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Aleksandra Kurzak i jej mąż 
Roberto Alagna
Operowe gwiazdy światowego formatu 
wystąpią 23 maja w Filharmonii 
Podkarpackiej z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej FP pod batutą 
Wojciecha Rajskiego w ramach   
57. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie 
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Strajk dopiero to ujawnił:
W Polsce są niepełnosprawni.
I nie ma co prawdy kryć,
że nie mają za co żyć!

Zaskoczona dobra zmiana.
U nas? Grupa zapomniana?
W Sejmie ferment i afera,
chcą prezesa i premiera.

Premier
Jak tu starszej pomóc dziatwie,
gdy Beata jest na tratwie,
a Rafalska i rzeczniczka
w rozmowach dostały pstryczka,
bo ich propozycje stałe
były niezbyt okazałe.

Majtki, wózki dla kaleki,
bez kolejki do apteki
oraz innych pęk luksusów.
Przodem wejść do autobusu
no to jeszcze nie jest raj, 
tylko małe baju, baj.

W pełni 
niesprawny rząd

Ruszył głową nasz Janosik,
przecież aż się tutaj prosi
wziąć ze stołu obfitego
i przekazać na biednego,
niesprawnego…

Muszę kasę wam wyłożyć,
miejcie co do garnka włożyć.

PS
A Obatel rzekł tak śmiesznie,
że byłoby bezboleśnie,
gdyby to obecne zło
załatwiło nam PO.
Teraz można się pogubić,
bogaty dawać nie lubi,
a suweren w to uwierzył:
Mamy, bo się nam należy!

12 i 13 kwietnia br. rozegrane zosta-
ły mecze finału wojewódzkiego 18. 

Edycji Turnieju 2018 „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”. Ten turniej to oficjalne 
Mistrzostwa Polski w kategorii U-10. Po peł-
nych emocji rozgrywkach zwycięstwo w ka-
tegoriach U-10 i U-12 przypadło drużynom 
Akademii Młodych Orłów (AMO) Rzeszów. 
My również wnieśliśmy swój wkład w to 
zwycięstwo, ponieważ pięciu piłkarzy zwy-

ZWYCIĘŻYŁY ORŁY Z RZESZOWA
Na Stadionie Narodowym w Warszawie

cięskiej drużyny z rocznika 2008 (Jakub Ko-
szuliński, Bartosz Korfanty, Karol Dańczak, 
Mikołaj Kwiatek, Sebastian Kula) i trzech 
piłkarzy z rocznika 2007 (Kamil Bartkowiak, 
Fabian Głąb, Szymon Pukała) to zawodnicy 
Dziecięcej Akademii Futbolu.

W drodze do zwycięstwa drużyny 
AMO pokonały między innymi SMS Jaro-
sław, PN Mielec, Orlik Przemyśl i UKS Foot- 
ball Academy Lubaczów. W finale kategorii 

Stoją od lewej: z pucharem Karol Delikat (Soccer Ropczyce, 9 bramek ), Mikołaj Kwiatek (bramkarz DAF ), pre-
zes PZPN Zbigniew Boniek, Kuba Koszuliński (DAF, MVP turnieju), prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław 
Golba,  Bartosz Korfanty (DAF), Kamil Chwałka (Resovia), Stefan Majewski – PZPN, Karol Dańczak (DAF), Seba-
stian Kula (DAF, 8 bramek w turnieju), właściciel Firmy Tymbark Hubert Blahaczek (Resovia), trener Krzysztof 
Hus, sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki  i trener Maciej MarczydłoWydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

 4 W PRZYJAZNYM  
  NASTROJU 
  Ryszard Zatorski

 6 NIEBO Z MOICH STRON 
  Elżbieta Stępień

 6 MAMMA MIA! 
  Karolina Wianecka

 7 W RZECZ POLSKĄ WSTĄPIĆ 
  Ryszard Zatorski

 7 JAZZOWO W BOHEMIE 
  Jerzy Dynia

 8 IKONY MARII TOPOLEWICZ 
  Andrzej Osiński

 9 ŚWIĘTO LUDOWE 
  Edward Słupek

 9 NO I MLEKO SIĘ ROZLAŁO 
  Bogusław Kobisz

10 ZAPOMNIANY TEATR 
  Ryszard Szetela

11 PAMIĘTAJCIE O OGRODACH 
  Bogusław Kotula

12 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA

12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski

Wers  – magazyn literacki 
Lechosław Stępień  Anita Róg  
Paulina Majewska  Czesław Piotr Kondraciuk  
Jerzy Stefan Nawrocki

13 CIĘŻKO ZA MNĄ NADĄŻYĆ 
  Rozmowa z Aleksandrą Kurzak

14 BARYTON BOHATERSKI 
  Rozmowa z Tomaszem Koniecznym

15 TYCH MIASTECZEK NIE MA JUŻ 
  Jerzy Dynia

16 PRAGNIENIE ŻYCIA 
  Ryszard Zatorski

17 DO KOŃCA ARTYSTA 
  Andrzej Piątek

17 MALARSTWO KORCA 
  Andrzej Grzywacz

18 BARWNY WACHLARZ 
  Piotr Rędziniak

18 KRZEWIENIE SZTUK PIĘKNYCH 
  Rafał Białorucki

19 MUZYKA WIEDEŃSKICH STRAUSSÓW 
  Andrzej Szypuła

20 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek

20 ODPRYSKI 
  Zbigniew GRZYŚ

21 ROZMAITOŚCI
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U-10 AMO Rzeszów pokonało w rzutach 
karnych Beniaminka Krosno, a decydujące-
go karnego strzelił Jakub Koszuliński.

Wspaniałą informację otrzymaliśmy 
z Warszawy z turnieju finałowego bezpo-
średnio po zakończeniu meczu półfinało-
wego w Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”. Zespół U-10 chłop-
ców AMO Rzeszów reprezentujący Podkar-
pacie, w którym występuje 5 zawodników 
DAF Rzeszów, wygrał fazę play-off i zagrał 
w wielkim finale na Stadionie Narodowym 
z Akademią Piotra Reissa tuż przed finałem 
Pucharu Polski pomiędzy Arką Gdynia i Le-
gią Warszawa. Bezpośrednią relację z finału 
można było oglądać na kanale Polsat Sport.

Mecz finałowy naszych piłkarzy z Aka-
demią Piotra Reissa reprezentującego Wiel-
kopolskę był niezwykle zacięty i emocjo-
nujący. Nasi chłopcy wygrali to spotkanie 
2:1 i zdobyli Puchar Tymbarku. Ogromny 
sukces i ogromna radość dla nas wszyst-
kich. Nasz zespół grał w składzie: Mikołaj 
Kwiatek w bramce, Karol Dańczak, Bartosz 
Korfanty, Jakub Koszuliński (MVP Turnie-
ju), Sebastian Kula (8 bramek, wszyscy DAF 
Rzeszów), Karol Delikat (Soccer Ropczyce – 
9 bramek, król strzelców), Hubert Blahaczek 
i Kamil Chwałka (Resovia Rzeszów). Zespół 
prowadzili Maciej Marczydło i Krzysztof 
Hus, którzy na co dzień są trenerami zespo-
łów w DAF Rzeszów.

Wyniki meczów grupowych – 1:1 z woj. 
lubelskim, 2:0 z zachodniopomorskim, 3:2 ze 
świętokrzyskim. Ćwierćfinał 2:1 z dolnoślą-
skim. Półfinał 6:0 z warmińsko-mazurskim. 
Piękny sukces w postaci zdobycia pucharu 
odniosła drużyna dziewczynek U-10 z Be-
niaminka Krosno, pokonując w finale zespół 
z Katowic w rzutach karnych. Wielkie brawa 
dla naszej partnerskiej Akademii i wszyst-
kich uczestników turnieju.

   Lesław REJUS,
prezes Dziecięcej Akademii Futbolu w Rzeszowie 

i KS Junak

Już po raz piętnasty świętowano tłumnie 
na pryncypalnej ulicy w Rzeszowie. Roz-

począł je prezydent miasta Tadeusz Ferenc 
i w barwnym korowodzie szedł potem tą 
najbardziej reprezentacyjną ulicą śródmiej-
ską w szpalerze m.in. rzeszowskich zespołów 
pieśni i tańca, szkoły salsy, zespołu Bolly-
wood, wykonawców tańca współczesnego. 
Uczestnicy szli, tańcząc poloneza. Potem 
koncertowano na czterech scenach – przy 
tej ulicy, przy fontannie multimedialnej, na 
dziedzińcu Radia Rzeszów i wieczorem na 
estradzie w Rynku, gdzie śpiewali trzej teno-

MAJOWO W RZESZOWIE

1 maja złożono kwiaty pod pomnika-
mi – Zwycięstwa przy pl. Ofiar Getta i Czy-
nu Rewolucyjnego – a potem świętowano 
na pikniku w ogrodzie za budynkiem SLD. 
Przewodził pierwszomajowym uroczysto-
ściom w Rzeszowie Wiesław Buż, szef woje-
wódzkich struktur Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, radny Rzeszowa.
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2 maja na Rynku w Rzeszowie uroczy-
ście podniesiono flagę państwową, przemó-
wił patriotycznie prezydent miasta Tadeusz 
Ferenc, a wszystko działo się z udziałem or-
kiestry wojskowej i mieszkańców Rzeszowa.

reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilo-
wała kompania honorowa 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich z różnymi pocztami 
sztandarowymi. Honorowano 227. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja z udziałem 
m.in. prezydenta Rzeszowa Tadeusza Feren-
ca, wojewody Ewy Leniart i przewodniczące-
go sejmiku wojewódzkiego Jerzego Cyprysia.

8 maja w Narodowym Dniu Zwycię-
stwa w 73. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej odbyły się uroczystości przy po-
mniku generała Władysława Sikorskiego 
w parku Jedności Polonii z Macierzą. 

3 maja po mszy w kościele farnym na 
Rynku pod pomnikiem naczelnika Tadeusza 
Kościuszki złożono wieńce, zabrzmiała pieśń 

ŚWIĘTO ULICY 3 MAJA

rzy (Krzysztof Marciniak, Dariusz Stachura 
i Paweł Skałuba) z towarzyszeniem Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Podkarpac-
kiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. 
Świętem nawiązano też do rocznicy 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
co akcentował m.in. patriotyczny koncert 
wokalno-taneczny Zakazane piosenki w wy-

konaniu artystów rzeszowskiego Centrum 
Sztuki Wokalnej, pokazy mody okresu mię-
dzywojennego, recital piosenek przedwojen-
nych oraz wystawy i kiermasze. Specjalnymi 
ekspozycjami zaprosiły muzea i Galeria Fo-
tografii Miasta Rzeszowa. Było moc innych 
atrakcji, łącznie z wojskową grochówką ser-
wowaną z kotła.   
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Impulsem do spotkania 26 kwietnia br. 
w Zodiaku był fakt, że przed piętnastu 

laty z inicjatywy przede wszystkim Jerze-
go Maślanki powstało Stowarzyszenie Nasz 
Dom Rzeszów, a w dwa lata później zaczę-
liśmy wydawać nasz miesięcznik. I akurat 
w kwietniu tak przypadkowo się zbiegło, że 
ukazał się 150. numer czasopisma, zatem też 
poniekąd jubileuszowy. Ba, w powszechnym 
mniemaniu to spotkanie wszyscy kojarzyli 
przede wszystkim z miesięcznikiem, a nawet 
i prezes naszego stowarzyszenia oraz redak-
tor naczelny w jednej osobie też w okoliczno-
ściowym wystąpieniu głównie punktował za-
sługi wydawnicze. Po prostu, bez miesięczni-
ka stowarzyszenie byłoby mniej zauważalne 
w przestrzeni miasta i regionu. 

Prezes Maślanka skrupulatnie wyliczał 
wszystkie nazwiska od założycieli stowarzy-
szenia po teraźniejsze kierownictwo, w któ-
rym oprócz niego jeszcze tylko szef rady 
programowej Edward Słupek jest nieustan-
nie obecny w tym składzie, a także publicy-
stycznie w miesięczniku. Także na co dzień 
prawie od początku najaktywniej wyróżnia 
się jeszcze Małgorzata Prokop. Na wniosek 
prezesa prezydent miasta Tadeusz Ferenc, 
którego wysłannikiem na jubileuszu była dr 
Alicja Trzyna, przekazał nie tylko życzenia, 

W PRZYJAZNYM NASTROJU
15-lecie Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów

ale i specjalne listy gratulacyjne tym naj-
gorliwszym i najwierniejszym działaczom 
stowarzyszenia. Otrzymali je: Małgorzata 
Prokop, Dorota Dominik, Jerzy Maślanka, 
Bartosz Maślanka, Edward Słupek, Bogusław 
Kobisz, Tadeusz Milanowski, Maciej Dziur-
got i Andrzej Piątek, a Jadwiga Kupiszewska 
i Ryszard Zatorski nagrody prezydenckie. 
Wojewoda Ewa Leniart pozytywnie zaopi-
niowała wnioski o odznaczenia, a przyznał je 
prezydent RP Andrzej Duda i będą wręczone 
w czerwcu. Złote Krzyże Zasługi otrzyma-
li Jadwiga Kupiszewska i Bogusław Kotula, 
a Srebrne Bogusław Kobisz i Dorota Kwoka.

Rzec można lawiną płynęły serdecz-
ne życzenia, podkreślane okolicznościo-

wymi upominkami, kwiatami, ale przede 
wszystkim najwartościowszą szczerością 
słowa. Między innymi Dariusz Dubiel, pre-
zes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rze-
szowie, wraz z całym zarządem przekazał 
słowa uznania dla redaktorów czasopisma, 
„jedynego w regionie, które tak skrzętnie 
dokumentuje, relacjonuje i recenzuje wyda-
rzenia kulturalne w Rzeszowie i wojewódz-
twie”. Podobnie wyraził to radny Witold 
Walawender i przyjaciele z bratniego Towa-
rzystwa Przyjaciół Rzeszowa oraz redakcji 
„Echa Rzeszowa”, którzy przybyli prawie 
całą drużyną, w tym z obecnym także pu-
blicystycznie od samego początku w naszym 
miesięczniku redaktorem Romanem Mał-
kiem. Życzenia w ich imieniu wypowiedział 
wiceprezes TPRz Józef Kanik. Radowali 
się naszym jubileuszem bliscy nam twór-
cy – Aneta Adamska, założycielka, aktorka, 
reżyser i dyrektor Teatru Przedmieście oraz 
Jan Nowara, dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej, który dzię-
kował, że dajemy świadectwo słowem pisa-
nym wydarzeniom artystycznym, zwłaszcza 
teatralnym. Gratulowała nam okolicznościo-
wym wierszem przewodniczka Stowarzysze-
nia Krystyn Podkarpackich prof. Krystyna 
Leśniak-Moczuk i zarazem obecna wiceprze-
wodnicząca NDR, gratulowali przedstawi-
ciele spółdzielni mieszkaniowych – z Nowe-
go Miasta prezes Kazimierz Bajowski, z RSM 
kierownik administracji osiedla Baranówka 
Maria Kuźniar i Józef Tadla kierujący na Jerzy Maślanka wita i dziękuje

Nagrodzona  
Jadwiga Kupiszewska

Życzenia Ryszardowi Zatorskiemu i Jerzemu Maślance od ZLP składają 
Mieczysław A. Łyp i Adam Decowski

Na pierwszym planie Maria Warchoł, Aneta Adamska, 
Maciej Szukała, Edyta Ciostek, Halina Wróblewska 
i Andrzej Piątek 

Na pierwszym planie Jadwiga Skowron, Katarzyna 
Lubas, Małgorzata Wojnowska i Ryszard Winiarski

Na pierwszym planie Małgorzata Chołowińska, 
Edward Bolec, Adam Kus i Andrzej Grzywacz

Na pierwszym planie Bogusław Kotula, Andrzej Szypuła i Tadeusz 
Milanowski

Na pierwszym planie Maria Kuźniar, Józef Tadla i Wiesław Buż

Gratulują: Zbigniew Domino, Dariusz Dubiel Józef Kanik
Krystyna Leśniak-Moczuk,  
Henryk Pietrzak i Alicja TrzynaJan Nowara
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OSIĄGNĘLIŚCIE  
NIEWĄTPLIWY SUKCES

Redakcja miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
Redaktor naczelny Jerzy Maślanka
Zastępca red. nacz. Ryszard Zatorski

   Panom i całemu Zespołowi Redakcyjnemu ser-
decznie gratuluję 150. numeru miesięcznika.

   Jak na pismo tego gatunku to dopiero wiek dojrza-
łego rozwoju i rozkwitu. I to pod każdym względem. Wy-
trwałą organizatorską i utalentowaną redaktorską pracą, 
przełamując wiele, choćby tylko ekonomicznych trudno-
ści, osiągnęliście niewątpliwy sukces wydawniczo-czytel-
niczy. Sukces daleko wykraczający poza miasto i region 
rzeszowski. Kulturotwórcza rola miesięcznika „N.D.Rze-
szów” jest niewątpliwa. A już np. bez „Wersu” rzeszow-
skie środowisko literackie nie miałoby gdzie publikować, 
recenzować swojej twórczości, nie mówiąc już o szansach, 
jakie stwarzacie utalentowanym debiutantom.

Chwała i dzięki Wam za to!
Przyjmijcie, proszę, najlepsze jubi-

leuszowe życzenia na dziś, na jutro i na… 
zawsze!

Zbigniew DOMINO

DALSZYCH  
PIĘKNYCH SUKCESÓW

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!
Choroby to zmora ludzkości. Trudno się przed 

nimi uchronić, jeszcze trudniej z nimi walczyć. One to 
spowodowały, że moje już pod koniec bardzo dojrzałe ży-
cie zostało w przeważającej części zamknięte w czterech 
ścianach mieszkania, co miało ogromny wpływ na to, że 
moje dawne towarzyskie i twórcze kontakty zmalały pra-
wie do zera. Mówiąc kolokwialnie – powoli zacierały się 
w czasie.

 Z wielu rzeczy należało zrezygnować, zaś z pozo-
stałymi łączył mnie jedynie telefon. Tak było ze Związ-
kiem Literatów Polskich, w którego szeregach uczestni-
czyłem ponad 15 lat. Jedyne, co mi teraz pozostało, to 
pisarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 
dla najmłodszych. Tak więc moja „barka” przeciążona 
smutkiem, znoszona przez prądy czasu, omijając mieli-
zny dryfowała do przodu. 

Przypadek sprawił, że z ogromnymi trudnościa-
mi dobiła do nabrzeża portu „Nasz Dom Rzeszów”. I tu 
ogromne zaskoczenie. Nigdy, nawet przez moment nie 
spodziewałem się tak przyjaznego przyjęcia. Taką sym-
patię można sobie jedynie wymarzyć. Wiedziałem już, że 
moja podróż dobiegła końca. Zakotwiczyłem łajbę, zosta-
wiając ją jako relikt przy nabrzeżu portu. Zostałem jako 
pniak – według śp. Franciszka Kotuli. Jest to dla mnie 
85-latka taki malutki raj na ziemi, rzadko spotykana oaza 
tego wszystkiego, o czym każdy człowiek marzy. Mam 
obok siebie kochaną żonę, wspaniałych synów, troje wnu-
cząt z przeuroczą Mają na czele. Dziś do mojej radości 
dołączyła Redakcja, z którą połączył mnie przypadek, 
i z którą pragnę pozostać do końca moich ziemskich dni.

Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności życzę wspa-
niałej Redakcji i wszystkim działaczom Stowarzyszenia: 
dużo, dużo zdrowia, samych radości w ży-
ciu osobistym, dalszych pięknych sukce-
sów oraz wielu następnych piętnastoleci.
Ahoj! Kochani, tak trzymać!

Czesław Piotr KONDRACIUK

tamtym obszarze przyjaznym środowiskom 
artystycznym Osiedlowym Domem Kultury 
Karton. Józef Pałac, którego rzeźby zdobiły 
w tym dniu wnętrze Zodiaku razem z obra-
zami malarskimi Doroty Kwoki i Jadwigi Ku-
piszewskiej, jedną z nich wręczył prezesowi 
Maślance. Z wielkim uznaniem dla naszych 
poczynań, zwłaszcza popularyzacji środo-
wiska literackiego, mówił prezes oddziału 
rzeszowskiego Związku Literatów Polskich 
Mieczysław A. Łyp, przekazując stosowny 
list i bukiet kwiatów na ręce prezesa Maślan-
ki, a poeta i fraszkopisarz Adam Decowski, 
nasz stały współpracownik od zarania cza-
sopisma, uhonorował podobnie redaktora 
Zatorskiego. Senior poetów rzeszowskich 
83-letni Czesław Piotr Kondraciuk, niemo-
cen przybyć osobiście, przekazał list, który 
obok drukujemy. Natomiast Zbigniew Do-
mino – senior naszych pisarzy, sybirak, sław-
ny w świecie tłumaczeniami swych powieści, 
w tym szczególnie Syberiady polskiej, obecny 
kilkudziesięcioma publikacjami w naszym 
miesięczniku, z wielkim wzruszeniem wy-
rażał podziw dla twórców stowarzyszenia 
i czasopisma oraz nadzieję, że nie ustaniemy 
w tym dziele.

Goście gromadzili się w klimacie jaz-
zowym tworzonym przez koncertujący Old 
Rzech Jazz Band. Potem oficjalnie witani 
hymnem stowarzyszenia napisanym przez 
prezesa Jerzego Maślankę, do którego mu-
zykę skomponował Janusz Haluk. A w ar-
tystycznym maratonie najpierw w satyrycz-
nym zwierciadle pt. Defilada rządowa pióra 
J. Maślanki i z muzyką J. Haluka, a na scenie 
z Piotrem Spychalskim z RSC przy piani-
nie – artyści Jolanta Nord, Ryszard Szetela 
i Sławomir Gołąb raczyli wszystkich wier-
szowanymi celnymi puentami. W finale był 
niezapomniany koncert Klangu, kultowego 
polskiego zespołu szantowego stworzonego 
przez Sławka Gołąba i z jego udziałem pre-
zentującego żeglarskie przeboje. Sławek oraz 
obecny na uroczystości Wiesław Buż – radni 
Rzeszowa – są również aktywistami naszego 
stowarzyszenia, podobnie jak były radny Ed-
mund Kalandyk.

Oczywiście uroku i smaku całości 
nadawał niepowtarzalny moderator takich 
uroczystości dr Henryk Pietrzak, który na 
koniec zaprosił wszystkich do biesiady trwa-
jącej długo i w równie przyjaznym nastroju.

   Ryszard ZATORSKI 

Na pierwszym planie Tadeusz Bajda, Ryszard Kisiel 
i Dorota Dominik

Od lewej Bogusław Kobisz, Henryk 
Nicpoń, Stanisław Rusznica

Na pierwszym planie Maria Kuźniar, Józef Tadla i Wiesław Buż

Na pierwszym planie Tadeusz Kuśnierz, 
Ryszard Berłowski, Bronisława Wnęk, 
Helena i Emil Kunyszowie

Old Rzech Jazz Band

Twórcy „Defilady rządowej”. Od prawej 
Jerzy Maślanka, Piotr Spychalski, 
Sławek Gołąb, Ryszard Szetela, Jolanta 
Nord i Janusz Haluk

Klang – Grzegorz Mazur, Paweł Delikat, 
Sławek Gołąb i Mirosław Szpyrka
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W poprzednim numerze informowa-
liśmy, że osiemnastu wykonawców 

z Europy i Azji stanie w szranki artystycz-
ne 25–27 maja br. o Grand Prix podczas 
14. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Rzeszów Carpathia Festival. W tym roku po 
raz pierwszy nagrody przyzna także ZAiKS, 
ZAKR oraz Fundacja im. Krzysztofa Dzi-
kowskiego. Artystom będzie towarzyszyć 
znakomita orkiestra festiwalowa Tomasza 
Filipczaka, a gwiazdą niedzielnego finału jest 
Kamil Bednarek. 

Koncert wokalno-taneczny pt. Niebo 
z  moich stron z największymi przebojami 
polskiej piosenki autorstwa Krzysztofa Dzi-
kowskiego usłyszeć będzie można w sobo-
tę 26 maja na Rynku w Rzeszowie podczas 
drugiego dnia festiwalu. W widowisku wy-
pełnionym hitami estrady, wśród których nie 
zabraknie legendarnych przebojów z Opola, 
wystąpią soliści i Grupa Artystyczna z Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kie-
runkiem Anny Czenczek, która stworzyła 
scenariusz i wyreżyserowała ten spektakl. 

Należy przypomnieć, że ta artystka jest 
pomysłodawczynią i dyrektorem Rzeszów 

Patronat medialny miesięcznika

NIEBO Z MOICH STRON 
Legendarne przeboje Krzysztofa Dzikowskiego

Carpathia Festival, a zarazem dyrektorem 
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. 
W prowadzonej przez nią od osiemnastu lat 
szkole utalentowane dzieci i młodzież pracu-
ją nad emisją głosu, interpretacją piosenki, 
ruchem scenicznym z elementami gry aktor-
skiej, dykcją, ubiorem scenicznym, uczą się 
zasad charakteryzacji. CSW dba także o wi-
zerunek młodych wokalistów, zajmuje się 
rozwojem ich kariery i promocją. Do Grupy 
Artystycznej CSW należą laureaci ogólno-
polskich i międzynarodowych festiwali oraz 
finaliści programów telewizyjnych. Grupa 
występuje w kraju i za granicą podczas licz-

nych koncertów charytatywnych, okoliczno-
ściowych, wyjazdowych i innych. Współpra-
cuje z najlepszymi orkiestrami i muzykami 
w Polsce. A koncerty i spektakle wokalno-ta-
neczne w reżyserii Anny Czenczek na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych 
Rzeszowa. 

Krzysztof Dzikowski, genialny autor 
tekstów piosenek, będzie honorowym go-
ściem festiwalu. Pisał testy przebojów dla 
Czerwonych Gitar i Czerwono-Czarnych, 
śpiewali je i śpiewają kolejne pokolenia mu-
zycznych gwiazd – od Czesława Niemena 
i Maryli Rodowicz po Piotra Cugowskiego 
i Annę Marię Jopek. Legenda polskiej pio-
senki Krzysztof Dzikowski w tym roku świę-
ci 80-lecie swych urodzin.

   Elżbieta STĘPIEŃ

Anna Czenczek i Krzysztof Dzikowski 

Koncert artystów CSW

Akademia Aktorska Artysta zaprasza na 
swoją kolejną musicalową realizację 

– spektakl szkolny na podstawie słynnego 
światowego hitu Mamma Mia!

„Marzenie mam, wyśpiewam je...” – 
o miłości silniejszej od upływającego czasu, 
o tęsknocie do przeszłości oraz o nadziei 
na szczęśliwe jutro. Opowieść w klimacie 
ciepłych greckich wysp, z muzyką kulto-
wego zespołu Abba, wyśpiewają i wytańczą 
młodzi aktorzy, przypominając, że życie to 
chwila, której dalszy ciąg zależy od nas.

Sztukę łączenia aktorstwa, wokalu 
i tańca adepci Akademii Aktorskiej Arty-
sta opanowują systematycznie na zajęciach 
przygotowujących do profesjonalnych wy-
stępów scenicznych. Od czytania scenariu-
sza, przez pierwsze kroki układów chore-
ograficznych, po wysokie dźwięki utworów 
muzycznych – taka jest droga do realizacji, 
której premiera odbędzie się na wyjątkowej 
scenie Filharmonii Podkarpackiej im. Artu-
ra Malawskiego w Rzeszowie. 

Cztery prezentacje widowiska na sce-
nie filharmonii odbędą się 16 i 17 czerwca; 
w każdym dniu o godz. 15.00 i 19.00.

Spektakl szkolny Mamma Mia! przezna-
czony jest dla widzów od 12. roku życia. przy-
gotowany przez aktorów w wieku 13+. Czas 
trwania: ok. 2,5 godziny (z jedną przerwą). 
Na wydarzenie obowiązuje rezerwacja miejsc. 

MAMMA MIA!
Musical Akademii Aktorskiej Artysta

Darmowe wejściówki dostępne za pośrednic-
twem strony internetowej Akademii Aktor-
skiej Artysta (od 4 czerwca 2018 r. do wyczer-
pania miejsc): www.akademiaartysta.pl

Scenografia przywoła nastrój śród-
ziemnomorskich wakacji, a blisko 70-osobo-
wa grupa młodych aktorów pozwoli widzom 
poczuć się jak na światowych scenach mu-
sicalowych. Musical wyreżyserował Kornel 
Pieńko z pomocą Magdaleny Kozikowskiej-
-Pieńko, choreografię opracowała Marlena 

Walczewska z asystentką Lilianą Żabińską. 
Pozostali realizatorzy: przygotowanie wo-
kalne Katarzyna Dudzik i Gabriela Siemion, 
koncepcja kostiumów Magdalena Kozikow-
ska-Pieńko i Karolina Wianecka, autor dopi-
sanych scen Łukasz Błąd, koordynacja pracy 
Karolina Wianecka, pomoc w realizacji Jo-
anna Krudys.

Dotychczasowe realizacje musicalowe 
Akademii Aktorskiej Artysta (Ingonyama to 
znaczy lew. Historia Króla Zwierząt z 2015 
roku, Fame z 2016, Grease z 2017 roku) każ-
dorazowo gromadziły pełną publiczność 
w największych salach widowiskowych Pod-
karpacia. 

   Karolina WIANECKA
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Z udziałem rektora Uniwersytetu Rze-
szowskiego prof. Sylwestra Czopka sali 

nr 110 w Instytucie Polonistyki i Dziennikar-
stwa nadano imię Profesora Stefana Reczka. 
Było to w trakcie dwudniowej ogólnopolskiej 
konferencji naukowej poświęconej profe-
sorowi w 25-lecie jego śmierci. Konferencja 
odbyła się pod rozwiniętym hasłem zaczerp-
niętym z tytułu jednej z książek profesora 
W  rzecz polską wstąpić – Polszczyzna daw-
na i  dzisiejsza. Sesja zorganizowana została 
9 i 10 maja br. przez Zakład Języka Polskiego, 
którym kieruje prof. Kazimierz Ożóg. 

Profesor Stefan Reczek, który przybył 
w 1964 roku do naszego miasta z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, współtworzył rzeszow-
ską polonistykę, był pierwszym dziekanem 
Wydziału Filologicznego Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej (1965–1968), pierwszym kierow-
nikiem Katedry Literatury i Języka Polskiego 
(1973–1980) i dwukrotnie prorektorem tej 
uczelni w latach 1973–1978 i 1981–1984. 

Zmarł przedwcześnie w 1993 roku. 
Miał dopiero 70 lat. W rzeszowskiej WSP, 
która stworzyła podwaliny pod dzisiejszy 
uniwersytet, był jednym z pionierów kształ-
towania naukowej tradycji i obyczajowości 
akademickiej. Jego błyskotliwe wykłady 
przyciągały nie tylko studentów polonistyki. 
Prof. Kazimierz Ożóg określił go mistrzem 
słowa polskiego, dociekania architektury 
słowa oraz jego sensu. Jako językoznawca 
łączył różne domeny badań. Był humanistą 

W RZECZ POLSKĄ WSTĄPIĆ
W 25-lecie śmierci prof. Stefana Reczka

W sali noszącej jego imię, oprócz portretu 
z ostatnich lat życia, są też wyłożone m.in. 
jego książki. Wśród nich wspomniana już 
W  rzecz polską wstąpić, ale i owoc niezwy-
kłej pracowitości badacza Podręczny słownik 
języka polskiego, a także Polszczyzna dawna 
i dzisiejsza oraz Nasz język powszedni. 

Na konferencji przypomniano pełny 
dorobek naukowy prof. Reczka, co uczynił 
przede wszystkim prof. Ożóg, kreśląc szkic 
tej niezwykłej osobowości nauczyciela akade-
mickiego i badacza. Ciekawy portret onoma-
styczny Stefana Reczka nakreśliła prof. Bar-
bara Czopek-Kopciuch. W dwudniowej kon-
ferencji wygłoszono jeszcze wiele referatów 
dotyczących różnych sfer języka i kultury.

Był czas i na refleksje żony Stefana 
Reczka, Reginy, która uczestniczyła w kon-
ferencji z córką Florentyną, prawniczką. Był 
też germanista, dziennikarz i politolog Jaro-
sław Reczek, syn profesora z innego okresu 
małżeńskiego. Podzielili się wspomnieniami 
byli studenci profesora, do których mam za-
szczyt się także zaliczać. Z wielką atencją po-
wtórzę pod adresem obecnych władz uczelni, 
a zwłaszcza instytutu, którym kieruje prof. 
Agnieszka Myszka, że był to bardzo ważny 
krok w utrwalaniu pamięci pionierów tej 
uczelni. Następnym, który powinien być już 
dawno tak uhonorowany, jest nieżyjący już 
prof. Stanisław Frycie. 

      Ryszard ZATORSKI

w pełnym znaczeniu. Jego ówczesny student 
we Wrocławiu, dziś niezwykle popularny 
prof. Jan Miodek, często przypomina, że Ste-
fan Reczek utorował mu poniekąd drogę do 
kariery, po którym jako młody stażysta prze-
jął w „Słowie Polskim” rubrykę o kulturze 
języka i prowadzi ją do dziś. A prof. Reczek 
z felietonami językowymi zagościł w Radiu 
Rzeszów i wydał je w książce Słowo się rzekło. 

Prof. Stefan Reczek w pierwszych latach pobytu 
w Rzeszowie

Aplikacja BlinkMouse dr inż. Joanny 
Marnik z Wydziału Elektrotechniki 

i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 
zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie „So-
czewki Focusa 2017” w kategorii innowacji 
informatycznych i drugie miejsce w całym 
plebiscycie. Wynalazek pozwala na obsługę 
komputera osobom sparaliżowanym, które 
poruszają jedynie powiekami, z powodze-
niem zastępuje mysz komputerową.

Jak tłumaczy dr Marnik, wizyjna mysz-
ka BlinkMouse przeznaczona jest dla osób, 
które mogą komunikować się jedynie przy 
pomocy mrugnięć. – Osoby takie zazwyczaj 
przykute są do swoich łóżek w domach, nie 

WYNALAZEK JOANNY MARNIK
Pozwala obsługiwać komputer osobom sparaliżowanym

spotyka się ich na ulicach, więc przecięt-
nemu człowiekowi wydaje się, że jest ich 
niewiele. Uważam, że nawet jeśli z mojej 
aplikacji skorzysta tylko kilka osób, to i tak 
warto było ją stworzyć – podkreśla Joanna 
Marnik. – Mam nadzieję, że dzięki zwy-
cięstwu informacja o aplikacji BlinkMouse 
dotrze do większego grona potencjalnych 
użytkowników. Produkty służące osobom 
z niepełnosprawnościami, a na Politechnice 
Rzeszowskiej powstaje ich wiele, z pewnością 
pokazują naszą uczelnię jako firmę odpowie-
dzialną społecznie, co w dzisiejszych czasach 
jest bardzo korzystne – podsumowuje Joan-
na Marnik.

Podstawowa wersja aplikacji jest dar-
mowa i można ją pobrać ze strony Politech-
niki Rzeszowskiej. Wersja pełna jest roz-
prowadzana przez Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno, 
na podstawie umowy licencyjnej podpisanej 
pomiędzy Politechniką Rzeszowską a tymże 
stowarzyszeniem.      

Dr inż. Joanna Marnik

W przedostatni czwartek kwietnia 
w rzeszowskim klubie Bohema odbył 

się kolejny koncert muzyki jazzowej zorga-

JAZZOWO 
W BOHEMIE

Tomek Stężalski i jego goście
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 nizowany przez dyrekcję Wojewódzkiego 
Domu Kultury. 

Tym razem rzeszowskim miłośnikom 
tego gatunku muzycznego zaprezentował 
się osiadły w Rzeszowie młody gitarzysta 
i zarazem kompozytor Tomek Stężalski. Do 

udziału w tym koncercie zaprosił instrumen-
talistów z innych miast: saksofonistę Krzysz-
tofa Chlipałę, grającego na instrumentach 
klawiszowych Wojciecha Inglota oraz per-
kusistę Mateusza Pęcaka. W jednym z utwo-
rów wystąpiła również młoda rzeszowska 

wokalistka i zarazem pedagog Dominika 
Kindrat. 

Na przyjęty bardzo ciepło przez pu-
bliczność koncert złożyły się w większości 
kompozycje Tomka Stężalskiego.

   Jerzy DYNIA 

Po wernisażu 6 marca br. 
ikony Marii Topolewicz 

można było podziwiać do 7 
kwietnia w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ulicy Sokoła. 
Uzupełnieniem tematycz-
nym były książki ze zbiorów 
biblioteki oraz prywatnych 
artystki, w tym albumy pre-
zentujące najpiękniejsze iko-
ny nie tylko z polskich kolek-
cji, także poradniki pisania 
ikon oraz publikacje doty-
czące tradycji religijnych, 
architektury cerkiewnej. Na 
wystawie artystka pokazała 
57 ikon – plon ponad dziesięciu lat twórczego 
wysiłku i artystycznej pasji. Prace jej znajdu-
ją się w zbiorach prywatnych w kraju, w Eu-
ropie, USA i Australii.

Maria Topolewicz mieszka w Rzeszo-
wie, jest absolwentką II LO i WSP w Rzeszo-
wie. Przez wiele lat była nauczycielką szkół 
średnich i wykładowcą w Centrum Kultury 
i Języka Polskiego dla Cudzoziemców „Polo-
nus” Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mieszka-
jąc i pracując przez ponad 30 lat w Sanoku, 
poznała różne aspekty wielokulturowości 
i tradycji naszego regionu – w wymiarach 
historycznym, artystycznym i społecznym. 
Ikony zawsze tworzy w oparciu o oryginały, 
ze szczególną dbałością o zgodność z trady-
cyjnymi kanonami i dociekliwością w od-

IKONY MARII TOPOLEWICZ
Na wystawie w wojewódzkiej bibliotece

krywaniu symboliki przesłań teologicznych 
(biblijnych bądź hagiograficznych). Nie stro-
ni wszakże od subtelnej, osobistej ich inter-
pretacji. Pracę nad wybraną ikoną poprzedza 
wnikliwymi studiami literatury przedmiotu, 
tematycznych albumów, stosownych frag-
mentów Biblii czy legend o świętych.

Ikona jest obrazem kultowym, wypra-
cowanym w chrześcijaństwie wschodnim 
na przestrzeni IV–XV w., łączy poprzez mo-
dlitwę świat ziemski (profanum) ze światem 
Bożym (sacrum). Głównym celem każdej 
ikony jest nawiązanie duchowej komunikacji 
pomiędzy przedstawieniem a obserwatorem. 
Każdy szczegół (układ, proporcje malowa-
nych postaci, ich gesty, tło, kolory) ma tu 
swoje symboliczne znaczenie.

Maria Topolewicz na wernisażu swoich ikon 

Na wystawie w WiMBP pokazane 
zostały charakterystyczne typy kanonicz-
nych przedstawień: Chrystus Pantokrator 
(Wszechwładca), Matka Boża Hodegetria 

(Wskazująca drogę), Eleusa 
(Współczująca), Matka Boża 
Znaku, Moce niebiańskie (re-
prezentowane przez archa-
niołów), serafiny, cherubiny 
i trony, a także Trójca Świę-
ta, Prorok. Postacie anielskie 
ukazane zaś w kształtach 
ludzkich. Bohaterami ikon 
są także święci. Maria To-
polewicz zwróciła uwagę na 
szczególną ikonę, jaką jest 
Deesis, która obrazuje nad-
przyrodzony związek Chry-
stusa, Matki Bożej i św. Jana 
Chrzciciela.

Jednym z najcenniej-
szych elementów kulturo-

wego dziedzictwa Podkarpacia są cerkwie – 
świątynie prawosławne i unickie. Do naszych 
czasów dotrwały na tych terenach 263 obiek-
ty cerkiewne, w tym aż 73 z XV do XVIII 
wieku; poświadczają one ponad 500-letnią 
tradycję chrześcijaństwa wschodniego, a po-
nadto współtworzą oryginalny, niepowta-
rzalny krajobraz doliny Sanu i Bieszczadów. 
Najstarsze ikony (z XV, XVI i XVII w.) może-
my oglądać w Muzeum Historycznym w Sa-
noku. Zbiory ikon posiadają także Muzeum 
Narodowe w Przemyślu, Muzeum Kresów 
w Lubaczowie oraz składnica ikon w Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie.

   Andrzej OSIŃSKI

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS dzia-
łający w Wojewódzkim Domu Kultury 

w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego 
filmu do udziału w majowych projekcjach 
filmowych. Wszystkie pokazy zaplanowano 
o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety 
miesięczne na cztery filmy w cenie 25 zł, a wej-
ściówki pojedyncze na każdy film po 10 zł.

7 maja – Znikasz, reż. Peter Schønau. 
Dramat produkcji duńskiej (2017). Fenome-
nalne kino, które stawia pytanie o to, na ile 
jesteśmy podporządkowani własnej biologii, 
a na ile świadomie kierujemy się własną wolą.

14 maja – Lato 1993, reż. Carla Simón. 
Dramat produkcji hiszpańskiej (2017). Pre-
mierowo pokazany na Berlinale 2017, gdzie 
zdobył nagrodę dla najlepszego debiutu 
i Wielką Nagrodę Jury sekcji Generation 

ŚWIEŻA ENERGIA
Kplus. A podczas BAFICI zdobył nagrodę za 
reżyserię.

21 maja – Miś, reż. Stanisław Bare-
ja (w ramach cyklu „Polscy Mistrzowie 
Kina”). Polski film obyczajowy uznany za-
równo przez krytyków, jak i publiczność 
za najlepszą komedię wszech czasów. Bły-

skotliwa opowieść z lat 80. minionego wie-
ku złożona z groteskowych epizodów, uni-
wersalnie aktualnych w wielu przypadkach 
także dzisiaj.

28 maja – Tully, reż. Jason Reitman, 
komedia produkcji USA (2018), w której ak-
torka ukazuje zupełnie nowe oblicze: matki 
trójki maluchów; w jej życie świeżą energię 
wnosi młoda opiekunka. To pozycja obo-
wiązkowa nie tylko dla mam, ale dla wszyst-
kich kobiet.  
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Bogusław Kobisz

Rodzice dzieci niepeł-
nosprawnych oku-

powali Sejm. Wściekli na 
Kaczyńskiego i na PiS, 
którzy starają się rozmyć 
i odroczyć temat podwyż-

ki świadczeń dla tej grupy potrzebujących. 
Gdy podobny protest miał miejsce cztery lata 
temu, premier Donald Tusk doszedł ze straj-
kującymi do porozumienia, chociaż wcześ- 
niej nasłuchał się, że jest kłamcą, że nie ma 
pomysłu i nie dotrzymuje słowa. Strajkujący 
przypominają, jak w tamtym czasie ich strajk 
„podgrzewali” mandatariusze PiS, że poseł 

Edward Słupek

Od lat 30. XX w. ob-
chodzone jest Święto 

Ludowe w pierwszy dzień 
Zielonych Świątek. Usta-
nowione zostało na wzór 
Święta Pracy kojarzonego 

z obroną praw pracowniczych pracowników. 
Ostateczną decyzję o stworzeniu święta pod-
jęto na kongresie zjednoczeniowym ruchu 
ludowego w 1931 r. Zjednoczenie nastąpiło 
po bezprzykładnych atakach rządów sanacji 
na organizujących się ludowców przeciwko 
uciskowi rządów sanacyjnych po zamachu 
stanu Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. 

Święto Ludowe ma od początku charak-
ter narodowo-chrześcijański. W kościołach 
albo przy ołtarzach polowych odprawiano 
msze, w których uczestniczyły poczty sztan-
darowe ludowców z wizerunkami Matki Bo-
skiej na jednej stronie i z godłem państwo-
wym na drugiej. Najpierw słuchano mszy, 
następnie mówców. Za intonacją księdza 
zgromadzona rzesza śpiewała donośnie Ser-
deczna Matko, a także Boże, coś Polskę. Tak 
było w pierwszych latach do wybuchu wojny. 

Władze sanacyjne czyniły wszystko, 
aby Święto Ludowe ograniczyć. Materiały 
i sprawozdania z tamtych lat wskazują, że 
w święcie uczestniczyło ponad milion ludow- 
ców niezadowolonych z ucisku sanacji. Do-
chodziło do krwawych incydentów, gdzie gi-
nęli manifestujący chłopi. Władza wszelkimi 
sposobami ograniczała możliwość święto-
wania, na przykład pod cynicznym pozorem 
rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych. 
Najważniejsze były przemówienia. Z wiel-
kim skupieniem, żeby niczego nie uronić, 
słuchano wygłaszanych przemówień; z nich 
bowiem głównie, a nie z mediów czerpano 
wiedzę o polityce w kraju i za granicą. 



ŚWIĘTO LUDOWE
Ruch ludowy zohydza się od zarania

Domy na wsiach stosownie przyozda-
biano zieleniną. Przywołując genezę Święta 
Ludowego, chciałbym uprzytomnić, że to 
masa ludzi ze wsi i miast stanowi o istnie-
niu naszej niepodległej ojczyzny. To nie 
jest tak, że wielkie nazwiska przywódców, 
a zwłaszcza rodów arystokratycznych, stano-
wiły o istnieniu naszego państwa. Tak by się 
wydawało z narracji mediów. A gdzie setki 
tysięcy i miliony bez herbów rodowych, nie 
właścicieli zamków, nie arystokratów. O tych 
milionach nikt nie wspomina. A to oni wła-
śnie przelewali krew, niekiedy za głupotę 
rządzących z arystokratycznymi „podniebie-
niami”. Wystarczy odwiedzić choćby cmen-
tarze wojenne, gdzie pogrzebane są tysiące 
chłopców, którzy nie mieli nawet trzydziestu 
lat życia. O nich nie uczymy się na lekcjach 
historii. Nam wpaja się historię arystokracji. 
Ich przedstawiciele skrzętnie umieją o siebie 
zadbać. 

Praktycznie za koszmarne straty wo-
jenne i powojenne zadbano o tych najbogat-
szych. Dokonuje się zwrotów majątków przed 
wojną zadłużonych. Gdzieś wyczytałem, 
że za długi posiadaczy wielkich majątków 
można było wybudować 20 tysięcy szkół. Od 
ogólnych sformułowań do szczegółu: reforma 
oświaty wyższej zakłada istnienie siedmiu 
uniwersytetów. Rzeszów wróci „na swoje 
miejsce”. To dlatego nasi dziadowie, choćby 
z nieistniejącego Budziwoja, zakładali ruch 
ludowy ze słynnym księdzem Stanisławem 
Stojałowskim. To słynna z ruchu ludowego 
wieś podrzeszowska z takimi działaczami, 
jak wspomniany oraz Antoni Bomba, Józef 
Krok, Jan Borowiec, Jan Gliwa, Marcin Kawa. 
W moich rodzinnych Szklarach takim wybit-
nym przywódcą ludowym był Andrzej Pluta, 
poseł na Sejm RP, więzień sanacji, który nie-
długo po opuszczeniu więzienia zmarł. Ruch 
ludowy to także Ochotnicze Straże Pożarne, 

których najwięcej powstało na początku XX 
w., w latach, gdy odrodziła się nasza Niepod-
legła w 1918 r. To OSP, od zawsze będąc or-
ganizacją paramilitarną, stanowią trzon po-
wszechnych sił zbrojnych „w potrzebie”. 

Przypominając impresyjnie ruch lu-
dowy, chcę pobudzić do refleksji o naszych 
przodkach, którzy nie bez potrzeby stworzy-
li tradycję powszechnego ruchu ludowego. 
Praktycznie w każdej podkarpackiej rodzi-
nie był protoplasta ludowiec. Nie możemy 
o tym zapomnieć. Nowe partie bez balastu 
istnienia błyskają jak meteor i znikają. Ruch 
ludowy zohydza się od zarania, gdyż uświa-
domił prostemu ludowi, że może być pod-
miotem praw, a nie przedmiotem. Powstały 
ruch ludowy wszedł w „szkodę” Kościołowi, 
arystokracji, posiadaczom przez to, że stwo-
rzył znaczącą partię polityczną trwającą na 
naszych ziemiach od 1895 r. 

Obecne zohydzanie polega na tym, 
że mieliśmy czelność uczestniczyć w koali-
cjach rządzących. Przez to, że nas tam nie 
ma, mamy do czynienia z rozmontowywa-
niem instytucji demokratycznych państwa 
na wzór rządów sanacji. Czynienie zarzutów 
prasowych (bez osądzenia) dwóm ludowcom 
Podkarpacia nie czyni rysy na pięknej histo-
rii powszechności ruchu ludowego. Naszym 
ojcom i dziadom ludowcom wystarczało nie-
kiedy, że mają ruch ludowy i bywają dopusz-
czani na przedsionki salonów władzy. Nas, 
synów, nie powinno już to zadowalać.

   Edward SŁUPEK

PS
Ostatnio pisałem o  zburzeniu pomni-

ka w  Hyżnem ofiarowanego partyzantom 
polskim i  radzieckim oraz ludności cywilnej 
poległym w  latach 1939–1944 w  walce z  hi-
tlerowskim okupantem. Kto to był partyzant 
radziecki? Zazwyczaj zbiegły z  obozu lub 
transportu jeniec. Rozkaz Stalina brzmiał bo-
wiem, że za poddanie się do niewoli – śmierć. 
Nikczemne i  nieroztropne jest postępowanie 
obecnej władzy.

NO I MLEKO SIĘ ROZLAŁO
Okupacja Sejmu przez rodziny osób niepełnosprawnych

Arkadiusz Mularczyk (poseł czterech ka-
dencji) pełnił przy nich niemalże codzienny 
dyżur, a prezes Kaczyński obiecywał, że pro-
blem załatwią kompleksowo, gdy tylko dojdą 
do władzy.

Strajkujący rodzice słusznie zauważy-
li, że obecny rząd ich sprawą w ogóle się nie 
zajął i zająć się nie zamierzał w najbliższym 
czasie, gdyż jak wynikało z rozmów z pre-
mierem, dopiero ma on zamiar opracowy-
wać „mapę”, kierunki tej reformy. Nietrud-
no się zorientować, że oświadczenia rządu 
to w młodzieżowym języku „ściema”, skoro 
dziś premier mówi o „mapie” oraz o tym, 
że trzeba, aby dziś bogaci solidarnie wsparli 
bardziej potrzebujących w postaci dodatko-

wych podatków, których w danym roku ka-
lendarzowym zmieniać nie można. To zna-
czy, że pomysłu nie ma i nie było na pomoc 
dla tej grupy potrzebujących od kilku lat, że 
tego w najbliższym czasie nie planowano. 
Wszyscy współczują, rozumieją i co z tego?

Tej grupie, bądź co bądź najbardziej 
doświadczonej przez los, należy się pomoc 
pewnie od zaraz, ale w jakiej wysokości 
i w jakim czasie, to faktycznie trzeba wyli-
czyć. Zgadzam się z premierem, że pienię-
dzy mamy tyle, ile mamy i jakoś racjonal-
nie musimy nimi gospodarować, starczyć 
musi dla wszystkich, zwłaszcza że chodzi 
tu o świadczenia okresowe na przyszłość, 
a nie o jednorazową wypłatę. Nie zgadzam 
się natomiast z tym, że należy w tym celu 
zwiększać podatki, może warto tych pienię-
dzy szukać tam, gdzie wyciekają, zmniejszyć 
koszty funkcjonowania samego rządu (liczba 
stanowisk, nagrody), ograniczyć wydatki na 
zakup dzieł sztuki, które i tak były w polskim 
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Ryszard Szetela

Nazywał się ten teatr 
„Gnom”, potem prze-

chrzczony został na „Baj-
kę”. „ […] istnieje w Polsce 
od roku 1945 teatr, o któ-
rym wie niewielu ludzi, je-

dyny w Polsce, jeden z nielicznych w Europie 
[…]. Aktorzy są ludźmi dojrzałymi, pocho-
dzenia przeważnie wiejskiego. Wzrost ich 
waha się w granicach od 90–120 cm” – tak 
pisał między innymi o tym szczególnym te-
atrze w swoich wspomnieniach reżyser Hen-
ryk Małkowski. Siedzibą tego teatru była 
Warszawa, a długoletnią ukochaną dyrektor 
i kierownik artystyczną Stefania Piotrow-
ska. W repertuarze 
m.in. znajdowały się 
takie przedstawienia, 
jak O  Jeżu zaklętym, 
O  Janku, co psom szył 
buty, Paluszka, Pazio-
wie Króla Zygmunta 
czy Królestwo Krzy-
wych Zwierciadeł.

Nie jestem kom-
petentny, mam za 
mało wiadomości 
i nie zamierzam pisać 
historii tego jedyne-
go w swoim rodzaju 
teatru. Chciałbym się 
zatrzymać na włas- 
nych wspomnie-
niach, kiedy ten teatr 
w roku 1961 zaczął 
działać w Rzeszowie 
pod szyldem Teatru 

ZAPOMNIANY TEATR
Szczególny w swoim rodzaju

władaniu (gest półmiliardowy wobec rodzin 
arystokratów), zmniejszyć wydatki na kam-
panie „reklamowe” rządu przedstawiające 
sądy jako komunistyczne kasty, a sędziów 
jako złodziei, zaniechać tego typu zakupów 
jak planowany jachtu, który ma promować 
Polskę na morzu, itd.

Rząd wpadł we własne sidła, wpierw 
naobiecywał i dalej obiecuje wszystkim ja-
kieś pieniądze, bo zbliżają się wybory, a 500+ 
stało się już chlebem powszednim, Rząd 
chwali się, jak potrafi dobrze gospodarować, 
jakie mamy nadwyżki, a z drugiej strony te 
niefortunne nagrody dla ministrów i nietak-
ty wizerunkowe, np. jak Beata Szydło spły-
wa z góralami Dunajcem i nie ma czasu na 
spotkanie z protestującymi. Z jednej strony 
rząd sprzeciwia się aborcji i nakazuje rodzić 
matkom nawet dzieci upośledzone nieod-
wracalnie, z drugiej strony ten sam rząd nie 
radzi sobie z ułomnymi dziećmi już narodzo-
nymi. Oliwy do ognia dolał prezydent Duda, 
który dać nie może, nakazać też nie, ale bądź 
co bądź to prezydent i odniósł się do strajku-
jących ze zrozumieniem. No, ale wystarczyła 

„jakaś” rozmowa dyscyplinująca i prezydent 
zaczął mówić językiem rządu. Emocje bez-
skutecznie próbuje ostudzić Kancelaria Sej-
mu RP. 

Strajkujący, aby uniknąć oskarżeń o to, 
że ich protest to polityczna rozgrywka, pod-
kreślają, że wznawiają protest zawieszony 
w 2014 roku. Wtedy to przez kilkanaście dni 
okupowali korytarze sejmowe. A Kaczyński 
całował po rękach i obiecywał pomoc – mó-
wiła w Sejmie na konferencji jedna z matek 
i pyta, gdzie on jest teraz. Rząd zapropono-
wał, że pieniędzy do ręki nie da, ale może 
dofinansować środki medyczne i zabiegi dla 
niepełnosprawnych. Kierownictwo PiS roz-
jechało się więc po Polsce i zaczęło trąbić 
o sukcesie, o rozwiązaniu tego problemu. 
Niestety, rodzice osób niepełnosprawnych 
zarzucili im kłamstwo, twierdząc, że to rze-
kome porozumienie rząd podpisał sam ze 
sobą, że nie znają ludzi z tych stowarzyszeń 
i fundacji, którzy mieli działać niby w ich 
imieniu, oraz że nie akceptują propozycji 
dofinansowania, bo jest ona wyrazem braku 
zaufania do nich i bardzo niekonkretna. Jak 

dawaliście po 500+, to dostawali je rodzice 
w gotówce i mieliście zaufanie do nich, wie-
rzyliście, że te pieniądze trafią do dzieci – 
mówią strajkujący.

Cała ta sytuacja zasmuca, bo człowiek 
chciałby, żeby wszystkim żyło się w miarę 
dobrze, ale cieszy mnie, gdy słyszę, jak wy-
borca mówi do premiera: Nic nie usprawie-
dliwia tego, że pan kłamie! Sorry, ale jest pan 
kłamcą. Bo to oznacza, że społeczeństwo do-
maga się od polityków prawdy i z tej prawdy 
chce ich rozliczać. Rząd z jednej strony dla 
poprawy swojego wizerunku pewno chciałby 
temat załatwić jak najszybciej i skutecznie, 
ale z drugiej strony musi mieć na względzie, 
że to nie jest w Polsce jedyna grupa niezado-
wolonych i pokrzywdzonych osób, a budżet 
nie jest z gumy. Opozycja nie „obsiadła” 
strajkujących tak jak kiedyś to robił PiS, 
będąc w opozycji, udziela wsparcia, ale nie 
natarczywie i nachalnie – to należy pochwa-
lić. Czekamy, jakie decyzje zapadną. Piłka 
jest po stronie rządu, a bramkami będą urny 
wyborcze. Gdzie jest współczujący Kościół?

   Bogusław KOBISZ

Lalki i Aktora „Kacperek”, z nazwą Scena 
Miniaturowych Aktorów „Bajka”. Wówczas 
opiekę artystyczną nad tym zespołem prze-
jęła Maria Siedmiograj – dyrektor Teatru 
„Kacperek”. Większość spektakli w nich 
również reżyserowała i pisała scenariusze. 
W rzeszowskim repertuarze znalazły się ta-
kie premiery, jak Bractwo Figlarzy, Taka so-
bie bajka o Koronie Króla Kołka, Przygody nie 
z tej ziemi, Funio detektyw. W tym czasie ten-
że Państwowy Teatr „Kacperek” jak również 
Scena Miniaturowych Aktorów „Bajka” mie-
ściły się na ostatnim piętrze Wojewódzkiego 
Domu Kultury. W paru małych pomiesz-
czeniach znajdowało się wszystko: dyrekcja, 
administracja, pracownia plastyczna, orga-
nizacja widowni i wreszcie dwa artystyczne 

zespoły – „Kacperka” i „Bajki”. Niestety nie 
było własnej sceny.

Pamiętam ich doskonale. Ci mali wzro-
stem aktorzy Teatru „Bajka” byli wspaniały-
mi, serdecznymi ludźmi. Tak, byłem z nimi, 
bo już pracowałem w tych latach w „Kacper-
ku”. Znałem ich, a z wieloma się przyjaźni-
łem. Pamiętam nazwiska: Zofia Głowacz, 
Anna Jakubicka, Janusz Krynicki, Florenty-
na Lech, Irena Ochota, Anna Ochota, Kazi-
mierz Ochota, Stefania Olszewska, Stanisła-
wa Olszewska, Józef Olszewski, Jadwiga Zde-
nicka, Marian Zdenicki. Kierownikiem mu-
zycznym była Krystyna Skwarczyńska. Grali 
na scenach województwa rzeszowskiego, ale 
przede wszystkim wędrowali po całej Polsce. 
Chętnie byli przyjmowani przez publiczność, 
grając spektakle dla dziecięcej widowni.

Wielu z nich to byli bardzo ciekawi 
aktorzy o sporym talencie. Wśród zespołu 
artystycznego szczególnie wyróżniała się 
aktorka, dama tego teatru, Florentyna Lech. 

Artystka po ukończonej szkole 
baletowej była żołnierzem-sani-
tariuszką w czasie II wojny świa-
towej, posiadała stopień podpo-
rucznika.

Niestety nie ma już tego 
Teatru „Bajka”, który z przyczyn 
naturalnych został rozwiązany, 
a Florentyna Lech jeszcze parę 
lat pracowała w „Kacperku” na 
etacie akustyka.

Do napisania tych krótkich 
wspomnień sprowokował mnie 
Bogusław Kotula, dla którego 
wszystko, co nasze, rzeszow-
skie, nie może byś zapomniane. 
A Krystynie Mączce – córce śp. 
Florentyny Lech – serdecznie 
dziękuję za pomoc i udostępnie-
nie materiałów.

   Ryszard SZETELA

Scena ze spektaklu „Funio detektyw” Marii Siedmiograj. Reżyseria Stefan Stojakowski, sceno-
grafia Jerzy Radwanek, muzyka Zbigniew Jeżewski. Na zdjęciu od lewej Józef Olszewski, Flo-
rentyna Lech, Marian Zdenicki, Anna Ochota, Irena Ochota, Stefania Olszewska, Stanisława 
Olszewska
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Bogusław Kotula

Jakże wymowne są te sło-
wa w piosence Jonasza 

Kofty. Ile to żeńskiej i mę-
skiej wiary wyedukowało 
się towarzysko w Ogrodzie 
Miejskim przy ulicy Dą-

browskiego? Nie tylko zmieniła się nazwa na 
Park Miejski, ale i „wartość” tego kawalątka 
onego Rzeszowa, nie tylko tego zielonego.

Osiemnastowieczny bogaty miesz-
czuch rzeszowski, niejaki Pakosławic, ufun-
dował klasztor Reformatów. Czy tylko do 
religijnych rozmyślań i modlitwy przyczy-
nił Jerzy Lubomirski ofiarodawcy gruntu 
wielki ogród? Nic podobnego. Oczywiście 
braciszkowie hodowali kwiaty i jarzyny, ale 
także warzyli piwo. Na dobrą sprawę musieli 
przecież z czegoś żyć. Jeszcze za mojej pod-
stawowej edukacji w labie Sienkiewicza od 
strony koszar 20. Pułku Ułanów widać było 
wyraźne ślady piwnic, w których zapewne 
składowano piwne beczki. Niestety, przesta-
ła obowiązywać, już w obecnej suwerennej, 
stara nazwa ulicy Browarna. Jeden z tych 
„mądrzejszych” uzasadniał tę zmianę na 17. 
Pułku Piechoty tym, że Instytut Jana Pawła 
nie może kojarzyć się z alkoholem (?!).

Nie było chyba weselszego miejsca 
w Rzeszowie, jakim był Park, no może tylko 
Olszynki? Drzewiano-murowana restauracja 
zwana „tramwajem” pachniała browarem, 
lodami, kanapkami z kiszonymi ogórkami 
i... perfumami. Żołnierska kawalerka i panny 
chlapały się wodami kwiatowymi, ale z ja-
kich kwiatów był one wyciskane, cholera wie. 
Czysty stawek służył za zwierciadło, a leniwie 
sikający wodotrysk uspokajał. Korpus tego 
„łzawca” zlepiony był z kamieni, które kiedyś 
były pomnikiem Grunwaldzkim w Rzeszowie 
u wylotu Bernardyńskiej. Między „tramwa-
jem” a stawkiem wyłożona była deszczkowa 
podłoga do tańcowania. Żywe orkiestry, a to 
mistrza Jasólskiego (Coritana), a to mistrza 
Ziemniaka porywały do tang, walców i foks-
trotów nie tylko szeregowych z Langiewicza, 
ale i cywilów. Panny, trzymając się pod „de-
pache”, otaczały podłogę i były gotowe „na 
wszystko”. Swoistym wodzirejem był niejaki 
„Siekierka”, którego baki były długie, gęste 
i siekierowate. On hasał w „wypuszczanym” 
tańcu, którego nikt dzisiaj nie pamięta. Kon-
certy orkiestry wojskowej gromadziły tłumy 
w niedziele po kościele. Dzierżawca „tram-
waju”, czyli Restauracji Parkowa, został zmu-
szony nawet do postawienia źeńsko-męskich 
wychodków. Owszem, postawił. A nawet na 
nowych drewnianych drzwiach namalował: 
„Dla pań” i „Dla panów”. Działalność tych 
przybytków była krótka. Dzierżawca wypiął 
się na władzę, mówiąc, że ktoś mu drzwi po-
des…! 

Okupujący Niemcy władali stolikami 
koło stawku, zaznaczając to napisem „Nur für 

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH
Park przy ulicy Dąbrowskiego

Deutsche”. Po nich pozostały dwa pawie i jed-
na młoda sarenka. 

Parkowe urzędowanie pana Szczupaka 
to już dziś „zielona legenda”. Sam mieszkał za 
tzw. zielonym domkiem, w którym mieściła 
się administracja parku. Dywany kwiatów, 
wspaniale utrzymane alejki, drzewa jak zielo-
ne wulkany. Przy alejce z widokiem na „zie-
lony domek” siedzieli parkowicze z książkami 
w dłoniach. Bardzo mało było wolnych ławek.

Za plecami Parkowej jeszcze sporo lat 
po okupacji była łąka wypasana przez krowę 
pana Jęczalika, który nosił dumnie piękne 
bokobrody „Franc Józefa”. Na tej właśnie łące 
odbyło się kilka wyczynów hippicznych. Pa-
miętliwe powroty przez park ze szkoły pod-
stawowej Sienkiewicza. Walki „bokserskie” na 
wolnej, tanecznej podłodze. Pięści owinięte 
szalikiem, tornistry na jednej kupie i prawdzi-
wa czerwona krew! Do Sienkiewicza chodziła 
wiara ze Staroniwy, Podpromia, Wygnańca, 
Rudek, Stawisk. Było się z kim bić, prawda?

Pod koniec lat 60. minionego wieku czas 
jakiś „tramwaj” służył studentom WSP za sto-
łówkę. Stawek był już wtedy zapuszczonym, 
porośniętym rzęsą i nenufarami wodnistym 
dołkiem. Poobiednio kurzyło się od niego dy-
mem papierosowym, gdy na murku przysia-
dali nasyceni żacy.

Później, później…? Spalono brzozowe 
ogrodzenie, zasypano stawek, wyasfaltowa-
no alejki, postawiono „jakieś” rzeźby, roze-
brano „zielony domek”, zmuszono kwiaty do 
wykwaterowania, książkowe ławki przestały 
„czytać”. W parku im. Solidarności postawio-
no pomnik Słowackiego. Może to i dobrze, bo 
wielki Juliusz był poetą w miarę smutnym, 
chociaż to przecież romantyk. 

Nie mam pojęcia, jak i kiedy obudzi się 
z szarego letargu ten tak przecież rzeszowski 
Park Miejski. Jak go zwał, tak go zwał. Może 
być tylko w domyśle Miejski Ogród. Kiedyś 
w tym miejscu odbywały się po wojnie po-
lityczne zgromadzenia, pełne przemówień 
i oklasków. Solidarność wyszła przecież na 
swoje, prawda? Miejsce zostało i to jakie? 
Przecież Solidarność to odrodzenie.

  Bogusław KOTULA 

Park Miejski w  Rzeszowie. W  głębi restauracja Par-
kowa, słynny „tramwaj”. Na pierwszym planie 
„lwowiak” Czesiek Busz, syn listonosza. Czesław był 
szermierzem

Kamienna fontanna w  Parku Miejskim przy ulicy 
generała Jarosława Dąbrowskiego w  Rzeszowie. 
Ubytki kamienne uzupełnione materiałem z  roze-
branego w połowie lat 30. pomnika Grunwaldzkie-
go przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej. 
W głębi budynki koszar 20. Pułku Ułanów

Ogród Miejski w Rzeszowie przy ul. Dąbrow-
skiego. Alejka w kierunku „zielonego domku”, 
administracji ogrodu

Powojenny Ogród Miejski. W głębi parterowa zabu-
dowa koszar 20. Pułku Ułanów. Przy tej alejce były 
ławki oblepione osobami czytającymi książki

Z prawej strony ogrodzenie Parku Miejskiego (Ogro-
du) od strony koszar 20. Pułku Ułanów; z lewej strony 
kiosk spożywczy p. Bzikota, głębiej kamieniczka sto-
jąca do dzisiaj
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KARTKI Z PAWLACZA (55)Stanisław Dłuski

Obok Wiesława Ku-
likowskiego, Marka 

Pękali, Emil Granat, ży-
jący w latach 1928–1992, 
należał do poetów pod-
trzymujących w  latach 
osiemdziesiątych nieza-

leżne życie literackie na Podkarpaciu. Swoim 
utworem pisanym w  tym okresie, a  wyda-
nym w 1996 roku, „Rozmowa z Matką czyli 
poemat polski”, wpisał się na trwałe w histo-
rię najnowszej poezji. Poemat ma charakter 
polifoniczny, historiozoficzny, synkretyczny 
w znaczeniu literackim, ale też semantyczny. 
Podejmuje ważny z  dzisiejszej perspektywy 
dialog z wielką literaturą europejską (Dante) 
i  romantyczną (Mickiewicz, Słowacki, Nor-
wid). Liryczna i  osobista rozmowa z  matką 
staje się pretekstem do pogłębionej, metafi-
zycznej, historiozoficznej rozmowy o drama-
tycznych dziejach Polski, jest to głos skiero-
wany do Boga, jest pytaniem o sens polskich 
losów, o sens ludzkiej egzystencji. 

Badaczka tej twórczości, Elżbieta Ma-
zur, zwraca uwagę na żywą obecność w  tej 
twórczości dziedzictwa romantycznego i  hi-
storii – matka, bohaterka poematu, niczym 
Wergiliusz w  „Boskiej komedii”, „prowa-
dzi syna po ścieżkach narodowej pamięci”. 
Mamy tu szereg aluzji do dziejów najnow-
szych, powstania warszawskiego czy stanu 
wojennego, Polacy poddani nieludzkim ob-
ciążeniom w literaturze romantycznej szuka-
li jednak ocalenia, jest w tym biblijna wiara 
w sprawczą i ocalająca moc słowa, wzniosły 
heroizm staje się zadaniem dla bohatera 
zmagającego się z  demonami współczesno-
ści, rodzinny dom, którego personifikacją jest 
matka, ewokuje polskość i  wartości. Można 
tu mówić o swoistej „religii patriotyzmu” i ro-
mantycznym prometeizmie. Wiara, nadzieja 
i miłość to cnoty, które wpisują się na trwałe 
w  przesłanie tej poezji. Terrorowi okrutnej 
historii Granat przeciwstawia wrażliwość 
matki, która daje dzieciom oparcie w chrze-
ścijańskiej wierze i  ludzkiej czułości dla wi-
dzialnego świata.

Piszę o  Granacie z  okazji niezwykłej 
konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim 
i  przemyskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej „Podkarpacie literac-
kie na przestrzeni wieków” (24–26 kwietnia). 
Tylu wspaniałych pisarzy z tej ziemi wyrosło 
i  tylu fascynowała ziemia rzeszowska, nie 
tylko Bieszczady. Zabrakło tylu referatów 
o  znakomitych współczesnych pisarzach, 
pojawiły się też przypadkowe nazwiska. 
Ktoś zapyta, a  jakie są kryteria oceny? Kie-
dyś Zbigniew Bieńkowski, wspaniały poeta 
i  krytyk, zaproponował kategorię „niepodo-
bieństwa”; jest wielu naśladowców, imitato-
rów, stylizatorów, jak chociażby uwielbiany 
przez prawicę Jarosław Marek Rymkiewicz. 
Szukam tych oryginalnych, którzy stworzyli 
swoją poetykę, swój język, styl, takich nie-
wielu na Podkarpaciu. Za mój referat „Po-
ezja Podkarpacia po 1989 roku. Rekonesans” 
będę atakowany; mój wybór, kryteria, smak. 
Niech krytycy mojej krytyki mnie uzupełnią 
i lansują tandetę. Taki los krytyków.

04.05.2018

Panorama literacka Podkarpacia
W KOLORACH SPEŁNIENIA

W przededniu Światowego Dnia Książ-
ki i Praw Autorskich, ustanowio-

nego i obchodzonego przez UNESCO, 20 
kwietnia br. byliśmy świadkami promocji 
kolejnego tomiku poezji członkini Mielec-
kiego Towarzystwa Literackiego Anity Róg. 

Spotkanie odbyło się 
w mieleckiej filii Pe-
dagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej. 
Szepty nieznajomej 
to już czwarty tomik 
uczennicy II Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika 
w Mielcu. Powstał on 
w oparciu o pomysł 

samej autorki. Promocję rozpoczęła autorka 
piosenką Niech żyje bal z repertuaru Maryli 
Rodowicz, a wybrane utwory z zaprezento-
wał międzypokoleniowy duet Aleksandra 
Kościelna i Andrzej Talarek. Młoda poetka 
podziękowała za pomoc przy realizacji tomi-
ku. O jej poezji mówili m.in. poeci i krytycy 
Ryszard Mścisz, Mirosław Grudzień i Mał-
gorzata Żurecka. 

   Zbigniew MICHALSKI

SŁOWO I MUZYKA 

Wieczór słowa i muzyki w Klubie Tur-
kus w Wojewódzkim Domu Kultury 

w Rzeszowie poświęcony był pasjom Marii 
Rudnickiej – poetki, pieśniarki, hafciarki 
i animatorki kultury. Największą z nich jest 
poezja. Autorka wydała już 25 tomików po-
etyckich. Podczas spotkania promowała dwa 
najnowsze – Odnaleźć siebie i Chwytać szczę-
ście. Spotkanie przygotowała Jadwiga Orze-
chowska, która przedstawiła twórczość au-
torki i przeczytała list gratulacyjny od prezy-

denta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Spotka-
nie rozpoczęto piosenką Rzeszów w naszych 
sercach gra ze słowami Marii Rudnickiej 
i muzyką Andrzeja Szypuły, którą wykonał 
Chór Kameralny Collegium Musicum pod 
dyrekcją kompozytora. Chórzyści wykonali 
też kilka innych piosenek, a wiersze prezen-
towali Ewelina Łopuszańska, Andrzej Szy-
puła i autorka.      

ŚPIĄCA KRÓLEWNA I BABA JAGA 

3 maja podczas Dni Stalowej Woli gości-
liśmy po raz czwarty na Alejce Inicja-

tyw Pozytywnie Zakręconych pod Miejskim 
Domem Kultury. Tym razem członkowie 
„Witryny” zachęcali do czytania, przebie-
rając się za postaci z bajek. Stoisko naszego 
stowarzyszenia przygotowały trzy członki-
nie biorące zawsze aktywny udział w Alejce: 
Agnieszka Bulicz, Agata Linek oraz Alicja 
Wojdyło. Nasza prezes przebrała się za Śpią-
cą Królewnę, a sekretarz – dla kontrastu – za 
Babę Jagę. Zainteresowanie dzieci, ale i do-
rosłych było duże. Dzieci chętnie zaglądały 
do prezentowanych bajek, a ich rodzice – do 
tomików wierszy. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
M. Wańkowicza za użyczenie fantastycz-
nych strojów – to w dużej mierze dzięki nim 
udało się zaczarować dzieci. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się za rok, pełni nowych pomy-
słów na promowanie literatury.

   Agata LINEK

LITERACKO W CIĄGU WIEKÓW

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera 

w Mielcu Janusz Chojecki oraz prezes Mie-
leckiej Grupy Literackiej „Słowo” TMZM 
Aleksandra Piguła reprezentowali te śro-
dowiska na Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Podkarpacie literackie na prze-
strzeni wieków”, która odbyła się w dniach 
24–26 kwietnia 2018 roku w Rzeszowie 
i Przemyślu. Organizatorami konferencji 
byli filolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio eu-
ropejskiej w Przemyślu, a zaproszenie przy-
jęli profesorowie i inni przedstawiciele nauki 
niemal wszystkich uniwersytetów w kraju. 
Uczestnicy konferencji przysłali wcześniej 
napisane abstrakty, które zostały umiesz-
czone w okolicznościowej broszurce. Janusz 
Chojecki i Aleksandra Piguła na konferencji 
wystąpili w sekcji „Animatorzy i pasjona-
ci. Regionalne instytucje kulturalne” razem 
z Barbarą Śnieżek i Józefem Kawałkiem z Re-
gionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry w Rzeszowie.

   Aleksandra PIGUŁA

51 lat Oddziału ZLP w Rzeszowie  
(1967–2018)

Oddział ZLP w Rzeszowie
oraz

ODK „Tysiąclecia” w Rzeszowie
zapraszają na 

Koncert Piosenki Literackiej
Nuty i metafory

2 czerwca 2018 r., godz. 16:00
Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29

ODK „Tysiąclecia” Fo
t. 
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Paulina Majewska

Anita Róg

Lechosław 
Stępień

Urodziła się 21.03.1982 r. w Sanoku. 
Tam studiowała. Pracuje w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie. 
Wiersze pisze chyba od urodzenia z za-
miłowania i dla przyjemności.

Anioł stróż

otwieram usta
zamykam

błagam o
chociaż cień
twoich skrzydeł

wiara nie chce
przejść przez moje wargi

wróć
nie chcę składać stosu
spopielałych piór

Blizny

szpecą mnie
ślady z poprzednich wcieleń
kiedy zbierałeś gwiazdy
z moich oczu

liczyłeś perły w moim
uśmiechu i łapałeś
każdą myśl chowaną 
przed światem

noc pięknie dziś
przystrojona w jedwabny kir
i obłęd kryje się
w jej ramionach

płynę snami po bliznach
z poprzednich istnień
moja bezimienna pogańska łódka
nie odnajdzie portu

Mieszka w Porębach Dymarskich. 
Uczennica II LO im. M. Kopernika 

w Mielcu. Jej największą pasją jest poezja, 
ale też maluje, śpiewa, tańczy, gra na in-
strumentach i fotografuje. Laureatka kon-
kursów literackich dla młodzieży. Autorka 
tomików wierszy Goniąc marzenia (2015), 
Twarzą wiatru (2016), Pisane ciszą (2017) 
i Szepty Nieznajomej (2018).

Absolwent matematyki, a potem pra-
cownik naukowy Uniwersytetu 

Łódzkiego. Współpracuje ze Stowarzysze-
niem Literackim „Ponad” w Radomsku. 
Publikował wiersze w tomikach zbioro-
wych i czasopismach. Współautor książki 
Ze wspomnień Trubadura i  jego wycho-
wanka Jaśka oraz autor zbioru poetyckie-
go Sonety radomszczańskie.

Cień nieznajomej

szepczesz swoje sekrety
do moich uszu
okaleczonych ciszą

kierujesz moją twarz w stronę
lustra a ja nie wiem
jak w nie patrzeć

moje oczy nie przywykły
jeszcze do światła
i gubię się w tej tafli

zapytam jak się masz
gdy już wyrwę się milczeniu
i nauczę język chodzić

Judaszowe 
pocałunki

składane na mojej skórze 
pieką ogniem 
palę się 
na twoich oczach

Fraszka na temat Życia

Ktoś kiedyś gdy dorastał zastanawiał się… czy moje życie będzie bajką?!
Szybko zrujnował się plan idealny… bo życie jest jedną tylko mozaiką.
Czekasz na siedem lat beztroski i moment radości, ale kiedy nadejdzie ten czas? 
Może to czas obojętności?!
Pragniesz być dla kogoś tym jedynym skarbem w życiu… a czujesz się jak ktoś, kto powinien żyć w ukryciu…
Ciężko jest być ciągłym optymistą... gdy masz osobowość dość wyrazistą…

Labirynt
Tkwisz czasem w świecie, którego nie ma, zamykasz się w ścianach drzwiami które nie trzaskają…
Wmawiasz sobie i wszystkim… tak ma być! Ale po co?! Zacznij otwierać okna… bo za nimi czeka świat pełen barw…
Myślisz wciąż o tym, czy za zakrętem czeka na Ciebie ten dobry los… Sam nie poczeka, to nie pies na smyczy…
Sama musisz za nim pobiec… odszukać… lub zapukać czasami i wprosić się przez drzwi jak akwizytor…
W labiryncie swoich ciężkich spraw czas zacząć budować prostą drogę, która zaprowadzi Cię do wyjścia, które i tak tam już jest.

Pożegnanie dzieciństwa

Zatraciły się chwile dzieciństwa beztroskie,
zaplątały gdzieś w fałdach tajemnej młodości.
W żarem zmysłów zmętnionej czystej niewinności
w wciąż przykrótkich porciętach, z których znów wyrosłem.

I w tanecznych zabawach w niedzielne wieczory,
gdy hen echem się niosły trąbki rzewne tony
w głąb serc ,,lal malowanych”, chłopców podchmielonych,
co pisali swe pierwsze młodzieńcze love story.

Powędruję na Wielkiej Niedźwiedzicy grzbiecie,
aby wraz z Małym Księciem na jego planecie
pooglądać cud wschodów i zachodów słońca.

By z deszczem Perseidów spaść w piaski pustyni,
pytając gwiazd milionów, jaką tu na Ziemi
młodość chce mi wywróżyć gwiazda spadająca.
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Jerzy Stefan Nawrocki 

Urodził się 4 września 1941 r. w okupowanej Polsce we Lwowie, od 1945 r. mieszka w Rzeszowie. Prozaik, członek ZLP, 
dziennikarz, zajmuje się malarstwem i grafiką. Autor ośmiu książek prozatorskich i popularnonaukowych. Uhonoro-

wany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wszystko to mnie przerasta, rozmyślał z goryczą Witram. Prze-
rasta mnie ten chaos i galimatias, z którego nikt nie chce zre-

zygnować. To nie są czasy dla trzeźwo rozumujących umysłów. Jestem 
tylko człowiekiem, który nie chce się wysługiwać nikomu poza spra-
wami zwykłych ludzi. Emakses znowu stanął. Przed nim ciągnął się 
długi samochodowy korek. Dlatego Witram rzadko jeździł po mie-
ście swoim golfem. W oddali po lewej stronie widział już ten pomnik: 
spektakularną kość regionalnej niezgody pomiędzy Prawicą a Resztą, 
znany nie tylko w mieście, lecz i w całym kraju. W centrum miasta 
wyglądał doprawdy reprezentacyjnie: wysoki laurowy liść – pomnik 
Walk Rewolucyjnych. Nie nosił żadnych insygniów wiążących go 
z Armią Czerwoną. Z jednej strony wypukłorzeźba lecącej zwycięskiej 
Nike w grubej brązowej blasze. Z drugiej, od strony, z której nadjeż-
dżał, chłop, robotnik i żołnierz. W porządku. Ci, którzy przed ponad 
półtora wiekiem żyli i pracowali przez całe życie w skrajnej nędzy, 
albo jak zwykli żołnierze byli gnębieni w pruskiej, carskiej czy au-
striackiej armii bez praw do odszkodowań nawet za ciężkie kalectwo, 
bez ubezpieczeń, bez emerytur, bez opieki lekarskiej w fabrykach i po 
wsiach, bez prawa do wszelkiej nadziei. Dopiero po dziesięcioleciach 
krwawych walk zaczęli osiągać swój cel. Słuszny cel – dodał w myśli. 

Cel głoszony dzisiaj przez wszystkich. Fakt, że apogeum walk wybu-
chło w Rosji, nie miał znaczenia. Carska Rosja była nie tylko zabor-
cą, lecz potwornie zacofanym socjalnie i społecznie krajem. Tak było 
i z wielką rewolucją francuską. Wszystko jest nadal w porządku. A że 
najkrwawsze apogea zawsze wybierają na gniazda miejsca najgorszego 
zacofania i mieszczą tam dyktatury? Nawet prawicowi sternicy głoszą 
troskę o byt zwyczajnych obywateli. Nie ma w tym pomniku cienia 
chwalby dawnego Związku Sowieckiego czy jego zwycięskiej walki 
nad Niemcami; należy oddawać temu pomnikowi szacunek, podob-
nie jak pomnikowi Stoczniowców w Gdańsku. To jest ta sama idea, 
wysoko ponad konkurencyjnymi podziałami i Człowiekiem. Fakt, że 
pomnik ustawiono w czasach PRL-u (czyli powinien zniknąć) nie był 
dla Witrama argumentem. Uznając go za zasadny, należałoby zburzyć 
przynajmniej połowę obecnego miasta. A może i całą Polskę wymu-
rowaną, mruknął zjadliwie. Ludzie porzucili mieszkania w piwnicach 
i na strychach i zaczęli żyć... no, jak ludzie, normalniej. Ten pomnik 
powinien był stanąć w międzywojniu Piłsudskiego, bo Polska Niepod-
ległość wyrosła właśnie dzięki rewolucjom z biedoty Rosji i Niemiec, 
z buntu biednych wojaków w ck Austrii, medytował. Naraz zawładnął 
nim głód. Od rana żył tylko kawą. 

ŚCIEŻKA
(fragment powieści)

Marzenia

Chciałbym mieć skrzydła
takie jak u ptaka,
latać nad miastem
i nocą i dniem,
ludzkie radości
nieustannie łapać,
dzieci obdarzać dobrym snem.

Chciałbym, by serce
mocnym rytmem biło,
jak wartkie źródło
tętniące wśród skał,
rozbrajać smutki
z przeogromną siłą,
budując spokój, likwidując szał.

Chciałbym, lecz życie
idzie swoją drogą,
pełną meandrów,
wertepów i dziur,
moje marzenia
spełnić się nie mogą
i wciąż znikają
w białych strzępach chmur...

  kwiecień  2018 

Czesław Piotr Kondraciuk
Przyjęty do Związku Literatów Polskich w 1992 r. Autor tomików 

Kojarzenie snu (1967), Kare konie (1971), Przepustka do słońca 
(1990), Nie zamykajcie drzwi (1990), Fraszkostrada (1991), Słoneczny 
koncert (1992), Modlitwa ostów (1993), Wybór wierszy (1994), Spo-
wiedź (1999), Ślady serdeczne (1999), Różańce czasu (2003), Lotne ptaki 
(2015), Próba spojrzenia (2018).

Życie

Życie jest krzykiem narodzenia,
małą kropelką rannej rosy,
swoje oblicze ciągle zmienia,
a zmian tych zawsze ma niedosyt.

Potrafi łudzić, zaskakiwać,
i czynić różne inne cuda.
Często próbujesz je wykiwać,
lecz to się nigdy ci nie uda.

Bo życie bardzo szybko płynie,
jak rozpędzona górska rzeka.
Zanim najmniejszy ruch uczynisz,
ono na przekór wciąż ucieka...

 Rzeszów, kwiecień 2018 r.

Ballada o rączkach 

 Redaktorowi  
 Mateuszowi Koprowskiemu 

Ani zimą, ani wiosną 
drugie rączki nie wyrosną. 
Chyba że któregoś lata – 
to też nierealna data. 

Upust trzeba dać naturze, 
która nam marzenia burzy.
I tak jest już od lat wielu,
mój serdeczny Przyjacielu. 

Liczmy zatem na cierpliwość 
i na jej nieustępliwość. 
Ona niesie zrozumienie,
rozprasza zawodu cienie.

Tak się spełnia wola Nieba – 
drugich rączek nam nie trzeba.
Tymi dwiema, gdy zechcemy,
bryłę świata z posad pchniemy!
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Zofia Stopińska

Wielkim wydarzeniem tegorocznej edycji Mu-
zycznego Festiwalu w Łańcucie będzie z pew-

nością koncert 23 maja w sali koncertowej Filhar-
monii Podkarpackiej. Z towarzyszeniem Orkiestry 
Symfonicznej FP pod batutą Wojciecha Rajskiego 
usłyszymy operowe gwiazdy światowego formatu –

Aleksandrę Kurzak i jej męża Roberto Alagnę. W trzydziestoletniej 
karierze francusko-sycylijski tenor włączył do swojego repertuaru po-
nad sześćdziesiąt ról. Wspaniałe kreacje uczyniły go najsłynniejszym 
francuskim tenorem na świecie. Roberto Alagna jest gorąco przyjmo-
wany zarówno w teatrach operowych, salach koncertowych, jak i na 
festiwalach.

Aleksandra Kurzak zadebiutowała w wieku 21 lat na scenie Ope-
ry Wrocławskiej jako Zuzanna w Weselu Figara. Jej matka i nauczyciel-
ka, wspaniała śpiewaczka Jolanta Żmurko, grała wtedy rolę Hrabiny. 
Sześć lat później Aleksandra Kurzak pojawiła się na dwóch najbardziej 
prestiżowych scenach operowych na świecie.

CIĘŻKO ZA MNĄ NADĄŻYĆ
Rozmowa z Aleksandrą Kurzak, operową gwiazdą światowego formatu

Na początku grudnia 2004 roku Verena Dobnik tak napisała 
w recenzji zamieszczonej w Associated Press: „W obsadzie wznowio-
nych Opowieści Hoffmana nie było słabych punktów […], a najjaśniej 
błyszczała debiutantka, 27-letnia Polka Aleksandra Kurzak w roli 
Olimpii. Taką diabelską, wokalną pirotechniką mogły się kiedyś po-
chwalić Joan Sutherland czy Beverly Sills… Kurzak sięgała wysokie-
go »c«, jakby podrzucała piłeczkę pingpongową, celnie i radośnie”. 
O tym samym debiucie w „The New York Times” napisał Bernard 
Holland między innymi te słowa: „[…] partię Olimpii śpiewa Alek-
sandra Kurzak. Dysponuje koloraturą silną i nieskazitelną, a w roli 
mechanicznej lalki sprawia, że dajemy zwieść się jej sztuczkom”. 
Równie gorąco został przyjęty w tym samym sezonie jej debiut w roli 
Aspazji w Mitrydasie, królu Pontu w Royal Opera House Covent 
Garden. Od tej pory często jest zapraszana zarówno do Metropoli-
tan Opera, jak i Covent Garden oraz do innych prestiżowych teatrów 
operowych na świecie. 

Od kiedy w życiu Aleksandry Kurzak pojawił się Roberto Ala-
gna i córeczka Malena, artystka ma wypełnioną każdą godzinę, ale 
zgodziła się na krótki wywiad.

 Talent muzyczny odziedziczyła 
Pani po rodzicach. Pani mama to 
znakomita sopranistka Opery Wro-
cławskiej Jolanta Żmurko, tata Ry-
szard Kurzak – pierwszy waltornista 
Opery Wrocławskiej i  wykładowca 
wrocławskiej Akademii Muzycznej. 
Podobno całe dzieciństwo spędziła 
Pani w kulisach opery – jako malutka 
dziewczynka była świadkiem wszyst-
kich prób i  spektakli, w  których 
mama uczestniczyła. Słuchając 
mamy występującej na scenie, uczyła 
się Pani jej ról – podobno nauczyła 
się Pani na pamięć całej Traviaty. Czy 
można powiedzieć, że był to początek 
Pani edukacji muzycznej? 

– Tak, na pewno. I pewnie dlate-
go już od pierwszej klasy poszłam do 
szkoły muzycznej i zaczęłam naukę gry 
na skrzypcach. 

 Była Pani bardzo utalentowaną i  pil-
ną uczennicą. W  domu ćwiczyła Pani pod 
okiem taty i szybko robiła postępy – wszyst-
ko wskazywało na to, że będzie Pani bardzo 
dobrą skrzypaczką. Marzyła Pani także 
o karierze baletnicy, ale ostatecznie poszła 
Pani w ślady mamy. Jak to się stało, że jed-
nak została Pani śpiewaczką?

– Nie wiem. Nie po raz pierwszy ktoś 
zadaje mi to pytanie, a ja nie pamiętam 
momentu, kiedy podjęłam taką decyzję. To 
przyszło jakoś bardzo naturalnie. 

 Odziedziczyła Pani po mamie talent 
i głos, bo Wasze soprany mają podobną bar-
wę, oraz podejście do zawodu. Postanowiła 
Pani także uczyć się śpiewu pod kierun-
kiem mamy. Jak to jest uczyć się u mamy? 

– Nie jest łatwo. Zawsze łatwiej pokłó-
cić się z rodzicami niż z panią w szkole, więc 
lekcje czasami były burzliwe. Ale podkre-
ślam, że z mojej winy.

 Była już Pani słynną na całym świecie 

śpiewaczką, o którą zabiegały tak prestiżo-
we sceny operowe jak Metropolitan Opera 
i  Covent Garden, kiedy miałam przyjem-
ność rozmawiać z  Panią dwukrotnie: na 
początku października 2012 roku, po reci-
talu w ramach Festiwalu im. Adama Didu-
ra w  Sanoku (cudownie zaśpiewane pieśni 
w pierwszej części i słynne arie sopranowe 
w  drugiej) oraz 3 maja 2013 roku przed 
koncertem na Rynku w Rzeszowie, podczas 
którego śpiewała Pani ulubione arie. Ciąg- 
le jestem pod wrażeniem tych spotkań, bo 
wiele się mówi i pisze o kaprysach wielkich 
gwiazd, a spotkałam cudowną śpiewaczkę, 
która jest bardzo miłą osobą. Czy jest Pani 
gwiazdą bez kaprysów?

– Chyba sama Pani już sobie odpowie-
działa na to pytanie.

 O  ile dobrze pamiętam, w  2015 roku 
ukazała się książka Si, Amore. Jest to tak 
naprawdę wywiad rzeka, który przeprowa-
dził z  Panią znany dziennikarz i  tłumacz 
Aleksander Laskowski. To bardzo interesu-
jąca książka, w której opowiada Pani o swo-

im dzieciństwie, rodzinie, karierze, 
ale także o kobiecie, która wie, czego 
chce, ciężko pracuje i  będąc wielką 
artystką potrafi prowadzić dom oraz 
podejmuje bardzo ważne życiowe de-
cyzje. Jak powstawała ta książka?

– Aleksander zadzwonił do mnie 
z taką propozycją. Spotkaliśmy się 
pierwszy raz w Wiedniu. Zaczęliśmy 
rozmawiać przy obiedzie i tak się zaczę-
ło. Potem spotykaliśmy się na Skypie, 
bo ciężko za mną nadążyć. 

 Swego męża Roberto Alagnę po-
znała Pani podczas wspólnego wystę-
pu w  Covent Garden. Z  informacji, 
które znalazłam, wynikało, że zastę-
powała Pani inną śpiewaczkę. Partner 
sceniczny stał się partnerem w  życiu. 
Wierzy Pani w przeznaczenie?
– To było trochę inaczej. Nie zastępo-

wałam innej śpiewaczki! To był mój kontrakt. 
Owszem, miałam propozycję zastępstwa, co 
wiązało się z rezygnacją z tego kontraktu, ale 
nie podjęłam tej decyzji, bo chciałam raz za-
śpiewać z Alagną. Przeznaczenie... 

 Pewnie to nie przypadek, że ostatnio cza-
sami występujecie Państwo wspólnie? Czy 
zabieracie ze sobą córeczkę?

– Tak, Malena jest zawsze z nami, dlate-
go występujemy razem. Jest to dla nas bardzo 
ważne.

 Jest Pani pierwszą polską śpiewaczką 
operową, która podpisała ekskluzywny 
kontrakt z  wytwórnią Decca i  nagrane 
w ramach tego kontraktu płyty sprzedawa-
ne były w takich ilościach, że otrzymywały 
status platynowej lub złotej płyty. W  tym 
roku podpisała Pani nową ekskluzywną 
umowę z  wytwórnią Sony Classical. Czy 
może Pani powiedzieć coś o planach nagra-
niowych?

– Pierwsza płyta została już nagrana. 
Jej premiera będzie w październiku. Są na 

Aleksandra Kurzak
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niej duety z Roberto. Latem będę nagrywała 
moją płytę solową. 

 Na całym świecie coraz częściej organi-
zowane są w wielkich salach i w urokliwych 
miejscach w plenerze koncerty muzyki ope-

rowej i przychodzą na nie tłumy. Czy jest to 
dobra forma popularyzowania opery?

– Takie koncerty zawsze były organi-
zowane i zawsze przychodziły na nie tłumy. 
Z pewnością dlatego opera jest dziś popular-
na bardziej niż kiedykolwiek.

 23 maja będziemy oklaskiwać Panią 
i  Pana Roberto Alagnę w  sali koncertowej 
Filharmonii Podkarpackiej w  Rzeszowie. 
Bardzo się na ten wieczór cieszymy. 

– My także! Serdecznie zapraszamy! 

   Zofia STOPIŃSKA

Pierwszy koncert tegorocznej edycji festiwalu w sali balowej łańcuckiego zamku wypełnią 
21 maja pieśni R. Straussa i S. Rachmaninowa, a zaśpiewa je Tomasz Konieczny – świato-

wej sławy bas-baryton, którego usłyszeć można na tak znakomitych scenach, jak Opera Wie-
deńska, Opera w Monachium, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, La Scala w Mediolanie, 
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie i wielu innych wiodących scenach operowych 
świata. Artyście towarzyszyć będzie Lech Napierała – znakomity polski pianista występujący 
od lat w prestiżowych salach koncertowych na świecie. 

BARYTON BOHATERSKI
Rozmowa z Tomaszem Koniecznym, światowej sławy  

bas-barytonem, solistą Opery Wiedeńskiej

 Studiował Pan w  Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i  Teatralnej 
w  Łodzi, odnosił Pan wiele sukcesów jako 
aktor i czasami jako reżyser, ale został Pan 
śpiewakiem, który studiował śpiew solo-
wy w AM w Warszawie, a ukończył studia 
wokalne w Dreźnie. Pamiętam, że był Pan 
kiedyś na Kursie Wokalnym w  Przemyślu 
u  prof. Christiana Elßnera, (organizowa-
nym przez panią Olgę Popowicz) i podczas 
koncertu na zakończenie śpiewał Pan ba-
sem, o  ile dobrze pamiętam. To było pod-
czas studiów w Dreźnie?

– To niezwykle miłe, że pamięta Pani 
czasy kursów wokalnych profesora Christia-
na Elßnera. To był wspaniały, wielki pedagog. 
Gdyby nie profesor, prawdopodobnie nie wy-
lądowałbym w Dreźnie na studiach wokal-
nych w jego klasie śpiewu solowego, a co za 
tym idzie nie zadebiutowałbym w Operze 
Lipskiej jako Kecal w Prodanej Nevescie Be-
dřicha Smetany rok później. 

Rzeczywiście zaczynałem jako bas. 
Jednak żyłka dramatyczna i bohaterska była 
we mnie zawsze. No i głos chciał trochę „do 
góry“. Tak zostałem bas-barytonem, czy jak 
to Niemcy mówią barytonem bohaterskim.

 Pana światowa kariera rozpoczęła się 
w  Wiedniu, do którego często Pan wraca, 
i chyba dlatego niektórzy do dzisiaj uważa-
ją Pana za solistę Opery Wiedeńskiej.

– Ja też siebie postrzegam jako solistę 
Opery Wiedeńskiej, choć nigdy nie byłem 
w niej na stałe zaangażowany. Zawsze śpie-
wałem tu główne role w charakterze gościa. 
Mimo to Opera Wiedeńska to moja arty-
styczna ojczyzna, mój ukochany teatr i uko-
chana publiczność. Gdy wracam do Wied-
nia, serce mi się śmieje. Tu zadebiutowałem 
w wielu rolach i tu rozpoczęła się moja mię-
dzynarodowa kariera. Mam w Wiedniu małe 
mieszkanko. Wiedeń kojarzy mi się z pięk-
nem i ze sztuką. Do tego wiedeńscy filhar-
monicy, wiedeńczycy, których nie da się po-
równać z nikim innym, doskonały Tafelspitz, 
wiedeński sznycel, góra Kahlenberg, katedra 
św. Stefana i ciągle na nowo Opera Wiedeń-

ska – Wiener Staatsoper – moja artystyczna 
ojczyzna…

 Bardzo często zapraszany jest Pan do 
wykonywania partii w  operach Ryszarda 
Wagnera, mówi się nawet, że jest Pan „Wa-
gnerzystą”. Jaki głos trzeba mieć, aby śpie-
wać Wagnera?

– Przede wszystkim należy mieć od-
powiedni temperament i „krzepę“. Opery 
Wagnera są długie i wymagają wiele wysił-
ku. Należy też mieć odpowiedni głos, o od-
powiedniej barwie i sile. No i jest ta jedna 
sprawa, bez której Wagnera rzeczywiście nie 
da się wykonywać. Wagnera po prostu trzeba 
kochać. 

 Śpiewa Pan również muzykę włoską 
(szczególnie opery Pucciniego)?

– Zaśpiewałem w życiu kilka partii 
włoskich. Moim debiutem był Figaro w We-
selu Figara Mozarta. No ale tu można by się 
oczywiście sprzeczać, czy Mozart to mu-
zyka włoska czy niemiecka… Bardzo lubię 
śpiewać po włosku, francusku czy rosyjsku. 
Po rosyjsku śpiewam wiele pieśni. Właśnie 

w Łańcucie wykonamy parę pięknych pieśni 
S. Rachmaninowa, które bardzo kocham…

 W  tworzeniu spektaklu operowego naj-
więcej do powiedzenia ma reżyser. Ostat-
nio jest moda na zaskakiwanie publiczno-
ści: współczesną reżyserią, przenoszeniem 
akcji do innej epoki i drobnymi zmianami 
libretta. Czy chętnie Pan występuje w  ta-
kich spektaklach?

– W tworzeniu dobrego spektaklu ope-
rowego swój udział mają różni artyści. Jeśli 
reżyser ma silną osobowość, to oczywiście 
ma duże możliwości sprawcze, ale i tu osoba 
scenografa odgrywa rolę bardzo ważną, jeśli 
nie kapitalną. Podobnie jak osobowość dyry-
genta, który naprawdę jest w stanie komplet-
nie zmienić charakter wykonania, jeśli skła-
nia się ku jakiejś szczególnej interpretacji. No 
i my – artyści występujący na scenie. Należę 
do tych spośród nich, którzy czynnie uczest-
niczą w procesie tworzenia inscenizacji. To, 
czy inscenizator zmienia czas, wystrój, epo-
kę, nie ma większego znaczenia. Teatr posłu-
guje się swoim teatralnym, ponadczasowym 
i ponadkulturowym językiem. 

 W  Pana pracy piękny głos jest najważ-
niejszy. Jak Pan o niego dba?

– Sport, sen, techniki nauki partii, któ-
re głos chronią, pozwalają mu ochłonąć. Nie 
palę, pracuję długo nad partiami. Nie uczę 
się ich z dnia na dzień. Poziom stresu nale-
ży po prostu ograniczać. Bardzo ważna jest 
systematyczność. Praca głosem przypomina 
trochę pracę sportowca. Korzystamy podob-
nie jak sportowcy z minerałów, witamin, do-
brej diety. Po prostu staramy się o siebie dbać.

 Życie śpiewaka, pewnie nie tylko mnie, 
często kojarzy się z rankingami podobnymi 
dla sportowców. Pana nazwisko jest bardzo 
wysoko na liście bas-barytonów, bo propo-
zycji z różnych stron świata ma Pan dużo.

– Rzeczywiście podobnie jak sportowcy 
jesteśmy przypisani do różnych „lig” i „staj-
ni” (agencji). Nie narzekam na brak propo-
zycji, a to jeszcze bardziej mnie motywuje do 
pracy. Ja po prostu kocham swoją pracę.

 Wszelkimi sprawami związanymi z Pana 
kalendarzem koncertowym zajmuje się 
agent. Kto ostatecznie decyduje o  tym, 
gdzie, kiedy i z kim Pan wystąpi?

– O tym, gdzie wystąpię, decyduję tylko 
ja. Rolą agenta jest przygotowanie propozy-
cji, doradztwo, negocjacja gaży. 

 Całe zawodowe życie mieszka Pan na sta-
łe w  Niemczech. Pewnie nie tylko dlatego, 
że kocha Pan niemiecką muzykę, ale dlate-
go, że znalazł Pan odpowiednie miejsce na 
dom dla siebie i rodziny. 

– Po prostu Niemcy ze swoimi 100 te-

fot. Klaudia Taday

Tomasz Konieczny
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atrami operowymi, utrzymującymi ciągle 
jeszcze stałe zespoły operowe, są wymarzo-
nym krajem dla rozwoju młodego śpiewka 
operowego. Wykorzystałem tę możliwość, 
kiedy mi się przytrafiła. Poza tym w Niem-
czech żyje się nieźle. Jakość życia jest wyso-
ka. Tęsknię za moją ojczyzną bardzo, ale czy 
potrafiłbym teraz w Polsce mieszkać? Nie 
wiem… Stałem się, podobnie jak moi zacni 
koledzy robiący kariery za granicą, po trosze 
obywatelem świata, takim ambasadorem pol-
skości za granicą. Dzieci uwielbiają do Polski 
przyjeżdżać i mnie marzy się więcej w Polsce 
występować. Problem w tym, że to nie takie 

proste. Polskie instytucje kulturalne planują 
swoje programy bardzo późno. My już wtedy 
jesteśmy zajęci i po trosze trzeba te terminy 
na koncerty i występy w Polsce „wydzierać” 
ze swoich kalendarzy. Należę do tych patrio-
tycznie nastawionych artystów, więc staram 
się za wszelką cenę godzić moje plany z pro-
pozycjami z Polski. Dzięki temu możemy 
z Lechem Napierałą wystąpić w Łańcucie.

 Bardzo się cieszę, że podczas 57. Muzycz-
nego Festiwalu w Łańcucie wystąpi Pan w sali 
balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie z  reci-
talem pieśni R. Straussa i S. Rachmaninowa. 

Jerzy Dynia

Po raz dziewiętnasty 
Dębica obchodziła 

rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja w sposób 
szczególny. Każdego roku 
właśnie w dniu 3 maja od-

bywa się w tym mieście wielkie artystyczne 
wydarzenie, jakim jest wystawienie spek-
taklu operowego bądź operetkowego. Nie 
byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie 
fakt, że dzieła wielkich mistrzów tego gatun-
ku wystawiane są każdorazowo z udziałem 
nie tylko profesjonalnych artystów, ale też 
amatorów, w większości z Dębicy i okolicz-
nych miejscowości, których satysfakcjonuje 
udział w takim artystycznym przedsięwzię-
ciu. Przez kilkanaście lat spektakle odbywały 
się w Domu Kultury Mors, ale z chwilą roz-
poczęcia generalnego remontu tego obiektu 

Czy często śpiewa Pan recitale i czy Pan lubi 
występować jedynie z pianistą na scenie?

– Recitale śpiewam od kilku lat dzięki 
mojemu pianiście Lechowi Napierale. Kilka 
lat temu zawzięliśmy się i przygotowaliśmy 
ogromnym wysiłkiem recital, który właśnie 
w tym roku w Łańcucie po raz kolejny wy-
konamy.

 Dziękuję za poświęcony mi czas. Czeka-
my niecierpliwie na koncert w  łańcuckim 
zamku.

   Zofia STOPIŃSKA

TYCH MIASTECZEK NIE MA JUŻ 
Widowisko artystyczne w Dębicy o wyjątkowej atmosferze

wodowych mikrofonów, oświetlenia, kostiu-
mów, garderób dla wykonawców itp.

Jeśli w przeszłości wystawiane były 
w całości pełnospektaklowe dzieła, to w tym 
roku w obliczu zmiany miejsca prezentacji 
spektaklu zapadła też decyzja, aby zmienić 
charakter i opracować tematyczne widowisko 

musicalu Skrzypek na 
dachu, a także teksty 
Wojciecha Młynar-
skiego – Tak jak ma-
lował pan Chagall, 
Agnieszki Osieckiej 
– Chwalmy Pana, An-
toniego Słonimskiego 
– Elegia miasteczek 
żydowskich i innych. 
Powstało w ten spo-
sób widowisko o wy-
jątkowej atmosferze, 
dynamice, a przy tym 
dalekie od tworzenia 

fobii na tle narodowościowym. Ludzie z tego 
świata mają swoisty sposób widzenia świata, 
daleki od zawziętości. Jeśli nawet dochodzi 
do konfliktów, to wyrocznią w ich rozwiązy-
waniu jest miejscowy rebe.

Kolejny raz reżyseria spoczywała w rę-
kach znanego już w Dębicy Jakuba Bulzaka, 

Paweł Adamek i jego orkiestra

zmieniła się sytuacja i tegoroczne święto kul-
tury muzycznej odbywało się w hali Domu 
Sportu. Fakt ten wpłynął w sposób znaczący 
na koncepcje organizacji sceny, rozmieszcze-
nia scenografii z dziesiątkami rekwizytów, 
instalację nagłośnienia z mnogością bezprze-

artystyczne zatytułowane Tych miasteczek 
nie ma już... Kierując się historyczną prawdą, 
że ponad tysiąc lat na tych terenach Polacy 
i Żydzi tworzyli wspólne dzieje, że kultura 
polska i żydowska przenikały się wzajemnie 
i warte są zapamiętania, sięgnęli po motywy 

który również zaprojektował ruchomą z ko-
nieczności scenografię, zaś kierownictwo 
muzyczne w rękach i batucie niezwykłej 
energii prezesa Dębickiego Towarzystwa Mu-
zyczno-Śpiewaczego Pawła Adamka. W gro-
nie solistów znalazło się aż 21 wykonawców. 

Jan Michalak

Jan Maślanka

Alicja Płonka i Sylwia Wojnar Jan Borek
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Ryszard Zatorski

Dramat Johna Osborne’a 
Miłość i gniew z lat 50. 

minionego wieku Jan No-
wara ożywił i wydobył zeń 
nowe współczesne znacze-
nia. Widowisko w reżyserii 

dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej potwierdza, że z do-
brej literatury można na scenie wydobywać 
ciągle treści poruszające widza, jego wyobraź-
nię i skojarzenia estetyczne. 

Nowara ceni literaturę, która wyraża pra-
gnienie życia w szerokiej gamie jego przeja-
wów i namiętności, jak tego doświadczyliśmy, 
uczestnicząc w obrazach relacji między wy-
rafinowanym intelektualistą prowokującym 
nieustanie spięcia i dramaty, co bardzo rzec 
by można spontanicznie i żywiołowo aktor-
sko wyrażał Karol Kadłubiec w roli Jimmy’ego 
Portera. Występuje on w tym spektaklu go-
ścinnie na rzeszowskiej scenie, podobnie jak 
rodowita rzeszowianka Paulina Komenda 
w roli Heleny czy partnerka głównych obra-
zów Kadłubca, Monika Kulczyk jako Alison 
Porter, czyli jego sceniczna żona. Ta świeżo 
upieczona absolwentka krakowskiej PWST 

PRAGNIENIE ŻYCIA
Literackie namiętności i wyraziciele tych emocji

im. Ludwika Solskiego miała niezwykle udany 
debiut sceniczny, zachwycała jej artystyczna 
świeżość i szczerość bardzo przekonującej gry, 
wzruszającej i wzruszonej aż do prawdziwych 
łez aktorki. I razem ze swym partnerem pla-
stycznością ruchu, w czym zapewne pomógł 
Tomasz Dajewski jako moderator choreogra-
ficznych obrazów, ale i w żywych dialogach 
wyrażała dbałość o wyrazistość przekazu. 

Słowo, ruch i współtworząca nastrój mu-
zyka jazzowa – w doborze której nie tylko Da-
jewski, ale i twórca widowiska Nowara mieli 
spójne zasługi – pozwalały pełniej dotrzeć 
do istoty dzieła Osborne’a. I jeszcze należy 
podkreślić znakomitą obecność artystyczną 
dwóch dobrze nam znanych aktorów z ze-
społu Siemaszkowej – Józefa Hamkały w roli 
pułkownika Redferna, ojca Alison, i Michała 
Chołki w roli Cliffa Lewisa, scenicznie przy-
jaciela Jimmy’ego i jego żony, a potem także 
w tym trójkącie domowym z partnerką Por-
tera, Heleną. Obaj aktorzy – choć ulokowani 
może drugoplanowo, jednak nawet w niemych 
obrazach i sytuacjach ruchowych, jak Michał 
Chołka – wnosili treściowo i emocjonalnie 
ogromną wartość do klimatu widowiska. By 
wskazać choćby ekspresyjną chwilę z Józefem 
Hamkałą jako scenicznym ojcem w bezsilnym 

oskarżaniu się o przykrości, 
których doznała jego córka. 

Te zaplątania uczucio-
we bohaterów, wszak przecież 
przyjaciół, dramat rodzinny, 
zdrada i jednak zwycięstwo 
miłości w finale z ową już 
wspomnianą sceną z prawdzi-
wymi łzami, krok po kroku, 
zwłaszcza w drugiej odsłonie, 
wciągają widzów i pogłębiają 
ciekawość. Usytuowanie nas 
obserwatorów tych wydarzeń 
wręcz dosłownie na scenie 
sprawia, że czujemy się, jakby-

śmy byli z bohaterami razem w tym samym 
pokoju i domu zawieszonym metaforycznie 
w owym nieokreślonym kosmosie, czyli wszę-
dzie w zależności, jaką rzeczywistość sobie 
dopasujemy wyobraźnią.

 Miłość i przyjaźń, gniew i frustracje, 
wyobcowanie i szukanie satysfakcjonującej 
pracy – to zdarza się od wieków w różnych 
miejscach, w różnym czasie i różnych spo-
łecznościach. Każde pokolenie na swój sposób 
przeżywa bunt i chce zmieniać świat wedle 
własnych wyobrażeń. Nowarze udało się zde-
rzyć owe literackie namiętności bohaterów 
z rzeczywistymi wyrazicielami tych emocji – 
aktorami, którzy też po raz pierwszy spotkali 
się na scenie, a po części i w życiu. Pozwolił 
i pomógł im wydobyć tę świeżość i przełożyć 
na artystyczne przeżycia ich oraz widzów, 
pobudził do myślenia nad sensem życia. Do-
konał tego bez udziwnień performerskich, 
z dbałością o słowo i spójność plastyczną oraz 
muzyczną całego obrazu. Przemówienie do 
nas literaturą Osborne’a z odległej epoki było 
świeże i kształcące w ideowym przekazie tre-
ściowym owej walki o ideały i w artystycznej 
staranności inscenizacyjnej.

UMRZEĆ Z MIŁOŚCI

Najpierw słowo, potem uczucie, słyszymy 
w jednej z tych dziesiątek niby senten-

cji z rozmyślań sprzedawcy butów Henryka, 
którego jakby od niechcenia i z zamierzonym 
znudzeniem kreuje Sławomir Gaudyn. Tych 
wyrazów uczucia, a raczej pragnień miłości 
z morderczym skutkiem, było co niemiara 
w tym spektaklu Jakuba Kasprzaka według 
sztuki Sinobrody – nadzieja kobiet Lei Loher 
w przekładzie Karoliny Bikont, który miał 
w Siemaszkowej premierę 11 i 12 maja br. na 
Małej Scenie im. Zdzisława Kozienia. 

Na opisanie klimatu spektaklu w dwu-
osobowej obsadzie z Gaudynem i Dagny Ci-
porą w różnych wcieleniach scenicznej Ko-
biety można by zapożyczyć określenie piękna 
i bestia z literackich, filmowych i teatralnych 
adaptacji francuskiej baśni ludowej. Chociaż 
w tym akurat teatralnym obrazie nie ma jed-
nak szczęśliwego finału. Znakomicie wpaso-
wała się w ten nastrój piękna i utalentowana 

Ale na tym nie koniec, bowiem w spektaklu 
występuje: Chór Parafialny z Dębicy liczący 
58 osób, czternastoosobowa Mielecka Grupa 
Wokalna, 21 tancerzy z Zespołu Pieśni i Tań-
ca Gryfici oraz w składzie symfonicznym 
orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Dębicy. Dla młodych instrumen-
talistów jest to świetna okazja, aby zdobywać 
doświadczenie w zespołowym wykonaw-
stwie muzyki klasycznej, co z całą pewnością 
zaowocuje w przyszłości na profesjonalnej 
drodze muzycznej.

Zawsze przy tak dużych artystycznych 
przedsięwzięciach stosuje się podwójną obsa-
dę w grupie solistów. Warto zapamiętać te na-
zwiska: Jan Michalak, Leopold Stawarz, Ewa 
Czeczot, Aleksandra Ożóg, Karolina Pawula, 
Katarzyna Plewniak, Alicja Płonka, Julia Ru-
cińska, Maria Socha, Sylwia Wojnar, Joanna 
Zaucha, Jan Borek, Tomasz Bulzak, Mate-
usz Dygdoń, Jan Maślanka, Jarosław Mar-

kiewicz, Bartosz Piątek, Grzegorz Rubacha, 
Michał Smoła, Piotr Szyper, Józef Wilczyń-
ski. Nie wszyscy z nich są profesjonalistami. 
W premierowym spektaklu 3 maja wokalnie 
i aktorsko-interpretacyjnie zwracali uwagę 
Jan Michalak, Sylwia Wojnar, Alicja Płon-
ka, Katarzyna Plewniak, Karolina Pawula. 
Swój debiut, nie tylko jako aktor, ale również 
jako śpiewak, miał Jan Borek – kiedyś reży-
ser dębickich spektakli, dziś dyrektor MOK. 
Niezawodny był senior Jan Maślanka i kilku 
jego rówieśników. Bardzo dobrze się stało, 
że do „żelaznej” kadry, dołączyli młodzi wy-
konawcy. Daje to dobre rokowania na przy-
szłość. Nie sposób w tym miejscu wymienić 
wszystkich osób, którym należą się słowa 
uznania za trwanie, za udział, za wykonaw-
stwo. To właśnie dzięki nim w partiach tutti 
chóry brzmiały zawodowo i to zarówno into-
nacyjnie, jak i dykcyjnie, zbierając oklaski za 
mobilność, naturalne zachowanie na scenie.

Ludzie chcą, ludzie potrafią, ludzi 
„kręci” udział w różnego rodzaju przedsię-
wzięciach artystycznych. Trzeba im jednak 
stworzyć odpowiednie warunki do takiej 
działalności, ciepłą atmosferę, potrzebują 
właściwej zachęty. Nie będzie wówczas bier-
nego odbioru różnego rodzaju wymyślonych 
przez urzędników, nietrafiających do sta-
tystycznego widza propozycji. Jest kolejny 
spektakl. Prace nad nim trwały jak zawsze 
około roku. Dlatego już teraz myśli się o pre-
mierze następnej, w roku 2019. Ponieważ 
został on ogłoszony rokiem twórcy polskiej 
opery narodowej Stanisława Moniuszki, na-
leży przypuszczać, że będzie to któraś z oper 
tego jakże mało znanego twórcy. Być może 
będzie to Verbum nobile. Kto wie?

   Jerzy DYNIA 

Karol Kadłubiec i Monika Kulczyk
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aktorsko Dagny, która każdemu wi-
dowisku nadaje niepowtarzalnego 
waloru. Także tym razem z wielką 
starannością i konsekwencją budo-
wała odmienne wszak emocjonal-
nie postaci kobiet mimo podobnej 
zewnętrznej postury, z najbardziej 
romantycznym wcieleniem Anny, 
a obraz ten podbudowuje nastro-
jowa melodia walca Szostakowicza 
zapamiętanego m.in. z filmowej 
wersji Anny Kareniny. Ten głód 
przeżyć, owych kobiet kreowanych 
przez nią w spektaklu, w gruncie 
rzeczy głód przeżyć erotycznych powtarza 
się w każdej odsłonie. I umierają, pragnąc tej 
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Dagny Cipora i Sławomir Gaudyn

miłości, gdy pojawiają się u Sinobrodego lub 
spotyka je on przypadkowo i też jakby mimo-

wolnie morduje. Tylko młodziutka dziewiczo 
Julia ginie samobójczo, bo pragnie „umrzeć 
z miłości”. Umrzeć to można na wojnie, ze 
starości, z choroby i innej przyczyny, ale nie 
z miłości – zdumiewa się sprzedawca butów. 

Powtarzalność tych scen, aż irytująca, 
wzmaga jednak napięcie. Wieje grozą i mo-
notonnością, gdy kolejny raz Kobieta pętana 
jest powoli sznurami przez nienasyconego 
psychopatycznie Sinobrodego, motającego 
ofiarę precyzyjnymi, jakby żeglarskimi wę-
złami. Albo „dosłownym” splotem miłosnym 
w scenie z prostytutką. Spektakl tylko dla do-
rosłych, przestrzegają czy informują realizato-
rzy? Ot, trzeba samemu sprawdzić.

   Ryszard ZATORSKI 

Andrzej Piątek

Kilka lat po śmierci An-
drzeja Łapickiego, 

wybitnego aktora, reżyse-
ra i pedagoga, Wydawnic-
two Agora publikuje jego 
dzienniki Jutro będzie „Ze-

msta”. Lata 1984–2005 sytuują Polskę w no-
wej rzeczywistości. Autor ma na nią istotny 
wpływ jako stały uczestnik obrad Rady Pry-
masowskiej, poseł na Sejm, rektor Akademii 
Teatralnej w Warszawie i prezes przeżywają-
cego różne konfiguracje Związku Artystów 
Scen Polskich.

Trzy pokolenia bywalców teatrów i kin 
pamiętają jego sylwetkę, poczucie dystansu 
i rodzaj ironii. Mniej osób wie, że jako jedy-
ny wyreżyserował w teatrze, telewizji i radiu 
wszystkie – tak, tak! – utwory sceniczne Fre-
dry, za co mu ukłon najniższy. Swoje zapiski 
nazywa dziennikami, ale niczego nie odno-
towywał na żywo. Pisał po kilku dniach albo 

DO KOŃCA ARTYSTA
Jego idolem był Fredro

tygodniach, kiedy emocje opa-
dały, zyskując czas na ujmowa-
nie czegoś we właściwych pro-
porcjach, ale nie tracąc barw 
służących opisaniu ciekawych 
miejsc, ludzi, ważkich zdarzeń, 
zwierzeń. Odnotowywał, kto 
go podziwia, kogo on nie lubi, 
czy hotele są wygodne, kolacje 
smaczne.

Wychowany w przedwojennej rodzinie 
inteligenckiej, był aktorem o prezencji god-
nej pozazdroszczenia. Nic dziwnego, że jako 
polityk, chociaż do końca artysta, brylował 
w towarzystwach ludzi polityki i kultury, 
co nowa i często nuworyszowska władza po 
zwycięstwie „Solidarności” wykorzystywa-
ła. Czarował głosem niepowtarzalnym – gdy 
w roku 1955 czytał w radiu powieść Królew-
na, ulice wymierały. Tę cechę wykorzystali 
propagandziści bierutowscy, powierzając 
mu czytanie Polskich Kronik Filmowych, 
o co pytany pod koniec życia, także przeze 

mnie podczas pobytu w Rze-
szowie, zbywał roztargnieniem 
jako głupotę młodości. Kiedy 
jako Ketling w Przygodach pana 
Michała według sienkiewi-
czowskiej Trylogii wypowiadał 
pamiętną kwestię o miłości, 
panie płakały. Zapamiętany 
z filmów głównie, jak Lekarstwo 
na miłość, Zazdrość i medycyna, 
Wesele, Wszystko na sprzedaż. 
Świetne kreacje tworzył w te-
atrach Axera, Hanuszkiewicza 
i Dejmka. 

Nie porywał się na repertuar roman-
tyczny, nie marzył o Hamlecie. Jego idolem 
był Fredro – zacne panisko z wielkim po-
czuciem humoru. Z aktorstwa przerzucił się 
na reżyserię teatralną. O politykę się otarł 
w czasach wczesnej „Solidarności”. Powo-
dzenie u kobiet miał legendarne. Gdyby nie 
aktorstwo, może byłby pisarzem. Do takiego 
wniosku skłaniają jego dzienniki. Siedemset 
stron pasjonującej lektury. „Głos zza grobu”  
mistrza, jak żartował, mów pogrzebowych, 
którymi żegnał kolegów. Ale przede wszyst-
kim mistrza sceny i planu filmowego.

   Andrzej PIĄTEK

W Millenium Hall funkcjonuje od trzech lat DagArt 
Galerie – nowatorskie centrum sztuki współczesnej 

i cenna wizytówka Rzeszowa. DagArt ma za sobą 18 ciekawych 
i inspirujących wystaw dzieł 40 artystów z Europy i Ameryki. 
Autorką ekspozycji jest Dagmara Kowal-Hazuka, założycielka 
i właścicielka galerii. Wystawy odwiedziło w ciągu trzech lat 
120 tysięcy miłośników sztuki. 

Na jubileuszowej wystawie „DagArt CallinG” podziwia-
no malarstwo i rzeźby Andrzeja Fogtta, Metal Junkie, Barbary 

Hubert, Igora Janowicza, Ra-
fała Jedynaka, Natalii Krzyw-
dy, Tomka Mistaka, Sylwestra 
Stabryły, Renaty Szyszlak, 
Marty Wojciechowskiej, Pio-
tra Worońca, Ramony Żołdek 
i Macieja Wieczerzaka oraz 
torebki z drewna Krzysztofa 
Palucha. 

  Andrzej PIĄTEK

ŚWIAT W DAGART 
Salon sztuki współczesnej

Andrzej Grzywacz

12 kwietnia w Galerii Na 
Najwyższym Poziomie 

w rzeszowskim Elektromonta-
żu mogliśmy obejrzeć obrazy uznanego artysty Andrzeja 
Korca. Po udanych wystawach w Galerii To Tu i jubileuszo-
wej w WDK na obecnej artysta zaprezentował kilkadziesiąt 

obrazów olejnych będących retrospektywą 30-letniej twórczości.
Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczniem  prof. 

Jana Szancenbacha. W wielopoziomowej tematyce uwzględnia pejzaże, kwia-
ty, portrety i włoskie klimaty, ze szczególnym upodobaniem Wenecji, jej urok- 
liwych kanałów i placu Świętego Marka. Za ważne cechy swego malarstwa 
uważa zmysłowość i intuicję, zauważalne w jego obrazach w fantastycznie 
dobranych barwach stwarzających niepowtarzalny koloryt i kontrast.

Wernisaż zgromadził wielu przyjaciół, znajomych i sympatyków twór-
czości Andrzeja Korca. Artysta zebrał wiele zasłużonych gratulacji i przy 
lampce wina chętnie dzielił się uwagami związanymi z treścią obrazów i in-
spiracjami w ich tworzeniu. Gratulujemy!

  Andrzej GRZYWACZ

MALARSTWO KORCA
Pejzaże, portrety i włoskie klimaty
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Piotr Rędziniak

W r z e s z o w s k i m 
Domu Sztuki prze-

glądowa wystawa twór-
czości artystów plastyków 
zrzeszonych w Związku 
Polskich Artystów Malarzy 

i Grafików w Rzeszowie pn. „Postawy – Arty-
ści w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści” obejmie dzieła z zakresu różnych dyscy-
plin plastycznych: malarstwo, rysunek, pastele, 
akwarele i grafiki oraz rzeźby. Taka wystawa –  
przygotowywana co dwa lata w rzeszowskim 
BWA – jest okazją do zaprezentowania do-
robku i najnowszych osiągnięć artystycznych 
członków zrzeszonych w tym związku. 29 ar-
tystów wzięło udział w tegorocznej edycji, któ-
ra jest poświęcona upamiętnieniu historycz-
nemu wydarzeniu setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Komisarzem wy-
stawy jest obecny prezes okręgu artysta malarz 
Maciej Majewski, a projekt został zrealizowa-
ny w ramach zadania publicznego dofinanso-
wanego przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uczestnicy wystawy to: Anna Baran, 
Wojciech Baran, Krystyna Bileńki, Katarzyna 
Cesarz, Rena Wota-Cywicka, Józef Franczak, 
Grzegorz Gerba, Zbigniew Hubsch, Robert 
Inglot, Tadeusz Iwańczuk, Stanisław Jaworek 
„Czerkiz”, Wiera Kalinowska, Paweł Kin, Le-
szek Kuchniak, Anna Pusteniak-Kuchniak, 
Małgorzata Kulczyk, Iwona Jankowska-Mi-
chułowicz, Henryk Lasko, Małgorzata Mizia, 
Aleksander Majerski, Maciej Majewski, Alicja 
Nikiel, Krystyna Niebudek, Maria Paszczyń-
ska, Lucyna Szpuniar, Maksymilian Starzec, 
Janusz Skowron, Elżbieta Wesołkin.

Z kolei „10 + 1 zapatrzeń” to wystawa 
zbiorowa doktorów z kręgu Akademii 

BARWNY WACHLARZ
Artystyczne postawy i zapatrzenia

Sztuk Pięknych w Krakowie, wypromowa-
nych przez prof. Teresę Kotkowską-Rzepec-
ką. Intencją tego projektu artystycznego jest 
prezentacja zbioru prac 9 doktorów i jednej 
doktorantki tuż przed obroną z udziałem 
pani promotor, wypromowanych na Wy-
dziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Profesor, jak wielokrotnie to 
podkreślała, postawiła sobie za zadanie stwo-
rzyć warunki i atmosferę do twórczego i nie-
skrępowanego rozwoju tak różnych osobowo-
ści twórczych, akcentując odrębność i różno-
rodność w sztuce oraz wskazując na subtelną 
obecność wspólnego mianownika, jakim jest 
odniesienie do tradycji tej najstarszej uczelni 
artystycznej w Polsce – Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie w 200-lecie jej istnienia. 
Wystawa jest imprezą towarzyszącą obcho-
dom tej rocznicy pod patronatem JM rektora 
ASP prof. Stanisława Tabisza.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat prof. Te-
resa Kotkowska-Rzepecka objęła swą opieką 
artystyczną dziesięciu doktorantów, dziesięć 
różnych osobowości twórczych, pochodzą-
cych z różnych miast i rejonów Polski oraz 
mających zróżnicowaną drogę twórczą, co 
ilustrują ich życiorysy zawodowe. Dwóch 
z nich, którzy dziś są doktorami habilitowa-
nymi na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, było jej asystentami. Grzegorz Sztwiert-
nia, pierwszy doktorant pani profesor i jej 
asystent, otrzymał w tym roku prestiżowa 
nagrodę im Jana Cybisa. Inni spotkali się 
w murach tej najstarszej polskiej szkoły arty-
stycznej w ramach środowiskowych studiów 
doktoranckich, pierwszych w Polsce otwo-
rzonych na uczelni artystycznej po wstąpie-
niu do Unii Europejskiej. Obecnie większość 
z nich pracuje na kierunkach artystycznych 
w uczelniach wyższych swoich miast.

Silna osobowość Teresy Kotkowskiej-
-Rzepeckiej i jej mocno nakreślona, konse-
kwentna droga twórcza mogła być jedynie 
najlepszym przykładem i drogowskazem dla 
jej uczniów wierności sobie, ale w najmniej-
szym stopniu nie wpłynęła na indywidualny 
ich rozwój, co widać na wystawie. Profesor 
podkreślała zawsze, że najbardziej jej zale-
żało na zachowaniu tej delikatnej materii ar-
tystycznej, indywidualnego rysu twórczego 
każdego z przyszłych doktorów.

Wystawa ma charakter objazdowy, kil-
ku artystów organizuje wystawę w swoim 
mieście, między innymi w Galerii Nowohuc-
kiego Centrum Kultury w Krakowie, Galerii 
OW ZPAP Lufcik w Warszawie i Sylwia Kru-
pińska kuratorka wystawy w BWA w Rze-
szowie. W wystawie uczestniczą: Alicja Bie-
ske-Matejak, Witold Boguszewski, Barbara 
Frankiewicz, Wojciech Kubiak, Jadwiga Ma-
gryś-Borowiec, Marcin Słowik-Wilczyński, 
Magdalena Suszek-Bąk, Grzegorz Sztwiert-
nia, Elżbieta Zrobek i prof. Teresa Kotkow-
ska-Rzepecka.

Obie wystawy z racji swojego charak-
teru zbiorowych prezentacji bardzo polecam 
gościom naszej galerii. Odbiorcom sztuki 
dają one bowiem tę rzadką okazję oglądania 
niezmiernie różnorodnego, barwnego wa-
chlarza właśnie artystycznych postaw, inspi-
racji i estetycznych trendów we współczes- 
nych sztukach plastycznych, do czego gorąco 
zachęcam i zapraszam. 

   Piotr RĘDZINIAK

Rafał Białorucki

Podkarpackie Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk 

Pięknych świętuje dziesię-
ciolecie istnienia. Osobom 
działającym na rzecz pro-
mocji malarstwa, kultury 

i sztuki przyznano Pegazy Zachęty.
Podkarpackie Towarzystwo Zachę-

ty Sztuk Pięknych zostało założone przez 
Jerzego Gancarza (1954–2009) i Jacka 
Krzysztofa Nowaka. Spotkanie założyciel-
skie towarzystwa miało miejsce 7 lutego 
2008 r. – Postawiliśmy sobie ambitne cele: 
krzewienie sztuk pięknych, pokazywanie 
dokonań twórczych, integrację środowiska 
artystycznego, ochronę praw autorskich, 
udzielanie pomocy społecznej dla artystów 

KRZEWIENIE SZTUK PIĘKNYCH
Dziesięć lat Podkarpackiej Zachęty

– wspomina prezes Jacek Krzysztof Nowak, 
prezes towarzystwa.

Ostatnia dekada to czas intensywnych 
działań. Podkarpacka Zachęta zorganizo-
wała 134 wystawy, zrealizowano 13 Między-
narodowych Plenerów Malarskich w Bogu-
chwale, a w ramach Wieczorów Muzyki i Pla-
styki koncertowali Tadeusz Woźniak, Vitold 
Rek i Józef Skrzek. Boguchwała jest ważnym 
ośrodkiem pracy twórczej, cenionym i roz-
poznawalnym w Polsce. Co roku powstaje 
tutaj prawie 300 prac autorstwa malarzy 
z Polski, Czech, Kanady, Słowacji i Ukrainy. 

Do swoich działań Zachęta pozyska-
ła także rzeszowskie firmy: Elektromontaż 
i ICN Polfa. Obie instytucje stworzyły sale 
wystawowe, gdzie odbywają się cykliczne 
imprezy. Galeria Na Najwyższym Poziomie 
to pomysł Elektromontażu, zaś ICN Polfa re-
alizuje wystawy w ramach Firmowych Spo-

tkań ze Sztuką. Pierwszą i historyczną wy-
stawą była prezentacja prac Olgi Samarskiej 
8 maja 2008 r. w Galerii Na Najwyższym 
Poziomie. 

Podkarpacka Zachęta to również dzia-
łalność wydawnicza. Cykl czerech tomów 
Sztuka Podkarpacia prezentuje artystów 
pracujących twórczo na terenie naszego wo-
jewództwa. W wydawnictwach przedstawio-

Członkowie Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych: Tadeusz Pietrasz, Jan Krygowski, 
Adam Głaczyński, Jacek Nowak, Magdalena Rabi-
zo-Birek

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A



19

Maj 2018, nr 5 (151) Rok XIV

no dokonania ponad 200 artystów. Obecnie 
Zachęta zrzesza fotografików, grafików, ma-
larzy, rysowników i rzeźbiarzy. Są przedsta-
wiciele sztuki współczesnej, tworzący przy 
zastosowaniu nowych mediów i form prze-
kazu, jak graffiti, grafika książkowa, komiks, 
plakat, performance, street art, artystycz-
ne szkło i wikliniarstwo. Nie brakuje także 

sympatyków sztuki, samorządowców, przed-
stawicieli firm i biznesu działających na rzecz 
kultury i sztuki. 

Podsumowanie działalności Zachęty 
miało miejsce 5 kwietnia br. Podczas spo-
tkania przyznano dyplomy i Pegazy Zachęty 
autorstwa rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana. 
– Aktualnie pracujemy nad wydaniem kolej-

nego tomu Sztuki Podkarpacia poświęconego 
nieżyjącym artystom. Trwają także poszuki-
wania miejsca na galerię, gdzie zaprezentuje-
my kolekcję Podkarpackiej Zachęty – mówi 
o planach prezes Nowak.

   Rafał BIAŁORUCKI

MUZYKA WIEDEŃSKICH STRAUSSÓW
Inauguracja Rzeszowskiego Teatru Muzycznego „Olimpia”

Andrzej Szypuła

Cóż to był za koncert! 
W słoneczną sobotę 

21 kwietnia br. w sali kon-
certowej Wydziału Muzy-
ki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego zasiedli znakomici 

rzeszowscy filharmonicy, 18 muzyków Rze-
szowskiej Orkiestry Kameralnej pod moją 
dyrekcją, by zaprezentować najpiękniejsze 
walce, polki i marsze Jana Straussa ojca 
i jego synów – Jana i Józefa. Koncert pod ho-
norowym patronatem prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, dofinansowany z budże-
tu miasta, był zarazem uroczystą inaugu-
racją działalności Rzeszowskiego Teatru 
Muzycznego „Olimpia”, pracującego pod 
opiekuńczymi skrzydłami Rzeszowskiego 
Towarzystwa Muzycznego. Towarzyszyła 
mu wystawa „Teatr muzyczny w Rzeszowie” 
przygotowana przez Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie. 

Już jesienią 2017 roku prezydent Ta-
deusz Ferenc ogłosił, że teatr muzyczny 
w Rzeszowie będzie! A ostatnio powiedział 
publicznie, że znajdzie on swoją siedzibę 
w nowoczesnej szkole muzycznej z salą kon-
certową, której budowa niebawem się roz-
pocznie. W imieniu rzeszowskiego środowi-
ska muzycznego za te wspaniałe inicjatywy, 
tak cenne i ważne dla dalszego rozwoju ży-
cia muzycznego w naszym mieście, składa-
my słowa szczerego, serdecznego uznania 
i wdzięczności! Z satysfakcją odczytałem 
list pana prezydenta na początku koncertu, 
skierowany na moje ręce, przekazany wraz 
z imponującym koszem kwiatów. Przy-
znam, że nie kryłem osobistego wzruszenia. 
Po latach prób organizacji różnych spekta-
kli z dziedziny teatru muzycznego, zresztą 
bardzo udanych (Krakowiacy i  Górale, La 
serva padrona, Pielgrzym z Dobromila, Do-
mek trzech dziewcząt, Panna Wodna) po-
wstała realna możliwość działalności włas- 
nego, Rzeszowskiego Teatru Muzycznego, 
tak bardzo oczekiwanego przez publiczność 
i rzeszowskie środowisko muzyczne. 

A potencjał artystyczny mamy w Rze-
szowie znakomity! Wspaniali rzeszowscy 
filharmonicy, Chór Uniwersytetu Rze-
szowskiego, soliści śpiewacy wykształceni 
w akademiach muzycznych, doświadczeni 
pedagodzy śpiewu solowego, oddani ani-
matorzy kultury muzycznej. No i cudowna, 
niezwykle życzliwa rzeszowska publiczność. 
Na wspomnianym koncercie z muzyką wie-

deńskich Straussów, 
podczas którego 
z iście wiosenną 
pogodą ducha, roz-
machem i potoczy-
stym wdziękiem 
zabrzmiały nie-
śmiertelne, zawsze 
piękne, cudowne 
walce: Cesarski, Od-
głosy wiosny, Nad 
pięknym, modrym 
Dunajem, a także pełne radości, uśmiechu 
i żartu polki, często z odniesieniami do 
różnych zjawisk przyrody: Anna, Tik-Tak, 
W  pawłowskim lesie, Plotka, Na polowa-
niu, Błyskawice i pioruny, Proszę bardzo, Na 
wycieczce, Święto ognia, by koncert zakoń-
czyć słynnym Marszem Radetzky’ego Jana 
Straussa ojca. Nie obyło się bez bisu. Jak to 
za czasów wiedeńskich Straussów bywało, 
niektóre polki od pulpitu z werwą prowadził 
skrzypek i koncertmistrz orkiestry Robert 
Naściszewski.

Znakomitym dopełnieniem muzyki 
wiedeńskich Straussów stały się występy 
młodych artystów, którzy w sposób profe-
sjonalny, w uroczych, stylowych interpreta-
cjach, wraz z orkiestrą śpiewali najpiękniej-
sze duety z wystawianych przez Rzeszow-
skie Towarzystwo Muzyczne oper i opere-
tek. W duecie Do ciebie serce dzwoni z inter-
mezza La serva padrona G.B. Pergolesiego 
pięknym brzmieniem i świetną grą aktorską 
zachwycili publiczność Katarzyna Liszcz-
-Starzec – sopran (Serpina) i Kamil Nie-
miec – baryton (Uberto). Wiedeński szyk 
i urok zajaśniał pełnym blaskiem w duecie 
Czy jest coś milszego nad piękny śpiew z sing-
spielu F. Schuberta Domek trzech dziewcząt 
w jakże ciepłym, wzruszającym wykonaniu 
Katarzyny Liszcz-Starzec – sopran (Hania) 
i Macieja Szeli – tenor (Schubert), a nastro-
jowy poszum morza i najpiękniejsze słowa 
o miłości mogliśmy usłyszeć w romantycz-
nym duecie Morze, szumiące, kołyszące szu-
mem fal z przedwojennej polskiej operetki 
morskiej Panna Wodna J. Lawiny-Święto-
chowskiego w cudownym wykonaniu Alek-
sandry Szymańskiej – sopran (Mary) i Ja-
kuba Kołodzieja – tenor (Andrzej).

W iście wiedeńskim stylu zabrzmiał 
utwór Wiedeń, miasto moich marzeń Rudol-
fa Sieczyńskiego w pełnym uroku i wdzięku 
wykonaniu Ewy Korczyńskiej – sopran. 
Warto dodać, iż polski kompozytor tej nie-
zwykle popularnej do dziś pieśni, zauroczo-

ny muzyką wiedeńskich Straussów, napisał 
ją w rytmie wiedeńskiego walca na początku 
XX wieku. Najpierw był to utwór o Wilnie, 
gdzie mieszkał, potem o Wiedniu, gdzie stu-
diował, potem o Lwowie, do którego słowa 
napisał Henryk Zbierzchowski, wreszcie na 
omawianym rzeszowskim koncercie obok 
wersji wiedeńskiej usłyszeliśmy także dopi-
saną przez solistkę Ewę Korczyńską zwrotkę 
o Rzeszowie. W końcu Rzeszów niedaleko 
od Wiednia, Lwowa, a i do Wilna nie tak 
daleko… 

Jak najpiękniej dziękujemy prof. dr. 
hab. Mirosławowi Dymonowi, dziekanowi 
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, za udostępnienie sali koncertowej, 
gdzie artyści zawsze czują się znakomicie! 
Już dziś zapraszamy rzeszowskich meloma-
nów na kolejne artystyczne spotkanie w tej-
że sali w niedzielę 24 czerwca 2018 roku, 
gdzie o godz. 18.00, staraniem Rzeszow-
skiego Towarzystwa Muzycznego, w ramach 
działalności nowo otwartego Rzeszowskie-
go Teatru Muzycznego „Olimpia”, odbędzie 
się uroczysta premiera nowego spektaklu 
z cyklu „Prezentacji muzyczno-teatralnych” 
dofinansowanych przez miasto Rzeszów 
pod honorowym patronatem prezydenta 
Tadeusza Ferenca. Będzie to adaptacja pol-
skiej filmowej komedii muzycznej pt. Papa 
się żeni z 1936 roku, w której wystąpią zna-
komici śpiewacy i aktorzy z towarzyszeniem 
Podkarpackiego Kwartetu Fortepianowego 
„Team for Voices” pod kierunkiem pianisty 
Janusza Tomeckiego. 

No i zaglądajcie Państwo na nasz 
facebook: Rzeszowski Teatr Muzyczny, 
gdzie można znaleźć wszelkie informacje 
o działalności naszego teatru. Rzeszowski 
Teatr Muzyczny „Olimpia” otwiera swoje 
podwoje!

  Andrzej SZYPUŁA

Rzeszowska Orkiestra Kameralna z dyrygentem Andrzejem Szypułą
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
COŚ TU NIE GRA

Na brak wrażeń w naszym kraju narzekać 
nie można. Mamy dobrą zmianę w pełnym 

rozkwicie. Same ładne kwiatki. Ponoć wstaliśmy 
z klęczek, ale w jakiś ucieszny sposób, bo staliśmy się taką potęgą, 
że burmistrz niespełna 265-tysięcznego miasta amerykańskiego, 
Jersey City, pozwala sobie nie tylko demonstracyjnie olewać nasze 
najmądrzejsze władze, ale nawet ubliżać marszałkowi senatu. Nie 
ma nawet chwili czasu na spotkanie z naszym ambasadorem, który 
chciałby porozmawiać o zamiarze demontażu pomnika Katyńskie-
go w tym mieście, zresztą jedynego w USA. Musimy zatem być nie 
byle jaką potęgą! Było i coś wesołego z okazji fajermańskiego święta. 
W ramach ogólnego pojednania ochotniczej i zawodowej braci stra-
żackiej władza zorganizowała podwójne obchody, przy czym tych 
ochotniczych wojewoda nie wpuścił na plac Piłsudskiego. Słusznie, 
jakaś amatorszczyzna będzie pchać się na salony, gdzie prezydent 
z premierem chadzają!

Tak po prawdzie, nie o tym zamierzałem pisać, ale w ostatniej 
chwili przytrafiło się to coś. Mnie w minionym miesiącu najbardziej 
zdumiało inne zdarzenie. Nazwałem je sobie Bareja+. Zaświadcza 
ono, że jeśli czegoś w Polsce jeszcze nie było, to z pewnością będzie. 
Z wielkim zadęciem odbyła się konwencja partii władzy, podczas 
której obwieszczono z ogromną dumą niezwykle korzystną kondycję 
finansową państwa. To oczywiście wynik znakomitego zarządzania 
państwem i podnoszenia go z ruin. Dzięki temu premier Morawiecki 
ogłosił realizację 5 podstawowych przedsięwzięć prospołecznych, jak 
chociażby windy na trzecie piętro i wyprawki szkolne dla wszystkich 
uczniów, nawet tych, którzy tego nie potrzebują. A już myślałem, że 
po nagrodowych wpadkach przeznaczą dla wszystkich będących 
u władzy wysokie dodatki na mydło, aby mieli czyste ręce. Wszystko 
podczas konwencji entuzjastycznie kwitowano, niczym w czasach 
późnego Gomułki. Minister Marek Suski nawet dojrzał w tym nowy 
początek. Wynika z tego, że początek może być stary i nowy. Sam 
byłem aż taką zasobnością mojego kraju zbudowany. Do czasu.

W konsekwencji wyszło na to, że skoro jest tak dobrze, to do-
brze nam tak. Coś tam zaczęli przedstawiciele różnych grup zawo-
dowych przebąkiwać o podwyżkach. Władza od razu usztywniła się. 
Czyżby naopowiadała czegoś na wyrost? Od razu pojawił się wrzód 
na zdrowym ciele parlamentarnym – opiekunowie dorosłych, ale 
niepełnosprawnych w stopniu uniemożliwiającym im samodzielne 
życie. Oczywiście, wraz z tymi nieszczęśliwymi już ludźmi zaczęli 
protest w Sejmie. Wprawdzie pojawili się u nich: prezydent, premier, 
ministrowie i cały szereg innych notabli. Była first lady. Wszystko na 
nic. Nie było tylko pływajacej po Dunajcu Beaty Szydło, a to przecież 
jej działka. 

Okazało się, że tak zasobnego państwa nie stać na comiesięczny 
zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł. W państwowej kasie są 
pieniądze na nagrody dla wysokich urzędników, poprawę warun-
ków bytowych więźniów, na kiełbasę wyborczą, a dla dwustu pa-
rudziesięciu tysięcy nieszczęśników nie ma? Wmawiają w dodatku 
ludziom, że nasza władza wie najlepiej, czego potrzeba owym niepeł-
nosprawnym i ich, przeważnie, matkom. Proponuje im jakiś chłam, 
zamiast konkretnej pomocy. Ale z drugiej strony, cóż to za elekto-
rat? Jest ich za mało, zatem szkoda zachodu. A cztery lata temu sam 
Prezes I Ogromny wraz ze swym orszakiem oraz ówczesna posłan-
ka Rafalska byli u nich i grzmieli na ówczesną władzę, że jest w tej 
sprawie bezduszna i nieempatyczna. Ale wówczas nie rządzili. Teraz 
Prezes nie poszedł. W Sejmie trwa procedura w sprawie zaostrzenia 
prawa aborcyjnego, które ma zmusić matki do rodzenia zupełnych 
i nieuleczalnych kalek. To jak to jest? Zmusić i zostawić rodzicielki 
z dramatem w samotności? To jakoś tak paskudnie nazywa się. 

Ze strony Kościoła także wsparcia nie ma. Chociaż każą hierar-
chowie rodzić dzieci nawet bez głów. Później zaś nie zamierzają pal-
cem w bucie kiwnąć w wyjednaniu lub przekazaniu realnej pomocy. 
Gwarantują jedynie święty obrazek i solidny pokropek, ale widać 
woda święcona jest przeterminowana, bo to nie pomaga. 

   Roman MAŁEK 
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ŁASKA PAŃSKA…

Kiedy w 2014 roku, za koalicji PO-PSL, protesto-
wali niepełnosprawni, Kaczyński zapewniał, 

że rozumie trudną sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów, i że 
jak dojdzie do władzy to… Wystąpił nawet w tej sprawie do Trybunału 
Konstytucyjnego i otrzymał wyrok, który go nawet satysfakcjonował. 
Dziś, po dwóch latach jego (?) władzy sytuacja się powtórzyła. Opie-
kunowie niepełnosprawnych upomnieli się o swoje. On, mając w ręku 
wyrok Trybunału, o który walczył, teraz ma go gdzieś. Ba, wydał na-
wet dyspozycję, by całą sprawę „zagadać”, cokolwiek by to znaczyło. 

A opiekunowie wiele nie chcą. Tylko tyle, ile „wódz” obiecywał. 
A obiecywał i obiecuje nadal wiele. Każdemu coś. Kobietom w ciąży 
darmowe leki. Matkom z dwójką dzieci dłuższy urlop, a z czwórką 
emeryturę. Uczniom darmowe wyprawki. Przedsiębiorcom obniżenie 
podatków, samorządom drogi. Wiele tego. Wcześniej obiecywał też, 
że przekopie Mierzeję Wiślaną, wybuduje wielki prom i wielkie lotni-
sko, jakiego jeszcze na świecie nie było, i że wykupi Westerplatte, żeby 
przeszło z rąk polskich do polskich, jak krakowska Dama z łasiczką. 
Teraz, że wyśle, by nas sławić po morzach i oceanach, jacht za 20 mln 
złotych i Dar Młodzieży za 26 mln. 

Odkąd rządzi, sypie kasą w różne strony. Tylko jakoś nie w kie-
runku niepełnosprawnych i ich opiekunów. Nie dziwię się więc, że 
w nich coś pękło. Mieli bowiem nadzieję, że skoro tak hojnie sypie 
pieniędzmi, może w końcu sypnąć i im. Oj naiwni, naiwni, naiwni, 
Jak dziecko we mgle… chciałoby się zanucić za Kaczmarkiem i Elitą. 
Bo rząd, czyli Jarosław K., nabrał jak zwykle w takiej sytuacji wody 

w usta. Była premier, obecnie odpowiedzialna za sprawy społeczne, 
nie pofatygowała się do protestujących nawet na chwilę. On sam, za-
praszany, też nie zamierzał przyjść, ale to jakoby normalne, bo jego 
odwaga polega na chowaniu się za plecami innych, a w tym czasie był 
bardzo zajęty knuciem, z powodzeniem zresztą, jak skłócić jednych 
niepełnosprawnych z drugimi. Premier przyszedł i poszedł, a gdy pro-
blem trwał nadal, pojawiła się u protestujących sama pierwsza dama 
z dobrym, nic nieznaczącym słowem i zrozumieniem, co utwierdza 
mnie w przekonaniu, że określanie tej pani tym tytułem jest naduży-
ciem.

Nie pojawili się u protestujących też, a może przede wszystkim 
ci, którzy do tego mają podobno mandat od Najwyższego, co wy-
wołało duże zdziwienie w wielu komentarzach prasowych. Zupełnie 
niepotrzebnie. Bo przecież kapłani nie mogą przejmować się jaki-
miś kulawymi czy niedorozwiniętymi. Mają przed sobą wyższe cele, 
a o tych nieszczęsnych jasno wyraziło się już Pismo Święte. „[…] Ża-
den człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać – ani niewidomy, 
ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, 
który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, 
ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty li-
szajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra […]. Nie będzie bezcześcił 
moich świętości, bo Ja, Pan, jestem tym, który je uświęca!” (Księga 
Kapłańska 21;16).

Jeżeli coś może dziwić w tym kontekście, to heroiczna walka pol-
skich księży o dzieci nienarodzone, u których stwierdzono wady gene-
tyczne. Ale wyjaśnienie tego jest proste i banalne. Narodzone dziecko 
niepełnosprawne to perspektywa szybkiego chrztu i pogrzebu, a za-
tem dwa zastrzyki szybkiej kasy.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ



Przychodząc na ten 
padół życia, ocze-

kujemy, że każdy dzień 
nas wzbogaci. Niestety, 
nie zawsze tak jest, 
a szczególnie, gdy ma 

się na karku ileś tam dziesiątek lat. I wielokrot-
nie zadajemy sobie pytanie: czy można bez cho-
rób, w dobrej sprawności fizycznej i umysłowej 
dożyć do sędziwego wieku? I nie jest to kwestia 
genów, jak wielokrotnie sądzono. Zdaniem 
profesora Linusa Paulinga, amerykańskiego 
doktora medycyny, a przede wszystkim dwu-
krotnego laureata Nagrody Nobla (w 1956 
roku z chemii i w 1962 roku – pokojowa na-
groda), na jakość naszego dojrzałego życia ma 
wpływ: odżywianie, ruch, brak stresu, kontakt 
z przyrodą (ale bez towarzystwa cywilizacyj-
nych udogodnień), rodzina, przyjaciele, pasja. 
Niby takie proste i nie takie odkrywcze, jakby 
się nad tym zastanowić, ale jakoś ciągle przez 
nas ignorowane. Wspomniany wyżej profesor 

Zdrowa droga życia

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Nie jest to dobra tak-
tyka: krok do przodu, a następnie dwa do 
tyłu. Zmień to.
Byk (21 IV–20 V) Masz bardzo dobrą konfi-
gurację gwiazd. Wykorzystaj to!

Bliźnięta (21 V–21 VI) Na horyzoncie nowe 
znajomości i nowe propozycje wyjazdowe.
Rak (22 VI–22 VII) Teraz dobrze zrobi spo-
kojna praca na działce i zajęcie się wnukami.

Lew (23 VII–23 VIII) Zacznij sprawdzać się 
w biznesie, gwiazdy będą sprzyjać. 
Panna (24 VIII–22 IX) Postaraj się nie zra-
żać do siebie najbliższego otoczenia.

Waga (23 IX–23 X) Merkury natchnie Cię 
dobrymi pomysłami zawodowymi i rodzin-
nymi.

Skorpion (24 X–22 XI) Wyznacz sobie za-
dania i konsekwentnie je realizuj.

Strzelec (23 XI–21 XII) Masz dobry czas, 
by pomyśleć o potomku.
Koziorożec (22 XII–20 I) Uważaj, by nie ste-
rować innymi.

Wodnik (21 I–19 II) Wenus doda Ci skrzy-
deł i pewności siebie.

Ryby (20 II–20 III) Przed Tobą czas gorą-
cej wiosennej miłości, ale też czas życiowej 
refleksji.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka
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Ciasto: 4 jajka • 4 łyżki cu-
kru • 2,5 łyżki mąki pszennej 
• 1,5 łyżki kakao • ½ płaskiej 
łyżeczki proszku do pieczenia.

Białka ubić na sztywno, dodawać stopniowo 
cukier i żółtka. Mąkę, kakao i proszek do pie-
czenia przesiać do masy, delikatnie połączyć. 
Ciasto wyłożyć na dużą blachę bez brzegu 
i piec przez 7–8 min w piekarniku nagrza-
nym do 200 st. C. Po upieczeniu wyłożyć na 
ściereczkę posypaną obficie cukrem pudrem, 
zdjąć papier i szybko zwinąć wraz ze ścierecz-
ką w rulon. Pozostawić do ostygnięcia.
Krem: 1½ szklanki śmietanki kremówki  Gwiazdy będą sprzyjać

• 3–4 łyżki cukru pudru • śmietan-fix • 5 dag 
posiekanej czekolady deserowej • 30 dag po-
krojonych truskawek.
Śmietankę ubić na sztywno, dodawać stop-
niowo cukier puder, a następnie śmietan-fix. 
Do kremu dodać część pokrojonej czekolady 
i truskawek, delikatnie połączyć (pozostałą 
czekoladę i truskawki zostawić do dekora-
cji rolady). Roladę rozwinąć, posmarować 
kremem (trochę zostawić na wykończenie), 
posypać czekoladą i truskawkami, ponow-
nie zwinąć. Pozostałym kremem posmaro-
wać wierzch rolady i posypać pozostałymi 
truskawkami i czekoladą. Dobrze schłodzić.

CIEMNA ROLADA Z TRUSKAWKAMI I CZEKOLADĄ

Pauling w swojej książce Jak żyć dłużej i czuć 
się lepiej, która w 1986 roku trafiła na listę be-
stsellerów „New York Timesa”, a obecnie jest 
dostępna też i w Polsce, zwraca uwagę na to, że 
nikt nie zna swojego stanu zdrowia lepiej niż 
każdy z nas. Ważne jest, aby myśleć o swoim 
zdrowiu i tak działać, by go nie niszczyć, ale 
– jeśli to możliwe – poprawiać. Środki, jakie 
podejmujemy dla poprawienia swojego zdro-
wia, by nie były ani uciążliwe, ani nieprzy-
jemne, ani też nie stosowane pod przymusem 
innych, albo dyktowane taką czy inną modą. 
To powinno wynikać z naszego nastawienia 
do życia i do naszego zdrowia. Na zakończe-
nie – ważne słowa noblisty: „Dzisiejszy świat 
jest inny od tego sprzed nawet pięćdziesięciu 
lat. Wkroczyliśmy w erę atomu, erę wysokiej 
elektroniki, erę nuklearną, erę wysoko zauto-
matyzowanej medycyny. Dzięki stosowaniu 
prostych zdrowych praktyk możemy poprawić 
stan swojego zdrowia, wydłużyć swoje życie 
i cieszyć się szczęściem do ostatnich dni”.   

DO POMNIKA

O wzorze nasz niedoceniony,
z betonu lany, a nie spiżu,
dla ciebie laury i ukłony
w Rzeszowie, a nie pod Paryżem.

Nie zniszczą cię złowieszcze deszcze,
fale pomówień i pogardy,
ty wszystko to przetrzymasz jeszcze,
bo masz naprawdę kościec twardy.

Choć IPN wciąż się śmieje,
rewolucyjne wątki wytyka,
tyś jest natchnieniem i nadzieją – 
żołnierza, chłopa, robotnika.

A rzeszowianin, patrząc na ciebie,
dużą do życia bierze ochotę.
Jesteś pomocą w każdej potrzebie,
bo entuzjazmu dodajesz popęd.

Przy tobie będą pikniki, wiece,
z pomnikiem zawsze jest weselej,
na spacer tutaj przywiozą dzieci
(rodzice) w bez handlu wolną niedzielę.

Pełnego nieba, dużo słońca,
tego serdecznie ci życzymy,
a gdyby jakiś huraganik, 
to własną piersią zasłonimy.

A wizytówką będąc Rzeszowa,
na co dowody mamy niezbite,
że nie budowla ideowa,
ale to sztuki jest zabytek.

PS
Nad tobą wisi miecz Damoklesa
w kraju wolności i swobody.
Zostało nam się tylko pocieszać,
wierzyć w rozsądek wojewody.

FRASZKI

LIMERYKI

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

Marek Pelc

* * *
Nie pomoże CBA,
gdy mąż czasem skok w bok da.

ZGRABNE NOGI
Zazwyczaj zgrabne nogi
przekroczą wszystkie progi.

* * *
Nie pomoże twój wdzięk – luby,
jeśli brak ci kindersztuby.

WETO
Dobrze, że nie każda kobieta
chce korzystać z prawa weta.

CUDA
Czasem się zdarzają cuda –  
kiedy Dudę wspiera Duda!

DYRYGENT
Jest dyrygentem tej Symfonii,
tylko batuty nie ma w dłoni... 

To lato spędzę w Sopocie
bez żony, kochanych pociech.
Morze, plaża, książki
kochane pieniążki –
w jednych gaciach i kapocie.

Krwawa Jola mieszka koło Domaradza,
włosy nosi czarne, jak w kominie sadza;
cerę zaś potwornie bladą,
jak trup, co go w grobie kładą.
Karmin ust jedynie jej zamiary zdradza.

NA RYNKU
Buraki, ziemniaki, cebula i mak…
Inteligencji nie kupisz – jej niestety brak.

ŻYCIOWA KUKUŁKA
Wszystkich ze sobą skłóca – 
trefne jaja podrzuca…
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