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„Na letnim mieszkaniu” 
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

CZY TO MOŻLIWE?

To chyba byłoby kuriozum,
czy jakaś farsa niebywała,
żeby na przykład ludzki rozum
proporcjonalnie rósł do ciała.

Sportowiec Mariusz Pudzianowski,
myśl taka do mnie już dociera,
siłacz – mistrz specjalnej troski,
mózg ma prezesa i premiera.

A pani Krysia, gdy ktoś spyta,
co w Sejmie mąci, gdera, knuje,
chociaż puszysta jest kobita,
do tej teorii nie pasuje.

Albo wytworny poseł Pięta,
gość o solidnej potężnej kubaturze,
z jego wystąpień się pamięta,
że ludzie mówią – ptasi móżdżek.

Zawsze nam blisko R. „Obatel”, 
jasno to widać, że przy kości,
też się nie zmierzy z tym tematem,
bo Pan Bóg mu go pozazdrościł.

Kontynuując rozważania
i analizę tej dysputy,
to wszyscy są jednego zdania:
Trampowi buty czyści Putin.

Rodzą się wtedy myśli głupie,
takie po prostu mało warte,
że u nas żaden już kurdupel
nie mógłby zostać Bonapartem.

PS
A zachowując tych przemyśleń
logikę, umiar i rozwagę,
powiemy dzisiaj bardzo ściśle:
władza ma dużą niedowagę.

Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

ODMITOLOGIZUJMY MIT 
PIŁSUDSKIEGO

Czego się boicie? Prawdy się boicie?

Edward Słupek

Wielokrotnie na tych 
łamach wzywałem 

do zaniechania pomysłu 
wznoszenia w  Rzeszowie 
pomnika Józefowi Pił-
sudskiemu. We wtorek 10 

lipca jako pierwszy punkt porządku obrad 
Rada Miasta Rzeszowa odesłała do komi-
sji projekt uchwały w  sprawie odstąpienia 
od budowy pomnika. Inicjatorzy, komi-
tet budowy pomnika podnosili, że nie ma 
idealnych bohaterów do upamiętniania, 
ale potrzeba nam symbolu i  najlepszym 
jest Piłsudski. Występując dzięki uprzej-
mości Rady, stwierdziłem, że nie buduje 
się pomników dla katów demokracji parla-
mentarnej. Wszystkie narody Europy ode-
słały swoje niechlubne postacie z XX w. na 
śmietnik historii. W dyskusji przebijała się 
świetna koncepcja przewodniczącego An-
drzeja Deca uszanowania ojców polskiej 
niepodległości z  1918 r. Zauważyłem, że 
nasze granice ustalono dopiero w  1922 r., 
zatem 11 listopada 1918 r. jest datą umow-
ną świętowania. Zaznaczyłem, że historia 
jest ważna w polityce i zawłaszczenie jednej 
postaci dla świętowania przez jedną opcję 

pogłębi jeszcze bardziej podziały politycz-
ne. Odnosiło się wrażenie, aby zawłaszczyć 
święto dla jednej opcji politycznej, tworząc 
sprytnie symbol z  postaci Piłsudskiego. 
Dziękuję sygnatariuszom protestu. Wielu 
odmówiło podpisu protestu z obawy przed 
rządzącymi Podkarpaciem, w  tym znani 
mi ludowcy. Czego się boicie – prawdy się 
boicie. Siebie się boicie. O siebie się boicie. 
Odmitologizujmy mit Piłsudskiego.

   Edward SŁUPEK

PS
Wystosowaliśmy też 3 lipca 2018 r. 

wspólny list otwarty w  tej sprawie do pre-
zydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, prze-
wodniczącego Rady Miasta Rzeszowa An-
drzeja Deca, wojewody podkarpackiego 
Ewy Leniart, marszałka podkarpackiego 
Władysława Ortyla i  ordynariusza diecezji 
rzeszowskiej ks. biskupa Jana Wątroby. 

Niestety, w ostatniej chwili przed wy-
daniem tego numeru miesięcznika otrzy-
maliśmy wiadomość, że prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc postanowił jednak wybudo-
wać pomnik Piłsudskiego, uzasadniając de-
cyzje tym, że symbol ów połączy wszystkich 
mieszkańców miasta. Absurd! 

 4 SZTUKA NAJWYŻSZEJ KLASY  
  Ryszard Zatorski 

 6 KIJOWIANIE PAMIĘTALI O DARNICY! 
  Zbigniew Domino

 7 GEHINOM ZNACZY PIEKŁO 
  Sylwia Chodorowska-Kozień

 8 PREMIA DLA NIEUCZCIWYCH 
  Bogusław Kobisz

 8 A GDZIE TABLICE? 
  Andrzej Grzywacz

 9 SUKCESY WOKALNE 
  Elżbieta Stępień

 9 PATRIOTYCZNY KONCERT 
  Stanisław Żyracki

10 PAPA SIĘ ŻENI  
  Andrzej Szypuła

11 PARADA PIĘKNYCH GŁOSÓW 
  Andrzej Piątek

11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA

12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski

  Wers   – magazyn literacki 
  Jacek Świerk  Mieczysław A. Łyp  
  Jan Organ  Michał Basamon

13 DROGI NA ESTRADY ŚWIATA 
  Zofia Stopińska

14 BUDA I MASKARADA 
  Ryszard Zatorski

15 DROGA CZŁOWIEKA LEGENDY| 
  Jerzy Dynia

16 WIELKIE ŚWIĘTO FOLKLORU 
  Jerzy Dynia

17 ARTYSTA WSOBNY 
  Piotr Rędziniak

17 AMBASADORZY KULTURY POLSKIEJ 
  Jolanta Niżańska

18 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek

18 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś

19 ROZMAITOŚCI
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Józef Ambrozowicz

25 maja br. odsłonię-
to na ropczyckim 

rynku pomnik Józefa Me-
hoffera dłuta Kazimierza 
Malskiego. Tak więc po 
prawie 150 latach Mehoffer 

powrócił symbolicznie do rodzinnego mia-
sta. Przyszedł na świat 19 marca 1869 roku 
w niewielkim dworku usytuowanym nieopo-
dal kościółka pw. Najświętszej Marii Panny. 
Jego ojciec Wilhelm Mehoffer, dr praw, był 
starostą ropczyckim, a  później organizato-
rem i  prezesem miejscowego sądu, a  matka 
Aldona z  Polikowskich również pochodziła 
ze szlachetnego rodu pieczętującego się her-
bem Junosza.

Mehofferowie mieszkali w Ropczycach 
przez 15 lat (1855–1870). Później przenieśli 
się do Krakowa w związku z awansem głowy 
rodu na c.k. radcę Sądu Krajowego. Odtąd 
Kraków stał się miejscem zamieszkania póź-
niejszego wielkiego artysty na całe życie, nie 
licząc studiów w Wiedniu oraz Paryżu i po-
dróży zagranicznych.

Teraz Józef Mehoffer znów patrzy na 
rynek i kościół, w którym został ochrzczony 
30 marca 1869 roku. Wrócił tu jako wybit-
ny twórca. Jeden z  największych w  polskiej 
sztuce. I  najwszechstronniejszy, bo potrafił 
wszystko. Był fenomenalnym malarzem, ge-
nialnym witrażystą, autorem olśniewających 
polichromii, grafikiem i projektantem sztuki 
użytkowej.

Jako malarz zasłynął wspaniałymi 
portretami, m.in. swojej żony, ale świetne 
też były jego pejzaże, ogrody i kwiaty. Czuł 
dobrze nowe prądy, odnajdywał się w  każ-
dej epoce. Wykonał ponad 500 obrazów 
sztalugowych, które znajdują się w  najwięk-
szych polskich i  zagranicznych muzeach. 

WYBITNY TWÓRCA
Józef Mehoffer wrócił do Ropczyc

Jego Dziwny ogród z  Muzeum Narodowego 
w Warszawie wymieniany jest wśród 10 naj-
większych dzieł malarskich tego muzeum 
i to od czasów wczesnochrześcijańskich, po-
przez renesans do współczesności. Nie ma na 
tej liście Matejki, Chełmońskiego, Malczew-
skiego, Brandta, Fałata, Grottgera czy Tetma-
jera. Jest Mehoffer.

Kolejnym gatunkiem twórczości Me-
hoffera są witraże. Właściwie nie wiadomo, 
czy ten twórca był większym malarzem, czy 

Józef Mehoffer, Witraż w  kaplicy zamkowej 
w Baranowie Sandomierskim (ok. 1903) 

Pomnik Józefa Mehoffera w Ropczycach 
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Józef Mehoffer, „Autoportret” (1894), Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu
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Matka Boża Ostrobramska w  kaplicy Sza-
frańców. Jego witraże zdobią też świątynie 
we Lwowie, we Włocławku, w  Przemyślu 
i w innych miastach.

Kolejna dziedzina sztuki to polichro-
mia. Krytycy nazwali perłą polskiej polichro-
mii kaplicę Szafrańców na Wawelu. Oczywi-
ście twórcą jest Józef Mehoffer. Wśród wielu 
realizacji wyróżnia się także polichromia 
w  kościele NSPJ w  Turku, ale niezwykłym 
wręcz dziełem Mehoffera jest polichromia 
skarbca katedralnego na Wawelu. Mehoffer 
przystąpił do tej pracy w 1901 roku, lecz jej 
nie skończył wskutek napaści, z  jaką wobec 
niego wystąpił hrabia Karol Lanckoroński 
w  liście do kardynała Puzyny. Zarzuty po-
legały na tym, że Mehoffer wprowadził do 
zdobnictwa elementy młodopolskie, czerpa-
ne m.in. z polskiej sztuki ludowej itp. Miało 
to być rzekomo niedopuszczalne. Rozpętała 
się nagonka i  w  rezultacie Mehofferowi nie 
pozwolono kontynuować dzieła. Do dziś, 
obok zachwycającej polichromii, na części 
skarbca widnieją gołe ściany.

Józef Mehoffer uprawiał także gra-
fikę artystyczną i  użytkową: projektował 
banknoty, znaczki pocztowe, plakaty, dru-
ki okolicznościowe itp. W  dziedzinie sztuki 
był absolutnie wszechstronny. Poświęcał się 
również pracy pedagogicznej: był wielolet-
nim profesorem i rektorem Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.

Ropczyce zrobiły wiele, by godnie 
uczcić pamięć po swoim wielkim synu. Jest 
tu ulica i  osiedle Mehoffera, sala pamięci 
w  miejscowym liceum, jego imię nosi Cen-
trum Kultury w mieście, ukazały się piękne 
publikacje. A  teraz stanął pomnik. Chwała 
Wam, ropczyczanie!

 Józef AMBROZOWICZ

W HOŁDZIE ARTYŚCIE

Należy dodać, że opi-
sane przez red. Józe-

fa Ambrozowicza wyda-
rzenie miało dodatkowy 
trwały akcent w  postaci 
wydawnictwa okoliczno-
ściowego z  tej okazji jego 
autorstwa oraz z  teksta-
mi także red. Waldemara 
Bałdy i  burmistrza Ropczyc Bolesława Bu-
jaka oraz wspomnieniem pradziadka arty-
sty przez Annę Lewandowską. Oficyna Jota 
z  edytorskim pietyzmem w  wydawnictwie 
pt. Ropczyce w  hołdzie Józefowi Mehoffe-
rowi pieczętuje fakt postawienia pomnika 
i  przybliża opisowo postać Mehoffera, jego 
drogę życiową i  twórczą z przypomnieniem 
ilustracyjnym jego niektórych prac. 

Przypomnijmy, że obszerny album pt. 
Józef Mehoffer artysta wszechstronny, rarytas 
wydawniczy z fotografiami J. Ambrozowicza 
i  tekstami W. Bałdy, ukazał się nakładem 
Agencji Wydawniczej Jota w 2015 roku.

  Ryszard ZATORSKI

witrażystą? W każdym razie jego dzieło życia 
sztuki witrażowej – witraże dla katedry św. 
Mikołaja we Fryburgu – krytycy porówny-
wali do tej klasy twórczości, co dzieło Micha-
ła Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w dziedzi-
nie fresku. To mówi samo za siebie.

Wspaniałe są także witraże Mehoffera 
w katedrze na Wawelu: Chrystus Frasobliwy 
i  Matka Boża Bolesna w  transeptach oraz 
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Koncert Art Celebration 24 czerwca br. 
w  Filharmonii Podkarpackiej w  Rze-

szowie był jednym z  końcowych akordów 
ósmego już festiwalu Wschód Kultury, który 
dzieje się co roku kolejno w Rzeszowie, Lu-
blinie i Białymstoku. Oczywiście w każdym 
z  tych miejsc z  innym programem. W  edy-
cji rzeszowskiej nosi on jeszcze dodatkowe, 
pierwotne miano – Europejskiego Stadionu 
Kultury. Przyzwyczailiśmy się już do tej na-
zwy, ale wciąż mnie nurtuje, dlaczego euro-
pejski stadion, a nie na przykład europejski 
festiwal artystyczny. Dlaczego to pytanie? Bo 
wszak na co dzień kultura stadionów z prze-
żywaniem uczestników wydarzeń artystycz-
nych ma tyle wspólnego, co galerie handlowe 
z galeriami sztuki.

Wspomniany już Art Celebration roz-
poczynał się o  tej samej porze co premiera 
sceniczna Papa się żeni w  wykonaniu Rze-
szowskiego Teatru Muzycznego Olimpia, 
który stworzył podziwiany przeze mnie za 
inicjatywy muzyczne Andrzej Szypuła i  re-
lacjonuje obok to wydarzenie. Tusząc, iż 
teatralne widowisko muzyczne będę mógł 
zobaczyć w  kolejnych odsłonach, wybra-
łem niepowtarzalny koncert w  filharmonii 
– niepowtarzalny realnie, bo była to tylko 
jednorazowa prezentacja, i  niepowtarzalny 
artystycznie. Był to także swoisty rodzaj po-
etyckiego teatru muzycznego. I to od samego 
początku, a w drugiej części już bezwzględ-
nie, gdy urokliwie w  subtelnym przekazie 
wokalnym Moniki Borzym wybrzmiały me-
tafory poezji Anny Świrszczyńskiej w  tym 
wszak widowisku pt. Jestem Przestrzeń 
z wspaniałą wokalistką jazzową w roli głów-
nej i  jej zespołem oraz uzupełniającym ten 
skład kwartetem smyczkowym oraz oczywi-
ście z obecnym przy klawiszach samym kom-
pozytorem Mariuszem Obijalskim. Podobny 
tytuł nosi płyta Moniki Borzym, którą moż-
na było nabyć po koncercie. Wielkie osobo-
wości muzyczne raczyły swym kunsztem jaz-
zowym wysokich lotów, poczynając od duetu 
fortepianowego w sekwencji z Polską muzyką 
w  Hollywood. Zbigniew Jakubek i  Michał 
Szkil wzbudzili zachwyt wykonanymi utwo-
rami Krzysztofa Komedy, Henryka Warsa, 
Victora Younga i  Bronisława Kapera. Był 
to zamierzony wyraz hołdu dla wybitnych 
twórców polskiej kultury, w tym związanych 
z  naszym regionem. Były kolejne odsłony 
tej artystycznej uczty pod kierownictwem 
muzycznym wspomnianego już Zbigniewa 
Jakubka, grającego na instrumentach klawi-
szowych z udziałem muzyków Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, z  Michałem Szkilem przy 
fortepianie, Tomaszem Nowakiem – trąbka, 
Bartłomiejem Prucnalem – saksofony, Mar-
cinem Jadachem – kontrabas/ gitara basowa 
i Patrykiem Doboszem przy perkusji. I  jesz-
cze w tej odsłonie legenda polskich raperów – 
Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak, m.in. z nie-
śmiertelną poezją Haliny Poświatowskiej 
jako tworzywem literackim do wokalnych 

SZTUKA NAJWYŻSZEJ KLASY
Łączy artystów i uczestników

interpretacji. A  muzycznie oczywiście cały 
czas wspomniani już muzycy uniwersytec-
cy. Urzekająca była muzyczna Suita Beksiń-
skiego w  wykonaniu AC Band, inspirowana 
plastyczną sztuką Zdzisława Beksińskiego 
i  przypomnianą jednocześnie filmowo na 
ekranie w obrazach tego artysty udostępnio-
nych przez Muzeum Historyczne w Sanoku. 
Scenograficzną oprawą były wizualizacje 
opracowane przez Kubę Kowalskiego.

Na koncercie głównym festiwalu przy 
ulicy Hetmańskiej na stadionie miejskim 
w piątek 22 czerwca nastrój muzyczny trwał 
do północy. Choć w tym roku pogoda mniej 
sprzyjała plenerowym rozrywkom i gwiaz-
dę koncertu głównego, Finka – jeden z naj-
ciekawszych męskich głosów Wielkiej Bry-
tanii ostatnich lat – słuchało i  oklaskiwało 
już mniej osób niż na przykład artystów 
wcześniej występujących, a  także i  jego, 
gdy koncertował w  kolektywie z  polskim 
rockmanem Organkiem. Takim preludium 
całego koncertu był natomiast wokalny po-
pis Darii Zawiałow, artystki o niezwykłym 
głosie i  silnej osobowości scenicznej. Poru-
szył też występ Davita Chakhalyana, mło-
dego utalentowanego Ormianina. Potem już 
z kilku pięter sceny, ulokowanej na całości 
zadaszonej części stadionowych siedzisk, 
popłynął przy aplauzie ponad dwudzie-
stotysięcznej widowni energetyczny, żywy 
przekaz wokalno-muzyczny. Natychmiast 
zyskali serca widowni artyści Golec uOrkie-
stra koncertujący wespół ze Zdob si Zdub 
z Mołdawii, a także dwa kolejne kolektywy 
Lao Che i  Trio Mandili z  uroczymi mło-
dziutkimi wykonawczyniami z  Gruzji oraz 
Happysad z  ukraińskim Brunettes Shoot 
Blondes. 

Na spotkaniu w  ratuszu przed kon-
certem i  w  części oficjalnie otwierającej to 
artystyczne widowisko muzyczne na stadio-
nie prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc jak 
przystało na gospodarza wyraził wdzięcz-
ność wicepremierowi, ministrowi kultury 

prof. Piotrowi Glińskiemu, że ten europejski 
festiwal utrzymał w  Rzeszowie i  dofinan-
sował, podziękował artystom, a  wszystkim 
życzył ciekawych przeżyć, rad z tego, iż z tej 
różnorodności licznych propozycji festiwalo-
wych mogą korzystać zwłaszcza uczestnicy 
młodego pokolenia. I  zapraszał do naszego 
miasta także na inne imprezy. Prof. Rafał 
Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum 
Kultury, wyraził przekonanie, że dialog eu-
ropejski poprzez kulturę zbliża narody i po-
kolenia. 

Festiwal w Rzeszowie jest tego dobrym 
przykładem. Wschód Kultury – Europejski 
Stadion Kultury to największy w  naszym 
regionie i  jeden z  najciekawszych festiwali 
w Polsce. Spośród innych wyróżnia go inter-
dyscyplinarny charakter – łączy bowiem nie 
tylko różne gatunki muzyczne, ale również 
inne dziedziny sztuki, jak teatr, fotografia, 
film oraz wizualne plastyczne propozycje. 
Łączy artystów i uczestników, którzy ich po-
dziwiają, jest syntezą różnorodnych gatun-
ków sztuki. W tym roku jednym z motywów 
przewodnich festiwalu była Ukraina, stąd 
i obecność takich zespołów, jak Vshood, Joryj 
Kłoc czy The Hardkiss. 

Na estradzie przy ratuszu był wspa-
niały koncert Wysocki. Wschody i  zachody. 
Śpiewali Buslav, Natalia Sikora, Karolina Ar-
tymowicz, Marcel Sabat, Jan Traczyk, Kacper 
Kuszewski i Arek Kłusowski, pomysłodawca 
i  współorganizator koncertu. Towarzyszył 
im zespół pod kierownictwem Krzysztofa 
Mroziaka. A w dniu ostatnim festiwalu tam-
że Krzesimir Dębski i  Kamil Radzimowski 
z zespołem wzbudzali podziw żywą muzyką 
taneczną bałkańską, żydowską i azerską.

Wielki to splendor i  wielkie możliwo-
ści rozsławiania Rzeszowa w  świecie oraz 
wielkie zadanie organizacyjne – wypełnione 
należycie, jeśli spojrzeć na ten festiwal cało-
ściowo.

   Ryszard ZATORSKI 
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Koncert główny na stadionie miejskim przy ul. Hetmańskiej
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Na kwietniowej uroczystości jubileuszowej, gdy święciliśmy ju-
bileusz 15-lecia Stowarzyszenia i  150. wydania miesięcznika 

„Nasz Dom Rzeszów” prezes i  redaktor naczelny Jerzy Maślanka 
obwieścił zgromadzonym, że czwórka naszych działaczy wolon-
tariuszy, zasłużonych na społecznej niwie kultury, otrzymała od-
znaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP. Jadwiga 
Kupiszewska i  Bogusław Kotula uhonorowani zostali Złotymi 
Krzyżami Zasługi, a Dorota Kwoka i Bogusław Kobisz Srebrnymi 
Krzyżami Zasługi. Gratulujemy raz jeszcze! Udekorowani zostali 
wraz z innymi odznaczonymi osobami z regionu 28 czerwca br. na 
specjalnej uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, 
a wręczyła im Krzyże Zasługi wicewojewoda Lucyna Podhalicz.  

NASI ODZNACZENI
Złote i Srebrne Krzyże Zasługi

Jadwiga Kupiszewska, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, Bogusław Kotula, 
Bogusław Kobisz, Dorota Kwoka
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Po raz 20. zarząd województwa podkar-
packiego nagrodził twórców, działaczy 

oraz zespoły wyróżniające się działalnością 
w obszarze kultury. Odbyło się to uroczyście 
w Filharmonii Podkarpackiej 29 czerwca br. 
Były także medale i odznaki od ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego, które wręczył 
marszałek Władysław Ortyl. Brązowe meda-
le Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali 
Maria Orłowska i Janusz Wołoszczak – tan-
cerze mieleckiego zespołu pieśni i tańca Rze-
szowiacy oraz oddział rzeszowski Związku 
Literatów Polskich, który w  ubiegłym roku 
święcił jubileusz 50-lecia istnienia, a honoro-
wą odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej 
Jakub Jurek, zaś stypendia twórcze marszał-
ka Eliasz Dyrow i Henryk Hryniewicki.

Potem już były nagrody marszałkow-
skie przyznane za całokształt działalności 
oraz za szczególne osiągnięcia w  twórczości 
artystycznej, upowszechnianiu oraz ochronie 
kultury w  roku 2018. Wręczali i  honorowa-
li wyróżnionych członek zarządu Stanisław 
Kruczek, poseł Wojciech Buczak, wicewo-
jewoda Lucyna Podhalicz oraz podkarpac-
ki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Jako 
pierwsza została uhonorowana tą nagrodą 
Jolanta Nord, aktorka o  55-letnim dorobku 
artystycznym, poczynając od Teatru Lalki 
i Aktora Kacperek (obecny Teatr Maska) po 

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KULTURZE
Gala w Filharmonii Podkarpackiej

Scenę Propozycji prof. Janusza Pokrywki, 
gdzie występuje do dzisiaj. Ta zasłużona ar-
tystka podczas tegorocznego międzynaro-
dowego festiwalu Maskarada także została 
uhonorowana medalem Gloria Artis. Pozo-
stali tak nagrodzeni to Włodzimierz Piętal 
– artysta plastyk, Bogdan Kaczmar – mu-
zealnik, Romuald Kalinowski – choreograf 
i  kierownik artystyczny uniwersyteckiego 
zespołu pieśni i  tańca Resovia Saltans, Sta-
nisław Żyracki – prezes i  współorganizator 
działań chóru Pueri Cantores Resovienses, 
Stanisław Ożóg – artysta grafik, ilustrator, 
Wiesław Grzegorczyk – artysta plastyk, pla-
kacista, Alfred Budzyński – pisarz, Wacław 
Jamer – regionalista, śpiewak chóru męskie-
go Echo w Jaśle. 

Nagrody indywidualne za szczegól-
ne osiągnięcia: Zdzisław Magoń – muzyk, 
aranżer, dyrygent, chórmistrz, kierownik 
artystyczny i  założyciel chóru i  orkiestry 
kameralnej Nicolaus w Kraczkowej, Monika 
Brewczak – muzyk, dyrygent, chórmistrz, 
założycielka i kierownik artystyczny zespołu 
Soul w Sanoku, Marcin Świerad – organiza-
tor i  pomysłodawca wydarzeń kulturalnych 
w  Wielopolu Skrzyńskim, promujący twór-
czość Tadeusza Kantora.

Nagrody zbiorowe za całokształt dzia-
łalności: Towarzystwo na rzecz Rozwoju 

Nagrodę aktorce Jolancie Nord wręcza wicewoje-
woda Lucyna Podhalicz. Obok dwaj inni laureaci 
– Włodzimierz Piętal i Alfred Budzyński

Muzeum Kultury Łemkowskiej w  Zyndra-
nowej, Lucyna i Henryk Rudawscy – muzy-
cy z  Przemyśla, zespół ludowy Kombornia 
z Korczyny.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiąg- 
nięcia: kwartet gitarowy Felice z  Jarosła-
wia, zespół pieśni i tańca Lubenka z Lubeni, 
Podkarpacki Chór Męski z  Rzeszowa oraz 
zespół muzyki dawnej i tradycyjnej Vox An-
geli z Rzeszowa, który od 16 lat gra muzykę 
polskiego i europejskiego średniowiecza oraz 
tradycyjną ludową z  Podkarpacia. Posiada 
instrumenty wykonane według historycz-
nych wzorów. Artyści Vox Angeli dali świa-
dectwo swego talentu, koncertując w  finale 
gali.  

Nagrodzeni za całokształt oraz przedstawiciele władz wojewódzkich
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Zbigniew Domino

Zapewne uważni czytel-
nicy miesięcznika pa-

miętają, że o Darnicy, a kon-
kretnie o  walce polskich 
przeciwlotników w  obro-
nie Kijowa podczas nalotu 

niemieckiego lotnictwa w  kwietniu 1944 r., 
pisałem dwa lata temu. Wtedy też z  imienia 
i nazwiska wymieniłem czterdziestu poległych 
w tym boju polskich żołnierzy i tam w Darnicy 
w zbiorowej żołnierskiej mogile pochowanych.

Pisałem o Darnicy poruszony tym, że od 
pewnego czasu, powiedzmy tak w umownym 
skrócie, w Polsce o Darnicy się… nie pamię-
ta. A ściślej, świadomie nie chce się o tym boju 
polskich przeciwlotników żołnierzy 1. Dywizji 
im. T. Kościuszki pamiętać. Żeby tylko o Dar-
nicy! „Nie pamięta” się bitwy pod Lenino, walk 
o Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Ber-
lin. „Nie pamięta” się, że w zdobytym Berlinie 
to kościuszkowcy wnieśli zwycięską biało-
-czerwoną nad Bramę Brandenburską.

Niestety, to świadome „zapominanie”, 
pomijanie wkładu kościuszkowców i ludowego 
Wojska Polskiego w zwycięstwo nad hitlerow-
skimi Niemcami przez aktualnie rządzących 
Polską, trwa po dziś dzień. Z  premedytacją 
fałszuje się naszą najnowszą historię, świado-
mie mąci się w  głowach młodemu pokoleniu 
Polaków.

Przypomnijmy tu raz w wielkim skrócie, 
co się wtedy w Darnicy działo siedemdziesiąt 
cztery lata temu. 7 kwietnia 1944 roku wieczo-
rem na węzłową stację kolejową Darnica pod 
Kijowem przybył wojskowy transport. Tym 
transportem dyslokował się na front 1. Samo-
dzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 
wchodzący w skład Dywizji im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Kijów i wówczas jego dalekie przed-
mieście Darnica wciąż jeszcze znajdowały się 
w zasięgu hitlerowskiego lotnictwa. Transport 
z  Polakami zatrzymał się w  samym środku 
wyjątkowo zatłoczonej stacji. 

Zapadła noc z 7 na 8 kwietnia. Dla Pola-
ków, syberyjskich zesłańców, była to noc szcze-
gólna, bo wielkanocna. Święta Wielkanocy wy-
padały wtedy 7 i 8 kwietnia. Była godzina 0.40, 
kiedy w rejonie Kijowa ogłoszono alarm prze-
ciwlotniczy. Dowódca polskiego dywizjonu, 
major Włodzimierz Sokołowski, otrzymał z ra-
dzieckiego operacyjnego dowództwa wiado-
mość, że do Kijowa i Darnicy zbliża się znaczna 
ilość niemieckich bombowców. Alarm! Obsłu-
gi dział i karabinów maszynowych znalazły się 
na swoich stanowiskach. Bombowce nadlecia-
ły. Smugi reflektorów przeszukiwały nocne nie-
bo. Pojawiły się rakiety oświetlające wyrzucane 
z samolotów. Baterie radzieckie i polski dywi-
zjon otworzyły ogień zaporowy.

Nurkujące niemieckie bombowce wpa-
dały w krzyżowy ogień polskich dział i  ceka-
emów. Pierwszy samolot, trafiony przez kpr. 
Władysława Pojaska, spadł w płomieniach na 
ziemię. Kpr. Michał Kurczewski strącił z kara-

KIJOWIANIE PAMIĘTALI O DARNICY!
Wspominając poległych, położyli kwiaty i zapalili 49 świeczek

binu maszynowego kilkanaście rakiet oświe-
tlających. Kolejny nurkujący bombowiec został 
zestrzelony przez kpr. Stanisława Dębniaka.

W darnickim boju polscy przeciwlotnicy 
w znacznym stopniu przyczynili się do obro-
ny Kijowa. Strącili kilka samolotów wroga, 
w  tym 3 Junkersy 88 na pewno. Ale krwawa 
też była cena tego bohaterskiego boju Polaków. 
1.  SDAPL stracił tamtej nocy 49 poległych 
i  kilkudziesięciu rannych. Mnie udało się 
ustalić tylko czterdziestu poległych. Niestety, 
dziewięciu nazwisk nadal mi brakuje. Mimo 
upływu tylu lat wciąż nie tracę nadziei…

Na szczęście nie wszyscy w Polsce o Dar-
nicy zapomnieli. Oprócz miesięcznika „Nasz 

Dom Rzeszów” niedawno ogólnopolski „Prze-
gląd” zamieścił mój tekst „Darnica – 1944”. 
A co szczególnie godne podkreślenia, że i na 
Ukrainie są ludzie, którzy o poległych i pocho-
wanych w Darnicy polskich przeciwlotnikach 
pamiętają. Mało tego, troszczą się, zabiegają 
u  aktualnych władz Ukrainy o  godne uho-
norowanie polskich żołnierzy. Jednym z nich 
jest Jewhen Łukianenko, ukraiński pisarz 
i  publicysta. Notabene wiersze Łukianenki 
były w  „N.D. Rzeszów”, a  konkretnie w  ma-
gazynie literackim „Wers” publikowane. Dwa 
lata temu posłałem do Kijowa „N.D. Rzeszów” 
o Darnicy. E. Łukianenko, nie zwlekając, prze-
tłumaczył go i opublikował w ukraińskiej „Li-
teraturnej Ukrainie”.

Nie będę krył, że z  Łukianenką znamy 
się i przyjaźnimy od lat. Zacytuję tu kilka zdań 
o Darnicy z listu, jaki otrzymałem. „Od paru 
lat – napisał Łukianenko – staram się o utrwa-
lenie pamięci i  pośmiertne uhonorowanie na 
Ukrainie polskich przeciwlotników, bohate-
rów broniących Kijowa, o czym po raz pierw-
szy dowiedziałem się od ciebie […]. Napisałem 
nawet w tej sprawie do prezydenta Poroszenki 
i ministra spraw zagranicznych. Dostałem pi-
smo, z którego wynika, że nasze MSZ zleciło 
ambasadzie w  Warszawie poczynienie starań 
o ustalenie nazwisk polskich przeciwlotników 
bohatersko broniących Kijowa i  poległych 
w  Darnicy. Ale jak dotąd nasza ambasada 
milczy… Piszę więc do ciebie z  nadzieją, że 
i z polskiej strony da się coś w tej sprawie zro-
bić. Przecież tyle się teraz mówi i pisze o pol-
sko-ukraińskiej przyjaźni. Może wspólnymi 
siłami przysłużymy się dobrej sprawie […]”.

Niedawno Jewhen Łukianenko przysłał 
mi swój artykuł poświęcony Darnicy, opubli-
kowany w kijowskiej „Roboczej Gazetie” z 23 
lutego 2018 r. Ponownie upomina się w  nim 
u  ukraińskich władz o  zaniedbaną pamięć 
o  polskich żołnierzach poległych w  obronie 
Kijowa i  Darnicy. W  zakończeniu tego arty-
kułu Łukianenko pisze: „Ze strony władz nie 
spodziewam się wiele po mojej publikacji. Na-
tomiast spodziewam się, że poruszy ona wielu 
kijowian wdzięczną pamięcią, spowoduje, że 
w kwietniową rocznicę tego boju położą sym-
bolicznego kwiatka na mogile polskich prze-
ciwlotników na cmentarzu w Darnicy”. 

Apelując do kijowian, żeby pamiętali 
o Polakach poległych w Darnicy, Łukianenko 
się nie pomylił. Oto co pisze mi w następnym 
liście z  27 kwietnia bieżącego roku: „[…] In-
formuję cię o  niewielkim postępie w  sprawie 
upamiętnienia polskich przeciwlotników. Bo 
oto pierwszy raz oficjalnie rejonowa admini-
stracja Darnicy zorganizowała złożenie kwia-
tów, połączone z religijną, cerkiewną ceremo-
nią. Jak zorientujesz się z listu czytelniczki do 
„Roboczej Gazety”, nasze starania podtrzymali 
zwykli kijowianie. Ludzie z  centrum Kijowa 
i Darnicy w dniu 11 kwietnia, wspominając po-
ległych, położyli kwiaty i zapalili 49 świeczek, 
w tym i za tych 9 poległych, których nazwisk 
nie udało ci się ustalić […]”.

TO JEST POTRZEBNE 
NAM ŻYWYM

List opublikowany w  kijowskiej „Ro-
boczej Gazecie” 5 kwietnia 2018 r.

Zwracam się do was z  wielką prośbą. 
23 lutego w  waszej gazecie ukazał się arty-
kuł: „Pozytywny historyczny fakt, bez po-
zytywnego wykorzystania”. Do głębi duszy 
wzruszyła mnie historia o  polskich chłop-
cach („rebiatach”) walczących za wolność 
„naszą i waszą”, poległych i na zawsze pozo-
stałych na ukraińskiej ziemi. Wracam do tej 
historii dlatego, że polegli oni broniąc Kijowa 
podczas nalotu faszystowskich bombowców 
w nocy z 7 na 8 kwietnia 1944 roku. Dla nich 
była to noc wielkanocna. Tak się złożyło, że 
dzisiaj to noc prawosławnej Paschy. W pal-
mową niedzielę poszłam do cerkwi. Tam 
spytałam przeora (wiem, że to był żołnierz 
„afganiec”): „Czy można zapalić świeczkę 
i pomodlić się za tych Polaków przeciwlotni-
ków, choć oni to przecież katolicy?”. A przeor 
mi na to: „Nie tylko można, ale i trzeba”.

W  powielkanocnym tygodniu udaje-
my się na cmentarze, wspominając naszych 
zmarłych. Tak więc w tym roku, jak powie-
dział nasz przeor, można i trzeba wspomnieć 
(„pomianut”) i  polskich żołnierzy. Mam 
prośbę do wszystkich dobrych, nieobojęt-
nych, potrafiących okazać swoją wdzięczność 
ludzi, żeby wspominając swoich krewnych 
pomodlili się za bohaterskich sojuszników. 
Niech spoczywają w spokoju i niech im nasza 
ukraińska ziemia lekką będzie. A  jeśli ktoś 
z  kijowian na darnickim cmentarzu położy 
kwiatek na żołnierskich mogiłach, to będzie 
po naszemu, po chrześcijańsku. Wiem, że są 
tacy ludzie, którzy pojadą na darnicki cmen-
tarz nawet z centrum Kijowa. A ja proponu-
ję, żeby poległych polskich przeciwlotników, 
obrońców Kijowa – dołączyć do naszego 
ukraińskiego Nieśmiertelnego Pułku. Du-
chowo włączyć. 

Nie jest to potrzebne zmarłym, jest to 
potrzebne nam, żywym. 

Julia TKACZENKO, 
emerytka
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Do listu dołączył fotokopie zdjęć i  ar-
tykułu z  „Roboczej Gazety”. W  tym list Julii 
Tkaczenko, który ze względu na jego ujmującą 
wzruszającą treść pozwoliłem sobie przetłu-
maczyć. Może znajdzie się miejsce, żeby go 
opublikować.

Podziękujmy takim szlachetnym lu-
dziom na Ukrainie jak E. Łukianenko, Julia 
Tkaczenko czy o. Wsiewołod, przeor darnic-
kiej cerkwi, za pamięć o naszych żołnierzach. 
Tym bardziej przykro stwierdzić, że wraz 
z nimi nie było nikogo z naszej polskiej strony. 
Przykrość połączona ze wstydem.

   Zbigniew DOMINO 

Przeor cerkwi darnickiej o. Wsiewołod z kijowianami i darniczanami przy grobach polskich przeciwlotników

Sylwia 
Chodorowska-
Kozień

Wojna neutralizuje 
wrażliwość na los 

 „innego” i  każdej za-
grożonej ofiary. Polacy prowadzący wojnę 
z Niemcami nie potrzebowali do niej Żydów. 
Natomiast Żydzi, chcąc uniknąć niechybnej 
śmierci ze strony Niemców, nie mogli sobie 
poradzić bez Polaków. Byli skazani na ich 
miłość bliźnią, litość, przyzwoitość, niena-
wiść, obojętność lub chciwość. Czas wojny 
nie był dla Żydów – generalnie – doświad-
czeniem pozytywnej wspólnoty. Ich wojna 
była czasem przeklętym. Żydzi nie ginęli za 
ojczyznę. Właściwie nawet nie ginęli – byli 
zabijani tylko dlatego, że byli Żydami. 

Przed wybuchem drugiej wojny świato-
wej narodowość żydowska stanowiła 35 pro-
cent ogółu ludności Rzeszowa, tj. 14 500 osób. 

GEHINOM ZNACZY PIEKŁO
Tragedia polska i żydowska obok siebie

7 lipca 1942 roku rozpoczęto likwida-
cję całej południowej części obszaru getta. 
Ludność żydowską deportowano do obozu 
zagłady w  Bełżcu. Moshe Oster urodzony 
w  Rzeszowie, który podczas okupacji prze-
żył gehennę getta, obozów pracy i  obozów 
śmierci, napisał w swej książce Gehinom zna-
czy piekło: „Na placu zgromadzono tysiące 
Żydów do transportu. Ich śmierć spowodo-
wano tylko dlatego, że byli Żydami. Ludz-
kość całego świata na to patrzyła. Widziała 
i milczała. Gdzie były religie narodów, gdzie 
było przykazanie »Nie zabijaj«? Nikt nie wie. 
Plac był już przepełniony. Płacz i krzyki tych 
nieszczęśliwych ludzi było słychać w niebie”.

8 lipca 2018 roku, o  godzinie 14.00 od-
był się XVI Marsz Upamiętniający Haniebną 
Likwidację Getta Żydowskiego w  Rzeszowie. 
Z Dworca PKP Rzeszów-Staroniwa rozpoczęto 
marsz historyczną trasą do Kamienia Pamięci 
na placu Ofiar Getta obok starej synagogi.

Pieśń o  zamordowanym żydowskim 
narodzie to wstrząsający poemat Icchaka 

Kacenelsona łączący w sobie elementy auto-
biograficznej opowieści, relacji historycznej 
i  żałobnego trenu, będący jedną z  najorygi-
nalniejszych relacji świadka Holocaustu. Ka-
cenelson stracił w  warszawskim getcie żonę 
i dwóch synów. Z trzecim synem po powsta-
niu w getcie ukrywał się po aryjskiej stronie. 
Wpadli w Hotelu Polskim, z którego zostali 
wywiezieni do obozu we francuskim Vittel, 
gdzie powstała ta Pieśń. Kacenelson i  jego 
syn Cwi zostali zamordowani w  Auschwitz 
w maju 1944 roku.

Zaśpiewaj dziś o ginących ostatnich Ży-
dach w Europie. „Przybądźcie tu z Sobiboru, 
z Treblinki i Oświęcimia,/ Z Bełżca, i  z Po-
nad, skądkolwiek, z daleka i z bliska,/ Z mil-
czącym wołaniem o  pomoc i  z  otwartymi 
oczyma,/ Przybądźcie tu do mnie zewsząd, 
z mchów zgniłych, z głębi bagniska!”.

Piętnaście pieśni stworzonych przez 
Kacenelsona, to opowieść o  stracie, ale 
i wstrząsająca skarga na bezradność, upadek 
człowieczeństwa (Posiedzenie gminy w spra-
wie dziesięciu) i  niesprawiedliwość losu. To 
też pamięć o  Warszawie, którą dziś trudno 
nam sobie wyobrazić. Tak zapisał to poetyc-
ko Czesław Miłosz w  Campo di Fiori: „[…] 
Wspomniałem Campo di Fiori/ W  Warsza-
wie przy karuzeli,/ W pogodny wieczór wio-
senny,/ Przy dźwiękach skocznej muzyki./ 
Salwy za murem getta/ Głuszyła skoczna me-
lodia/ I wzlatywały pary/ Wysoko w pogod-
ne niebo./ Czasem wiatr z domów płonących/ 
Przynosi czarne latawce,/ Łapali skrawki 
w powietrzu/ Jadący na karuzeli./ Rozwiewał 
suknie dziewczynom/ Ten wiatr od domów 
płonących/ Śmiały się tłumy wesołe/ W czas 
pięknej warszawskiej niedzieli [...]”.

Skojarzenie śmierci G. Bruna… z  nie-
zawinionym cierpieniem Żydów zza murów 
warszawskiego getta. Tu i tam niepotrzebnie 
giną ludzie, a dzieje się to na oczach miesz-
kańców tych miast. I mimo że te wydarzenia 
dzieli od siebie ponad 300 lat, to mają taką 
samą wymowę. Lud rzymski i  warszawski 
oddaje się wesołej zabawie i  nie dostrze-
ga dramatu. Bawiący się na karuzeli... łapią 
w powietrzu „czarne latawce” – płaty z pogo-
rzeliska getta.

   Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ
Zdjęcie w Muzeum Polaków Ratujących Żydów/ Museum of Poles Saving Jews w Markowej 

https://www.facebook.com/ulmamuseum/?hc_ref=ARSDmBhGk6G_ziwR-6IIGMuzpK4sbbrGvOEWKTH4sBVYAE2k9ZpajPphl-uyn86xVpI
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Bogusław Kobisz

W  lipcu 2018 roku 
wchodzą nowe 

przepisy wprowadzone 
ustawą z dnia 13 kwietnia 
2018 roku o zmianie usta-
wy Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw. 

Wprowadzono kilkanaście zmian, ale ja przy-
bliżę jedynie kilka, moim zdaniem najważ-
niejszych. Dotychczas Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) przewidywał 
termin przedawnienia roszczeń majątkowych 
po 10 latach, po zmianie termin ten wynosił 
będzie 6 lat, przy czym kończył się będzie na 
koniec roku kalendarzowego, w  którym na-
stąpić ma przedawnienie. Sześcioletni okres 
przedawnienia wprowadzono również w  sy-
tuacji, gdy roszczenie stwierdzone jest prawo-
mocnym orzeczeniem sądu lub ugodą sądową.

Polepszono zatem sytuację dłużników 
kosztem wierzycieli. Wprowadzono przy tym 
nowe regulacje dotyczące przedawnienia 
roszczeń przeciwko konsumentowi i  zgod-
nie z art. 1171 Kodeksu cywilnego sąd będzie 
mógł w wyjątkowych sytuacjach, po rozwa-
żeniu interesu obydwu stron, nie uwzględnić 

PREMIA DLA NIEUCZCIWYCH
Zmiana przepisów Kodeksu cywilnego

terminu przedawnienia roszczenia przysłu-
gującego przeciwko konsumentowi, jeżeli 
wymagać tego będą względy słuszności. Tak 
więc jeden sąd takie względy weźmie pod 
uwagę, inny zaś nie. Nie wiem, czy zostawia-
nie w przepisach takich furtek to dobre roz-
wiązanie. Mieliśmy w  przeszłości tego typu 
przykłady, że „maluch” z kratką w Krakowie 
był samochodem ciężarowym, a  w  Rzeszo-
wie nie, że wymiana okna w Rzeszowie była 
remontem, a w Szczecinie inwestycją. Zmia-
ny wprowadzono równolegle w Kodeksie po-
stępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 
155 z późn. zm.). Ponadto teraz po tych zmia-
nach elementem pozwu jest oznaczenie daty 
wymagalności roszczenia w  sprawach o  za-
sądzenie roszczenia. Tak więc przedawnienie 
będzie z urzędu brane pod uwagę przez sądy. 

Przyznam, że globalnie te zmiany 
sprzyjają dłużnikom, a krzywdzą wierzycie-
li. W rezultacie wierzyciel będzie musiał się 
spieszyć, żeby odzyskać pieniądze. Przypo-
mnimy sobie dawne dobre zwyczaje: dobry 
zwyczaj nie pożyczaj, koniec sprzedaży na 
odroczony termin płatności itp. Nie rozu-
miem w tym wszystkim jednego, skoro ktoś 
jest winny drugiemu pieniądze, dlaczego 
państwo przyznaje mu nagrodę za to, że nie 

zapłacił w terminie i krzywdzi kogoś, kto na 
te pieniądze pracuje i czasami przez wiele lat 
na nie czeka. Coś faktycznie należało zrobić 
z  dochodzeniem przedawnionych długów 
i  późniejszym handlem tymi wierzytelno-
ściami, ale żeby aż tak drastycznie potrakto-
wać uczciwych wierzycieli!

Wystarczyło wprowadzić przepis 
o  uwzględnianiu przez sądy z  urzędu okre-
su przedawnienia i  to by zapobiegło docho-
dzeniu przedawnionych roszczeń i  później 
sprzedaży tego typu wierzytelności. Problem 
ten znany był od lat, sygnalizowały to e-są-
dy. Należało działać jeżeli nie pięć, to przy-
najmniej dwa lata temu. Na tym rynku czę-
ściowo „żerowała” spółka GetBack. Myślę, 
że rządzący z wyprzedzeniem, przed wybu-
chem afery GetBack czy Pomocnej Pożycz-
ki (dawnego Skarbca) chcą się przypodobać 
pewnej grupie społeczeństwa i stąd taka tro-
ska o dłużników. Tylko czemu to robią kosz-
tem innej grupy uczciwych obywateli?

Afera tzw. Amber Gold w porównaniu 
ze SKOK-ami i GetBack to „pikuś”. Rząd pre-
miuje nieuczciwych kosztem uczciwych. Są 
przepisy o upadłości konsumenckiej i wszy-
scy ci, którzy nie płacą długów i nie wywią-
zują się ze swoich zobowiązań, nie zgłaszając 
jednocześnie wniosku o  upadłość, moim 
zdaniem nie powinni być nagradzani.

   Bogusław KOBISZ, 
prawnik

Andrzej Grzywacz

Zamek i  leżący obok 
letni pałacyk Lubo-

mirskich stanowią archi-
tektoniczne wizytówki 
Rzeszowa. Oba z  XVII 
wieku przez lata przebudo-

wywane zmieniały właścicieli. Wnętrza nie 
zachowały pierwotnego kształtu i w zasadzie 
nie nadają się, żeby je zwiedzać.

A GDZIE TABLICE?
Mieszkał Maczek, urodził się Grotowski

15 czerwca br. na uroczy-
stym posiedzeniu senatu 

uczelni tytuł i  godność doktora 
honoris causa Politechniki Rze-
szowskiej otrzymał prof. dr hab. 
Bolesław Fleszar, znakomity 
badacz, nauczyciel akademicki 
i wychowawca.

Prof. Bolesław Fleszar, od 
1966 r. związany z  Politechniką 
Rzeszowską, jest promotorem 
pięciu doktorów, z których dwóch 
uzyskało status samodzielnych 
pracowników nauki. Profesor jest 
uznawany za twórcę rzeszowskiej 
naukowej szkoły elektrochemicz-
nej. Wniósł wielki wkład organi-

PROFESOR FLESZAR
Doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

zacyjny i  dydaktyczny w  rozwój 
Politechniki Rzeszowskiej. Był 
jednym z  głównych organizato-
rów Wydziału Technologii Che-
micznej, który zainaugurował 
swoją działalność w 1968 r., tamże 
przez wiele lat kierował Zakładem 
Chemii Ogólnej. Miał też wkład 
w  powstanie systemu nauczania 
chemii dla studentów kierunków 
niechemicznych. Zainauguro-
wał też w  Rzeszowie działalność 
komitetu okręgowego olimpiady 
chemicznej, co było wyrazem do-
cenienia ośrodka rzeszowskiego 
przez ogólnopolskie środowisko 
chemików.

Tematyka badań naukowych prof. Flesza-
ra była zawsze związana z  ważnymi obszarami, 
obejmującymi zarówno badania podstawowe, jak 
i  zastosowania praktyczne. Przed zatrudnieniem 
w  uczelni pracował w  Zakładach Chemicznych 
Organika-Sarzyna w  Nowej Sarzynie. Najważ-
niejszym osiągnięciem naukowym profesora było 
opracowanie nowego modelu podwójnej warstwy 
elektrycznej, tzw. modelu polaryzacyjnego.

W  1981 r. w  pierwszych demokratycznych 
wyborach władz uczelni został rektorem Politech-
niki Rzeszowskiej. Po niespełna roku w stanie wo-
jennym został jednak z tego stanowiska odwołany.

Prof. Bolesław Fleszar ma w  życiorysie bo-
gatą kartę walki o  obronę demokracji w  czasach 
PRL, a  po przełomie ustrojowym w  1989 r. ini-
cjował wiele cennych działań społecznych. Został 
senatorem I  kadencji Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Pełnił też m.in. funkcję prezydenta Fun-
dacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej, założył i prze-
wodniczył Towarzystwu Rozwoju Regionu Polski 
Południowo-Wschodniej.  
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W zamku latami było więzienie. Do dzi-
siaj stanowi przybytek Temidy. Letni pałacyk 
należący do Lubomirskich w  stylu późnego 
baroku od początku XX wieku należał do 
Kostheimów, później Nieciów. W latach 1936–
1937 stacjonowało w nim dowództwo 10. Bry-
gady Kawalerii z  ówczesnym pułkownikiem 
Stanisławem Maczkiem. W 1933 r. w jednym 
z mieszkań przyszedł na świat Jerzy Grotow-
ski, jeden z najwybitniejszych na świecie ludzi 
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teatru i czołowy jego reformator w XX wieku. 
Oba te fakty, odnośnie Grotowskiego i Macz-
ka, niestety do tej pory nie upamiętniono ta-
blicami. W 1939 r. mieścił się w pałacyku szpi-
tal polowy, którego ordynatorem był właści-
ciel tego obiektu Mieczysław Nieć, po wojnie 
stamtąd wywłaszczony. Od tej pory w pałacy-
ku mieściły się kolejno Wojewódzki Ośrodek 
Kadr Medycznych, Filia Akademii Muzycznej 
w Krakowie i  Instytut Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Po latach pałacyk wrócił do 
ostatnich właścicieli, którzy w 2013 r. sprzeda-
li go Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie.

Wówczas to pod okiem wojewódzkie-
go konserwatora zabytków zaczęto remont. 
Objął on również wnętrza, lecz nie są one 
przeznaczone do zwiedzania, z  wyjątkiem 
krętych i  ciekawych piwnic. Te zagospoda-
rowała w 2017 r. restauracja Piwnica w Pała-
cu. Wejście do niej jest od strony fontanny 
multimedialnej przez okratowaną bramę. Już 
ono samo i jego usytuowanie budzi tajemni-
cze skojarzenia. Teraz w surowych pomiesz-
czeniach piwnicznych stworzono klimatycz-
ne przestrzenie. Jak twierdzi właścicielka 
tego restauracyjnego przybytku, pani Dorota 

Bodio – prowadząca równolegle przy ul. 3 
Maja restaurację kuchni włoskiej La Sueva 
– każdy smakosz znajdzie tu coś dla siebie. 
Tradycją lokalu już stały się organizowane 
każdego miesiąca degustacje win z udziałem 
wytrawnego sommeliera Andrzeja Woźni-
kowskiego. A  w  upalne dni przyjemnie jest 
usiąść przy stoliku u wejścia, by przy kawie 
i szumie fontanny podziwiać tereny dawnych 
ogrodów pałacowych.

   Andrzej GRZYWACZ

Kolejne najwyższe nagrody otrzymali re-
prezentanci Rzeszowa z Centrum Sztuki 

Wokalnej w prestiżowych konkursach. Na II 
Festiwalu Piosenki Dino Top Festiwal 2018 
w  Sędziszowie Małopolskim I  miejsce zdo-
była Oliwia Skóra pracująca od kilkunastu 
lat pod kierunkiem Anny Czenczek. W tym 
roku młodzi artyści oceniani byli za inter-

SUKCESY WOKALNE 
Uczennice Anny Czenczek

pretację piosenek Zbigniewa Wodeckiego. 
Reprezentantka CSW wykonała utwór Lubię 
wracać tam, gdzie byłem. 

Dwie najwyższe nagrody wyśpiewały 
uczennice rzeszowskiego CSW na Między-
narodowym Festiwalu Piosenki „Maleńkie 
Gwiazdeczki” w Bułgarii: I miejsce w katego-
rii 6–8 lat zdobyła Olga Widlarz, natomiast 
II miejsce w  kategorii 16–19 lat Karolina 
Kopeć. W konkursie udział wzięli wokaliści 
z  23  krajów. Laureatki pracują pod kierun-
kiem Anny Czenczek – dyrektor Centrum 
Sztuki Wokalnej oraz pomysłodawczyni 
i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Rzeszów Carpathia Festival. Uczennice 
CSW były jedynymi przedstawicielami Pol-
ski, a wśród finalistów festiwalu znaleźli się 
reprezentanci m.in. Bułgarii, Mołdawii, Ro-
sji, Francji.

Aż siedem najwyższych nagród zdo-
byli wychowankowie dr Anny Czenczek na 
XV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Skowroneczek” w Nowym Sączu. 
Grand Prix, nominację do udziału na festi-
walu w Wenecji oraz nagrodę specjalną TVP 
ABC przyznaną przez Jerzego Petersburskie-
go – zaproszenie do programu „Teleranek” 
jako gość specjalny, zdobyła Aleksandra 
Kędra. II miejsce oraz nagrodę jury dziecię-
cego wyśpiewała Natalia Kubiś-Mroszczyk, 
III miejsce otrzymał Michał Sitek, a wyróż-
nienie Oliwia Niemczura. CSW w  Rzeszo-
wie reprezentowała również pierwszoklasist-
ka Wiktoria Wojas. W tym roku do festiwalu 
obok uczestników z  całej Polski zgłosiło się 
również wiele osób m.in. z  Ukrainy, Litwy, 
Chin, Niemiec. 

W roku szkolnym 2017/2018 podopiecz-
ni Centrum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie 
zdobyli ponad 60 najwyższych nagród na 
krajowych i międzynarodowych festiwalach.

   Elżbieta STĘPIEŃ

Patriotycznym koncertem pt. „Bóg – Ho-
nor – Ojczyzna” Katedralny Chór Chło-

pięco-Męski Pueri Cantores Resovienses pod 
dyrekcją Marcina Florczaka uczcił 16 czerw-
ca br. w rzeszowskiej katedrze 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Ponad 
500-osobowa publiczność zebrana w  świą-
tyni wysłuchała 20 polskich pieśni, których 
autorom przyświecały trzy przywołane w ty-
tule wartości tak ważne dla Polaków na prze-
strzeni dziejów.

Na początku koncertu, po odśpiewa-
niu przez cały chór Bogurodzicy, wystąpiło 
14 najmłodszych słowików Marcina Florcza-

PATRIOTYCZNY KONCERT
Wartości tak ważne dla Polaków

ka, którzy zaledwie kilka tygodni wcześniej 
zostali pasowani na chórzystów. W  roli so-
listy zadebiutował 9-letni Wojciech Budak 
w  piosence Strzelcy. W  dalszych częściach 
blisko 80-osobowy katedralny zespół zapre-
zentował niezwykle urozmaicony i  bogaty 
patriotyczny repertuar, wykonując m.in. 
pieśni z  okresu powstania listopadowego 
(Marsz obozowy z  1831 r., Bogarodzicę do 
słów Juliusza Słowackiego), legionowe (O mój 
rozmarynie, Raduje się serce, Wojenko, wo-
jenko), partyzanckie (Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę) czy współczesną piosenkę Polskie 
kwiaty Barbary Ponichter. Ten ostatni utwór 

zaledwie kilka tygodni wcześniej wycisnął 
niejedną łzę z oczu Polaków, przed którymi 
nasz chór wystąpił w grodzieńskiej katedrze 
na Białorusi.

Gościem specjalnym koncertu był 
współpracujący od wielu lat z  chórem zna-
ny rzeszowski tenor, Jacek Ścibor, któremu 
akompaniował na fortepianie Marcin Kas- 
przyk. Artyści wykonali kompozycje Fryde-
ryka Szopena (Leci liście z drzewa Wincente-
go Pola) i Ottona Mieczysława Żukowskiego 
(Na obczyźnie i A u nas). Niespodziankę słu-
chaczom sprawił dyrygent Marcin Florczak, 
który wystąpił w niecodziennej dla siebie roli 
solisty, wykonując razem z Bartoszem Czar-
neckim utwór Bywaj dziewczę zdrowe.

Niewątpliwie wydarzeniem wieczo-
ru było prawykonanie najnowszej aranżacji 
słynnej piosenki Krzysztofa Klenczona i  Ja-

Karolina Kopeć, Olga Widlarz, Anna Czenczek Oliwia Skóra

Aleksandra Kędra 
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Andrzej Szypuła

Ta żywa i  popularna 
przed wojną polska 

komedia filmowa stała się 
kanwą scenariusza Ewy 
Korczyńskiej, bardzo uda-
nego, nieco uwspółcześ- 

nionego, ale zachowującego klimat i  urok 
dawnych międzywojennych lat, 20. i  30. 
minionego już wieku. Rzeszowska premie-
ra tego musicalu miała miejsce 24 czerwca 
2018 roku w wypełnionej po brzegi sali kon-
certowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i  zakończyła się owacją na 
stojąco. Piękny kosz kwiatów przysłał prezy-
dent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który przyjął 
honorowy patronat nad premierą. Spektakl 
dofinansowano z  budżetu Gminy Miasto 
Rzeszów. Była to pierwsza samodzielna ar-
tystyczna prezentacja teatralno-muzyczna 
nowo powstałego Rzeszowskiego Teatru Mu-
zycznego Olimpia pracującego pod opiekuń-
czymi skrzydłami Rzeszowskiego Towarzy-
stwa Muzycznego. 

Spektakl był nadzwyczaj udany. Zna-
komicie dopełniały tę „komedię omyłek” 
popularne piosenki, arie i  duety z  tamtego 
czasu: Całuję twoją dłoń, madame, Ja wiem, 
że nie byłam dla ciebie, Gdybym ja miał czte-
ry nogi, Co ja zrobię, że mi się podobasz, Sek-
sapil, Trudno, Ty, tylko ty, Na pierwszy znak, 
Ja mam czas, ja poczekam, Pokochaj mnie, 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, Jak drogie 
są wspomnienia. Świetne aranżacje przygoto-
wał kierownik muzyczny spektaklu Janusz 
Tomecki, zarazem lider i  pianista Podkar-
packiego Kwartetu Fortepianowego Team 
for Voices towarzyszącego solistom, w  któ-
rym grały także: Anna Stępień – skrzypce, 
Izabela Tobiasz – altówka i Halina Hajdaś – 
wiolonczela. A  w  obsadzie aktorskiej: Mira 
Stella – Ewa Korczyńska, Roberto Visconti 
– Witold Wrona, Ralfini – Andrzej Szypuła, 
Lili – Aleksandra Szymańska, Jadzia – Nata-

PAPA SIĘ ŻENI
Pierwsza premiera Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia

lia Wójcik, Baron – Marek Gargas, Redaktor 
Murski – Jakub Kołodziej, Stasiowa – Maria 
Dańczyszyn, Dziewczęta – Paulina Zięba 
i  Karolina Potoczna, tancerki – Małgorzata 
Bieda i  Sybilla Kowalik, inspicjentka – Ka-
rolina Dańczyszyn, scenografia – Samuela 
Łach, światło i  dźwięk – Piotr Buk, prowa-
dzenie – Mariusz Zieliński.

Nie silę się na recenzję, w końcu byłem 
jednym z wykonawców tego spektaklu, mogę 
jedynie podzielić się z  czytelnikami kilkoma 
refleksjami ogólniejszej natury. Zacznę od 
rzeszowskiej publiczności, która darzy nie-
odmienną sympatią teatr muzyczny. I tym ra-
zem nie zawiodła. Bawiła się znakomicie, na-
gradzając artystów rzęsistymi oklaskami, da-
jąc, mimo różnych niedostatków technicznej 
natury (zawsze się zdarzają!) ogromny kredyt 
zaufania nowo powstałemu teatrowi muzycz-
nemu. Teatr to niełatwy, bo łączy ze sobą wie-
le różnych dziedzin sztuki, wymaga wielkiej 
dyscypliny, samozaparcia, pełnego oddania.

Powtórzę po raz kolejny – zespół Rze-
szowskiego Teatru Muzycznego Olimpia 
mamy naprawdę znakomity, utalentowany, 
profesjonalny, oddany, pracowity. W wielu 
przypadkach artyści sami szyją czy kupują 
sobie stroje, rekwizyty, sami urządzają sce-
nografię, przewożą meble, ogromną pomoc 

okazują rzeszowskie instytucje kultury (nie 
sposób wszystkich wymienić!), pomagają 
osoby prywatne, miłośnicy śpiewu, ope-
ry i  operetki. Czy ten zapał przekuje się 
w  organizację w  pełni profesjonalnego te-
atru muzycznego w Rzeszowie, z wszelkim 
oprzyrządowaniem, zapleczem technicz-
nym, administracyjnym? Czas pokaże. 

Póki co – cieszymy się z  udanej pre-
miery, uznania publiczności, życzliwości 
mediów. Z  przyjemnością przeczytaliśmy 
na stronie rzeszowskiej „Gazety Wybor-
czej” krótką – ale jakże miłą! – recenzję 
Magdaleny Mach z  rzeszowskiej premiery 
Papa się żeni. „Artyści teatru wykazali się 
nie tylko talentem wokalnym i  aktorskim, 
ale także ogromnym zaangażowaniem 
i  sercem dla tego przedsięwzięcia, co jest 
najlepszą wróżbą dla tego teatru”. 

A  w  musicalu – o  czym rzecz cała? 
Oczywiście, o  miłości, która pojawia się, 
kiedy chce, i  dopada, kogo chce. Młody 
redaktor Murski próbuje przeprowadzić 
wywiad ze słynną gwiazdą rewiową Mirą 
Stellą, zakochuje się w  jej córce, a  sama 
Mira spotyka dawną miłość swojego życia. 
Ile przy tym zaskakujących akcji, niespo-
dzianek, ludzkich zachowań, namiętności! 
Wszystko kończy się dobrze, a  wspomnie-
nia, jak mówi piosenka finałowa, „przycho-
dzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się w  oku 
szkli, i  wiodą nas w  krainę cudnych snów 
w te jasne, złote dni”.

   Andrzej SZYPUŁA

Artyści Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia – wykonawcy spektaklu „Papa się żeni” 
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nusza Kondratowicza pt. Biały krzyż poświę-
conej ojcu kompozytora, Czesławowi Klen-
czonowi, byłemu AK-owcowi. Autorem no-
wego pięknego opracowania jest znakomity 

rzeszowski kompozytor młodego pokolenia, 
były chórzysta Pueri Cantores Resovienses, 
Dominik Lasota. Utwór wykonali z  towa-
rzyszeniem chóru Bartosz Czarnecki i  To-

masz Nowak, który wcześniej także wystąpił 
jako solista w  utworze Jana Pietrzaka Taki 
kraj z  fortepianowym akompaniamentem 
chórzysty Maksymiliana Rogóża.

Koncert, którego partnerami była Gmi-
na Miasto Rzeszów i  Województwo Pod-
karpackie, zakończyło wspólne uroczyste 
odśpiewanie wraz z  publicznością Roty Fe-
liksa Nowowiejskiego do słów Marii Konop-
nickiej. Występ zaszczycili swoją obecnością 
członkowie Komandorii Podkarpackiej Or-
deru Świętego Stanisława na czele z koman-
dorem Feliksem Forytem, który obdarował 
pamiątkowym medalem prowadzącego kon-
cert prezesa chóru Stanisława Żyrackiego za 
wieloletnią działalność społeczną. 

  Stanisław ŻYRACKI,
prezes Pueri Cantores Resovienses
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STROFY O NIEPODLEGŁEJ

Organizatorami Podkarpackiego Turnieju 
Jednego Wiersza „Strofy o Niepodległej 

2018” są oddział Związku Literatów Polskich 
w  Rzeszowie i  czasopismo „Kurier Błażow-
ski”. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy twór-
cy, także niezrzeszeni, którzy nadeślą wiersz 
w  czterech egzemplarzach, wyłącznie w  wy-
druku komputerowym lub maszynopisie. 
Wiersz nie może być nagrodzony wcześniej na 

innych konkursach i powinien być opatrzony 
godłem (pseudonimem). Może to być dowolne 
słowo, ciąg słów, itp. Wiersz należy przesłać do 
1 września 2018 r. na adres: Związek Literatów 
Polskich, Oddział w  Rzeszowie 35-506 Rze-
szów, ul. Iranka-Osmeckiego 51. Autor zobo-
wiązany jest dołączyć w  zaklejonej kopercie 
godło oraz dane personalne (imię i nazwisko, 
dokładny adres prywatny, numer telefonu, 
adres e-mail). Jury nie jest zobowiązane do 

wyjaśniania swoich decyzji. Organizatorzy 
nie zwracają nadsyłanych tekstów, a  powia-
damiają wyłącznie autorów wierszy dopusz-
czonych do finału. Przewiduje się możliwość 
opublikowania nagrodzonych wierszy w  od-
rębnym tomiku. Nadesłanie wiersza na kon-
kurs jest równoznaczne ze zgodą na jego druk 
w  tomiku, Internecie oraz zainteresowanych 
turniejem gazetach i pismach; nie przewiduje 
się honorariów.    D.H.  

Andrzej Piątek

Arie Marii Moriya i Lu-
isa Chapy z  Metro-

politan Opera w  Nowym 
Jorku, operetkowe wido-
wisko Wiedeń dla Kie-
pury z  solistami, baletem 

i  Wiener Opernball Orchester pod batutą 
Uwe Theimera z Wiednia, popisy śpiewaków 
z  Japonii, Chin, Meksyku, Białorusi, Ukra-
iny, Rosji i  Czech czekają uczestników 52. 
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, wśród 
których niemałą część stanowili będą rzeszo-
wianie i mieszkańcy Podkarpacia.

Festiwal, który organizuje samorząd 
Krynicy-Zdroju z  burmistrzem Dariuszem 
Reśką i  Centrum Kultury w  Krynicy-Zdro-
ju, którym kieruje rzutki i  przedsiębior-
czy dyrektor Wojciech Król, rozpocznie się 
11 sierpnia, potrwa 8 dni i przyniesie 35 wy-
darzeń muzycznych. Będzie można słuchać 
Wiener Solisten Orchester oraz filharmoni-
ków lwowskich, rzeszowskich, jeleniogór-
skich, zabrzańskich oraz Krynickiej Orkie-
stry Zdrojowej. Oprócz Kateriny Hebelkowej 
z  Opery Narodowej w  Pradze, Katarzyny 
Mackiewicz z  Teatru Maryjskiego w  Sankt 
Peresburgu czy Aliaksandra Mikhniuka 
z Teatru Wielkiego w Mińsku, będą śpiewali: 
Iwona Socha, Ewelina Szybilska, Adam So-
bierajski, Wojciech Śmiłek, Adam Zduni-
kowski oraz młody, szybko robiący karierę za 
granicą Hubert Zapiór.

52. Festiwal im. Jana Kiepury muzycz-
nie opracowała Rada Programowa z Elżbietą 
Gładysz jako przewodniczącą, profesorami 
Ryszardem Karczykowskim i  Stanisławem 
Krawczyńskim oraz Łukaszem Lechem 

PARADA PIĘKNYCH GŁOSÓW
i Przemysławem Firkiem. Zaplanowali wielkie 
gale operowe i operetkowe, spektakle operowe 
i  teatralne, koncerty kameralne i  widowiska 
plenerowe. A to daje różnorodność form i ga-
tunków, na estradach będą królowały opera, 
operetka, piosenka, śpiew chóralny, nawet 
ludowy. Wszystko po to, by przypomnieć, jak 
wszechstronnym artystą był Kiepura.

Główny nurt koncertów wieczornych 
w  pijalni głównej rozpocznie Piotr Rubik, 
z orkiestrą i solistami przypomni swoje naj-
większe przeboje. Dzień później wielka gala 
„Czardaszem przez operetkę”, hołd Marcie 
Eggerth w 5. rocznicę śmierci. W następnym 
dniu Mazowsze z  programem „Kalejdoskop 
barw Polski”. Cosi fan tutte Mozarta, w reży-
serii rzeszowianina Ryszarda Cieśli, kolejno 
zaprezentują młodzi adepci klas śpiewu Uni-
wersytetu Muzycznego w  Warszawie. Naj-
piękniejsze arie i duety operowe złożą się na 
koncert „Aria dla Krynicy”, który uświetni 
Luis Chapa, meksykański tenor, śpiewający 
na największych scenach świata. Tradycyjnie 
jeden z koncertów poświęcony bywa młodym 
artystom, w  tym roku „Kiepura i  co dalej?” 
wypełnią przeboje oper i operetek. Requiem 
Verdiego zaprezentują międzynarodowi ar-
tyści i  orkiestra Filharmonii Podkarpackiej 
pod Stanisławem Krawczyńskim, poświęca-
jąc Bogusławowi Kaczyńskiemu, twórcy Fe-
stiwalu Kiepury w Krynicy i dziesięciu edycji 
Muzycznego Festiwalu w  Łańcucie. Pudelsi 
świętujący 33 lata działalności artystycz-
nej przedstawią swoje największe przeboje 
podczas wieczoru „Pudelsi symfonicznie”. 
W  finale wielka gala „Wiedeń dla Kiepury” 
z udziałem artystów z austriackiej stolicy.

Melomanów czekają spotkania mu-
zyczne popołudniami w  krynickich kościo-

łach, Starym Domu Zdrojowym i na depta-
ku. Cykl ten, mający charakter gratisowy, 
otworzy koncert „Z operą i humorem” Iwony 
Sochy i  Adamów Sobierajskiego i  Zduni-
kowskiego. Innego dnia poznamy najzdol-
niejszych uczestników wokalnego kursu 
mistrzowskiego prof. Karczykowskiego. Pie-
śni Ave Maria złożą się na koncert Kateriny 
Hebelkovej i  Jakuba Oczkowskiego. Lwow-
ska Filharmonia zaprezentuje galę operową 
i operetkową. Spektakl muzyczny O miłości... 
Absolutnie wszystko według mistrza Wojcie-
cha Młynarskiego przygotuje Centrum Kul-
tury w  Gdyni. Teatr Muzyczny w  Poznaniu 
spektakl Akompaniator o  miłosnej obsesji 
do muzyki operowej. Finał koncertów połu-
dniowych wypełni chór Tiebie Pojem z Kra-
snojarska.

Nie zabraknie codziennych „Krynic-
kich Spotkań z  Artystą”, które w  Starym 
Domu Zdrojowym wypełniają rozmowy 
prowadzone przez Elżbietę Gładysz, ale 
przede wszystkim muzyka. Codziennie 
przed wieczornymi koncertami Łukasz 
Lech będzie zapraszał na plenerowe odcinki 
cyklu „Uśmiechnij się z Kiepurą”, czyli spo-
tkania z  mistrzem Janem i  Martą Eggerth, 
przy akompaniamencie Krynickiej Orkie-
stry Zdrojowej. Tym razem w  małżeństwo 
legendarnych śpiewaków wcielą się Łukasz 
Gaj i  Ewelina Szybilska. Więcej na www.fe-
stiwalkiepury.pl.

   Andrzej PIĄTEK

TWÓRCZE ZAINTERESOWANIA

20 czerwca br. podsumowano w  ODK 
Karton RSM XIX Regionalny Kon-

kurs Dziennikarzy Młodzieżowych i  Twór-
ców dla uczącej się młodzieży. Na konkurs 
– pod patronatem naszego miesięcznika – 
zgłoszono 105 prac z  dziedzin dziennikar-
stwa i literatury pięknej. Laureatów konkur-
su i  ich nauczycieli powitał kierownik ODK 
(organizator konkursu) Józef Tadla. Jury pod 
przewodnictwem Marty Pelinko, członkini 
ZG ZLP, doceniło wartość tej długoletniej 
już inicjatywy kulturotwórczej. Nagrodę 

specjalną kierownika Administracji Osiedla 
Baranówka RSM Marii Kuźniar otrzymała 
Maria Błażej.

W  kategorii opowiadanie: I  nagroda 
– Justyna Majka, II – Michalina Kawa, III –
Marcel Pękala; wyróżnienia – Kamil Bazan 
i  Martyna Kowalska. W  kat. opowiadanie 
science-fiction: I – Karol Pytel, II – Magda-
lena Sosnowska, III – Natalia Pacyna; wyróż-
nienia Julia Dudek i  Daria Pawełek. W  kat. 
poezja: pierwszej nagrody nie przyznano, II 
nagroda – Eliza Smela, III – Dawid Misie-
wicz; wyróżnienie Maciej Siuta i Zofia Majka.

W  kat. dziennikarstwo, wywiad: I  – 
Norbert Szalwa, II – Kinga Bosek, III – Kry-
stian Worek; wyróżnienia – Daniel Korbec-
ki, Jakub Jędrzejczyk, Katarzyna Buczek, 
Łukasz Fura. Publicystyka: II – Natalia Ste-
ciw i Aleksandra Korab.

Reportaż: I  – Szymon Bartnicki, II – 
Bartłomiej Grzesik; wyróżnienia – Sławomir 
Bytnar i Maciej Madej. W grupie dzieci wy-
różnienia otrzymali: Paweł Sadło, Filip Wo-
lan, Emilia Matuszko, Oliwia Bukała, Julia 
Cyburt, Marek Stawarz.

 NEY
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KARTKI Z PAWLACZA (57)Stanisław Dłuski

W twórczości dla 
mnie ważne jest 

myślenie w  kategoriach 
ciągłości, gruntowne 
przemyślenie tradycji 
dalekiej i  bliskiej, co po-
zwala wyciągać wnioski 

na dziś i jutro. Do niedawna poeci żyli w Pol-
sce w cieniu mistrzów, dwojga noblistów oraz 
Zbigniewa Herberta czy zmarłego niedawno 
Tadeusza Różewicza, ale niektórzy upomną 
się o  poetę z  moich stron, Juliana Przybosia 
z Gwoźnicy, którego śmierć w 1970 była (przy-
najmniej zdaniem Jana Błońskiego) symbo-
licznym zamknięciem historii awangardy.

Młodzi poeci, przynajmniej związani 
z  „brulionem”, nie szukali inspiracji w  dale-
kiej, polskiej czy europejskiej tradycji. Zwrócili 
się w stronę Nowego Jorku do poetów takich jak 
Frank O`Hara czy John Ashbery. Dla takiego 
myślenia alternatywę proponowali neoklasy-

cyści (Krzysztof Koehler czy Wojciech Wencel), 
ale istotne stało się pytanie, czy wnieśli oni coś 
istotnego w sensie artystycznym? Bo sam au-
tobiografizm, prywatność, kolokwialność czy 
– jak ja to nazwałem w tekstach krytycznych – 
dykcja „niska” w opozycji do dykcji „wysokiej”, 
nie były przecież czymś nowym w  literaturze 
polskiej i  zachodniej. Brak nowych idei, po-
czucie zagubienia aksjologicznego, niszczenie 
wszelkich autorytetów, obyczajowe skandale 
(kto jeszcze pamięta poetę, który przykuł się 
do bramy Ministerstwa Kultury; kto pamięta 
niejakiego Sajnóga z „brulionu”, który pisał za 
przeproszeniem o  „flupach z  pizdy” i  później 
trafił do sekty religijnej; Tekieli, b. naczelny, 
nawrócił się i pisze w prawicowych pismach). 
Porównywanie się do skamandrytów, czy to 
było takie nowe i odkrywcze? Poeci „brulionu” 
skromnością nie grzeszyli.

Powiedzcie mi więc, gdzie jest ten 
nowy Lechoń czy Wierzyński? Gdzie jest tak 

wszechstronny pisarz jak Jarosław Iwasz-
kiewicz, do którego młody Miłosz pisał 
„uwielbiam pana”. Powiecie, autor „Panien 
z  Wilka” komuch, a  wyobrażacie sobie pol-
ską literaturę bez „Iwachy”, jak o nim w ZLP 
mówiono… Ówczesny związek był naprawdę 
pluralistyczny i  demokratyczny w  warun-
kach PRL-u. Zobaczcie dzisiaj – dwa biedne 
i  skłócone stowarzyszenia. Ale to wszystko 
zmierza do ogólnej mojej tezy, że pewien pa-
radygmat się wyczerpał i  eksperymentowa-
nie w zakresie formy często zasłania najważ-
niejsze zadanie poezji, czyli pytanie o  sens 
życia, wkraczanie na obszary, gdzie – jak 
pisze autor „Trzech zim” – „umysł zmaga się 
z brakiem sensu”. Odżywa stary spór między 
Witkacym i  Karolem Irzykowskim o  formę 
i treść. Co w tym wszystkim ma robić biedny 
czytelnik?

30 czerwca 2018

POETYCKI ŻARNOWIEC

20 czerwca w  Muzeum Marii Konop-
nickiej w Żarnowcu odbyło się spo-

tkanie trójki poetów: Teresy Paryny, Marka 
Petrykowskiego i  Karoliny Szyszki z  licz-
nie przybyłą publicznością. W  tym gronie 
znalazło się kilkoro poetów z regionu, m.in. 
Zdzisława Górska, Adam Decowski, Jan Bel-
cik. Organizatorami byli Paweł Bukowski, 
dyrektor Muzeum w Żarnowcu, Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie z dyrektorem 
Markiem Jastrzębskim oraz Podkarpacka 
Izba Poetów reprezentowana m.in. przez 
Czesława Drąga i  Danutę Pado, która spo-
tkanie prowadziła. Dyrektor Paweł Bukow-
ski przedstawił najbardziej chlubne karty 
z  historii muzeum, przybliżył też sylwetkę 
Marii Konopnickiej i jej poezję patriotyczną 
na tle 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Właśnie duch patriotyzmu przenikał całe 
spotkanie, szczególnie dominujący w  po-
ezji Teresy Paryny, która przywołała wątek 
kresowy. Nawiązała też do poezji Zbigniewa 
Herberta i jego lwowskich korzeni. W wier-
szach Karoliny Szyszki przeważała empatia 
dla kondycji ludzkiej. Pojawiały się też tony 
osobistej liryki, fantastycznie wybrzmiałe 
podczas recytacji. W  wierszach Petrykow-
skiego dużą rolę odgrywa czułość pamięci; 
ta umiejętność pochwycenia czasu na swo-
istym gorącym uczynku i  kreującym alter 
ego poety. Jego wiersze czytali także podkar-
paccy artyści, Marek Burdzy i Stach Ożóg.

   Jan BELCIK

DMUCHAWCE SKOJARZEŃ

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ma-
riana Berkowicza „O Dmuchawce Skoja-

rzeń” organizuje Stowarzyszenie Literackie 
„Witryna”. Ma upamiętnić nieżyjącego sta-
lowowolskiego poetę, promować wrażliwość 
poetycką i łączyć ludzi o twórczych pasjach. 
Brać mogą w nim udział wszyscy, którzy 
ukończyli 16 lat. Należy nadsyłać od 1 do 3 
wierszy, każdy w 5 egzemplarzach maszyno-
pisu bądź wydruku komputerowego (rękopi-
sy nie będą brane pod uwagę), pisane czcion-
ką 12 (jeden wiersz na jednej kartce formatu 
A4). Można przesłać tylko jeden zestaw wier-
szy. A  dodatkowo jeden wiersz (również 
w  pięciu kopiach) inspirowany życiem lub 
twórczością patrona konkursu (z umieszczo-
ną dedykacją „Marianowi Berkowiczowi”) – 
więcej informacji na stronie internetowej pod 
adresem www.slwitryna.pl. Wszystkie teksty 
mają być oznaczone godłem (pseudonimem) 
autora umieszczonym w  prawym górnym 
rogu, a  w  dołączonej kopercie, oznaczonej 
tym samym godłem, powinna znajdować się 
karta zgłoszenia podpisana przez uczestnika 

NA KRAWĘDZI SŁOWA I MUZYKI 

16 czerwca br. miłośnicy poezji i muzy-
ki w pałacyku Oborskich wysłuchali 

piosenek z płyty Na krawędzi z muzyką Jana 
Robaka i  wierszami Aleksandry Piguły. 
Wspólny projekt muzyczny członków Mielec-

kiej Grupy Literackiej „Słowo” otworzył nowy 
rozdział działalności grupy. Jan Robak dał się 
już wcześniej poznać mieleckiej publiczności 
jako poeta, prozaik i kierownik zespołu Łódź 
Piotrowa. Tym razem występował jako kom-
pozytor i  akompaniator dziesięciu utworów 
do wierszy Aleksandry Piguły, a  piosenki 
zaśpiewały Jadwiga Kotwica-Zabłocka, Ani-
ta Działo i Kornelia Gancarz, która też pro-
wadziła koncert. Janusz Chojecki poprosił 
wszystkich obecnych o uczczenie minutą ci-
szy zmarłego niedawno śp. Romana Trojnac-
kiego, mieleckiego fotoreportera, członka za-
rządu TMZM i przyjaciela, który przez wiele 
lat towarzyszył MGL „Słowo”. Pierwszy utwór 
z płyty zatytułowany Przejazdem dedykowa-
ny był śp. Romanowi jako podziękowanie za 
jego obecność i poświęcenie. 

   Zbigniew WICHERSKI

JOANNA RAWIK

Erudycja, ogrom-
na wiedza z  róż-

nych obszarów sztuki, 
zwłaszcza teatru i  mu-
zyki, literatury oraz 
szeroko pojętej kultury. 
I  ta radość obcowania 
z  ludźmi, rozmawiania. 
4 lipca w  wypożyczalni głównej Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rze-
szowie kierownik Włodzimierz Ratyński 
zręcznie moderował poznawanie osobowości 
Joanny Rawik, wybitnej polskiej pieśniar-
ki, publicystki i pisarki, znającej biegle sześć 
języków. Autorki kilkunastu książek, w  tym 
najnowszej – Po co nam to było, w trzeciej już 
odsłonie autobiograficznej. Na tle tych jej wy-
dawnictw jak w  filmie czy teatrze toczył się 
ten intelektualny dyskurs, a  raczej ogromny 
monolog bohaterki spotkania. Scenicznie 
też dosłownie w  momencie, gdy Joanna Ra-
wik aktorsko przywiodła fragment ze swojej 
książki Edith Piaf. Ptak smutnego stulecia. 
Była i  chwila radości spotkania dwojga pi-
sarzy, gdy Zbigniew Domino, autor m.in. 
Syberiady polskiej, podszedł do niej z  kwia-
tami. Oboje bowiem wydają książki w  war-
szawskim Studiu Emka Jacka Marciniaka. 
Można było kupić najnowszą książkę, ale 
i  płytę J. Rawik Kocham świat ze Złotej ko-
lekcji Warner Music Poland. Prawie dwie go-
dziny niezwykłych doznań intelektualnych 
w  spotkaniu z  tą wielką osobowością arty-
styczną, niekonwencjonalną i  odważnie po-
trafiącą przypomnieć także ogromne osiąg- 
nięcia Polski sprzed 89 roku w dziedzinie kul-
tury chociażby.

   Ryszard ZATORSKI

(w przypadku osób niepełnoletnich – rodzi-
ca bądź opiekuna). Termin nadsyłania prac 
do 31 lipca 2018 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna, Filia nr 2, ul. Siedlanowskiego 3, 
37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem na koper-
cie: „O Dmuchawce Skojarzeń”.

   Agata LINEK 
tel. 695 435719, slwitryna@vp.pl
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Poeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, 
aktywny promotor kultury i sztuki Pod-

karpacia. Od 1993 roku redaguje periodyk 
literacki „Krajobrazy”. Autor kilkunastu ksią-
żek poetyckich. Laureat wielu ogólnopolskich 
konkursów poetyckich. Prezes rzeszowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich.

Urodzony w 1981 r. Wydał jedną książkę 
poetycką Relacje na nieżywo (2017). 

Wiersze publikował w sieci i prasie papiero-
wej. Mieszka na Podkarpaciu.

Jeden dzień lata
 

W zielonym szumie lata
W srebrzystym szumie lotu białej gołębicy
rwałem wiśnie
Dojrzałe – 
pełne jeszcze nocy i gwiazd

Potem pisałem list
Całe garście kolorowych liter
i gładkich miękkich jak jedwab wiśni
układałem w wyrazy i zdania

Dominowały barwy i kwiaty lipca
białe i amarantowe róże
różowe ostróżki fioletowe groszki
i wciąż żywe
prawie błękitne tęsknoty

Ponad złotymi polami tańczyły białe brzeziny
Ponad otwartymi oknami
unosił się dźwięk starej cygańskiej harmonii
W sadzie paliły się moje niedojrzałe melancholie
W koronach świtu pękały papierówki
Wylewały się wartkie rzeki upału
i małomiasteczkowej nostalgii

Dzisiaj
pejzaż z rozkołysanymi rozśpiewanymi ogrodami
z ptasimi uwerturami
tajemniczymi wołaniami łąk
z przelotną ulewą
i ciemnozieloną nitką wzgórz
wokół Rzeszowa
maluję sam

Ostrożnie ale wyraźnie
zaznaczam wybuchy zieleni
słoneczność stoków i słoneczników

Żar południa
jak tamten twój list – skarb
ukrywam w swoich dłoniach
i otwieram nim kolejny nasz dzień

   Rzeszów, 1.07.2018 r.

Mieczysław A. Łyp

Jacek Świerk

Przestrzenie snu
Malwy – roześmiane panny
lipcowego południa
po pąs zanurzone
w jarzącym świetle dnia
dziś  w nocy
przesączyły swoją jasną szkarłatność
w błękitne płachty tamtych ulic
w sny nigdy niezrealizowane
w podróż planowaną a niedoszłą
w zamyślenie skowrończe Matki
u furtki obrzeżonej
zapachem kwitnących akacji  
– w ślad Twojej ręki
zdecydowanie kreślącej lato
i udane życie

  Rzeszów–Radomsko, 8.03.2015 r.

Oraz to, że ci nie odpuszczę aż do śmierci
Mt 18, 21-22 

Żyją ze sobą jak pies z kotem.
Pies ma pretensje do kota, że ten językiem się myje,
że zwija się w kłębek.
A kota wnerwia to, że pies nogę podnosi, 
gdy siusia, że dyszy
z wywalonym jęzorem, kiedy chce się napić.
– Jest przecież kuweta i mleko!
Sierść kocia jest wszędzie:
w łazience, w łóżku, w zupie, w kakao…
I zawsze: ten psi smród z pyska,
ta ślina kapiąca na dywan, te pazurki złośliwie wbijane.
W krew im weszła subtelna zemsta: 
prześmieszna opowieść o tym, 
jak pies miał zatwardzenie po bucie,
i jak kot zwymiotował, bo zjadł papier po śledziach.
Wkrótce będą żegnać się z tym światem,
lecz łańcuch wciąż zbyt krótki, żeby zagryźć, 
i zwinność ciągle nie ta, by wydrapać oczy.

Wesołych Świąt!

Narodziło się
Martwe. Całe złoto poszło na pogrzeb.
Jeden z Trzech Królów
za drzwi wycofał się z kadzidłem. Drugi
za plecy schował mirrę. 
Matka wyła jak ranny zwierz: 
Obiecałeś! Zdrajca!
Ojciec demolował stajenkę – rozpaczał. 
Poeta podarł na strzępy kolędy i pastorałki.
Dziadkowie wyrzucili
świąteczny nastrój przez okno.
Pasterzom miny zrzedły –
nie powiódł się pokłon.
Osioł wziął się za pocieszanie.
Wielbłądy też – mówiąc, że Pan
nigdy nie daje nam więcej, 
niż potrafimy udźwignąć.
Gabriel nie wiedział, co zrobić z oczami. 
Nawet Herod się nie ucieszył – 
opłacił im urlop w Egipcie.
Teściowa zwykła dmuchać i chuchać.
Już od jutra 
zacznie synkowi sączyć 
jad do ucha.
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Absolwent Wydziału 
Chemicznego Poli-

techniki Rzeszowskiej. 
Miłośnik literatury róż-
nych gatunków oraz te-
atrofil. Działał w  grupie 
teatralnej „Czerwień” 
przy RDK Staroniwa, 
a  obecnie również w  Te-
atrze RITA, stworzonym 
na Śląsku przez Zofię Pa-
cześniak.

Hymn o Wędrowcu z klepsydrą

idąc przez życia niezbadaną drogę
przez kręte ścieżki zawiłe swe losy
wciąż trzeba nam wzdychać
do pięknych marzeń rozkoszy
wiaderko z drewna soczyste
pełne wody przewracać
oglądać w kroplach rozlanych
słońca złociste zachody
i często płakać

pisząc te smutne listy
słowa pełne patosu
do kochanków westchnień podobne
wciąż przychodzi przewracać kałamarz
atrament błyszczący by wsiąkł
stale rozchlapywać
ornamenty poruszać ozdobne
granatu kolorem kwiat lotosu urywać
i nastrój rozdmuchiwać ognisty

tobie mój drogi Wędrowcze
nabazgrzę brzydki obrazek
dwie szyszki co razem spadły
i nie będą już więcej spadać
tyś odszedł
i nie dane już tobie powracać
ślinę swą głośno przełknę
me wargi mrzonki twe będą zjadać
zmarszczki cichutko opadną

tak smutno mi nieraz wiesz o tym
że nawet drzewa poddały swe siły
gdy czas schrupał zakąskę
nikt z nas nie był mu już miły
więc zabrał policzki czerwone
a tyś z nim razem odszedł daleko
i nic już jak krótka moda się nie ostało
jedynie kot stary
wypił powszednie swe mleko

Wędrowcze z laską twą cienką
stąpam po słowach uważnie
pamiętam jabłka czerwone dokładnie
co spadło
nie spadnie już nawet doraźnie
sen cichą jest męką
a słońce nie znika tak ładnie
jak niegdyś nad rzeką
i lody smakują inaczej

już dawno coś pękło
gdyś w świat ruszył nieznany
z mąki dawnej chleba nie zrobię
piec pusty komin zatkany
me słowa jak proch
fruną z goryczą ku tobie
i jęczą żeś z sobą wziął smak ukochany
i wraz z tęczą
ruszył w dal wielką

zapomnisz wnet o mnie
zapomnisz żeś kiedyś był blisko
zapomnisz żeś wolno raczkował
zapomnisz bo ciągle biegniesz
zapomnisz rychło me słowa
zapomnisz – i siwa będzie twa głowa
zapomnisz w swej głupiej ucieczce
zapomnisz nawet że cierpię
zapomnisz żem stale ci wierny

zapomnisz o wszystkim co piękne
zapomnisz bo z zapomnieniem sam przecie
odszedłeś w wędrówkę po świecie
zapomnisz też o samym sobie
Starcze co wszelkie przyjaźnie zdeptałeś
presją piasku który sam sypałeś
Wędrowcze z klepsydrą
czyliż oszalałeś
------------------------------
i smutno mi wszak tylko

Rzeszów, 18 lipca 2012

Michał Basamon

Mój spokój

Mieszkam kątem w domu,
mam celowy nieporządek
i grającą szafę obok telewizora –
w sam raz na listopad.

Siadam wieczorami przy 
nowoczesnej maszynie, 
którą zwą internet
i piszę e-maile.

Są tacy obok mnie,
którzy tak samo czują –
niegdyś nie wierzyłem,
że technika przechowa duszę,
ale tak jest.

Jan Organ

Urodzony 14.04.1959 roku w Izdebkach 
na Podkarpaciu, gdzie mieszka i tworzy. 

Absolwent historii UJ w Krakowie. Opubli-
kował dwa tomiki miniatur prozą oraz tom 
prozy. Od 1998 roku wydał 11 tomików po-
etyckich. Członek Stowarzyszenia Literackie-
go Nauczycieli w Krośnie, Ruchu Poetyckiego 
„Zgrzyt” w Brzozowie i Koła Literatów Pol-
skich we Wrocławiu. Laureat wielu nagród.

Lalka

Teraz już wiem –
w ów jubileuszowy wieczór
w Brzozowie
to byłaś ty
poznałem cię
i od pierwszego wejrzenia...

No właśnie – co?

Nic. Wypiłem kawę
zjadłem ciastko.

Uprzedziła mnie
obrączka
na twoim palcu
zamieniłem tylko kilka
zdań.

Nie piszę jak 
miałaś na imię.

 Brzozów 2016 r.

Święto

To dziś rocznica
zburzenia Bastylii
początku rewolucji
dającej wolność i równość
wszystkim Francuzom
rozniesionej idealnie
przez Napoleona
po całej Europie
na zasadzie braterstwa
i nowego ładu.

Dziś już zadomowiły się
jej idee
na całym świecie –
nikt nie chce
restauracji monarchii

Modląc się paciorkami różańca
liczę tajemnice
odzywam się w imieniu ofiar
których krew wessała ziemia

A Francuzi znowu
na czele demokracji
i europejskiej cywilizacji...

  2016 r.

***

Bóg tak chciał:
miałem chore oko
ledwie widzące
rzeczywistość za mgłą.

Ale najpierw
była ciemność...

Dopiero przyjęcie komunii
rozjaśniło świat
od nowa
i oko zaczęło widzieć.
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Zofia Stopińska

Rozmawialiśmy przed tegoroczną 44. już edycją Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, które zawsze od-
bywają się od 1 do 27 lipca. Przyzwyczaili się do tej daty wszyscy – uczestnicy, pedagodzy, organizatorzy oraz muzycy 

Filharmonii Podkarpackiej, że zawsze inauguracja jest 1 lipca. W tym roku wypadło to w niedzielę. Solistami byli laureaci 
konkursów muzycznych, którzy wystąpili z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Wojciecha Rodka.

DROGI NA ESTRADY ŚWIATA
Rozmowa z Krzysztofem Szczepaniakiem, prezesem Stowarzyszenia Międzynarodowe Kursy 

Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

 Od wielu lat w  tym dniu w  Fil-
harmonii Podkarpackiej odbywa 
się uroczysta inauguracja kursów, 
podczas której wspólnie z  prof. 
Krystyną Makowską-Ławrynowicz, 
dyrektorem artystycznym i  nauko-
wym, przedstawiacie profesorów 
turnusu, a  później rozpoczyna się 
koncert Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Podkarpackiej z udziałem 
znakomitych solistów, którymi są 
pedagodzy, a ostatnio coraz częściej 
partie solowe wykonują utalentowa-
ni uczestnicy.

– Chcemy promować tych 
młodych ludzi i  dać im szanse wy-
stępowania na scenie z  profesjo-
nalną orkiestrą, przed bardzo wy-
magającą publicznością. Potem nadal biorą 
udział w zajęciach kursowych. Cieszę się, że 
w ostatnich latach w takim duchu idziemy.

 Można powiedzieć, że kadra pedagogicz-
na łańcuckich kursów to stałe grono przyja-
ciół, chociaż zdarza się, że ktoś z tego kręgu 
wspaniałych profesorów nie może przyje-
chać. Pojawiają się też nowi.

– Generalnie staramy się zawsze znaleźć 
atrakcyjną ofertę personalną dla uczestników 
naszych kursów i  mimo że schemat jest od 
kilkudziesięciu lat ten sam – czyli pięć lekcji 
indywidualnych, zajęcia z kształcenia słuchu, 
orkiestry, zespołów kameralnych, koncerty – 
to jednak mimo tej pewnej monotonii propo-
zycji kursy są zawsze atrakcyjne. Tą zmienną 
jest natomiast kadra pedagogiczna, która na 
przestrzeni ponad czterdziestu lat z  różnych 
powodów zmienia się, ale staramy się zawsze, 
aby w ofercie naszej znalazły się nazwiska dla 
wszystkich, dlatego zapraszamy m.in. Helen 
Brunner z Londynu i Dorotę Obijalską z Olsz-
tyna, aby pracowały metodą Suzuki z  tymi 
najmłodszymi, a  także tak znanych wirtu-
ozów, jak Konstanty Andrzej Kulka, Edward 
Zienkowski, Siergiej Kravchenko czy nasza 
była uczestniczka, laureatka Konkursu im. 
Henryka Wieniawskiego – Agata Szymczew-
ska. Bardzo często się zdarza, że pedagodzy 
przyjeżdżają ze swoimi klasami – uczniami 
i  studentami. Tak sobie układają harmono-
gramy, żeby w  lipcu być razem w  Łańcucie. 
Powraca w  tym roku do nas pani Patrycja 
Piekutowska-Cyganowska, która po urodze-
niu drugiego dziecka przyjeżdża ponownie do 
nas, a jej klasa cieszy się zawsze dużym zainte-
resowaniem. Takich powrotów jest wiele.

 Często bywa tak, że przyjeżdżają za swo-
im pedagogiem studenci z  bardzo daleka. 
Za prof. Edwardem Zienkowskim przyje-
dzie z pewnością kilku studentów z Wied-
nia, podobnie jak za prof. Moniką Urba-
niak-Lisik przyjadą studenci ze Szwajcarii. 
Uczestników zawsze jest bardzo dużo.

– Zawsze staramy się, aby pod koniec 
czerwca osiągnąć poziom około 400 zgło-
szeń, bo to jest ekonomicznie opłacalne. 
Drugi turnus naszego kursu od 14 lipca do 
27  lipca jest już tak zapełniony, że trudno 
tam będzie dodać nawet jedną osobę. Obser-
wuję z  radością, że nasze kursy przeżywają 
swoją drugą młodość. Mamy szeroką ofer-
tę dla dzieci i młodzieży. Na każdym etapie 
edukacji młody człowiek uczący się gry na 
instrumentach smyczkowych znajdzie peda-
goga, z którym może popracować.

 Młodych, ale nie tylko młodych, bardzo 
interesują wasze wspaniałe koncerty, które 
są dla uczestników doskonałym uzupełnie-
niem zajęć dydaktycznych. Prawie codzien-
nie odbywają się u was koncerty.

– Od początku twórca tych kursów – 
prof. Zenon Brzewski uważał, że nie ma edu-
kacji artystycznej bez prezentacji publicznej. 
Dlatego nie rozumiem czasem ludzi, którzy 
idą do szkoły artystycznej pod warunkiem, 
że nie będą występować, bo ich trema „zja-
da”. Po to jest szkolnictwo artystyczne, żeby 
umieć pokonywać słabości, przełamywać 
bariery związane z  tremą, stanąć na estra-
dzie i pokazać, co się potrafi, a także umieć 
słuchać. Nasze koncerty, które odbywają się 
w sali balowej łańcuckiego zamku, mają cha-
rakter edukacyjny – oczywiście pokazują, jak 

się pięknie gra, przybliżają, na przy-
kład członkom rodzin uczestników, 
nieznaną dla nich twórczość wielu 
kompozytorów, ale przede wszyst-
kim uczą zachowania na widowni, 
reakcji odpowiedniej, a nawet stro-
ju, bo na to także zwracamy uwagę. 
Wprawdzie jest lato, upały, wakacje, 
ale wymagamy stroju odpowiednie-
go do powagi koncertu i sali, w któ-
rej się te koncerty odbywają.

 Te koncerty cieszą się także po-
pularnością wśród mieszkańców 
Łańcuta i  Podkarpacia. Znam 
całe rodziny, które planują urlopy 
w sierpniu, żeby w lipcu być w Łań-
cucie i  wieczorem słuchać wspa-

niałych kreacji.
– Bardzo dobrze nam się układa współ-

praca z samorządem Łańcuta. Burmistrz 
wspiera nas po to, aby mieszkańcy Łańcuta 
mieli bezpłatny wstęp na te koncerty. W ten 
sam sposób marszałek podkarpacki popu-
laryzuje muzykę klasyczną i daje ofertę kul-
turalną środowisku w czasie często nazywa-
nym „okresem ogórkowym”.

 Wiadomo, że koszty pobytu i  lekcji po-
noszą uczestnicy kursów, ale te kwoty są 
o wiele niższe od tych faktycznych kosztów.

– W sposób najbardziej znaczący wspie-
ra nas Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego – dotacją około jednej trzeciej 
wartości całego budżetu rocznego naszych 
kursów. Bez tej pomocy koszty uczestnictwa 
w  naszym byłyby nie do udźwignięcia dla 
przeciętnego ucznia czy studenta. 

 Z  pewnością już w  trakcie tegorocznej 
edycji będziecie z  prof. Krystyną Makow-
ską-Ławrynowicz planować przyszłorocz-
ne 45. Międzynarodowe Kursy Muzyczne 
w Łańcucie.

– 45-lecie zbliża się dużymi krokami, 
bo już w  roku 2019. Jestem z  tymi kursami 
od 40 lat i zauważam, że przyjeżdżają już nie 
dzieci, ale i wnuki pierwszych uczestników.

 Rozpoczął Pan współpracę z  łańcuckimi 
kursami jako osoba zapowiadająca koncerty.

– Całkiem inaczej było. Zacząłem tę 
swoją przygodę od pisania afiszy f lama-
strem. Wtedy nie było żadnych druków. 
Profesor Zenon Brzewski zgodził się przy-
jąć mnie do pracy w  sekretariacie, bo nie 

Krzysztof Szczepaniak i prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, dyrektor 
artystyczny i naukowy Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcu-
cie 1 lipca 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej
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miałem co robić przez wakacje i moim za-
daniem było pisanie na dużych formatach 
plakatowych – przychodziłem o  siódmej 
rano i  pisałem dużymi literami: koncert 
albo recital, podając nazwiska wykonaw-
ców oraz kompozytorów i tytuły utworów. 
Później rozwieszałem je w  zamku, w  sto-
łówce, w  szkole muzycznej. Po pewnym 
czasie zacząłem prowadzić koncerty. Stało 
się to przypadkowo i nadaje na inną dłuż-
szą opowieść.

 Prowadzi Pan koncerty także teraz 
i pewnie będzie niedługo okrągła rocznica.

– Nigdy tego nie liczyłem, ale muszę 
sprawdzić. Zrobię to na podstawie niezwykle 
cennych dla mnie dwóch zdjęć portretowych, 
które otrzymałem od prof. Kazimierza Wił-
komirskiego i od prof. Ireny Dubiskiej z oso-
bistą dedykacją dla mnie, bodajże po pierw-
szym roku prowadzenia przeze mnie koncer-
tów. Rzeczywiście, długo to robię i  sprawia 
mi to dużą przyjemność.

 Powtarza Pan od lat publiczności ważne 
zdanie, które jest cytowane. Jak ono do-
kładnie brzmi?

– Drogi na estrady świata prowadzą 
przez estradę sali balowej łańcuckiego zam-
ku. Tak mi się kiedyś powiedziało. Bardzo mi 
się to spodobało i okazało trafne.

   Zofia STOPIŃSKA

Ryszard Zatorski

Aneta Adamska, artyst-
ka i  niepowtarzalna 

organizatorka zdarzeń 
teatralnych, założycielka 
Teatru Przedmieście, jego 
dyrektor, reżyser i aktorka, 

wciąż zadziwia nas inwencją. W  pierwszej 
dekadzie czerwca od 8–10 mogliśmy znowu 
podziwiać zespoły i  artystów w  gościnnym 
Teatrze Przedmieście, który zorganizował 
trzecią już edycję Festiwalu Teatralnego 
Buda Jarmarczna. Było w  tej upalnej porze 
wcześniejszego lata i  relaksowo, ale i  z  roz-
mysłem proponowana zaduma nad ważnymi 
życiowo problemami i postawami ludzkimi.

Urzekła mnie aktorsko zwieńczająca 
festiwal Marta Pohrebny z  Zielonej Góry 
w urodziwym literacko monodramie Słodka, 
stworzonym na sceniczne potrzeby według 
książki Marii Matios Słodka Darusia. Za-
nurzona w swą straszną przeszłość Darusia, 
w  wydarzenia z  dzieciństwa w  huculskiej 
wsi, gdy była świadkiem mordu dokonane-
go przez upowców na jej młodych szczęśli-
wych rodzicach, przywołuje wspomnienia 
językiem ciepłym, bajkowym zdawać by się 
mogło. Wraca do nich w rozmowach z uko-

BUDA I MASKARADA
Z podziwem dla artystów i organizatorów

chanych ojcem, niema dla otoczenia, zawsze 
milcząca i uważana we wsi za głupią. Tylko 
przybłęda Iwan, durak, ją rozumie i jest z nią 
realnie, jakby to był sam jej ojciec. Reżyser 
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek trafnie 
pokierowała scenicznym zachowaniem ak-
torki, zbudowała metaforyczną przestrzeń 
także w tej namacalnej na scenie ziemi – roz-
drapywanej i nurzącej się w niej Darusi, tak 
sugestywnie kreowanej przez urodziwą Mar-
tę Pohrebny. Otwiera przed nami ogromne 
bogactwo duchowe i  zmysłowe bohaterki, 
pobudza wrażliwość wobec jej odmienności 
ukształtowanej przez los. Liryzm poetyc-
ki postaci i  artyzm scenicznego przekazu. 
Wspaniałe przeżycie.

Każde widowisko miało swe błyskotli-
we walory, które zapadają w pamięci widzów. 
Manifest – monodramowy spektakl według 
tekstów Witkacego był niczym wzorcowy 
wykład teatralny na temat czystej formy 
scenicznej, który perfekcyjnie, profesorsko 
przygotowała i  przekazała aktorsko w  tych 
zmiennych kreacjach i  formach, z dbałością 
o każdy szczegół teatralny i słowo – dr hab. 
Józefa Jamróz-Zając vel Ziuta Zającówna. 
Wszak przecież wykładowca Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w  Krakowie, re-
żyser i  laureatka wielu międzynarodowych 
festiwalów. 

A Wojtek Kowalski to już – rzec moż-
na – nie gość, ale swój, bliski nam artysta 
z  Częstochowy. Stworzył Teatr Wojtka Ko-
walskiego – satyryczny, a  jakże odmienny 
od zalewającej sceny kabaretowej płytkości. 
Wykorzystał literackie tworzywo próby naj-
wyższej, bo autorstwa Michaiła Zoszczenki, 
i z aktorską swadą wiódł nas w ten świat ab-
surdów godzinnym spektaklem o niebywale 
długim tytule Homo Sovieticus, czyli o  pra-
źródłach naszego obecnego stanu, czyli ciągle 
aktualny opis obyczajów z  czasów Michaiła 
Zoszczenki, bawiąc satyrycznymi opisami 
wybranych opowiadań, humoresek i  felieto-
nów – wprawdzie o  obywatelach porewolu-
cyjnej Rosji, które jednakowoż wciąż brzmią 
aktualnie. A te różne scenki o tym, jak „bez 
protekcji” załatwić pracę czy „wyleczyć się” 
na zawsze od leczenia w publicznym szpitalu 
punktowane są balladami Okudżawy, z mu-
zyką na żywo partnera scenicznego Wojtka 
Kowalskiego – Michała Pilarskiego. 

Festiwal rozpoczynali gospodarze ze 
znanymi nam już Kronikami podwórkowymi, 

które były znów świeże – bo każdy spektakl 
Anety Adamskiej w kolejnych jego odsłonach 
zawsze wnosi nowe powiewy. Sprawdzona na 
tej scenie trójka aktorska – Aneta Adamska, 
Maciej Szukała i Paweł Sroka – przypomnie-
li znów obrazami teatralnymi swoje-nasze 
dzieciństwo z  mnogością zabawnych sytu-
acji i symboli. Z podwórkowych piłkarskich 
zmagań, z  komunijnych obrzędów z  prze-
giętą powagą, która przemienia się w humor, 
z  pierwszomajowymi pochodami i  szkolny-
mi przygodami. Wszystko w teatralnej zwię-
złości treściowej, opowiedziane z dystansem, 
szczerością i aktorską lekkością, taką zdawać 
by się mogło spontanicznością, choć przecież 
doskonale obmyślanego i dopracowanego ar-
tystycznie widowiska. 

W tym maratonie teatralnym w  kil-
ka dni potem w Teatrze Maska był 

prawie tygodniowy (13–17 czerwca) 9. Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywio-
nej Formy Maskarada. Dyrektorzy Maski 
– naczelna Monika Szela i  artystyczny Ja-
cek Popławski przygotowali go pod hasłem 
„Bliżej”. I przekładało się to znakomicie na 
relacje widzów z artystami. Zwłaszcza, gdy 
umowna scena, umownie zakreślona rekwi-
zytami i  akcją była naprawdę blisko, jak to 
miało miejsce w pozakonkursowym spekta-
klu W  kole zaprezentowanym w  Ogrodach 
Bernardyńskich dla dzieci przez warszawski 
Teatr Baj kierowany przez bliską nam z ar-
tystycznej działalności w  Masce Ewę Pio-
trowską. 

Marta Pohrebny (Darusia) Teatr Animacji z Poznania – „Baron Münchhausen”
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Była ona na festiwalu także tym ukry-
tym, tajnym jurorem, ujawnionym dopiero 
przy ogłaszaniu wszystkich werdyktów. Ura-
dowałem się jej decyzją, szczególnie tą doty-
czącą nagrodzenia Ziemowita Ptaszkowskie-
go za rolę dyrektora teatru w spektaklu Zie-
lona Gęś, a tym samym zwrócenie uwagi na 
to interesujące widowisko w reżyserii Pawła 
Aignera przywiezione przez Teatr Lalek Ba-
nialuka z  Bielska-Białej. Gałczyński w  każ-
dym okresie może poprzez prawdziwych 
artystów poruszyć serca i  sumienia. Była to 
bowiem ostatnia konkursowa prezentacja, 
po której niedługo usłyszeliśmy werdykty. 
Na obu scenach Teatru Maska oraz w innych 
przestrzeniach Rzeszowa pokazano czterna-
ście spektakli, w tym dziesięć konkursowych. 
Wśród premier tego sezonu był też pozakon-
kursowo dobrze przyjęty Gwiezdnik gospo-
darzy festiwalu, czyli widowisko w wykona-
niu artystów Teatru Maska. 

Wśród spektakli adresowanych przede 
wszystkich do dzieci wszyscy jurorzy bez 
zastrzeżeń nagrodzili Kamień po kamieniu 

z Hiszpanii (El Teatre de l’Home Dibuixat). 
Doceniło wartości tego spektaklu zarówno 
jury dziecięce, tajny juror, jak i  jury profe-
sjonalne pod przewodnictwem prof. Leszka 
Mądzika. Ci zawodowi teatrolodzy najwy-
żej ocenili spektakl Teatru Animacji z  Po-
znania Baron Münchhausen. Można było to 
łatwo przewidzieć. Ta filozoficzna opowieść 
w  docieraniu do korzeni prawdy była bo-
wiem niejako sceniczną kwintesencją teatru 
ożywionej formy, malowania akcji panto-
mimicznymi obrazami w  spójności ze sce-
nograficznym oplotem przestrzeni, a przede 
wszystkim z  muzyką i  wspomagającym te 
obrazy słowem – monologami bohatera 
w  dualnej postaci. Konrad Dworakowski 
stworzył widowisko wzbudzające podziw 
i emocje wrażliwej widowni, która wręcz jest 
współobecna z  artystami na tej przedłużo-
nej pośrodku scenie. Wielkie uznanie zyskał 
także Dzień osiemdziesiąty piąty Teatru Lal-
ki i Aktora z Wałbrzycha, wyróżniony przez 
jury młodzieżowe, a główny wykonawca Pa-
weł Kuźma także i przez tajnego jurora i jury 

profesjonalne. Mistrzowskie wykorzystanie 
literackiego tworzywa Hemingwaya do stwo-
rzenia obrazami i tą niezwykłą animacją lal-
kowej postaci umierającego rybaka Santiago 
w  relacji i  przyjaźni z  sanitariuszem, bo re-
żyserka Aga Błaszczak akcję pierwowzoru 
opowiadania Stary człowiek i morze przenosi 
w  szpitalne rewiry. Wielu widzów z  cieka-
wością przyszło na spektakl petersburskiego 
Teatru Karlsson Haus, laureata Grand Prix 
poprzedniej edycji Maskarady. Rosyjscy ar-
tyści nie zawiedli, z  wielką klasą animując 
w swej Biografii przetworzone według siebie 
motywy baśni Andersena Brzydkie kaczątko. 
Michaił Szełomiencew, Anatolij Guszczin 
i Natalia Słaszcziewa w tej poetyckiej scene-
rii, animowanych także lalkami opowieści, 
przenieśli nas choć na krótką chwilę w prze-
strzenie, w które możemy wzlecieć myślami 
pięknym łabędziem. 

Z  wielkim pokłonem przed artystami 
i  organizatorami tych zdarzeń teatralnych, 
które przywiedli nam Rzeszowa!

   Ryszard ZATORSKI 
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Władysław Pogoda

Jerzy Dynia

W ostatni ponie-
działek czerwca 

tego roku na cmentarzu 
w  Kosowach zakończyła 
się życiowa droga czło-
wieka legendy, ludowego 

skrzypka Władysława Pogody. Żegnały go 
tłumy wielbicieli jego muzyki, mieszkańcy 
rodzinnej Huciny i okolic, a także Rzeszowa, 
Mielca oraz wielu innych miejscowości Pod-
karpacia. Zakończył się pewien ważny okres 
w dziejach lasowiackiej muzyki.

Władysław Pogoda urodził się pod ko-
niec sierpnia 1920 roku we wsi Hucina w po-
wiecie kolbuszowskim w rodzinie wiejskiego 
kowala. Ojciec widział we Władku swojego 
następcę. Syn od najmłodszych jednak lat za-
fascynowany był muzyką i nie chciał słyszeć 
o zamiarach ojca. Po piaszczystych wiejskich 
dróżkach i ścieżkach w swojej wsi biegał tam, 
gdzie było wesele albo jakaś potańcówka 
i  słuchał lasowiackich muzykantów. Ta de-
terminacja sprawiła, że po jakimś czasie stał 
się posiadaczem prawdziwych fabrycznych 
skrzypiec i  zaczął samodzielne muzyczne 
raczkowanie. 

Niesamowita energia, jaka nie opusz-
czała go przez całe życie, sprawiła, że w róż-
nych składach instrumentalnych rozpoczął 
dzięki muzycznym umiejętnościom zarabiać 
na wiejskich imprezach. Jako że los jest nie-
przewidywalnym reżyserem, w  życiu Pana 
Władka nastąpił niespodziewany kiedyś 
zwrot. Stało się to w czasie, gdy Polska zna-
lazła się pod niemiecką okupacją. Podczas 
jednej z wędrówek do Kolbuszowej, za spra-
wą tzw. łapanki znalazł się w grupie młodych 
kolbuszowian wywiezionych na przymuso-

DROGA CZŁOWIEKA LEGENDY
Zakończył się ważny okres w dziejach lasowiackiej muzyki

we roboty do Niemiec. Szczęście jednak nie 
opuszczało go, bowiem znalazł się w rolnym 
gospodarstwie bauerów, w  których rodzinie 
były muzyczne tradycje, a w domu fortepian. 
Któregoś wolnego od pracy wieczoru, kiedy 
zasiadł do pisania listu do rodziny w Hucinie, 
podeszła do niego bauerka i spytała: Władek, 
co ty „schreiben”? Odpowiedział zgodnie 
z prawdą, że pisze do domu, żeby przysłano 
mu „Geigen”. A, to my mamy skrzypce, i po 
chwili przyniosła instrument. Od tego mo-
mentu życie było nieco łatwiejsze, w wolnych 
chwilach mógł grać, a  nawet spotykać się 
z Polakami z sąsiednich miejscowości. Dzię-
ki temu poznał także swoją późniejszą żonę. 

Kiedy nastąpił upadek Rzeszy, wpraw-
dzie nie zaraz, ale powrócili do Huciny, zo-
stali małżeństwem, wybudowali dom i  za-
częli gospodarowanie. Ale muzyka znów 
zawładnęła Panem Władkiem. Zaczęło się 
granie wspólnie z  okolicznymi muzykan-
tami, a  że po wojnie nastąpiła wielka akcja 
dokumentowania polskiego folkloru, sława 
Pana Władka dotarła do redakcji muzycznej 
ówczesnej Rozgłośni Polskiego Radia w Rze-
szowie, gdzie pracując w charakterze redak-

tora muzycznego opracowywałem cykl audy-
cji „Z  mikrofonem przez rzeszowską wieś”. 
W szóstej audycji z tego cyklu, wyemitowanej 
25 października 1974 roku, wystąpiła kapela 
ludowa z  Ostrowów Baranowskich, a  z  nią 
skrzypek sekundzista Władysław Pogoda, 
który poza częścią muzyczną opowiadał ze 
swadą o tym, jak to bywało na weselach w tej 
wsi i  w  okolicy. Audycja ta zachowana jest 
do dziś w  radiowej taśmotece. Moje drugie 
spotkanie z Panem Władkiem nastąpiło pod 
koniec 1977 roku, kiedy postanowiłem po-
prosić go o opowieść o lasowiackich zwycza-
jach świątecznych. Wybrałem się do Huciny 
z  reporterskim magnetofonem moim pry-
watnym trabantem. Mimo że była to dopiero 
końcówka listopada, spadł obfity śnieg. Tuż 
po skręceniu w  Kosowach w  lewo na drogę 
prowadzącą do Huciny mój ford-karton – jak 
nazywano wówczas ten model samochodu – 
zarył podwoziem w zaspę i dalszą drogę, pra-
wie 4 kilometry, odbyłem pieszo. Było dużo 
czasu, żeby nagrać z gospodarzem rozmowę, 
pogadać o tym i owym, no i bliżej się poznać, 
co było bardzo przydatne podczas realizowa-
nia w późniejszych latach audycji o folklorze 
już w Telewizji Rzeszów. 

Pan Władysław związał się organiza-
cyjnie z  Powiatowym, przemianowanym 
z czasem na Miejski, Domem Kultury w Kol-
buszowej, liderował już własnej kapeli pod 
własnym nazwiskiem, a  ta współpraca sta-
wała się coraz bardziej owocna w  sukcesy, 
zwłaszcza że muzyka była zawsze na pierw-
szym planie. Opowiadał kiedyś, jak w czasie 
żniw któregoś dnia okłamał żonę. Skrzypce 
wyjął z futerału i włożył w to miejsce niewiel-
ki ciężarek, żeby wydawało się, że instrument 
jest na swoim miejscu. Tymczasem skrzypce 
zawinął w jakąś szmatkę i po kryjomu, żeby 
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go roku pod koniec czerwca wszystkie 
drogi miłośników polskiego folkloru prowa-
dzą do urokliwego miasta nad Wisłą, Kazi-
mierza Dolnego, gdzie od 52 lat odbywa się 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i  Śpiewaków 
Ludowych. Na tej imprezie prezentowany 
jest folklor w formie tradycyjnej, nieopraco-
wanej. Występują najczęściej leciwi instru-
mentaliści, śpiewacy, a  obok nich młodzi 
naśladowcy zafascynowani tą dziedziną na-
szej kultury ludowej. Festiwal ma charakter 
konkursowy, a w jury zasiadają najwybitniej-
si naukowcy, badacze i dokumentaliści folk-
loru z  profesorem doktorem habilitowanym 
Janem Adamskim na czele. W tegorocznym 
festiwalu, odbywającym się w dniach 22–24 
czerwca, wystąpiło około 800 wykonawców 
z  15 województw, w  tym 25 kapel, 29 ze-
społów śpiewaczych, 10 instrumentalistów, 
25  solistów śpiewaków, 10 wykonawców 
w  nowej kategorii folklor kontynuacja i  21 
grup w konkursie mistrz – uczeń.

Jak się okazuje, województwo podkar-
packie należy – obok mazowieckiego, wiel-
kopolskiego i małopolskiego – do tych, gdzie 
folklor jest najbardziej popularny, stąd też 

WIELKIE ŚWIĘTO FOLKLORU
W urokliwym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

wyłonieni w regionalnych przeglądach repre-
zentanci Podkarpacia stanowili dość liczną, 
mocną i na dobrym poziomie grupę, o czym 
świadczą wyniki konkursu. Jury oficjalnie 
stwierdziło, że tegoroczny konkurs był na 
wyjątkowo wysokim poziomie i do tego wy-
równany. Stąd w poszczególnych kategoriach 
przyznawane były nagrody równorzędne.

W kategorii kapel przyznano trzy rów-
norzędne nagrody, w tym kapeli Jurka Wro-
ny współpracującej z Miejskim Domem Kul-

tury w Kolbuszowej, Wyróżnienie otrzymała 
kapela Tarnowcoki z  Tarnowca. II nagrodę 
w  kategorii zespołów śpiewaczych jurorzy 
przyznali zespołowi śpiewaczemu Krzeczo-
wiczanki z  Krzeszowic (pow. przeworski). 
W kategorii solistów-instrumentalistów I na-
grodę otrzymał skrzypek z  Huty Gogołow-
skiej Józef Śliwa (niedawne odkrycie), zaś 
II nagrodę Józef Rydzik – młody cymbalista 
z  Grodziska Dolnego, a  wyróżnienie Józef 
Wandas – cymbalista z Dynowa. W katego-
rii solistów śpiewaków wyróżniono Danutę 
Nieckarz z  Dzikowa Starego. W  kategorii 
kontynuacja, stworzonej z myślą o młodych 
wykonawcach muzyki ludowej, I nagroda ex 
aequo przypadła trzem młodym instrumen-
talistom z  młodzieżowej kapeli Cmolaskie 
Chłopaki z  Cmolasu (pow. kolbuszowski), 
II  nagroda, również ex aequo, kapeli Biała 
Muzyka, którą tworzą trzy młode dziewczy-
ny, mającej swoją bazę w Świlczy k. Rzeszo-
wa. Natomiast w  kategorii mistrz – uczeń 
(duży – mały) nagrodę I  stopnia przyznano 
młodzieżowej kapeli Pogórzanie z  Dynowa 
oraz duetowi skrzypków Paweł Płudowski – 
Łukasz Niwiński z Majdanu Królewskiego. 

Jest to duży sukces reprezentantów 
Podkarpacia, mając na względzie mnogość 
startujących w  tegorocznym konkursie in-
strumentalistów i śpiewaków.

   Jerzy DYNIA

Laureaci pierwszych miejsc w  Kazimierzu – kapela 
Jurka Wrony z  Kolbuszowej i  młodzieżowa Cmola-
skie Chłopaki 

nie zdenerwować żony, zamiast w  pole do 
żniw pojechał na próbę do Kolbuszowej.

Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury 
w  Kolbuszowej przy wsparciu miejscowych 
władz samorządowych podjęła akcję doku-
mentowania dorobku Pana Władka. Dzięki 
temu doszło do nagrań płyt CD: Lasowiacki 
dom, Władek na święta, Kuszenie Władysła-
wa, Władysław Pogoda z zespołem ludowym 
Górniacy, Władysław Pogoda z  kapelami. 
Ten ostatni album był dwuczęściowy. Obok 
płyty z nagraniami CD umieszczona została 
płyta DVD, na której wraz z moim komenta-
rzem znalazło się 8 obszernych fragmentów 
trwających po ok. 15 minut programów z te-
lewizyjnego cyklu „Spotkanie z  folklorem” 
zarejestrowanych w latach 1994–2012. Ostat-
nie nagranie odbywało się w kolbuszowskim 
skansenie w upalne lato. Miałem do dyspo-
zycji materiału dźwiękowego na dwa progra-
my. Nagranie odbywało się bardzo sprawnie, 
ale upał był coraz większy, a Pan Władek już 

miał „swoje” lata. Zacząłem się trochę bać, że 
dojdzie do jakichś problemów ze zdrowiem. 
Na szczęście twardy lasowiacki organizm 
zniósł dzielnie tę próbę.

Kapela cieszyła się wielką sympatią, 
występowała na wielkich imprezach w War-
szawie, z  Pospieszalskimi, Steczkowskimi, 
z Tadeuszem Nalepą. Kiedyś ja otrzymałem 
propozycję zagrania z  mieszaną kapelą na 
swoim saksofonie sopranowym. Nie bez po-
czątkowych oporów propozycję przyjąłem 
i dziś mogę powiedzieć z  satysfakcją, że za-
grałem na estradzie w Kolbuszowej z Włady-
sławem Pogodą!

Był zawsze zafascynowany muzyką, 
otwarty na ludzi, pełen radości życia, mimo że 
nie zawsze było ono lekkie. Miał poczucie hu-
moru, który udzielał się jego otoczeniu. Kiedy 
z okazji 90. rocznicy urodzin MDK zorganizo-
wał wielką plenerową imprezę, zgodził się po-
lecieć balonem, ale skrzypce zostawił na ziemi. 
Zapytany dlaczego, odpowiedział krótko: Bo 

jakbym się zabił, po mnie zostałyby chociaż 
skrzypce. Innym razem podczas nagrania któ-
rejś telewizyjnej relacji w Kolbuszowej namó-
wiłem go na jazdę wraz z małżonką na karuze-
li. Kupił temat bez szemrania.

W ciągu kilku ostatnich lat zmniejsza-
ła się koncertowa aktywność Pana Władka, 
czas robił swoje. Pod koniec lipca 2017 roku 
pojechałem z dyrektorem MDK Wiesławem 
Sitką i  pracownikiem tej placówki Mate-
uszem Starcem z kwiatami i życzeniami uro-
dzinowymi do Huciny. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo miło, rozmowa toczyła się gładko. 
Jubilat zagrał nam na skrzypcach, wychylił 
nawet jedną „dwudziestkę piątkę”. Gdyby 
los był jeszcze tym razem życzliwy, pod ko-
niec lipca obecnego roku obchodziłby dzie-
więćdziesiąte ósme urodziny, a  tymczasem 
miesiąc wcześniej zakończyła się jego droga 
życiowa i ważny okres lasowiackiej muzyki. 

   Jerzy DYNIA
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W słoneczną niedzielę 8 lipca br. na rze-
szowskim Rynku miał miejsce kon-

cert zatytułowany „Z  muzyką przez świat”. 
Gościem honorowym był prezydent Tadeusz 
Ferenc, który dziękował artystom za wspa-
niałe utwory, pełne głębokich, duchowych 
przeżyć i wzruszeń. Wraz z Kwartetem For-
tepianowym pod kierunkiem pianisty Ja-

nusza Tomeckiego wystąpili: 
Patrycja Krzeszowska-Kubit 
– sopran, pochodząca z  Prze-
myśla i  Paweł Skałuba – tenor, 
pochodzący z Harty na Podkar-
paciu. Koncert, pełen najpiękniejszych arii 
i duetów operowych i operetkowych, przygo-
tował Rzeszowski Teatr Muzyczny Olimpia 

Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT
Na estradzie przed ratuszem

Prezydent Tadeusz Ferenc gratuluje artystom

działający przy Rzeszowskim Towarzystwie 
Muzycznym, a prowadził go jego prezes An-
drzej Szypuła.    
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Piotr Rędziniak

Przez cały lipiec możemy 
oglądać wystawę Woj-

ciecha Trzyny, o  którym 
przed laty w IV tomie Sztu-
ki Podkarpacia, wydanym 
przez Podkarpacką Zachę-

tę, napisałem, iż jest to jeden z tych artystów, 
którzy niechętnie wystawiają swoje prace, 
a  jeśli możemy zobaczyć coś, co powstało 
dopiero co, to na wystawach poplenerowych. 
Jest bywalcem plenerów malarskich w  ca-
łym regionie, a  w  ostatnim dziesięcioleciu 
głównie pleneru organizowanego w  Kolbu-
szowej. Mam wrażenie, iż Wojciech Trzyna 
jest artystą wsobnym – nie musi udowadniać 
nikomu, że jest artystą. Poczucia spełniania 
tej misji nie musi potwierdzać długą listą wy-
staw, nagród i honorów. Ktoś może porównać 
taką postawę twórczą z  pisarzem piszącym 
do szuflady…

Wojciech Trzyna jest absolwentem ja-
rosławskiego Liceum Plastycznego, a następ-
nie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
na kierunku wychowanie artystyczne w Lu-
blinie. Uczeń Edwarda Kieferlinga, Mariana 
Stelmasika, Maksymiliana Snocha (dyplom 
w  1989 r.). Czerpiąc doświadczenia i  naukę 
mistrzów, zachowuje swój indywidualny styl 
i  malarskie zainteresowania. Jako fascynat 
historii Polski i  sztuki europejskiej sięga po 
cytaty z dzieł wielkich malarzy, interpretuje 
je i nadaje im swój warsztatowy komentarz.

Prawdą jest, że artysta nie przywią-
zuje szczególnej wagi do podkładu, na któ-
rym maluje, rysuje. Od kogoś dostanie jakąś 
ramę, znajdzie gdzieś kawałek płyty pilśnio-
wej, ważne, że ma na czym tworzyć. Zupełnie 
inną sprawą jest, czym to wykonuje – to wy-
soka półka profesjonalnych farb i mediów, do 
których przykłada wielką wagę. Od samych 
początków jego artystycznej drogi w  kręgu 
zainteresowań głównym nurtem jest ma-
larstwo sakralne. Reprezentowane zarów-

ARTYSTA WSOBNY
Wojciech Trzyna nie musi udowadniać

no przez czołówkę malarzy znaną z historii 
sztuki, jak również podpatrywane w  sztuce 
nieprofesjonalnej zwanej naiwną. Przedsta-
wienia ostatniej wieczerzy, scen pasyjnych, 
postaci Madonny z  dzieciątkiem, świętych 
i  patronów kościoła, ale i  frasobliwego czy 
przedstawień przydrożnych kapliczek, któ-
rymi nasz region szczególnie obfituje. 

W  początkowej fazie jego malarstwa 
dominowały ciężkie, mięsiste plamy kła-
dzione na wzór fowistów kontrastowo są-
siadujące ze sobą. Obrazy zdawały się być 
gęste i mroczne w klimacie wnętrz zabytko-
wych świątyń, do których dyskretnie wpada 
światło przez spoglądające postaci świętych 
z witraży. I to skojarzenie chyba nie jest przy-
padkowe, gdyż sposób budowania obrazu 
przez Trzynę przywodzi na myśl właśnie wi-
traż. W przedstawieniach sakralnych Trzyna 
stosuje zabieg iście secesyjny. Niemal jak na 
kartonach mistrza Wyspiańskiego święci, 
Madonna jakby zeszli z  wysokości ołtarzy 
i przechadzali się po magicznym, nieistnieją-

cym ogrodzie. Skąpani w słońcu przedzierają 
się przez gąszcz kwiatów, liści, to na ramieniu 
Maryi jakiś mały kolorowy przysiądzie pta-
szek, przeleci przed oczyma tęczowy motyl. 
Jest to zasługa oryginalnie komponowanego 
przez Trzynę tła dla przedstawianych posta-
ci, podobnie jak w secesji organizowane me-
andrami wijących się motywów roślinnych, 
kwiatowych i owocowych. Szczególnie arty-
sta przyjął taką konwencję w cyklu kapliczek, 
których powstało kilkadziesiąt kartonów 
(tempera, pastel) i  do których czasami jesz-
cze powraca. Myślę, że to swoisty akt artysty 
„uczłowieczania” tych niekiedy zbyt posągo-
wo przedstawianych i  traktowanych w  ko-
ściele nie tylko katolickim świętych. Stąd też 
ostatnio szczególną uwagę przywiązuje do 
inspiracji dobrze rozumianą sztuką ludową. 

Z czasem, dzięki mieszaniu technik, na 
położony podkład farbami akrylowymi arty-
sta nakłada rysunek kredką pastelową, obra-
zy stają się lżejsze uzyskują również jaśniejszą 
tonację. W sposób schematyczny, niezwykle 
oszczędny nakreśla rysy twarzy, kontury po-
staci, gesty dłoni, oddając wiek, urodę przed-
stawianych postaci świętych, którzy na jed-
nym z obrazów opiekują się bawiącą się małą 
córeczką artysty – Weroniką. W tym obrazie 
szczególnie pokazuje wachlarz swych umie-
jętności, gdzie od uproszczonych zaledwie 
kilkoma kreskami nakreśla twarze świętych, 
a na pierwszym planie realistycznie portretu-
je swoją córkę.

Ciągle aktualna jest smutna refleksja, 
że w naszym regionie nie ma instytucji mar-
szanda sztuki współczesnej. Bo Wojciech 
Trzyna wymaga odkrycia i  zaistnienia na 
tzw. rynku sztuki. Jest bowiem jednym z nie-
licznych, oryginalnych artystów, którzy nie 
bacząc na mody i panujące „izmy” w sztuce, 
tworzy dzieła – owszem niszowe – ale nie-
zwykle szczere, takie, które mogą w  widzu 
obudzić wzniosłe doznania – jestem pewien, 
nie tylko estetyczne…

Mam nadzieję, że ta wystawa dla wielu 
temu posłuży, a  i Wojciech Trzyna zostanie 
bardziej zauważony i doceniony jako artysta 
nie tylko „regionalnej” sławy.

   Piotr RĘDZINIAK
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Wojciech Trzyna – „Rozmowa koguta z  Aniołem”, 
pastel, płótno, 100 x 80 cm

Jolanta Niżańska

W dniach 9–11 maja 
br. chór reprezen-

tacyjny Cantores Resovien-
ses pod kierownictwem 
Beaty Adamczyk oraz 
zespół kameralny Nonet 
pod kierownictwem Woj-

ciecha Wiązownickiego Zespołu Szkół Mu-
zycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego 
w Rzeszowie uczestniczyły w XIII European 
Youth Music Festival w Sneek w Holandii. 

Byliśmy jednym z  20 krajów euro-
pejskich biorących udział w  przedsięwzię-
ciu artystycznym, w  którym uczestniczyło 

6  tysięcy uczniów ze szkół muzycznych. Po 
oficjalnym otwarciu festiwalu, na wodnej 
scenie – gdzie wystąpiły delegacje z wszyst-
kich uczestniczących krajów z  flagami na-
rodowymi – rozpoczęły się koncerty instru-
mentalne i  wokalne uczestników. Młodzież 
naszej szkoły zaprezentowała bogaty i uroz-
maicony program artystyczny – muzykę 
klasyczną, rozrywkową i ludową na scenach 
w  Sneek, Waterport oraz Woudsend. Pro-
mowała nasze miasto, prezentując kulturę 
muzyczną w  pomarańczowych koszulkach 
z logo Rzeszowa.

Występy zostały nagrodzone gorącymi 
oklaskami i  owacjami na stojąco. Młodzież 
uczestniczyła również w  programie tury-

stycznym, zwiedzając Keukenhof (ogrody 
tulipanowe) i  Amsterdam. Wyjazd zaowo-
cował integracją europejską i  nawiązaniem 
licznych kontaktów.

   Jolanta NIŻAŃSKA,
dyrektor ZSM nr 1 w Rzeszowie

AMBASADORZY KULTURY POLSKIEJ
Cantores Resovienses i Nonet na festiwalu w Holandii
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
CZAS NAJWYŻSZY ZREZYGNOWAĆ

Nie tak znowu dawno z  ogromnym zadęciem 
i pompą były już – na szczęście – wojenny mi-

nister Macierewicz zaczął tworzyć swoją weekendo-
wą armię, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. Wszyscy poważni znawcy 
wojskowego rzemiosła wyrażali się o tym pomyśle niepochlebnie, a na-
wet w sposób kpiący. Kosztować to nas będzie w 2018 roku grubo ponad 
miliard, a w roku przyszłym już półtora miliarda. I co za to mamy? Zu-
pełnie nic.

Ponoć owi terytorialsi mają w  boju obronnym wspierać wojsko 
operacyjne. Już sobie wyobrażam, co będą mieli w spodniach, gdy staną 
oko w oko, zbrojni w karabiny i granatniki, z nacierającym batalionem 
pancernym wspieranym przez artylerię i śmigłowce bojowe. No, to może 
przydadzą się w zwalczaniu desantu wroga. Już widzę oczyma wyobraź-
ni, jaki będzie wynik starcia macierewiczowskiego wojska z  elitarną, 
znakomicie wyszkoloną i uzbrojoną desantową jednostką. Taż to będzie 
rzeźnia, a nie bitwa. A może popilnują strategicznych magazynów czy 
obiektów? Też pudło. Jeśli nieprzyjaciel będzie chciał je zdobyć, to wyśle 
nie jakichś niedozbrojonych szwejów, ale ichni specnaz, z którym nasi 
weekendowi wojacy będą mieli taką szansę na skuteczną obronę, jak nasi 
kopacze balona na mistrzostwo świata.

Czas najwyższy zrezygnować z  pomysłu byłego Macierewicza, 
podobnie jak i  z  innych wykwitów jego geniuszu, chociażby szukania 
smoleńskiego zamachu, którego nie było. Na dzisiejszym polu walki nie 
wygrywa się szczerymi chęciami.

SURREALISTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ

Premier Morawiecki wyraźnie rozkręca się. Co rusz ogłasza nośne 
programy, chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest jakaś zwarta 

koncepcja, ale zwykły patchwork. A jak pięknie brzmi nazwa – Port Lot-
niczy Baranów! Rewelacja! W ślad za tym idą obietnice. Obawiam się, że 
za chwilę zabraknie mu gruszek do wieszania na wierzbie. Ostatnio poje-
chał do unijnej siedziby, aby z europarlamentem podzielić się swoją wizją 
Unii Europejskiej. Palnął w  europarlamentarzystów kilkoma ocenami 
i pomysłami, które świadczą, że nasz premier ma swoje zdanie i z nim się 
zgadza. A że niektóre nie zgadzają się ze zdrowym rozsądkiem?

Zaskakujące dla mnie było to, że nikogo nie obchodziły rewelacyjne 
wizje premiera. Obchodziły ich wyłącznie problemy z  naszym sądow-
nictwem. Nie zostawili na premierze suchej nitki. Jedynie prof. Legutko 
stanął w jego obronie, chociaż posługiwał się językiem, który pasuje pod 
budkę z piwem, a nie do parlamentu. Grillowali nam premiera w sposób 
dotychczas nieznany na tym forum. Bezpardonowo i celnie. Widać było, 
że znakomicie orientują się w polskich realiach politycznych. Premier bro-
nił się w sposób wywołujący rozbawienie. Wymyślił sobie jakiś komuni-
styczny koszmar w naszym kraju, z którym należy bezwzględnie walczyć, 
gen wolności u Polaków, wroga narodu w systemie sędziowskim. Nie wie-
działem, że szef polskiego rządu może kompromitować swój kraj, wymy-
ślając jakąś surrealistyczną rzeczywistość i traktować ją jak coś realnego. 
Już dawno nie miałem tak intensywnego poczucia wstydu. 

CIERPLIWOŚĆ NAGRODZONA

Prezydent Tadeusz Ferenc nie ustaje w swoich zabiegach o powiększa-
nie miasta. Do przyłączenia Matysówki podchodził kilkakrotnie, 

jednak dotychczas nieskutecznie. Zawsze pojawiało się bowiem jakieś 
ale. Albo u  lokalnego, ale ważnego posła, albo w niektórych resortach 
centralnych. Po ostatnich, wymaganych prawem procedurach, pozy-
tywnie wojewoda zaopniowała dwa wnioski – o  przyłączenie drugiej 
części Miłocina i właśnie całej Matysówki. Rada Ministrów je klepnęła 
i od 1 stycznia to już będzie Rzeszów. Z kolei o tyle pomniejszą się gmi-
ny Głogów Młp. i Tyczyn. Nie jest to jednak wszystko, na co ma ochotę 
prezydent. Ciągle ma chęć na kolejne podrzeszowskie miejscowości. Jest 
bowiem przekonany, iż dodatkowe tereny pod inwestycje są warunkiem 
dynamicznego rozwoju naszego miasta. Zatem – skoro cierpliwość jest 
nagradzana – należy nadal dreptać wokół przyłączenia kolejnych so-
łectw. 

   Roman MAŁEK
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ALBOŚMY TO JACY TACY…

Kochamy narzekać na własny kraj i rodaków. Ta 
tradycja sięga czasów staropolskich, ten auto-

stereotyp ukształtował się w XIX wieku i pozostaje aż do dziś. Krasiń-
ski, Norwid, Prus czy Wyspiański odbija się czkawką u współczesnych 
publicystów, podkreślających naszą zawiść, ponuractwo, marną higie-
nę, żałosny poziom czytelnictwa, wielkie niedouczenie, wręcz głupo-
tę, i oczywiście nadmierną skłonność do kieliszka. I wszyscy są zgodni 
w tym, że nic się nie da z tym zrobić. Niektórzy próbują doszukiwać się 
przyczyny naszego narodowego autostereotypu w latach zaborów, w pa-
tologii kultury szlacheckiej, w wielowiekowej „duszpasterskiej” działal-
ności polskiego Kościoła czy kompleksach wobec Europy Zachodniej. 
I poniekąd mają rację, zwłaszcza ci, którzy na pierwszym miejscu sta-
wiają głupotę.

Bo jak pokazuje historia ostatnich stu lat, zawsze pojawiał się u nas 
jakiś szarlatan, który w imię budowy prawdziwej wolności, demokracji 
i  wielkości narodu polskiego mościł tu swoje dyktatorskie gniazdko, 
w którym tylko on chciał decydować o  losie milionów Polaków. Imię 
tego ostatniego, działającego do dziś, to nie „44”, a  Jarosław K. Otóż 
pana K. ani religia, choć jest całkowicie uzależniony od Kościoła pol-
skiego, ani jakiekolwiek idee nigdy nie interesowały. Były i  są nadal 
tylko narzędziami gry politycznej. A ponieważ ład państwa zawsze mu 

wisiał, reformy zgłaszał wyłącznie w czasie kampanii wyborczych, czyli 
walki o władzę, a po jej uzyskaniu jakby o nich zapominał. Z wyjątkiem 
łapówki wyborczej 500+. Panu K. na jednym tylko zależy – mieć lojalną 
kadrę do obsady personalnej służb państwowych, urzędów i gospodar-
ki. Lojalnych wobec niego, a nie wobec jakichś idei, instytucji czy praw.

Ma władzę, więc swobodnie niszczy wszystko, zwłaszcza prawo-
rządność. I czyni to, choć Komisja Wenecka i europarlament przygo-
towują nieprzychylne dla pana K. stanowiska w sprawie jego osobistej 
wojny. By wzmocnić poparcie większości, czyli tych niedouczonych 
i fanatyków polskiego Kościoła, już obiecuje im podniesienie emerytur 
o 20 proc., by ci uznali, że polscy sędziowie i ci, którzy ich w Europie 
bronią to wrogowie władzy, która chce Polakom dać, więc są wrogami 
Polaków. A gdyby politycznie mu coś nie wyszło, to da jeszcze więcej. 
I doskonale wie, że za wymuszone tego poparcie on, czyli PiS, zapłaci 
wszystkimi zasobami podbitego przez siebie państwa.

Bo używanie przez pana K. budżetu do niszczenia sędziów, do 
niszczenia politycznej konkurencji, do umacniania doraźnej kontro-
li nad państwem i własnym politycznym obozem pokazuje, że polskie 
państwo pan K. i  jego ludzie traktują nie jako państwo, za które mają 
odpowiadać, ale jako państwo podbite. Bo zasobów państwa podbite-
go używa się nie dla jego rozwoju, nie dla jego wzmocnienia, nie dla 
zapewnienia mu długofalowego bezpieczeństwa i stabilności gospodar-
czej, ale wyłącznie dla siebie, dla swoich ludzi i dla swojej władzy. I tu 
rodzi się pytanie, czy zdaje on sobie sprawę z tego, że wszystkie państwa 
i społeczeństwa, którymi tacy politycy jak on rządzili, wyszły na tym 
fatalnie?

Tekst i grafika
   Zbiegniew GRZYŚ



Mało kto wie, że bez 
pożywienia czło-

wiek jest w  stanie prze-
żyć najwyżej miesiąc, bez 
wody parę dni, a  bez po-
wietrza zaledwie pięć mi-
nut. Nabierając odruchowo 

powietrza, każdy jego haust ma ogromny wpływ na 
nasze zdrowie, nastrój, samopoczucie, pracę organów 
wewnętrznych, a nawet na nasz wygląd. Bo wszystkie 
funkcje ludzkiego organizmu są ściśle powiązane, 
wiele problemów zdrowotnych jest konsekwencją 
nieprawidłowego oddechu i  braku odpowiedniej 
ilości tlenu. Prawidłowe oddychanie jest podstawą 
wszystkich kuracji leczniczych w medycynie wschod-
niej. Im jesteśmy starsi, tym bardziej tracimy natu-
ralną umiejętność głębokiego oddychania i w efekcie 
jest niedotleniony organizm, pojawia się zmęczenie, 
bóle głowy, sucha skóra i  szara cera. Aby oddychać 

Letnie oddychanie

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Wenus da Ci siłę 
w zdobywaniu uczucia. Będzie warto!

Byk (21 IV–20 V) Nowy dom, który chce 
Ci dać ktoś bliski, wymaga wielu wyrze-
czeń. Przemyśl to dobrze.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Słońce świeci nad 
Tobą.
Rak (22 VI–22 VII) Czas miłosnych pod-
bojów masz za sobą, teraz tylko spokój 
i działka.
Lew (23 VII–23 VIII) Pilnuj kluczy i  te-
lefonu.

Panna (24 VIII–22 IX) Rozwiniesz swoje 
zdolności twórcze.
Waga (23 IX–23 X) Zaplanowana podróż 
będzie udana.
Skorpion (24 X–22 XI) Wiele może zmie-
nić się na lepsze.

Strzelec (23 XI–21 XII) Dobry czas na 
planowanie potomka.
Koziorożec (22 XII–20 I) Będą powody do 
radości w domu i w pracy.
Wodnik (21 I–19 II) Śmiało dokonuj 
zmian w swoim życiu.

Ryby (20 II–20 III) Zadbaj o zdrowie.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka

RO
ZM

A
IT

O
ŚC

I

2 kostki margaryny • 60 dag mąki 
pszennej • 3 łyżki śmietany 18% • 
1 kostka drożdży 10 dag • 3 łyżki 

cukru. Dodatkowo: ucierana róża cukrem lub jaka-
kolwiek inna marmolada czy powidła.
Do miski włożyć drożdże, posypać cukrem i rozpu-
ścić razem. Margarynę zetrzeć na tarce, dodać do 

DOBRY CZAS

drożdży wraz z  pozostałymi składnikami i  za-
gnieść ciasto, włożyć do zamrażalnika na noc. 
Po rozmrożeniu kolejne porcje ciasta rozwałko-
wać, kroić w 8–10 cm pasy. Każdy pas ciasta kroić 
w  trójkąty, nakładać nadzienie i  zwijać w  małe 
rogaliczki. Piec w piekarniku nagrzanym do 150–
160°C przez ok. 20–25 minut.

ROGALICZKI

efektywnie, należy zaangażować do tego przeponę, 
czyli mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy 
brzusznej. Podczas głębokiego oddychania przepona 
poszerza się trzy razy bardziej niż podczas zwykłego, 
płytkiego oddechu, co oznacza, że ilość wdychanego 
powietrza zwiększa się z 0,5 do 2 litrów. Szczególnie 
głębokie oddychanie zdaje egzamin poza czterema 
ścianami domu, z dala od miejskich spalin i uliczne-
go szumu. Przez kilka minut w ciszy należy oddychać 
cyklami, w  trakcie których wdycha się i  wydycha 
powietrze jak najwolniej, koncentrując się na wol-
nej i głębokiej pracy przepony. Istotne jest, aby przy 
wydechu powoli wypuszczać powietrze przez lekko 
uchylone usta, pamiętając przy tym, by wydech trwał 
znacznie dłużej niż wdech. I najważniejsza jest świa-
domość swego oddechu. Dokonać tego możemy wła-
śnie latem, podczas naszego wypoczynku. Wrócimy 
w  swoje domowe pielesze dotlenieni, zrelaksowani 
i zdrowsi!    

PIŁKA JEST 
OKRĄGŁA 

Na mundialu nam nie wyszło,
los przekornie figla spłatał.
I na tarczy wracać przyszło,
czekamy znów cztery lata.
Ale:
Rzeszów dumnie rwie na całość,
ma czas dobrej koniunktury,
bowiem piłce się udało
jeden szczebel wejść do góry.
Czas ją wreszcie reformować
okrągłą bez żadnych kantów,
wychowując awansować,
nie czekać na imigrantów.
Grają surmy, bębny dudnią,
zgiełk, szum większy niż na Wiejskiej,
wnet trybuny się zaludnią.
Już Resovia gra na Miejskim!
Prezydent objął patronat,
przyrzekł stałą synekurę,
na początek dał miliona
i „kopana” poszła w górę.
Dzisiaj wszyscy się cieszymy,
że nadchodzi wreszcie nowe.
Za słowami pójdą czyny,
wzniosą i Stal, i Resovię.
Biało-niebieskie barwy Stali,
Resovia w narodowym stroju,
spróbujmy usiąść i wypalić
fajkę przyjaźni i pokoju.
PS
Mój wnuczek, gdy się do snu kładzie,
a w piłkę to mu nieźle idzie,
pyta: no, powiedz kiedy, dziadzio,
zagramy w polskiej ekstralidze?
Zagramy wreszcie – to na pewno,
lecz trzeba liczyć się z przypadkiem.
I mieć nadzieję trochę zwiewną,
możesz być wtedy jak ja dziadkiem.

FRASZKI

LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

Kazimierz Linda

W KLASZTORZE
Umieścili ją w klasztorze,
bo nie czuła „woli bożej”.

ROLA PIEDESTAŁU
Gdyby nie piedestały,
każdy wielki były małym.

LOJALNY
Przyklaskuje wtedy władzom,
gdy go na stołku posadzą. 

NIESPOTYKANY URODZAJ
Rosną nam pomniki
jak grzyby po deszczu.
Co się stanie, gdy nagle
zabraknie nam „wieszczów”?

NIE WYSTARCZĄ
Nie wystarczą obiecanki
i króliki z kapelusza,
kiedy z nimi stanie w szranki
fiskusowa tęga tusza!

Chętnie wybieram Jastarnię
Powabów nikt nie ogarnie
Dobra książka, plaża
Na ceny nie zważam
Chociaż z forsą u mnie marnie

* * *
Chudy kocurek z Nowej Wsi
o tłustych myszkach co noc śni.
Myszki uciekają,
kota w nosie mają,
na szczęście z grubą panią śpi!

POLONISTKA
Młoda polonistka Ania 
wykładała rozbiór zdania. 
A uczniowie wstali, 
Anię rozebrali, 
bo dość mieli już słuchania.

Im więcej mamy, tym nas mniej. 
      *** 
Tylko myśli naprawdę są nasze. 
      *** 
Dobrze jest wiedzieć, czego się nie wie. 

PANNA JADZIA
Panna Jadzia pod Wąchockiem 
próbowała współżyć z klockiem. 
Męczyła się długo, 
bo ktoś jej wystrugał 
klocek z sękiem i jedwabnym troczkiem.

Mirosław Welz

E-book jest jak kobieta, której nie 
można dotknąć. 
       *** 
Dzieci to jedyne co po nas zostanie, 
a na pewno ma ręce i nogi. 



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie realizuje obecnie 

jedną z największych w ostatnich latach inwestycji 
w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodocią-
gowej na terenie miasta Rzeszowa. 

Inwestycja obejmuje modernizację głównej 
magistrali wodociągowej z wykorzystaniem meto-
dy bezwykopowej. Zapewnia ona dostawę wody 
dla mieszkańców Rzeszowa oraz doprowadzenie 
wody do zbiorników wyrównawczych zlokalizowa-
nych na terenie osiedli Krakowska Południe i Pobit-
no. 

Realizowany obecnie I  etap zadania o  warto-
ści 12,7 mln zł netto obejmuje renowację rurociągu 
o  średnicy 800 mm i  długości 3 km, na odcinku 
od al. Wyzwolenia do ul. Staroniwskiej. Trasa mo-
dernizowanego wodociągu przebiega przez teren 
osiedli: Gen. W. Andersa, Króla Augusta, Krakow-
ska Południe, Kotuli i Staroniwa.

Modernizowana magistrala wodociągowa zo-
stała wykonana z rur stalowych i włączona do eks-
ploatacji w 1981 roku. W związku z nieprzerwaną jej 
eksploatacją, w  celu zapewnienia bezawaryjnego 
funkcjonowania wodociągu, została podjęta de-
cyzja o  modernizacji przy wykorzystaniu metody 
bezwykopowej – za pomocą elastycznego termo-
utwardzalnego rękawa wykonanego z filcu, włókna 
szklanego oraz polietylenu. Roboty renowacyjne 
umożliwią przywrócenie bezawaryjności działa-
nia magistrali oraz poprawę jakości wody w sieci. 
Modernizacja magistrali jest niezbędna również ze 
względu na bliskość istniejącej zabudowy. Wszel-
kie roboty ziemne przy usuwaniu awarii stwarzają 
duże zagrożenie dla otoczenia oraz utrudnienia dla 
mieszkańców, a ponadto są bardzo kosztowne. 

Dobór innowacyjnej metody renowacji bez-
wykopowej polegającej na instalacji rękawa ter-
moutwardzalnego został nieprzypadkowo wyko-
rzystany dla zrealizowania modernizacji magistra-
li wodociągowej o  strategicznym znaczeniu dla 
mieszkańców. Metoda ta minimalizuje uciążliwości 
związane z pracami ziemnymi, które zostają ogra-
niczone do wykonania niewielkich wykopów miej-
scowych w  celu instalacji „rękawa” w  istniejącym 
rurociągu poprzez inwersję – wtłoczenie za pomo-
cą sprężonego powietrza, który zostaje następnie 
wklejony do wewnętrznej ścianki rurociągu, a na-

BEZ UCIĄŻLIWYCH WYKOPÓW
Modernizacja rzeszowskiej sieci wodociągowej



MPWiK Sp. z o.o. 
w Rzeszowie

kład czasu potrzebny do instalacji rękawa jest bar-
dzo krótki. Wykonywanie modernizacji tą metodą 
w  innych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy i Toruniu cieszy się 
dużym powodzeniem. Tym sposobem uzyskuje się 
bardzo małą uciążliwość społeczną renowacji ruro-
ciągu, w porównaniu do tradycyjnej metody ukła-
dania nowej sieci, otrzymując jednocześnie para-
metry rurociągu po renowacji zbliżone do nowej 
rury oraz gwarancję producenta materiału sięga-
jącą do 50 lat. 

Oprócz renowacji rurociągu modernizacja 
obejmie również wymianę całej armatury oraz re-
mont wszystkich komór. 

Inwestycja została objęta dofinansowaniem 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i  Środowisko w  wysokości 
64%.

Nadmienić należy, że oprócz opisanej powy-
żej metody renowacji sieci wodociągowej MPWiK 
Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystuje do renowacji 
sieci szereg innych metod bezwykopowych. Wśród 
nich można wymienić m.in. metodę ciasnopasowa-
ną typu compact pipe, swagelining, krótki i długi 
relining oraz metody natrysku z  zastosowaniem 
cementu lub żywic polimocznikowych. Wszystkie 
materiały wykorzystywane do modernizacji wodo-
ciągów posiadają atest Państwowego Zakładu Hi-
gieny (PZH) dopuszczający je do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia.

W roku 2018 wartość inwestycji MPWiK zwią-
zanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rzeszowa 
wyniesie 58,2 mln zł netto.



Mariusz Kazanowski  3 dan

Zajęcia odbywać się będą od 3.09.2018 r.
w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych

tel. 602 479 418, www.rzkkt.pl

Zapisy do sekcji 
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www.rzkkt.pl

Ogrzewam mieszkanie, 
a nie planetę
Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane 
jest w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z prądem. W ten 
sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce. Dzięki temu 
sprytnemu procesowi spala się o 20 proc. mniej paliwa (np: węgla) 
i emituje o 30 proc. mniej dwutlenku węgla, niż gdyby ciepło i prąd 
produkowane były osobno. To bardzo ważne, także dla całej plane-
ty. To jednak nie wszystko - dzięki produkcji ciepła w jednym 
wyspecjalizowanym miejscu, powietrze w mieście jest bardziej 
czyste. Wysokiej jakości paliwa spalane w efektywny sposób 
(w optymalnej temperaturze) i urządzenia filtrujące spaliny spra-
wiają, że do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta nie 
przedostaje się niemal w ogóle rakotwórczy bezno(a)piren oraz 
zabójczy tlenek węgla. Jest w nim także 35 razy mniej pyłów, które 
powodują wiele chorób układu oddechowego i serca. Dzięki ciepłu 
systemowemu zyskują więc zarówno mieszkańcy miasta, jak i cała 
planeta.

Sprawdź, czy twoje mieszkanie ogrzewane jest ciepłem systemo-
wym, a jeśli nie, to czy możesz z niego skorzystać. 

 

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła 

www.mpec.rzeszow.pl 

DLA RZESZOWA
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