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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

CUDOTWÓRCA 
MATEUSZ

Obywatele, drodzy rodacy,
gdy w samorządach będzie nas więcej,
po kilkuletniej owocnej pracy
szturmem wejdziemy w drugą kadencję.

Działając prężnie w rodzinnych grupkach,
lokalna władza mit nasz poniesie.
Usiądźmy twardo w spółek rad czubkach,
nie tak jak PO dziś na sedesie.

Widać jak z ruin i upadłości
kraj się rozwija, kwitnie i rośnie.
Wkraczamy pewnie w raj obfitości,
a Europa patrzy zazdrośnie.

Nadchodzą czasy wielkich dokonań,
pasmo sukcesów nas nie ominie.
Ojczyzna prawie już uzdrowiona
miodem i kwaśnym mlekiem popłynie.

Dziś emeryci już prawie syci
i perspektywę też mają piękną.
Lata odejmę, dodam profity,
wkrótce pigułkę za darmo przełkną.

A niespodzianek i obiecanek
w zanadrzu wachlarz mam coraz szerszy,
jakże przez naród oczekiwanych,
tak jak niemowlę matczynej piersi.

Już zamieniamy szare na złote,
po co nam jakieś wątpliwe euro,
Bruksela dla nas tylko kłopotem,
złoty walutą pewną na pewno.

W setną rocznicę wojsk defilada
ogrom sukcesów salwą uświęci.
Światu pokazać przecież wypada
sprzęt nowoczesny z izby pamięci.

To nie przechwałki, to nie są mity,
ludzie to widzą, ludzie to czują.
W Polsce już mamy dojny, obfity
stół dla tych, co nas reprezentują.

Za żmudną pracę, panie, panowie,
zwycięską flagę czas już wywieszać.
Oddam krajowi siły i zdrowie,
a jeśli trzeba nawet prezesa.

Już jest wspaniale na polskiej scenie.
On czyni cuda, to nie ułuda.
Młode wykrzyknie tak pokolenie:
Pięknie Mateusz gra na dwóch Dudach.

Głosy przeciwne lubię i cenię,
przecież z krytyką trzeba się liczyć,
sprawia mi nawet zadowolenie, 
zwłaszcza gdy ona mnie nie dotyczy.

Władza jest dla mnie czymś najważniejszym,
dzielnie, odważnie więc po nią kroczę.
Wśród różnych trików to celem pierwszym – 
trzeba wyborcom zamydlić oczy.

PS
Po Europie niechaj wieść płynie,
cieszy, upaja, bawi i wzrusza.
Da radość, szczęście każdej rodzinie,
wszyscy kochają już Mateusza.

Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów
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Gołębico srebrzystobiała
czemu chcesz
tej przepaści

Człowieku nieznany
czemu chcesz
tej nadziei

II
Gołębico wierna błękitnym otchłaniom
czemu chcesz 
tej głębi

Człowieku wciąż nienasycony
czemu chcesz 
tych gwiazd

III
Gołębico z placów Aten i Rzymu
czemu chcesz 
tej wolności 

Człowieku z wszystkich kontynentów 
czemu chcesz
świateł choinki

czemu chcesz gałązki 
z drzewka oliwnego

powoli
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Piotr Wanat

Rocznica 360-lecia ist-
nienia naszej szkoły, 

która przypada w  tym 
roku, skłania do szczegól-
nej zadumy o  minionych 
wiekach, byłych i obecnych 
nauczycielach, uczniach 

i  absolwentach, zmieniających się uwarun-
kowaniach i kontekstach – politycznych, kul-
turowych, obyczajowych. Jubileusz jest także 
okazją, by pochylić się nad dorobkiem szko-
ły, który w tak długiej historii jest sukcesem 
wielu pokoleń. Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. Stanisława Konarskiego w  Rzeszowie to 
jedna z  najstarszych szkół w  Polsce. Usytu-
owane jest w zabytkowym zespole budynków 
popijarskich. 20 marca 1668 roku papież Kle-
mens IX osobną bullą In iuncti nobis devini-
tis Pastoralis erygował w Rzeszowie konwent 
i szkołę.

Na przestrzeni lat liceum podlegało 
wielu zmianom. Dziś staje przed wyzwania-
mi współczesności i musi sprostać wymaga-
niom i potrzebom uczniów. Dlatego staramy 
się wzbogacać naszą ofertę edukacyjną. Roz-
poczęliśmy w  tym roku m.in. projekt zwią-
zany z  poprawą i  unowocześnieniem jako-
ści kształcenia, opiewający na kwotę blisko 
1 mln zł oraz projekt „Szlakiem karpackich 
ziół w  poszukiwaniu telekiae speciosae” na 
kwotę 58 tys. euro. Czterokrotnie zwycięża-
liśmy w  Rzeszowskim Budżecie Obywatel-
skim, realizując dzięki temu różne ciekawe 
projekty. Poszerzamy nasze horyzonty we 
współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Rumu-
nii, Słowacji. Działamy na rzecz środowiska 
lokalnego, organizujemy m.in. po raz czwar-
ty Biesiadę Patriotyczną w  stulecie niepod-
ległości. Włączamy się w  obchody Paniagi, 
Nocy Muzeów czy „kremówki papieskiej”, 
udostępniamy dziedziniec szkolny strzelcom 

W PRZESZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ
Jubileusz 360-lecia Liceum Konarskiego w Rzeszowie

i harcerzom. Podejmujemy nowe inicjatywy: 
uczniowie liceum przygotowują m.in. kon-
certy muzyczne dla szerszej publiczności na 
scenie Młodzieżowego Domu Kultury, Fe-
stiwal Artystyczny „Ofensywa”, Dni Kultury 
Japońskiej. Można także nauczyć się u nas ję-
zyka chińskiego! Dbamy o szkołę z zewnątrz 
– rewitalizujemy jej otoczenie (wewnętrzne 
dziedzińce), przed nami budowa patia, a bu-
dowa nowej sali gimnastycznej staje się coraz 
bliższa. 

Podejmujemy nowe wyzwania, pielę-
gnując zarazem pamięć o przeszłości. Dlate-
go szczególną wagę przywiązujemy do jubi-
leuszu. Uroczystości rocznicowe 29 września 
to dla nas dwa święta: 360. urodziny Colle-
gium Ressoviense oraz 280. rocznica uro-
dzin naszego wybitnego ucznia i nauczyciela 
– Józefa Hermana Osińskiego, pierwszego 
polskiego elektryka i  pioniera techniki od-
gromowej. Gości zaprosimy do zwiedzania 
wystawy o nim i jego dokonaniach. Towarzy-
szyć jej będą pokazy doświadczeń o tematyce 
wyładowań atmosferycznych prezentowane 
przez naszych uczniów.

Do zwiedzania udostępnimy oczywi-
ście całą szkołę: muzeum przyrodnicze z eks-
ponatami gromadzonymi od 1848 r., biblio-
tekę szkolną w  najstarszej części budynku, 
galerię uczniowską, zabytkowe odtworzone 
tableau, duży dziedziniec, na którym jest 
pomnik przyrody (90-letni dąb Władysław, 
posadzony przez wychowanka szkoły Wła-
dysława Sikorskiego wraz z  kolegami na 
zjeździe koleżeńskim w  1928 r.), wejście do 
podziemi odkryte przy murze muzealnym 
w ubiegłym roku i wiele innych osobliwości. 

Z  okazji jubileuszu szkoła otrzyma 
nowy sztandar. Dotychczas używany wyko-
nano w 1974 roku i ze zrozumiałych wzglę-
dów nie przystaje on do obecnej rzeczywisto-
ści (orzeł nie posiada korony, a przy nazwisku 
patrona pominięto skrót ks.), ale pozostanie 

on jako świadek minionej epoki i dołączy do 
pozostałych historycznych sztandarów: kopii 
sztandaru z  okresu międzywojnia, sztan-
daru Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum 
oraz sztandaru Collegium Pijarów. Główne 
uroczystości koncentrować się będą w Kinie 
Zorza, gdzie odbędzie się część oficjalna, 
inne natomiast w  budynku szkoły. Otwie-
rać będziemy szkolną izbę tradycji. Przyjmie 
ona imię zmarłego w ubiegłym roku długo-
letniego profesora liceum, dr. Józefa Świe-
body, który nie tylko udokumentował dzie-
je collegium w  kilku książkach, wychował 
wielu olimpijczyków, ale przede wszystkim 
wzbogacał tradycję szkoły o  nowe elementy 
(zabytkowe lampy, stroje historyczne, galerię 
obrazów). Kulminacyjnym punktem wyda-
rzeń będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
na granitowym głazie w  stulecie niepodle-
głej. A także otwarcie skweru poświęconego 
ks. Józefowi Hermanowi Osińskiemu u zbie-
gu ulic Piłsudskiego i 8 Marca. W godzinach 
wieczornych w Hotelu Rzeszów spotkamy się 
na balu pokoleń. Cała impreza będzie doku-
mentowana fotograficznie, a wspólne zdjęcie 
z  dziedzińca szkoły i  płyta CD zawierająca 
wszystkie fotografie będzie do nabycia już 
na wieczornym balu lub w dowolnym czasie 
w sekretariacie szkoły.

Przygotowaliśmy dla absolwentów 
publikację związaną z  historią szkoły i  jej 
współczesnością. Biuletyn Jubileuszowy ma 
charakter informacyjno-wspomnieniowy. 
Ukaże się także okolicznościowe wydanie 
magazynu szkolnego „Spiritus Scholae” oraz 
zaprezentowana zostanie specjalnie napi-
sana na tę okoliczność pieśń szkolna, która 
w  przyszłości być może stanie się hymnem 
Liceum Konarskiego. Ukaże się również 
książka poświęcona ks. Józefowi Hermanowi 
Osińskiemu. Wznowiona została publikacja 
pt. Kościół, Klasztor, Szkoła, wydana z okazji 
350-lecia szkoły. Ma ona formę albumu boga-
to ilustrowanego fotografiami. 

W  imieniu całej społeczności szkolnej 
zapraszam serdecznie na uroczystości jubile-
uszowe. Nadmieniam, że obowiązuje formu-
ła zgłoszeń w  sekretariacie szkoły. Pozdra-
wiam wychowanków szkoły, emerytowanych 
profesorów, szczególnie długoletniego dy-
rektora pana Ryszarda Kisiela. Odczuwal-
na jest ich duchowa łączność z  naszą Alma 
Mater, czego wielokrotnie doświadczyłem 
w licznych rozmowach telefonicznych i spo-
tkaniach. Dziękuję za okazywaną sympatię, 
bezinteresowną pomoc i  wsparcie. Wszyscy 
bowiem tworzymy jedną wielką „rodzinę 
Konarskiego” i czerpiemy z dorobku minio-
nych pokoleń – zobowiązani nie tylko zacho-
wać przekazane nam dziedzictwo, ale je stale 
wzbogacać. In praeterito posteritas (w prze-
szłości przyszłość) – to nasz dewiza.

   Piotr WANAT 
73. dyrektor w historii szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 w Liceum im. ks. Konarskiego
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W związku z protestem z 3 lipca 2018 r. 
przeciwko budowie pomnika Józefa 

Piłsudskiego w  Rzeszowie skierowanym do 
mojej wiadomości uprzejmie informuję, że 
wojewoda nie jest organem właściwym do 
podejmowania jakichkolwiek działań inter-
wencyjnych w tym zakresie. 

Kompetencje wojewody zostały okreś- 
lone w  ustawie z  23 stycznia 2009 r. o  wo-
jewodzie i  administracji rządowej w  woje-
wództwie (Dz.U. z  2017 r., poz. 2234) oraz 
w  ustawach szczególnych, których przepisy 
nie przewidują dla wojewody uprawnień 
nadzorczych w  sprawach lokalizacji i  budo-
wy pomników, wznoszonych w  przestrze-
ni miejskiej. Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) do wy-
łącznej kompetencji rady gminy (miasta) na-
leży podejmowanie uchwał w sprawie wzno-
szenia pomników. Jest to zadanie własne 
gminy (miasta) niepodlegające nadzorowi 
wojewody – organowi rządowej administra-
cji ogólnej. 

W ODPOWIEDZI NA LIST OTWARTY
Pan Edward Słupek (z prośbą o poinformowanie pozostałych zainteresowanych) 

Edward Słupek

Z  grupą entuzjastów 
historii Polski, w  tym 

z  naszego regionu, toczy-
my batalię o  zaniechanie 
budowy pomnika Józe-
fa Piłsudskiego na placu 

Wolności w  Rzeszowie. Po wysłaniu listów 
otwartych z uzasadnieniami zaniechania bu-
dowy pomnika, m.in. do marszałka, wojewo-
dy oraz prezydenta Rzeszowa i do biskupów, 
jedynie pani wojewoda Ewa Leniart udzieliła 
odpowiedzi pisemnej, którą zamieszczamy, 
zgodnie z jej sugestią powiadomienia zainte-
resowanych. 

Co do strony formalnoprawnej – od-
powiada Pani Wojewoda, że sytuowanie 
pomnika niby nie leży w  jej kompetencji, 
ale przykład warszawskiego usytuowania 
pomnika smoleńskiego przez wojewodę ja-
koś temu zaprzecza. Umywanie rąk od tej 
problematyki przez Panią Wojewodę trochę 
zastanawia, mając na uwadze wcześniejszą 
pracę w  instytucji badającej historię, czyli 
Instytucie Pamięci Narodowej w  Rzeszo-
wie. Pani Wojewoda twierdzi, że nie posiada 
uprawnień do oceny postaci historycznych 
i ich zasług. Jednocześnie wskazuje publika-
cję prof. Włodzimierza Sulei, która jak mnie-
mam ma obronić powstanie pomnika. Otóż 
publikacja pana profesora w  moim przeko-
naniu jest panegirykiem. Sam autor ujawnia, 
że był półrocznym stypendystą Instytutu im. 
Piłsudskiego w Nowym Jorku. A tenże insty-
tut działa w myśl ustawy z 1937 r. sprokuro-

Stosownie do art. 101 ust. 1 cytowanej 
ustawy o samorządzie gminnym, każdy czyj 
interes prawny lub uprawnienie zostały na-
ruszone uchwałą może zaskarżyć uchwałę do 
sądu administracyjnego. A  zatem, zgodnie 
z  obowiązującym stanem prawnym, tylko 
wskazane wyżej organy są właściwe do pod-
jęcia stosownych działań. 

Pragnę w  tym miejscu zaznaczyć, że 
wojewoda jako organ administracji rządo-
wej w województwie nie posiada uprawnień 
do oceny postaci historycznych, ich działal-
ności czy też ich zasług. Sprawy te mogą być 
przedmiotem polemiki odpowiednich gre-
miów naukowych i  ocen Instytutu Pamię-
ci Narodowej. W  ostatnich latach ukazało 
się wiele biografii Marszałka, z  których na 
uwagę zasługuje wydana przez Ossolineum 
w  2013 r. książka profesora Włodzimierza 
Sulei Józef Piłsudski. Jest to dość obiek-
tywnie nieapologetycznie napisana praca. 
Uczciwy bilans zasług i przewin stawia Mar-
szałka po stronie pozytywnych bohaterów 
naszej najnowszej historii, takich jak Roman 

Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy 
Daszyński i  Wincenty Witos. Józef Piłsud-
ski to nie tylko dyktator, ale również jeden 
z  ojców odrodzenia polskiej państwowości 
i o tym należy pamiętać.

Wojewoda Podkarpacki
   Ewa LENIART 

Rzeszów, 1 sierpnia 2018 r. 

CZY PIES JEST KOTEM?
W odpowiedzi wojewodzie i rajcom miejskim

wanej przez obóz sanacji, aby upamiętniać 
„dzieło” marszałka. Na jego czele stało wielu 
ministrów i oficjeli sanacji. 

Bilans zasług Piłsudskiego jest nega-
tywny. Był on krwawym zamachowcem sta-
nu, a po zamachu twórcą reżimu, co w kon-
sekwencji poprzez błędną politykę dopro-
wadziło do największych w historii cierpień 
i  kaźni narodu polskiego. Ostatnie badania 
historyczne wskazują, że zamach majowy 
w 1926 r. został sprokurowany za obce, czy-
li m.in. londyńskie pieniądze. W  archiwach 
londyńskich dostępny jest okólnik wysłany 
do attachatów wojskowych informujący, że 
w  Warszawie zostanie przeprowadzony za-
mach stanu, ale nie należy się tym przejmo-
wać, bo jest to w interesie brytyjskim. Tutaj 
przytoczę stanowisko prof. Jana Żaryna 
wyrażone w  zbiorowej publikacji Piłsudski 
i sanacja – prawda i mity: „Nie przepracowa-
liśmy tego tematu historycznego. Co więcej, 
idea rządów sanacji – trzymania za mordę 
elit opozycyjnych i  wiara w  autorytet mar-
szałka, jako remedium na wszystkie proble-
my – pozostaje do dziś kusząca”. 

Znacząca i  cenna jest wzmianka Pani 
Wojewody o innych mężach polskiej niepod-
ległości. Przy okazji jeszcze raz proszę Panią 
Wojewodę, krajankę z gminy Hyżne, o uza-
sadnienie historyczne usunięcia stamtąd po-
mnika czci poległym w okresie II wojny, aby 
zadośćuczynić obietnicy wobec moich znajo-
mych mieszkańców gminy Hyżne. 

W  sprawie budowy pomnika Piłsud-
skiego odbyła się w  Radzie Miasta Rzeszo-

wa debata z  głosowaniem za albo przeciw 
tej inicjatywie. Żenującym jest fakt dyskusji 
o  pomniku jako elemencie architektonicz-
nym i  o  tym, ile będzie kosztował. Przecież 
nie o  to nam chodzi. Liczy się symbolika 
i przesłanie, choćby edukacyjne dla młodzie-
ży i potomnych, czy upamiętniana postać na 
to zasługuje. Tylko pięciu radnych „mężów 
demokracji” odważnie zagłosowało przeciw 
budowie. Są to Andrzej Dec, Wiesław Buż, 
Konrad Fijołek, Kamil Skwirut, Robert Ho-
micki. Pozwolę sobie skomentować nikczem-
ność tej sytuacji, gdzie blok prezydenta Tade-
usza Ferenca, w którym jawią się radni o za-
patrywaniach demokratycznych, a  zagłoso-
wali kornie z wymienionymi chlubnymi wy-
jątkami. Wygląda na to, że gdyby im kazano, 
to zagłosowaliby, że „pies jest kotem”. 

Demokracja – godzi się przypomnieć 
– jest ustrojem większościowym, jednak-
że z  poszanowaniem mniejszości. Piszę ten 
tekst, bo oburza mnie siłowe decydowanie, 
gdzie liczy się meritum historyczne. Wielu 
wstydzi się decyzji upamiętnienia Ciepliń-
skiego aleją w  Rzeszowie, który okazał się 
zdrajcą i sługusem Sowietów.

     Edward SŁUPEK  

PS 
Podjąłem decyzję o kandydowaniu do 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
co zapowiadam. Pryncypia, które mi przy-
świecają, opiszę niebawem. 
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Bogusław  Kobisz

Jechałem kiedyś samo-
chodem w  Rzeszowie 

wiaduktem Tarnobrzeskim 
i  gdy skręcałem w  ulicę 
Kochanowskiego, nagle 
zjechał z  wiaduktu rozpę-

dzony na rowerze młody chłopak i chcąc przed 
zmianą świateł przejechać przez przejście, zna-
lazł się przed moim samochodem. Wywrócił 
się, gdyż widocznie nie wiedział, jak się zacho-
wać, a  może ze strachu, bo do zderzenia nie 
doszło. Ja miałem zieloną strzałkę pozwalającą 
mi na skręt w prawo, on miał zielone światło na 
przejściu dla pieszych, ale nie było tam znaku 
ścieżki dla rowerów. Chłopak się trochę po-
obijał. Miał obowiązek zgodnie z  przepisami 
zejść z  roweru i go prowadzić przez przejście, 
ale wolał pędem przejechać. Ja, po zatrzymaniu 
się przed światłami, ruszyłem, bo nikogo na 
przejściu i w granicach co najmniej dziesięciu 
metrów nie widziałem, on z  dużą szybkością 
nadjechał z góry. Został ukarany jakimś man-
datem, ale mnie to kosztowało sporo nerwów, 
myśląc, czy nic mu się nie stało, czy się nie po-
łamał. Co mi z tego, że jego wina? 

Podobną sytuację miałem niedawno na 
innym przejściu, tyle że z jakimś starszym cy-
klistą. Też się nic nie stało, też powinien prowa-

ŚWIĘTE KROWY NA ROWERACH
Chodzi o kulturę zachowania i jakość ścieżek

dzić rower, chociaż nie jestem pewien, czy ten 
rower dałby się prowadzić, bo gość był po sie-
demdziesiątce, a jego rower wyglądał na dużo 
starszy. Co z tego, że są świadkowie, co z tego, 
że nic wielkiego się nie stało, jakieś obtarcie czy 
stłuczenie, jeśli kierowca mimo wszystko de-
nerwuje się i  taka kolizja choćby najmniejsza 
pozostaje w pamięci. 

Sam zacząłem przeglądać Prawo o  ru-
chu drogowym – ustawa z dnia 20.06.1997 r., 
Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 i Kodeks drogowy 
dla rowerzystów, żeby dociec, dlaczego zda-
rzają się takie sytuacje. Przepisy te wyrażają 
postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej, 
a  ścieżki rowerowe tam były przecież dużo 
wcześniej niż u nas. Doszedłem do przekona-
nia, że chodzi tu bardziej o kulturę zachowa-
nia i jakość ścieżek. 

Przechadzając się ulicami Marszałkow-
ską, Lubelską, Warszawską w  Rzeszowie, za-
cząłem zwracać większą uwagę na to, jak za-
chowują się rowerzyści jadący tzw. ścieżkami 
rowerowymi. Wielokrotnie byłem świadkiem 
kłótni rowerzysty z  przechodniem, drobnych 
kolizji i nieporozumień. Z rozmów ze znajomy-
mi dowiedziałem się, że też mieli kilka nieprzy-
jemnych zdarzeń z rowerzystami, że nie jestem 
osamotniony z  moimi doświadczeniami. Po 
obserwacjach i  przemyśleniach doszedłem do 
tego, że są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze, w Rzeszowie w wielu przy-
padkach ścieżki rowerowe zrobione są „na siłę”, 
bez przemyślenia i  przy braku wyobraźni ich 
projektantów. Często na trasie ścieżki rosną 
drzewa lub stoją słupy oświetleniowe, śmietni-
ki, nie mówiąc o przystankach autobusowych 
i w takich przypadkach ciąg dla pieszych zwę-
ża się do tego stopnia, że nie mieści się na nim 
kobieta z wózkiem dziecięcym i zakupami, nie 
mówiąc już o tym, że trzeba tam iść pojedyn-
czo. Na wiadukcie Tarnobrzeskim są dodat-
kowo barierki i dochodzi nagminnie do spięć 
rowerowo-pieszych.

Po drugie, rowerzyści zachowują się jak 
przysłowiowe święte krowy, jadą bardzo szybko, 
nie sygnalizują, że będą mijać przechodnia, wy-
muszają przejazd. Wszyscy rowerzyści powinni 
zdawać egzamin po krótkim kursie nauki za-
chowania się na drogach i chodnikach. Powinno 
się zlikwidować drogi dla rowerów przez przej-
ścia i wprowadzić kategoryczny zakaz jazdy na 
rowerze po przejściu dla pieszych albo zlikwido-
wać strzałki zielone dla kierowców. 

Jeżeli nie zrobimy czegoś z  tym proble-
mem, to ktoś kiedyś w  nerwach skopie tyłek 
takiemu rowerzyście lub zdzieli go siatką pełną 
zakupów po głowie. Ale czy tak mają wyglądać 
stosunki kierowca – pieszy – rowerzysta?

   Bogusław KOBISZ,
prawnik

Dorota Dominik

Zaledwie miesiąc temu 
popełniłam tekst o hej-

cie i  mowie nienawiści, 
pełna lęku o  to, co będzie 
dalej. Jest już dalej. Przekra-
czamy kolejną granicę. Oto 

urzędniczka państwowa publicznie policzkuje 
osobę skandującą swój sprzeciw. Niezrażona 
i niespeszona faktem, że ludzie wokół filmują 
całe zajście, i że za moment obejrzy ją cała Pol-
ska. Najgorsze jest jednak to, że zachowanie, 
które niegdyś przypisalibyśmy najgorszemu, 
zdemoralizowanemu „elementowi”, jakiejś 
groźnej subkulturze, nie spotkało się z ostrym 
potępieniem i  jednoznaczną krytyką. Cóż 
z  tego, że rzecz cała dotyczyła przeciwników 
politycznych. Można mieć kompletnie różne 
poglądy, nie zgadzać się ze sobą, ale szanować 
człowieka. Wielu osobom nawet przez myśl nie 
przeszłoby podobne zachowanie. 

Wydaje się, że od tej chwili, pokazanej 
przez wszystkie chyba media, cały system 
wychowania młodego pokolenia należałoby 
wyrzucić na śmietnik. Bo jak to – ktoś kogoś 
policzkuje i nic? Nie ma kary, nie ma nawet su-
rowego osądu społecznego. Znaczy się – wol-
no? Co teraz mają robić nauczyciele i rodzice, 

To dzięki przemocy wznieśliśmy się na szczyt, na niej budowaliśmy strukturę, ona była siłą sprawczą ewolu-
cji, naszej dominacji, a teraz chcemy uwierzyć, że mamy nad nią kontrolę. Że nad nią panujemy. To brednie. 
Nienawiść i agresja są rakiem, który w nas drzemie. To okrutny paradoks: bez nich zniknęlibyśmy gdzieś w 
prahistorii, a jednak nas zżerają, potrzebują coraz większej przestrzeni, to ich racja bytu – wrzenie, nara-
stanie, eksplozje. Zarażamy się tym rakiem, szerzymy go z pokolenia na pokolenie, przekazujemy własnym 
dzieciom. 

Maxime Chattam, Obietnice mroku

PRZECHODZIMY DO (RĘKO)CZYNÓW
Jak wytłumaczyć to dzieciom?

gdy dziecko uderzy dziecko? Błahsze sprawy 
lądują na wokandach sądowych – że dzieci 
gryzą, szczypią się, przezywają. W  jaki spo-
sób tłumaczyć dzieciom, że takie zachowanie 
jest złe? Pojawi się dysonans poznawczy, czyli 
nieprzyjemny stan uczuciowy, który występuje 
wtedy, gdy dana osoba postrzega jednocześnie 
dwa elementy sprzeczne ze sobą. Dorośli co in-
nego mówią, co innego robią. Szuka się więc 
sposobów na poradzenie sobie z  tą nieprzy-
jemnością. Pierwszy sposób to zniekształcenie 
sensu przekazu i dopasowanie go do dotych-
czasowych struktur poznawczych (wiem, że 
ta pani źle zrobiła, ale miała powody), inny to 
podważenie otrzymanej informacjii odrzuce-
nie przekazu (to jakaś manipulacja, na pewno 
tak nie było) – strategia osób dorosłych, wresz-
cie zmiana zachowania – wcale nie jest powie-
dziane, że na lepsze. Wprost przeciwnie – brak 
konsekwencji przybliża gotowość do takiego 
zachowania i  rozgrzeszania się za nie. Młody 
człowiek dostaje przekaz – stosowanie agresji 

przynosi korzystne efekty w różnych interak-
cjach społecznych. Wolno? Wolno. 

Sądzę, ze zbliża się taki czas, gdy szkoła 
(i nie tylko) będzie miała spory kłopot z prze-
kazem wychowawczym. Dziecko jest socja-
lizowane przez całe swoje otoczenie, więc 
w określonych warunkach wszystkie jego ele-
menty mogą przyczyniać się do generowania 
zachowań sprzecznych z  ogólnie przyjętymi 
normami, w  tym do zachowań agresywnych 
i  pozytywnego stosunku do nich (walory-
zowanie agresji). Więc wszystkie te projekty 
profilaktyczne, te pogaduchy o  rozwijaniu 
kompetencji społecznych okażą się głosem 
wołającego na puszczy? Marek Hłasko napisał: 
„Kiedy się pierwszy raz uderzy bezbronnego 
człowieka w twarz, to trzeba albo zabić siebie, 
albo uderzyć po raz drugi. Za pierwszym ra-
zem nie ma się racji, ale kiedy uderzysz po raz 
drugi, to masz ją na pewno, ale nie masz już 
żadnej innej”...

   Dorota DOMINIK
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Józef Ambrozowicz

18 sierpnia wybrałem 
się na rzeszowski 

Rynek, by po latach obej-
rzeć znów W  samo połu-
dnie Freda Zinnemanna. 

Trwał festiwal filmowy zorganizowany w 111. 
rocznicę urodzin reżysera, który przyszedł 

Jerzy Dynia

Ta lista jest długa, 
a  mimo to niepełna. 

Józef Szajna urodzony 
w Rzeszowie i tutaj rozpo-
czynający edukację. Ste-
fan Marczyk mieszkający 
w  dzieciństwie przy ul. 

Marszałkowskiej. Jerzy Grotowski znający 
z  dzieciństwa wnętrza pałacyku Lubomir-
skich. Adam Hanuszkiewicz przez przypa-
dek debiutujący jako śpiewający aktor na sce-
nie Teatru im. W. Siemaszkowej, Adam Ha-
rasiewicz wprawdzie urodzony w Chodzieży, 
ale mieszkający od 7. roku życia i uczący się 
aż do matury w Rzeszowie, mieszkając przy 
ulicy Dąbrowskiego i  później Kościuszki, 
laureat konkursu chopinowskiego. Wojciech 
Kilar, lwowianin, swoistym „przejazdem” 
przez miasto, przy okazji zdobywając prze-
konanie, że nie fortepian, a kompozycja jest 
mu bliższa, co w  przyszłości już w  Katowi-
cach zaowocowało Oscarem za muzykę do 
Draculi Coppoli. Urodzony w Kowlu, rzuco-
ny za sprawą działań wojennych do Rzeszo-
wa Kazimierz Dejmek, uczeń rzeszowskiej 
„handlówki”, późniejszy reżyser, a  nawet 
minister. Urodzony w  Rzeszowie Stanisław 
Wisłocki, gigant polskiej kultury muzycz-

ŚLADAMI DIASPORY
Sławni z rzeszowskim rodowodem

nej. Tomasz Stańko, jazzman skali światowej. 
A  młodsze pokolenie? Anna Gutowska, To-
masz Chmiel, przemyślanin Robert Kabara 
kończący w  Rzeszowie średnią szkołę mu-
zyczną, bracia Dawid i Jakub Lubowiczowie, 
itd. Do tych największego formatu artystów 
miasto chętnie przyznaje się, uznaje ich za 
swoich, chociaż ich działalność nie zawsze 
miała wpływ na jego lokalną kulturę. Byli tu, 
mieszkali i wyjechali. Odpowiedź na pytanie 
dlaczego jest zbyt trudna.

W tym roku do tej listy dołączone zo-
stało nazwisko człowieka, który urodził się 
w  Rzeszowie, ale niedługo potem wyemi-
grował z  rodziną do Wiednia. Ojciec Freda 
Zinnemanna, bo o nim mowa, był lekarzem 
ordynującym w  jednej z kamienic przy rze-
szowskim Rynku. Przypuszcza się, że kiedy 
Fred, a właściwie Alfred, miał 10 lat, rodzi-
na wyjechała do Wiednia. Wracała i  znów 
wyjeżdżała. W  latach 30. Fred rozpoczął 
działalność filmowca w  Hollywood. Potra-
fił dostosować się do złożoności życia w  tej 
światowej stolicy kinematografii. W  ciągu 
kilkudziesięciu lat wyreżyserował 22 filmy 
fabularne, kilkadziesiąt dokumentalnych 
i krótkometrażowych. Światową sławę przy-
niosły mu obrazy W samo południe z Garym 
Cooperem i Grace Kelly, Stąd do wieczności, 
Pokłosie wojny, Julia, Oto jest głowa zdraj-

cy, Historia zakonnicy, Po wielkiej burzy, 
Dzień szakala. Otrzymał aż cztery Oscary. 
Z mieszkającymi w Europie rodzicami kore-
spondował tak długo, jak było to możliwe. Aż 
przyszedł Holokaust. Z  najbliższymi, z  któ-
rymi mieszkał za oceanem, unikał później 
rozmów o przeszłości i tej masowej zbrodni. 
Już po wojnie, nie wytrzymując dyktatu hol-
lywoodzkich producentów, osiadł w  Anglii, 
gdzie zmarł w  1997 roku. W  Polsce nikt by 
o  tym nie wiedział, gdyby nie przypadek. 
Dzięki temu w obecnym roku doszło w jego 
rodzinnym mieście Rzeszowie do zorgani-
zowania festiwalu „W  samo południe. Fred 
Zinnemann wraca do Rzeszowa”. Odbyły 
się projekcie filmów tego reżysera, odbyły się 
warsztaty i panele dyskusyjne. Reżyser został 
upamiętniony również muralem autorstwa 
Kamila Kuzki na ścianie kamienicy przy ul. 
Lisa-Kuli 13.

Rozwija się w mieście moda na murale. 
Powstała kolejna propozycja upamiętnienia 
w podobny sposób Ireny Sendlerowej – ratu-
jącej w  latach Holokaustu żydowskie dzieci 
– na ścianie kamienicy przy ul. Kopernika 
w pobliżu placu Ofiar Getta. Autorem mura-
lu jest krakowianin Mateusz Kołek. Pierwszy 
rzeszowski mural z wizerunkiem okazałego 
saksofonu można było już od dłuższego cza-
su oglądać na ścianie budynku naprzeciw 
placu targowego przy ul. Targowej, w  są-
siedztwie kamienicy rzeszowskich kamie-
niarzy Janików. 

W sierpniu obecnego roku na estradzie 
obok ratusza odbył się koncert zatytułowany 
Hava nagila Raysha – Raduj się Rzeszowie. 
W  wykonaniu uzdolnionych wykonawców, 
aktorów i  instrumentalistów skupionych 
wokół Stowarzyszenia Twórczego SztukPuk 
Sztuka odbył się koncert muzyki żydowskiej, 
podczas którego przypomniane zostały pio-
senki m.in. żyjącego w  okresie międzywo-
jennym w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego, 
z czteroletnim epizodem w Stanach Zjedno-
czonych, znanego w  świecie kompozytora 
Nachuma Sternheima, autora zbiorków Pie-
śni Syjonu, W moim kraju, Mojżesz się będzie 
cieszył, Przyjdź moja ukochana, Napiwek. 
Program ten został w  przeszłości wykona-
ny na scenie Teatru Maska, a obecnie został 
zaprezentowany w  nieco zmodyfikowanej 
obsadzie wykonawców z  równym, a  może 
i większym powodzeniem.

   Jerzy DYNIA Natalia Zduń, Małgorzata Pruchnik-Chołka i Monika Adamiec w spektaklu-koncercie „Hava nagila Raysha – 
Raduj się Rzeszowie” na estradzie przy ratuszu
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DWA ŚWIATY 
Dlaczego naraz w jednym miejscu?

na świat w  Rzeszowie, o  czym dotąd mało 
kto wiedział. Projekcja filmów odbywała się 
w Zorzy, gdzie czuć jeszcze zapach prawdzi-
wego kina, oraz na Rynku właśnie, później, 
bo o godzinie dwudziestej.

Pomysł zorganizowania festiwalu – ge-
nialny! Chwała dziennikarce Radia Rzeszów, 
Grażynie Bochenek, i tym wszystkim, którzy 
jej pomogli w  realizacji pomysłu. Rzeszów 
„odzyskał” wielkiego rodaka, który zawo-

jował Hollywood i  zachwycił świat swoimi 
wspaniałymi filmami. Dziełami, w  których 
dominuje najczęściej jeden motyw: jednost-
ka ludzka wobec społeczności nieprzestrze-
gającej reguł moralnych. Człowiek wierny 
swoim zasadom i walczący o te zasady nawet 
za cenę życia. 

Na czas festiwalu scena na Rynku sta-
ła się kinem letnim. Na publiczność czekały 
krzesła i ławki, a ciepłe wieczory zachęcały do 
obejrzenia filmów. Tylko że... wzdłuż sceny, 
po obu stronach, rozciągają się piwne ogród-
ki. Pełne osób biesiadujących po skwarnym 
dniu. Jest gwarno i  wesoło. W  miarę wypi-
janych trunków gwar się nasila. To jednak 
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normalne. Trudno tym ludziom cokolwiek 
zarzucić. Tylko że w  jednym miejscu znala-
zły się dwa światy: dzielny szeryf przeciwsta-
wiający się złu i rozbawiony tłum, który ma 
to serdecznie gdzieś. Każdy z  tych światów 
ma prawo do istnienia, tylko dlaczego naraz, 
dlaczego w jednym miejscu?

Przed seansami wyświetlano rekla-
mówki, m.in. o  licznych ruinach znajdują-

cych się w województwie podkarpackim. Ale 
głównie „chodził” w kółko infantylny filmik 
pt. Domówka u Janusza, w którym różne in-
dywidua prężyły się w niby-tańcu, pokazując 
swoje liczne tatuaże, łańcuchy i inne elemen-
ty ubioru jakiejś dziwnej subkultury. Nie po-
zostawało nic innego jak odwrócić krzesło 
i  usiąść tyłem do estrady, byle przeczekać 
czas do projekcji filmu.

Wtedy zza kulis wychodziła jakaś po-
stać w cieniu i z pewną dozą nieśmiałości czy 
zawstydzenia dukała jakieś słowa „na temat”. 
Gdyby nie gwar płynący z ogródków można 
by już było skupić się na filmie.

Skupić się?...

   Józef AMBROZOWICZ

Andrzej Szypuła

„W  pracowni malarskiej 
artystka rozkłada sztalu-
gi. Ma namalować portret 
Norwida. Obraz jest dopie-
ro zaczęty. Trudno jej go 
dokończyć. Nagle odnosi 

wrażenie, że obrazy się poruszyły i  zamie-
niły miejscami”. Tak rozpoczyna się wido-
wisko poetycko-muzyczno-malarskie pt. 
Norwid Współczesnych przedstawione w nie-
dzielę 2 września 2018 roku o  godz. 20.00 
przy rzeszowskiej fontannie multimedialnej 
przez Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” 
działający przy Rzeszowskim Towarzystwie 
Muzycznym. Okazją do prezentacji spek-
taklu poświęconego wybitnemu polskiemu 
romantykowi Cyprianowi Kamilowi Nor-
widowi była 100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Honorowy patronat 
nad widowiskiem objął prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc, a  dofinansowała Gmina 
Miasto Rzeszów.

Kim byliśmy w  trudnych dziejach na-
szej ojczyzny, kim jesteśmy dzisiaj jako naród 
i  społeczeństwo? Norwid – poeta, myśliciel 
i  wizjoner, zmarły na emigracji, nie pozo-
stawia złudzeń. „Jesteśmy ostatnim na ziemi 
społeczeństwem, a  pierwszym na planecie 
narodem”. Ta konstatacja każe zamyślić się 
nad naszą teraźniejszością i przyszłością. Bo 
tylko uczciwe, szanujące każdego człowieka 
społeczeństwo może budować potęgę narodu.

NORWID WSPÓŁCZESNYCH
Misterium prawdy o nas, Polakach

Norwida znakomicie dopełniały obrazy 
Olgi Samarskiej i  Renaty Niemirskiej-Pi-
sarek z artystycznej rzeszowskiej Grupy XIV 
i Stanisława Mazusia z Opola wypożyczone 
z Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Muzyka w  widowisku to nastrojowe 
Adagio S. Barbera, Śmierć Azy z  Suity Peer 
Gynt E. Griega, Larghetto z  Koncertu for-
tepianowego f-moll F. Chopina, pieśni: Na 
śniegu M. Karłowicza w  wykonaniu Natalii 

Starannie przygotowane widowisko, 
którego nie waham się nazwać misterium 
prawdy o nas, Polakach, licznie zgromadzo-
na rzeszowska publiczność odebrała z wielką 
uwagą i głęboką refleksją. Ewa Korczyńska, 
która napisała scenariusz, wyreżyserowa-
ła i  przygotowała scenografię widowiska, 
w kunsztowny sposób połączyła ważkie tek-
sty Norwida z przejmującą muzyką, nastro-
jowymi obrazami i  grą świateł, z  umiarem 
dostosowując poezję 
i  wypowiedzi poety 
do czasów współczes- 
nych, reprezentowa-
nych w  widowisku 
przez Natalię Cie-
ślachowską-Trojnar 
i  Mateusza Kwiet-
nia, świetnie grają-
cych role młodych 
Artystów Malarzy, 
studentów akademii 
sztuk pięknych. Co 
i  raz pojawiał się na 
tajemniczej scenie 
Duch Norwida prze-
konująco kreowany 
przez Jacka Zawadę, 
krążyły też tajemni-
cze Zjawy, oplatające 
obrazy i  artystów – to Małgorzata Bieda, 
Sybilla Kowalik i  Karolina Potoczna, któ-
re pod kierunkiem choreografki Katarzyny 
Łukowicz dodawały aury niezwykłości ca-

łego wydarzenia. 
Światło i  dźwięk 
spoczęło w  wytraw-
nych rękach Adama 
Frańczaka, a  całość 
zgrabnie słowem 
prowadził Mariusz 
Zieliński. W  reży-
serskim zamyśle 
wszystkie sfery ar-
tystycznego wyrazu 
– poezja, muzyka, 
malarstwo w  rze-
szowskim widowi-
sku dopełniają się 
nawzajem, ukazując 
klimat epoki z  cza-
sów Norwida z  ca-
łym dramatyzmem 
przeżyć, nostalgii, 
tęsknot za utraco-
ną ojczyzną. Poezję 

Cieślachowskiej-Trojnar, Lecioły zórazie K. 
Szymanowskiego, aria Jolanty z  opery pod 
tym samym tytułem P. Czajkowskiego i Caro 
mio ben G. Giordaniego w wykonaniu Alicji 
Płonki kreującej Ducha Marii Kalergis, aria 
Vieni o Levita z opery Nabucco, aria Banko 
z  opery Macbeth i  O  patria, o  caro patria 
z  opery Nieszpory sycylijskie G. Verdiego 
oraz pieśń Ojczyzną moją jest Bóg z muzyką 
J. Maksymiuka w aranżacji Marcina Mirow-
skiego w wykonaniu Jana Michalaka kreują-
cego Ducha Księcia Adama Czartoryskiego. 
Z wielką starannością towarzyszył artystom 
przy fortepianie rzeszowski pianista i peda-
gog Paweł Węgrzyn.

Świetnie spisała się Estrada Rzeszow-
ska, której pracownicy z wielkim oddaniem 
przygotowali niełatwe nie tylko artystycznie, 
ale i  organizacyjnie widowisko plenerowe 
w  nastrojowym otoczeniu fontanny. Próba 
połączenia trudnej poezji Norwida, jego my-
śli, idei z  czasami nam współczesnymi bar-
dzo się udała.

   Andrzej SZYPUŁA
Alicja Płonka i Jan Michalak

Natalia Cieślakowska-Trojnar i Zjawy
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Jan Krowiranda, student 
lotnictwa i kosmonautyki 

Politechniki Rzeszowskiej, 
przez dwa tygodnie brał 
udział w  analogowej misji 
marsjańskiej Ares III w  sy-
mulowanej bazie kosmicznej 
Lunares na terenie byłego 
lotniska wojskowego w Pile. 
Uczestnicy byli całkowicie 
odcięci od świata zewnętrz-
nego, symulując pobyt na 
Marsie. Udział w tej misji to 
jedna z  najlepszych decyzji, 
jakie podjął w życiu student 
z Rzeszowa. – Umożliwiono 
mi pracę w międzynarodowym zespole oraz 
spotkanie z  ludźmi z  europejskiego sekto-
ra kosmicznego. Jednym z  moich celów jest 

POBYT NA MARSIE
Z udziałem studenta Politechniki Rzeszowskiej

zostanie astronautą, jeszcze 
sporo pracy przede mną – 
przyznaje Jan Krowiranda.

Analogowi astronau-
ci podczas misji prowadzili 
eksperymenty naukowe i te-
sty kognitywne, które spraw-
dzają, jak na izolację reagują 
ciało i  psychika człowieka. 
Podczas wyjścia na symulo-
waną powierzchnię Marsa 
uczestników misji obowią-
zywały pełne procedury. 
Musieli zakładać skafandry, 
czekać 15 minut w śluzie po-
wietrznej na wyrównanie się 

ciśnienia z zewnątrz oraz utrzymywać stałą, 
dwukierunkową łączność radiową. Astro-
nauci prowadzili badania nad roślinnością. 

– W  habitacie mieliśmy cały system hydro-
poniczny, pionowy ogród i rośliny osadzone 
w porowatych granulkach, które zatrzymują, 
ale i przepuszczają wodę. Hodowaliśmy tylko 
rośliny jadalne. Naszym zadaniem były co-
dzienne obserwacje ich wzrostu i  reakcji na 
odmienną, marsjańską długość doby – mówi 
Jan Krowiranda. 

Podczas misji badaniom poddano tak-
że dwie grupy owadów, sprawdzając, jakie 
zmiany zachodzą przy skrajnie różnych wa-
runkach oświetlenia. Zadaniem członków 
misji Ares III było też testowanie systemu 
HabitatOS do zarządzania bazą kosmiczną. 
Opracowany przez twórców pilskiej bazy au-
torski system trafi teraz na testy do NASA. 
W zeszłym roku w habitacie Lunares odbyły 
się trzy misje. W  jednej z  nich, jako pierw-
szy niepełnosprawny naukowiec na świecie, 
uczestniczył Marcin Kaczmarzyk z  Poli-
techniki Rzeszowskiej.

    Piotr BIERNACKI

Sylwia Chodorowska-Kozień

Nierzadko zdarza się, że pojedynki o domi-
nację w chmarze kończą się ciężkimi obrażeniami 
bądź śmiercią jednego z konkurentów. O tajnikach 

RYKOWISKO CZAS ZACZĄĆ
Rozmowa ze Zdzisławem Siewierskim, prezesem Koła Łowieckiego „Podgorzałka” w Rzeszowie

	Ocena wieku jelenia nie jest sprawą ła-
twą. 

– Wiek byka ocenia się na podstawie ta-
kich cech, jak sylwetka, poroże, zachowanie, 
kształt głowy i  jej podstawa, kształt karku, 
zapadnięte boki, sposób chodzenia czy prze-
mieszczania się. Ocenę wieku ułatwia też 
zachowanie się poszczególnych osobników 
w  grupie, dlatego też hierarchia i  stosunki 
socjalne odgrywają w niej dużą rolę. Młody 
byk jest nieostrożny, zachowuje się w pewien 
sposób nonszalancko, chętniej też wychodzi 
na otwartą przestrzeń. Natomiast starsze 
byki są czujne, ostrożne, mają swoje okreś- 
lone trakty, ścieżki, które często zmieniają. 
Zanim wyjdą na otwartą przestrzeń, potrafią 
długo stać na ścianie lasu. Łapią wówczas po-
wietrze chrapami, aby wyczuć obce zapachy, 
a na zwiad wysyłają młodego byka (chłysta). 
Dlatego poza rykowiskiem spotkania z kró-
lem kniei należą do rzadkości i trwają bardzo 
krótko.

	Panuje przekonanie, że wiek byka moż-
na poznać na podstawie ilości odnóg na tyce.

– Nie jest to prawda. W  pierwszym 
roku może tak, ponieważ jeleń wykształca 
typowe poroże (szpicak). Natomiast w  dal-
szych latach w żadnym przypadku nie moż-
na sugerować się liczbą odnóg. Raz w  roku 
jeleń zrzuca poroże i raz w roku je nakłada. 
Najstarsze byki zrzucają je pod koniec lutego, 
zaś najmłodsze pod koniec marca. Jelenia po 

zrzuceniu poroża nazywa się gomółą. Jeleń, 
to zwierzę typowo stadne, a podstawowymi 
jednostkami w  populacji są grupy żeńskie 
i męskie. Łanie oraz młode byki w wieku od 
jednego do trzech lat tworzą chmarę, którą 
prowadzi na żer i czuwa nad jej bezpieczeń-
stwem najbardziej doświadczona i  dorodna 
łania z cielakiem, zwana licówką. Natomiast 
chmary męskie złożone są z samych byków, 
którymi przewodzi młody byk. Prawie cały 
rok chmary męskie i żeńskie zajmują oddziel-
ne areały bytowania. W  okresie godowym, 
zwanym rykowiskiem, następują zmiany, 
które polegają na tym, że zaczynają się two-
rzyć grupy mieszane, złożone z  łań, cieląt 
i  jednego dorosłego (stadnego) byka, który 
przewodzi haremowi. Przed rykowiskiem 
byki intensywnie żerują, nabierając sił. Mówi 
się o nich, że są „kraśne”. Podczas chłodnych 
jesiennych nocy słychać w lesie niesamowite 
ryczenie byków. Rycząc, dają znać o sobie ła-
niom jak i konkurentom. Na podstawie bar-

i  zachowaniach oraz zwyczajach stadnych związanych ze środowi-
skiem króla kniej, zwłaszcza podczas jelenich godów, jest ta opowieść 
doświadczonego i  wrażliwego myśliwego, jakim jest Zdzisław Sie-
wierski. Nawiasem mówiąc, tak dla przypomnienia, wojewoda pod-
karpacki w latach 2001–2003.

wy głosu byki rozpoznają siebie nawzajem. 
Również łanie potrafią rozpoznać po głosie, 
czy byk jest stary czy młody, silny czy słaby. 
Jeżeli byk po ryku rywala „stwierdzi”, że nie 
ma w  walce szans, odchodzi, zaś ten, który 
wygra, zatrzymuje swoją chmarę lub przej-
muje chmarę rywala. Oprócz tego, że byk 
stadny co jakiś czas pokrywa łanie, to musi 
je pilnować przed rywalami. Konkurentami 
w zalotach są chłysty, młode byki, które nie 
biorą udziału w  rykowisku, ponieważ nie 
mają szans konkurowania z bykami silnymi, 
stadnymi. Jednak potrafią wytrwale krążyć 
w  pobliżu chmary i  jak tylko nadarzy się 
okazja pokrycia rujnej łani, wykorzystują ją.

	 Nierzadko zdarza się, że pojedynki 
o dominację w chmarze kończą się ciężkimi 
obrażeniami bądź śmiercią jednego z kon-
kurentów.

– Po rykowisku byki, które brały w nim 
intensywny udział, są wyczerpane dużą 
utratą energii (tracą ponad 30 procent swo-
jej wagi). Odpoczywają wtedy w  samotno-
ści przez pewien okres. Najczęściej zalegają 
w  młodniku, z  którego niechętnie się prze-
mieszczają. Uwidocznione kości, biodra, 
spuszczony łeb, wygięty kręgosłup wskazują 
na to, że byk jest „spadły”. Po zagojeniu ran 
(w  wyniku walk z  innymi bykami o  łanie), 
kiedy już osiągną dobrą kondycję fizyczną, 
grupują się, tworząc chmary męskie.

   Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Jan Krowiranda

Zdzisław Siewierski w galowym mundurze
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Elżbieta Winiarska

11 grudnia 2017 roku 
godz. 19.00… pre-

miera” tak Jolanta Nord 
zaznaczyła swój udział 
w  premierze spektaklu pt. 
Józef Błogosławiony w  reż. 

prof. Janusza Pokrywki. To wydawałoby się 
mało znaczące zdanie mogło zniknąć w sie-
ci internetowej za jednym kliknięciem, ale 
dla mnie, gdy czytałam tę wiadomość, to był 
znak, dzwonek, aby zareagować. Moja kole-
żanka z Teatru Kacperek, Jolanta Nord, przy-
jaciółka przez całe życie, która wprowadza-
ła mnie w  tajniki teatralnej sceny lalkowej 
przez dziesięciolecia pracy w  tymże teatrze 
ogłosiła, że to jej ostatnia premiera! Nie do 
wiary. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, 
że przez długie lata bezdomny, bez własnej 
sceny wówczas Kacperek, grywał też na sce-
nie Domu Kultury WSK spektakle, również 
premiery. A  tego dnia właśnie, 11 grudnia 
2017 r., miało miejsce ważne dla Jolanty wy-
darzenie – ostatnia premiera. Koło się za-
mknęło. W pięknie odnowionej sali widowi-
skowej obecnego uniwersyteckiego Wydzia-
łu Muzyki odbyła się wspomniana premiera 
spektaklu poświęconego życiu i działalności 
ks. Józefa Kowalskiego. Jolanta Nord wcieliła 
się w postać Matki głównego bohatera.

Nie mogę więc nie wspomnieć w  tym 
jubileuszowym kontekście 55-lecia pracy ar-
tystycznej przypadającego w  obecnym roku 
i owej ostatniej premiery w bogatym dorobku 
artystycznym Jolanty Nord, aktorki lalkarki 
w Teatrze Lalki i Aktora Kacperek. Bo już 27 
lat minęło, jak przeszła na emeryturę, pozo-
stając nadal aktywną zawodowo, spełniającą 
się w działalności społecznej, jako animator-
ka kultury. Ale przez 28 lat była związana 
z  jedynym na Podkarpaciu teatrem lalko-
wym. Swoją pracę w teatrze rozpoczęła jako 
adeptka w  1963 roku, a  w  1968 r. zdała eg-
zamin aktorski przed Komisją Artystyczną 
Ministerstwa Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 
Zdobywała doświadczenie w wielu przedsta-
wieniach – tych premier było ponad 55. Brała 
udział w spektaklach, które grane były nawet 

KOŁO SIĘ ZAMKNĘŁO
Ale czy to ostatnia premiera jubilatki Jolanty Nord?

kilkaset razy. Oprócz wielkiej satysfakcji 
i  radości z  pracy dla młodych widzów, jak 
niejednokrotnie wspominała w  swoich wy-
wiadach, te 28 lat pracy przyniosło jej wiele 
wyróżnień i nagród. Brała udział w festiwa-
lach krajowych i zagranicznych. Wyjeżdżała 
z  zespołem na festiwale do Opola, Bielska-
-Białej, Krakowa, Białegostoku, Torunia oraz 
za granicę: do Koszyc, Lwowa, Charleville-
Mézières, Zagrzebia. W  Zagrzebiu grała 
spektakl w  języku esperanto. Wzięła udział 
w głośnym przedstawieniu Car Maksymilian 
w  reż. Zbigniewa Umińskiego, w  insceniza-
cji Krystyny Mazur i  scenografii Romualda 
Strzeleckiego. Z  tym przedstawieniem Kac-
perek zaproszony został przez Wojciecha 
Siemiona do Starej Prochowni w Warszawie. 
Jolanta Nord grała w nim rolę Adolfa, „syna 
nieusłuchanego”, pięknie śpiewając swym 
aksamitnym głosem – to słowa reżysera 
Stefana Stojałowskiego, który jak wspomina 
aktorka, nauczył ją podstaw sztuki lalkar-
skiej. Aktorka brała też udział w spektaklach 
nagrywanych w Telewizji Polskiej, emitowa-
nych w programie ogólnopolskim TVP.

Kiedy 1 września 1991 r. przeszła na 
emeryturę, związała się ze Sceną Propozycji 
Janusza Pokrywki, która działała przy Es-
tradzie Rzeszowskiej. „Zostały mi już tylko 
rękawiczki” – cytuję słowa aktorki nawią-
zujące do specyfiki plastycznego i  opartego 
na świetnym aktorstwie teatru Janusza Po-
krywki. Na Scenie Propozycji grała również 
pamiętne role w wielu premierach, a były to 
takie spektakle, jak O  tym jak Jasiek diabła 
spotykał, Serenada wg S. Mrożka, Z drewna 
są nasze twarze wg poezji Tadeusza Nowaka, 
Siedem obrazów Don Kichote wg Cervantesa. 
Na Scenie Propozycji grała również spekta-
kle edukacyjne, były to trzy części edukacji 
teatralnej przygotowane z myślą o młodzieży 
szkolnej i z wielkim powodzeniem realizowa-
ne, przybliżające uczniom wiedzę o  teatrze. 
W  drugiej części pn. Teatr lalek – bliskie 
spotkania zagrała z  teatralnym partnerem 
Tadeuszem Czwakielem ponad 500 spektakli 
w formie lekcji teatralnych w prawie wszyst-
kich szkołach województwa podkarpackiego.

Ze Sceną Propozycji uczestniczyła 
w  spektaklach charytatyw-
nych w  Rzeszowie i  okoli-
cach. Aktorka jako anima-
torka kultury równocześnie 
od wielu lat współpracuje 
z  Wojewódzkim Domem 
Kultury. Swoją wiedzę o  te-
atrze i  aktorstwie przybliża 
podczas spotkań z  młodzie-
żą, występując jako jurorka 
konkursów. Od lat związana 
z  konkursem „Poeci i  pi-
sarze – dzieciom” (obecnie 
„Literatura i  dzieci”), udzie-
la konsultacji nauczycielom, 
instruktorom, młodzieży, 
dzieli się swoim doświadcze-

niem. Angażuje się również w  domach kul-
tury, prowadząc zespoły teatralne, a efektem 
jej pracy są nagrody zdobywane przez mło-
dzież na przeglądach teatralnych. Bardzo 
aktywna w Towarzystwie Kultury Teatralnej 
w  Rzeszowie, gdzie pełni funkcję wicepre-
zesa. Współpracuje również z  Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, 
służąc pomocą w przygotowaniach młodzie-
ży do konkursów. Jej zaangażowanie widać 
w  Fundacji ABCXXI – „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W Wydziale Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego prowadziła zajęcia ze stu-
dentami, ucząc dykcji i  interpretacji tekstu 
literackiego. Przez wiele lat była związana 
z Radiem Rzeszów. Brała udział w audycjach 
dla dzieci i młodzieży w „Radiu dla Najmłod-
szych”.

Ważnym elementem jej działalności 
artystyczno-zawodowej jest wolontariat. Ak-
torka stale współpracuje ze Szpitalem Woje-
wódzkim nr 2 w  Rzeszowie, zawsze gotowa 
do spotkań z  dziećmi przebywającymi na 
leczeniu w szpitalu.

55 lat pracy w zawodzie aktorki to wiel-
ki bagaż doświadczeń nabytych na artystycz-
nej drodze. Jolanta Nord już wtedy, gdy była 
młodą aktorką, zdobywała i  udoskonalała 
własny warsztat aktorski, ale też dzieliła się 
swoimi umiejętnościami, przekazując mło-
demu pokoleniu swą wiedzę i tak czyni to do 
dziś. Zawsze pełna energii, zapału, nigdy nie 
odmawia tym, którzy zapraszają ją do współ-
pracy.

Jolanta od wielu dziesięcioleci jest ak-
tywnym członkiem Związku Artystów Scen 
Polskich. Z  okazji jubileuszu 55-lecia pra-
cy twórczej za talent i  wysokie osiągnięcia 
w  dziedzinie sztuki lalkarskiej została uho-
norowana listem gratulacyjnym Zarządu 
Głównego ZASP i Sekcji Teatrów Lalkowych. 
Szczególnym i  bardzo ważnym wyróżnie-
niem było też otrzymanie Brązowego Meda-
lu Zasłużony dla Kultury Gloria Artis, przy-
znanego przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkie gratulacje dla aktorki, słowa 
uznania i podziwu. I powtarzając za nią „bo 
jak się tyle grało – to musi się grać nadal”, 
drogiej jubilatce życzymy tego z całego serca. 
Wierzymy, że spotkamy się na scenie, bo „ak-
torstwo to nałóg, tyle że szlachetny”.

   Elżbieta WINIARSKA

Jolanta Nord w  roli Bruny w  „Serenadzie” Mrożka 
Sceny Propozycji. Obraz olejny (56 x 71 cm) nama-
lował John Rzewuski (Kanada) według fotografii 
Tomasza Nachtmana

Jolanta Nord z mężem Jerzym honorowani przez prezydenta Tadeusza 
Ferenca z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
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Hanna
Krupińska-Łyp

Aby uświadomić so-
bie, co stanowi jedno 

z  najważniejszych źró-
deł inspiracji twórczości 
artystycznej, dobrze jest 

przypomnieć znane, ale jakże mądre słowa 
Johanna Wolfganga Goethego: „Kto poetę 
chce zrozumieć, musi pojechać do jego kra-
ju” (Dywan Zachodu i  Wschodu, motto do 
Not i rozpraw, 1819).

Stwierdzenie to może stanowić pod-
stawę interpretacyjną większości dokonań 
kreatorskich Ani Nowak. Tak właśnie mó-
wili o niej ci, którzy ją znali, używając życz-
liwego deminutivum jej imienia. Ania była 
osobą ciepłą, kochającą ludzi i  życie. Taki 
wizerunek wyłania się z  poświęconego jej 
Arkusza Poetyckiego. Wiersze o Annie Nowak 
z cyklu Byli wśród nas, wydanego przez od-
dział Związku Literatów Polskich w Rzeszo-
wie w roku 2018. Zbiór gromadzi 17 tekstów 
poświęconych poetce i jeden tylko jej autor-
stwa, napisany dla Ludmiły Pietruszkowej, 
która jako bliska koleżanka i  przyjaciółka 

KOCHAJĄCA LUDZI I ŻYCIE
Pamięci Anny Nowak

wprowadziła ją w roku 1996 do 
rzeszowskiego oddziału ZLP. 
To wspomnienie Ani o  Lud-
mile ma także charakter epi-
cedialny, powstało bowiem po 
śmierci Ludmiły Pietruszkowej. 
Pozostałe teksty skupiają się na 
przypomnieniu zarówno twór-
czości Anny Nowak, jak i  jej 
osobowości. Autorzy liryków to: 
Adam Decowski, Celina Depa, 
Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Tere-
sa Paryna, Małgorzata Żurecka – czyli bliscy 
koledzy poetki. 

Jak widzieli i  kreowali postać tej, któ-
ra odeszła? Na wstępie należy podkreślić, iż 
życie Ani bynajmniej nie było sielanką, jed-
nak nigdy się nie skarżyła. Starała się, aby 
obraz świata wykreowanego w jej poezji był 
ciepły i piękny. Nie chciała się uskarżać, cie-
szyła się życiem. Tak właśnie wspominają ją 
autorzy tekstów. W  dramatycznym wierszu 
Krótka znajomość Małgorzata Żurecka pi-
sze: „Anna dojrzały owoc./ Anna dojrzała 
poetka./ Anna, Anna – kobieta”. Kobieta 
o  pięknym uśmiechu, niezwykle bujnych, 
starannie ułożonych tycjanowskiej rudości 

włosach, w  niebanalnych sukniach, o  silnej 
osobowości i równie silnym temperamencie, 
o której, kreśląc jej staranny portret, Mieczy-
sław A. Łyp pisze: „Po pierwsze: wina istnie-

nia/ zbytnio jej nie przerażała/ 
Śpiew taniec pokusa księżyc/ 
nęciły ją tak samo/jak dobro 
czułość piękno/ i  litera nowe-
go wiersza/ Nad wyraz jednak 
kochała/ wielki świat kolorowy 
drobiazg/ kryształową wazę 
obraz/ i wieczorne światło/ po-
łożonego w  dolinie Rzeszowa” 
(Między światami. Opowieść 
o poetce).

Kochała także przyrodę: 
bujne trawy, drzewa, a  nade 
wszystko kwiaty, których 

mnóstwo pielęgnowała starannie w  swoim 
ogrodzie w  Hermanowej. I  właśnie Her-
manowa była jej krajem, jej małą ojczyzną. 
Prawie 30 lat mieszkała na Podkarpaciu, ale 
to w Hermanowej był jej ukochany, piękny, 
jasny dom na zielonym wzgórzu, niezwykle 
gościnny, otwarty dla wszystkich. Wspania-
le zadbany ogród zadziwiał różnorodnością, 
a  każdy gość był obdarzany bukietem. Po 
jej śmierci, jak napisała Zdzisława Gór-
ska, „Uśmiech zamarł na drzwiach domu” 
w  wierszu zaczynającym się od słów: Czer-
wiec jak wtedy pachnący,/ ale zrezygnowane 
piwonie/ przymierają różem/ złote rybki nie 
spełniają/ życzeń nikomu/ nenufary otwie-
rają się/ automatycznie, na szyfr słońca,/ nie 

ARKUSZ  POETYCKI                   Rzeszów 2018

ODDZIAŁ  ZLP  W  RZESZOWIE

BYLI  WŚRÓD  NAS
Wiersze o Annie Nowak (1936–2009)

Janina Majer

Dwieście lat liczy Szko-
ła Podstawowa w  Żo-

łyni niedaleko Łańcuta. 
Bogata historia przetrwała 
w  skrzętnie przechowywa-
nych zapiskach, dokumen-

tach i  fotografiach dzięki zapobiegliwości 
nauczycieli i innych mieszkańców.

W  1818 r. w  Żołyni utworzono szkołę 
publiczną „w  chacie uszczelnionej mchem 
i  gliną, pobielonej wapnem z  jedną izbą 
lekcyjną”. Nauczyciel Michał Dyndowicz 
przepracował w niej 41 lat! Podobnej deter-
minacji nie brakło następnym pokoleniom 
nauczycieli. Szkoła podstawowa przetrwała 
rozbiory, wojny światowe i  lata powojenne. 
Obecnie są w Żołyni trzy szkoły podstawowe 
i od 1945 liceum ogólnokształcące.

Bogatą historię żołyńskiego szkolnictwa, 
zarazem swojej nauczycielskiej rodziny, przy-
pomniała na domowej wystawie Anna Ogrod-
nicka-Burghardt, wieloletnia nauczycielka 
matematyki w liceum. Anna, od lat na emery-
turze, zebrała dokumenty, zdjęcia i świadectwa 
szkolne od 1909 r. Tego roku jej dziadek Waw-
rzyniec Janusz został kierownikiem szkoły. Po 

SIŁA W TRADYCJI
Dawni uczniowie z Brazylii, Francji i Australii

1918 r. z  jego inicjatywy powstał plan budowy 
murowanego gmachu szkoły na miejscu dwu 
starych drewnianych domków. Budowę konty-
nuował jego zięć i następca Karol Ogrodnicki, 
ojciec Anny. Z  żoną Kazimierą, nauczycielką, 
pracowali w żołyńskiej szkole do 1939 r. Kiedy 
jako oficer ruszył na front, przekazując kierow-
nictwo szkoły Janowi Wróblewskiemu, nie wie-
dział, że z wojny nie wróci, 16 kwietnia 1941 r. 
został zamordowany w Katyniu. Dziadek i oj-
ciec Anny trwale zapisali się w pamięci miesz-
kańców Żołyni jako ofiarni nauczyciele i  ani-
matorzy kultury. Anna cieszy się, że tradycje na-
uczycielskie są kontynuowane w jej rodzinie już 
w czwartym pokoleniu. Trójka dzieci wybrała 
nauczanie, nieżyjący mąż Czesław Burghardt 
także był nauczycielem.

Jan Wróblewski kierował szkołą pod-
stawową 35 lat, w  latach 1939–1974, korzy-
stając z nauczycielskiego wsparcia żony He-
leny. Podobne zaangażowanie dostrzegałam 
zawsze u  mojego ojca Romana Majera, dy-
rektora żołyńskiego LO w  latach 1952–1961 
i mojej mamy Zofii, nauczycielki.

Dzieje żołyńskiej oświaty doczekały się 
rzetelnie opracowanej monografii Historia 
szkolnictwa w Żołyni autorstwa Aleksandry 
Kątnik i  Magdaleny Kątnik-Kowalskiej. 
Książka i  album Żołynia w  starej fotografii 
budziły ogromne zainteresowanie uczest-
ników IV Zjazdu Żołyniaków, który towa-
rzyszył jubileuszowi szkoły. Przyjechało po-
nad 260 żołyńskich patriotów z  Polski oraz 
Francji, Australii i Brazylii. Z  sentymentem 
oglądali stare zdjęcia i dokumenty w  szkole 
i domu kultury, odnajdując nauczycieli, kole-
gów, siebie samych. Z radosnym zdumieniem 
postrzegali zmiany dokonane w Żołyni – no-
woczesny budynek liceum, boiska szkolne, 
uporządkowany rynek, nowy dom kultury. 
Gorąco oklaskiwali koncert orkiestry stra-
żackiej, występy zespołu Dolanie i  Turków 
w paradnych strojach. 

Trud obecnych żołyńskich nauczycieli 
i  ich kolegów z  przeszłości, rodzin i  pozo-
stałych mieszkańców Żołyni wspaniale za-
owocował tak piękną uroczystością i spotka-
niem pokoleń, że warto by było powtórzyć ją 
w przyszłości.

    Janina MAJER
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POETYCKO NA KRAWCÓWCE

Gościnny dom na Krawcówce 5 w Miej-
scu Piastowym, gdzie gospodarzą od lat 

dr Zofia Bartecka i Jan Tulik, był miejscem 
kolejnego spotkania poetyckiego. W sobotę 
18 sierpnia Mirosław Welz, poeta, aforysta, 
autor tekstów piosenek, członek ZLP, przed-
stawił swoje wiersze z tegorocznego tomiku 
Kudłate Anioły, a  także aforyzmy ze zbio-
ru W pestce myśli (2018). Autor daje wyraz 
swojej empatii do naszych braci mniejszych, 
w  tym psów i  kotów, które mniej czy bar-
dziej zauważalnie towarzyszą człowiekowi 
od zarania dziejów. Daje się też zauważyć 
w tych wierszach przesłanie humanistyczne, 
a czasem ironię lub autoironię, gdy podmiot 
liryczny wcieli się w duszę zwierzęcia. Nato-
miast w jednym z aforyzmów autor nie bez 
pewnej kokieterii pisze: „Czasami moje my-
śli są mądrzejsze ode mnie, wtedy piszą się 
same”. Jan Tulik zauważył: „Autor rzeczo-
nych wierszy to miłośnik natury, zwłaszcza 
surowej. Jego rejony to Bieszczady. Pewnie 
fascynacja tymi górami zaowocowała dzie-
siątkami tekstów na ich temat. Są śpiewane, 

Panorama literacka Podkarpacia

Jan Tulik, Mirosław Welz, Zofia Bartecka  
i wójt Marek Klara
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MEDAL HONOROWY 

Medalem Honorowym im. Jakuba Woj-
ciechowskiego Za Zasługi dla Kultury 

Robotniczej nagrodzona została poetka Ma-
ria Gibała, wiceprezes RSTK w  Przemyślu. 
Odbyło się to w Barcinie podczas sympozjum 
naukowego poświęconego życiu i twórczości 
klasyka w robotniczej bluzie, patrona meda-
lu, który sławę zdobył w okresie międzywo-
jennym. Sam Tadeusz Boy-Żeleński był pod 
urokiem tego samorodnego talentu. Uro-
czystość zorganizowało RSTK w  Bydgosz-
czy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 

aranżowane w  różnych odcieniach”. Spo-
tkaniu towarzyszyła także recytacja wier-
szy przez poetkę i  malarkę Dorotę Kwokę. 
Spotkanie podsumował Ryszard Zatorski, 
podkreślając, że dążenia poetyckie Miro-
sława Welza, od piosenki literackiej, przez 
poezję, do aforyzmu znajdują swą najlep-
szą realizację w  odwrotnej kolejności, bo 
celność skondensowana aforyzmu znajduje 
się także w  wersach jego poezji, przenika 
do piosenki, tworząc jej dodatkowy, wielo-
znaczny walor. W  spotkaniu udział wzięło 
wielu miłośników poezji, w  tym aż z  Kra-

kowa, także podkarpackich twórców, m.in. 
prof. Marlena Makiel-Hędrzak, s. Dawida 
Ryll, Anna Munia, Wacław Turek, Tadeusz 
Masłyk, Janusz Hędrzak, a także wójt gmi-
ny Miejsce Piastowe Marek Klara, który od 
lat wspomaga wiele inicjatyw kulturalnych, 
w  tym założoną przez siebie Bibliotekę Po-
etów Miejsteckich.

   JAN BELCIK

Andrzej Piątek

Staraniem oficyny 
„Znak” ukazała się 

książka Zagram ci to kie-
dyś. Stanisław Radwan 
w  rozmowie z  Jerzym Ill-
giem, opowieść barwna, 

obfita w  wiele nieznanych faktów z  życia 
teatralnego w  ujęciu znakomitego twórcy 
muzyki pisanej dla teatru i  filmu, dyrekto-
ra Narodowego Starego Teatru w  Krakowie 
w  latach jego świetności, rodzaj zwierzeń 

ZAGRAM TO KIEDYŚ…
Dla każdego, kto interesuje się teatrem

wobec przyjaciela i krytyka Je-
rzego Illga. 

Jak w  kalejdoskopie 
przesuwają się przed oczyma 
czytelnika postacie wizjonerów sceny, m.in. 
Swinarskiego, Grzegorzewskiego, Wajdy, Ja-
rockiego i Hübnera. Opowiadający odsłania 
kulisy słynnych przedstawień, wielu teatral-
nych przygód, podkreśla rolę mistrzów w bu-
dowaniu sztuki teatru i  potrzebę ciągłości 
w  kulturze. Odtwarza atmosferę życia swe-
go słynnego rodzinnego klanu krakowskich 
artystów, kreśli pięknie portrety rodziców, 

bliskich i dalszych krewnych, kobiet 
z sobą związanych. A także ważnych 
osobistości, które znał i  podziwiał, 
Wojtyły, Pendereckiego, Demar-
czyk, Skrzyneckiego, Starowieyskie-
go, Polańskiego.

Czytelnik kochający anegdoty 
rad przeczyta, jak autor zepchnął 
kiedyś z  taboretu przy fortepianie 
samego Rubinsteina, jak ścierał się 
o różne spojrzenia na kulturę z pre-
mierem Rakowskim i  jak wymyślił 

Niemena do roli Chochoła w filmowym We-
selu Wajdy według słynnego dramatu Wy-
spiańskiego. Fascynująca lektura dla każde-
go, kto interesuje się teatrem, szerzej pojętą 
kulturą i w jakimś sensie czuje się duchowo 
zakorzeniony w Krakowie. Gorąco polecam!

     Andrzej PIĄTEK

czekając na zachwyt/ Jaśmin otula zapa-
chem/ nielicznych gości,/ gubiąc kremowe 
łzy płatków” (Ogród bez Ciebie).

Ania Nowak była osobą akceptowaną 
przez społeczność Hermanowej, otwartą na 
wszelkie inicjatywy, spotkania z  czytelni-
kami, szeroko pojętą działalność charyta-
tywną. Placówki kulturalne Tyczyna oraz 
szkoła podstawowa w  miejscowości jej za-
mieszkania po jej odejściu nadal organizują 
spotkania literackie poświęcone jej twór-
czości. W  wierszach zebranych w  Arkuszu 
Poetyckim koleżanki i  koledzy dają wy-
raz swojemu przekonaniu, iż Ania Nowak 
z  pewnością jest w  niebie, być może nawet 
egzystuje tam jako anioł. Taki obraz kreuje 
Celina Depa: „Jestem ci winna pożegnanie/ 
kołyszę w  myślach/ otwarte ramiona na-
szych rozmów/ zazdroszczę niebu radości 
spotkań/ ale przecież święci/ też potrzebują 

przyjaznych dusz// zapewne tłoczą się wo-
kół ciebie/ a ty jak zwykle prosto i szczerze 
tulisz do serca/ białe skrzydła anielskich 
dusz” (Świetlisty promień).

Każdej z tych kreacji towarzyszy oczy-
wiste w  takich sytuacjach poczucie pustki, 
bólu, nieodwracalnej straty. Jak pisze Teresa 
Paryna „Nasz czas to przecież// długa lista 
pożegnań”. Ta sama autorka odwołuje się do 
autentycznie zaistniałej sytuacji w  wierszu 
Przeglądając fotografie: „I wrócisz tak zwy-
czajnie/ jakby tej śmierci nie było./ W progu 
zawołasz – słuchajcie!/ Niebo mi się przy-
śniło…”.

Była kiedyś taka rozmowa z Anią No-
wak, która opowiadała, że straciła na chwilę 
świadomość, siedząc przy swoim biurku. 
Kiedy się ocknęła, stwierdziła, że prawdo-
podobnie umarła i  jest w niebie. Zaskoczył 
ją widok stojącej obok paprotki – zdziwiła 

się, że w niebie są takie same paprocie, jak 
w jej domu. To na szczęście nie była jeszcze 
ta chwila. Ta chwila przyszła 30 stycznia 
2009 roku po dramatycznej walce z choro-
bą w szpitalu w Rzeszowie. Jak przejmująco 
stwierdza Teresa Paryna w  tekście A  Anny 
już nie ma tu…: „Po poetach zostają często 
niedokończone wiersze,/ a  nade wszystko 
wielka przeraźliwa cisza”.

Tomik ten ma charakter wspomnienia – 
ma pomóc ocalić od zapomnienia postać po-
etki i jej twórczość. Stąd różnorodność gatun-
kowa: psalm, opowieść, epitafium, epicedium. 
Całość starannie dopracowaną graficznie 
i  konstrukcyjnie dopełniają obrazy i  zdjęcia, 
służące zarówno utrwaleniu ulotnych chwil, 
jak i stworzeniu stosownego nastroju.

     Dr Hanna KRUPIŃSKA-ŁYP
Uniwersytet Rzeszowski
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KARTKI Z PAWLACZA (59)Stanisław Dłuski

Co zrobić z  relacjami 
polsko-ukraińskimi? 

Dzisiaj z  Grażynką obej-
rzeliśmy w Teatrze im. W. 
Siemaszkowej spektakl 
„Lwów nie oddamy”, to 
wszystko w ramach trwa-

jącego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Trans/Misje 25–31 sierpnia. Dobra robota ar-
tystyczna, wiele wątków historycznych, ludz-
kich, politycznych, ale też dużo jednostronnej 
publicystyki. Prawdą jest, że Polska od począt-
ku wspierała niepodległą Ukrainę, jednak wy-
daje mi się, że ze strony ukraińskiej jest wiele 
kompleksów,  to nie pozwala na szacunek dla 
prawdy. Nad wymową spektaklu ciąży to, co 
jest zmorą naszych czasów, czyli relatywizm 
moralny, gdzie rzeź wołyńska, gdzie Jedwabne 
(musi być w  spektaklu), gdzie akcja „Wisła”, 
trochę pomieszanie faktów i  języków histo-
rycznych. 

Nie można nienawiści tłumaczyć zwykłą 
głupotą, zbrodnia rodzi się najpierw w ludzkim 
umyśle. To ostrzeżenie dla wszystkich. Morder-
cy w  białych rękawiczkach siedzą za stołem, 
piją dobre wino albo samogon, no i wymyśla-
ją zbrodnicze teorie, ktoś je później realizuje. 
Wciąż powraca obsesyjne pytanie „skąd zło?”, 
tutaj próżno szukać odpowiedzi. A  przecież 
Dostojewski już pisał o „ludziach zbieszonych”, 
my byśmy może powiedzieli „opętani przez dia-
bła”, tylko kto dzisiaj jeszcze wierzy w diabła? 
Ze sztuki i życia wyciekła metafizyka.

Z  narodowych kompleksów bierze się 
wiele zła, z tego rodzą się zbrodnie wobec tych 
„lepszych” kulturowo, historycznie, politycz-
nie. Nie mogliśmy wziąć udziału w  dyskusji 
po spektaklu, pewnie było gorąco, więc teraz 
spisuję pośpieszne uwagi, pada też określenie, 
że Polacy mordowali, Ukraińcy mordowali 
i naziści mordowali, dlaczego nie Niemcy, żeby 
nie urazić bogatego sąsiada? Poprawność po-

lityczna w  stylu „Gazety Wyborczej”? Warto 
jednak się wybrać, no i zachować dystans, to 
jedna strona medalu. Do dyskusji.

Swoją drogą, mam kolegę ze Lwowa, na-
zywa się Nazar Fedorak, dobry ukraiński po-
eta średniego pokolenia i naukowiec. Zapyta-
łem go, kto jest dla niego bohaterem Ukrainy? 
Bez zastanowienia odpowiedział Symon Wa-
sylowycz Petlura (przypomnę, ur. 10 maja?/ 22 
maja 1879 w  Połtawie, zamordowany przez 
zamachowca 25 maja 1926 w Paryżu) – ukra-
iński polityk  socjaldemokratyczny  i  narodo-
wy,  naczelny dowódca wojsk URL, pisarz, 
dziennikarz, publicysta, prezydent  Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej  w  latach 1919–1926 
(od 1921 r. na uchodźstwie). O  tym polityku 
w rzeszowskim spektaklu nie ma mowy, tylko 
Bandera. Dobry medialnie, ale dlaczego tak 
ważny w historii Ukrainy? Powikłane te nasze 
losy. Ciemne i bolesne.

26. 08.2018

Mieczysław A. Łyp

Etiuda przemyska

Z Nadsańskich Spotkań Poetyckich
 

Przemyśl w wiosennej ulewie mgle
dzwony Felczyńskich
biją dla miasta
z omglonymi lichtarzami wzgórz

Przemyśl skąpany
w pulsujących falach sierpniowego żaru
dzwony biją dla poetów
Ponad przęsłami stalowych mostów
białe Pegazy rozwieszają
szkarłatną pieśń o Sanie

Przemyśl ze świętą katedrą
dzwony biją na Anioł Pański
biała gołębica otwiera
ewangelie wszystkich świętych
U grekokatolików
pali się światło zmartwychwstania
W cerkwi na Zasaniu
unoszą się modlitewne szepty

Przemyśl z ulicą Tatarską
gdzie drzewa ogrodów
stroją niebo w jesienną oddal
i wtedy dzwony biją
na babie lato
i chęć trwania przy życiu 
– mimo wszystko

Rzeszów, 24.08.2018 r.

Muzycznego wystąpili twórcy z  Rzeszowa. 
Adam Decowski, poeta i fraszkopisarz, wpro-
wadził słuchaczy lirycznie i nastrojowo w wy-
kreowany nostalgiczny świat swoich rodzin-
nych, sieniawskich stron. Odczytał również 
wiele dowcipnych fraszek i limeryków. Małgo-
rzata Stankiewicz zaśpiewała piosenki we wła-
snych aranżach do słów Eweliny Pilawy, Tere-
sy Paryny i  Krzysztofa Kwasiżura. Krystyna 
Wulert i  Barbara Laskowska opowiedziały 
o  wydawanym w  Bydgoszczy „Kwartalniku 
Artystycznym. Kujawy i Pomorze”. O swoich 
spotkaniach z  ludźmi kultury i  sztuki, po-
dróżach i  fascynacjach malarstwem mówił 
prezes oddziału ZLP w  Rzeszowie Mieczy-
sław Arkadiusz Łyp. Z ogromnym wyczuciem 
i  świetną interpretacją czytał swoje wiersze. 
Obrazowo przedstawił także swoją pracę nad 
tworzeniem monografii literackiej Podkar-
pacia. W  trzecim, galowym dniu, gościliśmy 
na Zamku Kazimierzowskim, gdzie dyrek-
tor Renata Nowakowska podkreślała wkład 
pracy RSTK w tworzenie miejscowej kultury. 
Wręczyła też nagrody konkursu poetyckie-
go „Wstęga Sanu” przyznane przez jury pod 
przewodnictwem Mateusza Pieniążka. I miej-
sce zdobyła Marzenna Lewandowska z  Ko-
wala, II – Agata Litwin z Medyki, III – Iwona 
Świerkula z Warszawy. Za wiersz patriotyczny 
o Przemyskich Orlętach i wiersz z nadsańskim 
pejzażem nagrodzono Beatę Kulagę z Białego-
stoku. Wieczór wzbogacił piosenką poetycką 
Adam Hajduk z  zespołem Nagapę. Poetki, 
Krystyna Wulert z Bydgoszczy, Zofia Mikuła 
z  Warszawy oraz Maria Gibała z  Przemyśla, 
zaprezentowały swoją poezję. Towarzyszył im 
na fortepianie Mateusz Pieniążek z  autorską 
piosenką. Wystąpił Mieczysław Giedrojć z Te-
atru Małych Form w Bydgoszczy w spektaklu 
pt. Nos według Michała Gogola w reż. Stani-
sława Miedziewskiego. Spektaklowi towarzy-
szyła wystawa rysunków Andrieja Miercałowa 
z  Sankt Petersburga, inspirowanych spekta-
klem i opowiadaniem Gogola. 

   Maria GIBAŁA

NADSAŃSKIE SPOTKANIA 

W dniach 12–14 sierpnia br. w Przemyślu 
odbyły się po raz czwarty Nadsańskie 

Spotkania Poetyckie. W  klubowej siedzibie 
RSTK miał miejsce wernisaż wystawy ma-
larstwa Marii Makar. W  kolejnych dniach 
poetki Krystyna Wulert, Zofia Mikuła, Mira 
Umiastowska i Maria Gibała spotkały się z pa-
cjentami Poradni dla Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych i Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Przemyślu. A w sali Towarzystwa 

Poeta na spotkaniu w Przemyślu
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w Bydgoszczy i Biblioteka Publiczna Miasta 
i  Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechow-
skiego. Kapituła medalu, przyznawanego 
od 30  lat, podkreśliła zaangażowanie Marii 
Gibały w  działalność stowarzyszenia, m.in. 
w  przygotowanie jubileuszy 25- i  30-lecia 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Przemyślu, trzech edycji Nadsańskich 
Spotkań Poetyckich, redagowanie od marca 
2011  r. rubryki Przystań Poetycka w mie-
sięczniku „Nasz Przemyśl”, przygotowanie 
i  prowadzenie wieczorów pod patronatem 
RSTK. W dorobku artystycznym poetki znaj-
dują się też wystawy fotograficzne, nagrody 
w  konkursach poetyckich i  fotograficznych, 
dwa tomiki poetyckie Klimaty i Sto pięćdzie-
siąt kilo dobroci, udział w  warsztatach po-
etyckich, odznaka ministerialna Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, nagroda honorowa pre-
zesa oddziału ZLP w Rzeszowie. 

   Mieczysław SZABAGA

Poetka Maria Gibała honorowana medalem
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82tawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1926
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC


Wers
magazyn
literacki

nr 9 (129), wrzesień 2018

Wers

Po
ez

ja

Mirosław Welz

Maria Gibała

Ur. w 1966 r. w Krośnie, mieszka w Iwoniczu-
-Zdroju. Jego wiersze zamieszczono w licz-

nych antologiach. Pisze również teksty piosenek. 
Wydał jedenaście tomików poetyckich, najnow-
szy to Kudłate Anioły (2018) oraz dwa zbiory 
aforyzmów – Zeszyt myśli (2015) i W pestce my-
śli (2018). Członek Związku Literatów Polskich. 
Animator konkursu poetyckiego „Dźwiękosło-
wa” w ramach festiwalu Natchnieni Bieszczadem.

Nagradzana i  wyróżniana w  konkursach 
poetyckich i  fotograficznych. Wymyśliła 

i  redaguje rubrykę „Przystań Poetycka” w  mie-
sięczniku „Nasz Przemyśl”. Publikowała wiersze 
w  almanachach literackich i  pokonkursowych 
książkach poetyckich oraz czasopismach. Autor-
ka tomików poezji Klimaty (2013) i Sto pięćdzie-
siąt kilo dobroci (2016).

Przecena

Na rogu Chmielnej
W Warszawie
Wiersze Ewy Lipskiej
Za siedem złotych

Żółta naklejka
Na tęczowej okładce
Cyfra pisana odręcznie

Jednak to prawda
Miłość, droga pani Schubert…
Jest przeceniona

Rudy kot

Nie wiem kim był
W poprzednim życiu

Zna się na poezji
Mruczy Mozarta
Na wszystko 
Wygina grzbiet

Czasami
Chce mi coś powiedzieć

Wierność

Kiedy dom spłonął
Zamknęli go w kojcu
Uciekł leży na śniegu
Przy nadpalonej budzie

Odwrócony w stronę
Skąd przychodzi
Jego człowiek

W oczach koni

W oczach koni wiezionych na rzeź 
Nie było strachu
Tylko ból obijanych zadów 
Zranionych pęcin

Pędzone na rampę szły pod górę
Jak z wozem siana do domu
W ich wielkich łbach nie mieściła się
Zakrwawiona posadzka 

Chociaż wiem że konie nie płaczą 
To widziałem że tak

Frücz 

stary 
w zniszczonym czarnym fraku
bez nóg
lata jego świetności już dawno minęły
nigdy nie znalazłby się u mnie 
gdyby nie ciocia Stefania
która uciekając w czasie wojny z miasta
dała go na przechowanie 
do domu moich dziadków
zginęła podczas nalotu na pociąg
w Gajach Wyżnych
na nim uczyła się grać 
w dzieciństwie moja mama
potem grały myszy zalęgły się korniki
dopadła wilgoć pożółkły klawisze
rdza zżarła wnętrze
i cóż że stary i niepotrzebny
odpoczywa teraz jak w domu spokojnej starości
wygrywając dla mnie najcenniejsze 
melodie sprzed lat 
fortepian marki Frücz

Język jak chleb

nie znam innego języka 
prócz tego którego mnie nauczono
białe jest białe
czarne jest czarne
nie rozumiem wielu słów
którymi karmią mnie zewsząd
a może to ja mówię w języku
znanym sobie i nielicznym
mój język jest prosty
przekazała mi go mama
nie ma w nim nienawiści
co najwyżej złość i bunt 
na niesprawiedliwość 
to prawda że nadużywam
słów wołających do Boga
ale to przecież On jest 
najpierwszym nauczycielem



WERS nr 129, wrzesień 2018

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl 

Po
ez

ja

Lucyna Żbikowska

Jan Belcik Andrzej Sondej

Filolog, literaturoznawca, poetka. Obec-
nie wykładowca w Wyższej Szkole 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
w 1968–2006 w WSP, a następnie Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Autorka tomików 
poetyckich  Intymnie i dyskretnie (2017) 
i Rozproszone myśli o świcie (2018).

Urodził się w Dukli, mieszka w Krośnie. Autor sied-
miu tomików poetyckich, najnowszy Cienie Get-

semani (2017). Debiutował zbiorem W cieniu Cergowej 
(1989), nagrodzony przez Fundację A. Domagały-Jakuć 
w Łodzi z Wisławą Szymborską w jury. Laureat wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich.

Poeta, happener, animator kul-
tury i sztuki. Założyciel Po-

ciągu do Sztuki. Redaktor i współ-
założyciel portalu internetowego 
www.pogranicze.eu. 

Rzeszów – moje miasto

Które z miast – to „miasto moje”?
Ktoś powie – miasto urodzin
miasto dzieciństwa
miasto wczesnej młodości
Moje miasto – to moja
w nim dojrzałość
ludzie z którymi budowałam
którym oddałam wszystko
co można nazwać
kapitałem serca umysłu i wiary
tam zostanę w moich śladach
nie tylko w śladach stóp
Moje miasto rosło we mnie
i ja rosłam w nim
Rzeszów – moje miasto

Włocławek, 2 września 2018 r., godz. 6.30

Morze Martwe

Morze Sodomy i Gomory 
– czasem Lota –
ze stromymi urwiskami czerwonego  
            krzemienia
i beżowym wapieniem skał
aż po oślepiającą słoność pustyni

Późnopopołudniowe cienie kanionów
usypiają surrealistyczny mesjanizm
w pozłacanym fiolecie biblijnych 
gór Moabu i Edomu
 
To tutaj Wespazjan
sprawdzał zdolności pływackie
skrępowanych jeńców

– ja również bezskutecznie
próbuję się zanurzyć
w wyporze fal 

Rozpalona ekumeniczna wiosna 
wszystkich kąpiących się narodów
i ras
 
Pod szczelnym ozonem
zamykam oczy
– także na żonę Lota –
rozpływam się
bezboleśnie 

w sól

  9.04.2013

Góra Kuszenia

Zaiste
nie dać się omamić widokiem
ziemi obiecanej
Zachodniego Brzegu

Nie zwątpić 
kiedy wszyscy zwątpili

Z mocą swoją
zejść
by głosić moc 
Twoją

Góra
z gniazdami cel
prawosławnego
klasztoru greckiego
i grotą
kaplicy Kwarantanny

A grupowa fotografia 
bez wątpliwości
świadczy o ufności
w pasję natręctw
kuszenia

 Jerycho, 9.04.2013

Zawsze tam, gdzie giną ptaki

Dedykuję wszystkim obrońcom pomnika 
Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie 

Będę szedł ukradkiem
na palcach, aby nie zbudzić ich ze snu.
Pomału będę mówił do nich 
od słów pogardy, co wyrasta z ziemi.

Korzeniem wrasta w miasto chuligana.
Spójrz, słońce ociera liście lasu.
To wino z mojego ogrodu
patrzy obłokiem, słońcem, 
deszczem osłania bezbronne liście.

Zawsze tam, gdzie giną ludzie,
są smutne dzieci,
zapłakane drzewa,
smukle sylwetki dziadków ze wsi.

I konie noworoczne,
co w zimowym śnie 
zostawiają ślady na twarzy 
niewidzialnych 
listonoszy.

Nagim ciałem palą się kości,
pali się miasto i domy,
płynie krew do serca.
Jednym oddechem
ptaki te odlatują.

Refleksje kombatanta u schyłku dnia

Starzejący się wojskowy sił amerykańskich
wspomina:
– „sumienia umarły” – a czy były kiedyś?
Zapytam
– „ludzie honoru odeszli” – a czy w ogóle żyli tacy?
Zastanawiam się
– „poszarpana dusza nie ma protez” – oczywiste!
Nie może mieć!
– „to wszystko gówno” 
I jedno stwierdzenie które nie podlega weryfikacji
w żadnym czasie*
-----------------
* Refleksje bohatera filmu „Zapach kobiety”
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Zofia Stopińska

Poczesne miejsce w  gronie wybitnych artystów 
muzyków urodzonych w  Rzeszowie zajmuje 

Tomasz Chmiel – dyrygent, pianista, aranżer i pe-
dagog. Artysta studiował w  Akademii Muzycznej 
w Krakowie na dwóch kierunkach, które ukończył 
z  wyróżnieniem – dyrygenturę pod kierunkiem 

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ
Rozmowa z dr. hab. Tomaszem Chmielem, dyrygentem, pianistą, aranżerem i pedagogiem

 Z pewnością każdy przyjazd do Rze-
szowa łączy się ze wspomnieniami zwią-
zanymi z rodzinnym miastem i Liceum 
Muzycznym (w  ramach Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1), które ukończył Pan 
z wyróżnieniem w klasie fortepianu. 

– Nie inaczej. To zawsze są podróże 
do źródeł. Coraz częściej zabieram swo-
ich synów do Rzeszowa, nie tyle w celach 
muzycznych, choć też, ale by odwiedzić 
rodziców. Idąc ulicą Słowackiego, mijam 
Ognisko Muzyczne, niezmiennie działa-
jące w  tym samym miejscu. Za każdym 
razem wspominam moją pierwszą na-
uczycielkę fortepianu, p. Janinę Olchow-
ską, ale i  budynek Liceum Muzycznego, 
w  którym tyle ważnych wydarzeń miało 
miejsce i w którym spotkałem znakomi-
tego pedagoga Wojciecha Żakowskiego.

 Byłam przekonana, że zostanie Pan kon-
certującym pianistą, a  tymczasem dzia-
ła Pan głównie jako dyrygent. Czy będąc 
uczniem rzeszowskich szkół muzycznych, 
myślał Pan już o dyrygenturze?

– Mając 16 lat, czułem już, że oprócz 
ukochanego fortepianu, dyrygentura będzie 
tym elementem muzycznej ekspresji, która 
dopełni, wzbogaci mój przemożny apetyt na 
obcowanie z  muzyką, bez której już wtedy 
nie wyobrażałem sobie jakiegokolwiek życia. 
Tak więc wybór obu kierunków studiów był 
naturalnym wyborem.

 Miał Pan ogromne szczęście trafić do 
klasy wielkiego mistrza batuty prof. Jerze-
go Katlewicza.

– To dar od losu, ale i najwyższy honor 
móc studiować u  prof. Jerzego Katlewicza, 
móc obcować z  nietuzinkową osobowością, 
wiedzą, wrażliwością muzyczną i  ludzką. 
Każde z  nim spotkanie, na jakiejkolwiek 
płaszczyźnie, muzycznej czy z  czasem pry-
watnej, było dla mnie nauką, inspiracją, waż-
nym, formującym wydarzeniem. Do końca. 
Mistrz odszedł w 2016 r. Wielka, wielka stra-
ta. Dla świata muzyki, dla mnie dodatkowo 
ludzka i nie do wypełnienia.

 Został Pan nawet zaproszony przez profeso-
ra do wspólnego poprowadzenia koncertu.

– Wydarzyło się to po dłuższej nieobec-
ności profesora związanej z  zawałem serca. 
Niecały rok po tym wydarzeniu miał popro-
wadzić koncert w Filharmonii Krakowskiej. 
Nie czuł się jednak najlepiej, miał obawy 

o swoją kondycję. Zaproponował, byśmy dy-
rygowali na pół. Cenną pamiątką pozostał 
afisz, na którym są nazwiska prof. Jerzego 
Katlewicza i moje. 

 Pana działalność artystyczna toczy się 
w  kilku nurtach, bo jest Pan dyrygentem, 
ale zdarza się, że prowadzi Pan zespoły, 
grając jednocześnie partie fortepianowe, 
a także bardzo dużo Pan aranżuje.

– Aranżacja interesuje mnie od dawna, 
odkąd dyryguję. Poszukiwałem oryginal-
nego brzmienia, po trosze autorskiego, ale 
i  niezależnego, dzięki któremu nie muszę 
zabiegać o materiały muzyczne. Zajmuję się 
opracowaniami na bardzo różne składy; kie-
dyś robiłem aranżacje dla kolegów, później 
dla muzyków zawodowych, od wielu już lat 
robię opracowania dla orkiestr.

Sięgam po taki repertuar, który albo 
nie doczekał się opracowań, a  który jest mi 
bliski, albo po prostu inspiruje – myślę tu 
o  operach, kolędach, ale i  o  wyjątkowym 
rozdziale w moim życiu muzycznym, jakim 
było odnalezienie, zrekonstruowanie z ręko-
pisu i  opracowanie, a  na koniec wykonanie 
I Symfonii Artura Malawskiego. Filharmonia 
Podkarpacka kilka lat temu poprosiła mnie 
o opracowanie cyklu Pieśni Chopina, pieśni 
patriotycznych, a ostatnio maryjnych. 

 Dyrygował Pan już większością orkiestr 
symfonicznych w Polsce.

– Nie mogę powiedzieć, że wszystkimi, 
ale są zespoły zaprzyjaźnione, z którymi czę-
sto się spotykamy.

prof. Jerzego Katlewicza, fortepian w  klasie prof. Marka Koziaka. 
Tomasz Chmiel był dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki, został także wyróżniony Stypendium Twórczym Miasta 
Krakowa. Zdobywca I nagrody w I Ogólnopolskim Przeglądzie Mło-
dych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Swoje 
umiejętności doskonalił uczestnicząc w seminariach Helmuta Rillin-
ga w Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie, podczas kursów mistrzow-
skich w Salzburgu oraz w Południowej Irlandii.

 Uczy Pan także dyrygowania, bo za-
raz po studiach związał się Pan z Akade-
mią Muzyczną w Krakowie. Ta praca wy-
maga nie tylko wielkich umiejętności, 
ale także sumienności i stałej obecności.

– Pracę w  Akademii Muzycznej 
rozpocząłem zaraz po ukończeniu dyry-
gentury i  tak niezmiennie od 23 lat. Od 
kilku lat prowadzę własną klasę dyrygen-
tury i powiem tylko tyle, że to ogromna 
odpowiedzialność, wielkie, ale i  piękne 
wyzwanie.

 Wiem, że na pierwszym miejscu sta-
wia Pan rodzinę, w  której przeważają 
mężczyźni, bo jest was czterech, ale czy 
rządzą w niej mężczyźni?

– Dyrygowanie życiem prywatnym, 
domowym zostawiam w  dużej mierze 
żonie. Na co ona czasem utyskuje, twier-

dząc, że ja jestem od poezji muzycznej, a ona 
od prozy życia, w  której po kolana brodzi. 
Prawdą jednak jest, że bez takiego podzia-
łu nie mógłbym funkcjonować zawodowo 
w  wymiarze, w  którym właśnie funkcjo-
nuję. Mamy trzech synów, wszyscy uczą się 
w  szkole muzycznej. Kimkolwiek zostaną, 
głęboko wierzymy, że muzyka obecna w ich 
życiu, także w procesie edukacji, pozostanie 
w nich wartością dodaną.

 Rozmawiamy w Rzeszowie, ale przygoto-
wujecie się do koncertów, które odbędą się 
na dziedzińcach pięknych zamków na Pod-
karpaciu – w  Krasiczynie i  w  Baranowie 
Sandomierskim.

– Przygotowujemy okolicznościo-
wy program, związany z  rocznicami, któ-
re w  tym roku przypadają: polska muzyka 
filmowa i  pieśni patriotyczne. Opracowań 
dokonałem kilka lat temu na zamówienie 
Filharmonii Podkarpackiej. Tu miały swoją 
premierę, tutaj zostały nagrane w formie pły-
ty dzięki prof. Marcie Wierzbieniec, dyrektor 
Filharmonii Podkarpackiej.

Chcę podkreślić, że ogromnie sobie ce-
nię kontakt z Filharmonią Podkarpacką i już 
dzisiaj zapraszam na bardzo ciekawy koncert 
w listopadzie związany z 100. rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Wykona-
my m.in. Symfonię Paderewskiego – znako-
mite dzieło i  warte tego, by częściej gościło 
w salach koncertowych.

   Zofia STOPIŃSKA 

Tomasz Chmiel
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Pod koniec września w  Filharmonii Pod-
karpackiej odbędzie się oficjalna inau-

guracja sezonu artystycznego 2018/2019, ale 
Orkiestra Symfoniczna już od połowy sierp-
nia pracuje i koncertuje nie tylko w swojej sie-
dzibie. O  letnich koncertach i  o  zbliżającym 
się nowym sezonie artystycznym mówi prof. 
Marta Wierzbieniec, dyrektor naczelny Fil-
harmonii Podkarpackiej im. Artura Malaw-
skiego w Rzeszowie.

– Rzeczywiście, tegoroczne lato było 
bardzo pracowite, bo nie tylko od połowy 
sierpnia, ale też w  lipcu mieliśmy parę kon-
certów i  koncertujemy przez cały wrzesień: 
2 września w Baranowie Sandomierskim, 7 na 
Rynku w Rzeszowie, 9 w rzeszowskich Ogro-
dach Bernardyńskich, a  koncert 21  września 
w  Filharmonii Podkarpackiej będzie prolo-
giem, zapowiedzią całego sezonu, a  równo-
cześnie zaakcentowaniem współpracy od po-
nad roku ze stroną chińską, bowiem stamtąd 
będziemy gościć zarówno dyrygenta, jak i so-
listkę koncertu, a  jednym z  utworów będzie 
dzieło chińskiego kompozytora. Również we 
wrześniu odbędą się dwa koncerty dla dzie-
ci i  młodzieży – 17 września pod dyrekcją 
Tomasza Chmiela wystąpi trójka solistów, 
którzy wykonają znane pieśni patriotyczne 
i będą także zachęcać młodzież do śpiewania. 
W programie znajdzie się też polska muzyka 
filmowa. 

28 września rozpoczynamy oficjalnie 
cykl koncertów abonamentowych. Ten wie-
czór poprowadzi maestro Massimiliano Cal-
di, który od dwóch lat jest I dyrygentem Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. 
Solistami będą wybitni artyści, małżeństwo 
flecistów – Agata i  Łukasz Długoszowie. 
W programie znajdzie się Koncert na dwa flety 
i  orkiestrę Franza Dopplera, ale koncert roz-
pocznie się Toccatą Bolesława Szabelskiego, 
a w części drugiej znajdzie się muzyka Wojcie-
cha Kilara. Ten program zostanie wcześniej, 
bo 27 września, zaprezentowany w  Sanoku 
w czasie Festiwalu im. Adama Didura.

Zapraszamy później na wszystkie kon-
certy symfoniczne oraz koncerty kameralne 
w czasie sezonu artystycznego. 1 października 
w Międzynarodowym Dniu Muzyki gościć bę-
dziemy kwartet złożony z czterech wiolonczel.

4 października nasza orkiestra wystąpi 
w Jaśle z wyjątkowym koncertem z okazji 40. 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową, która przypada 16 października. 
Program ten kilkanaście dni później powtó-
rzymy w Rzymie.

Prof. Marta Wierzbieniec
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ZNAKOMICI GOŚCIE I NASZA ORKIESTRA
Nowy sezon artystyczny w Filharmonii Podkarpackiej

W  koncertach weźmie udział m.in. 
znana doskonale rzeszowskiej publiczności 
skrzypaczka Anna Gutowska, będzie tak-
że dyrygent z  Rumunii, wystąpi znakomity 
pianista Michał Drewnowski, który wykona 
12  października Koncert fortepianowy Stani-
sława Wisłockiego. Planujemy także, wspólnie 
z  Rzeszowskim Towarzystwem Muzycznym, 
zorganizowanie konferencji poświęconej 
temu kompozytorowi, dyrygentowi i pedago-
gowi. Będziemy mieć także szczęście usłyszeć 
wielkiego mistrza i  jego uczennicę – skrzyp-
ka Romana Lasockiego i Martę Gębską. Pod 
koniec października usłyszymy w wykonaniu 
włoskiego pianisty praktycznie nieznany, bo 
bardzo rzadko wykonywany, II Koncert forte-
pianowy e-moll Felixa Mendelssohna. Jednym 
z  dyrygentów gościnnych będzie także Jiři 
Petrdlik z Czech – artysta, z którym współ-
pracujemy już od kilku lat, a  tym razem po-
prowadzi kameralny skład orkiestry. 

W listopadzie odbędą się koncerty z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – główny koncert 11 listopada, w nie-
dzielę o godzinie 16.00 będzie transmitowany 
przez Program II Polskiego Radia. Orkiestrę 
poprowadzi Dawid Runtz, a w programie znaj-
dzie się: Hungaria Malawskiego, Trzy utwory 
w  dawnym stylu Góreckiego, Uwertura tra-
giczna Panufnika i  na zakończenie Victoria 
Kilara z  udziałem Chóru Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tydzień później 
będziemy gościć Adama Wodnickiego z pro-
gramem złożonym z  utworów Ignacego Jana 
Paderewskiego – Koncert fortepianowy, Fanta-
zja polska i Symfonia „Polonia”. Te dwa koncer-
ty przygotowuje Filharmonia Podkarpacka, ale 

9 listopada, kiedy my będziemy się przygoto-
wywać do transmitowanego koncertu w Świę-
to Niepodległości, zaprosiliśmy do udziału 
w  koncercie Krzysztofa Jakowicza i  Jakuba 
Jakowicza, a towarzyszyć im będzie Polska Or-
kiestra Sinfonia Iuventus. Również 23 listopada 
będziemy mieli w  programie polskie akcenty, 
bo zabrzmi nie tylko Toccata Artura Malaw-
skiego, ale także Koncert podwójny na skrzypce 
i altówkę Krzysztofa Pendereckiego – w tym 
dniu maestro Penderecki ukończy 85 lat i po-
wiedział mi, że bardzo się na ten koncert cieszy, 
chociaż nie będzie mógł w  nim uczestniczyć. 
Dwa dni później wystąpimy z tym programem 
w sali Konserwatorium Muzycznego w Pradze. 
W  wieczór andrzejkowy 30 listopada wystąpi 
znakomity trębacz i  aranżer Gary Guthman, 
a  w  grudniu proponujemy m.in. recital Ewy 
Pobłockiej, koncert z  udziałem znakomitych 
solistów i Chóru Wydziału Muzyki UR, a pro-
gram wypełnią Te Deum Antona Brucknera 
i Te Deum Wojciecha Kilara.

Nowy Rok przywitamy w  radosnym, 
rozrywkowym nastroju. Tym razem będą ak-
torzy, znakomici muzycy i nasza orkiestra. 

Wielką popularnością cieszył się  
w  ubiegłym sezonie cykl BOOM. Spektakle 
baletowe, operowe, operetkowe i musicalowe 
spotykają się z bardzo dobrym odbiorem pu-
bliczności. Mamy już zaplanowanych kilka 
wielkich przedsięwzięć na ten sezon, ale z ra-
cji obchodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości te produkcje odbędą się nieco później. 
Pierwsza z  nich to Dziadek do orzechów, na 
kilka dni przed Wigilią, będzie to bardzo cie-
kawe widowisko, bo muzyka wykonywana bę-
dzie oczywiście przez orkiestrę, ale będzie też 
kobieta malująca piaskiem. Kolejne spektakle 
z  cyklu BOOM odbędą się już w  2019 roku 
i myślę, że powiemy o nich innym razem. Naj-
więcej będzie ich na wiosnę i w tym czasie za-
proponujemy pewne niespodzianki związane 
z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniusz-
ki i  faktem, że rok 2019 ustanowiony został 
przez Sejm RP Rokiem Stanisława Moniuszki.

Jak co roku organizujemy w naszej sie-
dzibie koncerty dla dzieci i młodzieży, a także 
podobnie jak w  latach poprzednich, od paź-
dziernika do maja, codziennie spod filhar-
monii wyjeżdża bus z grupą muzyków, którzy 
występują, prowadząc audycje umuzykalnia-
jące w szkołach i przedszkolach naszego wo-
jewództwa. Tych audycji zaplanowaliśmy na 
cały sezon ponad 800.

   Zanotowała Zofia STOPIŃSKA

Piotr Rędziniak

Wystawa Międzyna-
rodowe Triennale 

Malarstwa Regionu Karpat 
Srebrny Czworokąt – po 
raz szósty jako triennale 
– prezentuje i  dokumen-

tuje twórczość artystów zamieszkałych na 

SREBRNY 
CZWOROKĄT
Przyszłość Europy – jedność 

w wielości

przygranicznych terenach Polski, Rumu-
nii, Słowacji, Ukrainy i  Węgier tworzących 
Euroregion Karpaty. Jest to dziesiąta edycja 
projektu realizowanego przez Galerię Sztu-
ki Współczesnej BWA w Przemyślu od roku 
1994 we współpracy z  partnerami w  Polsce 
i  za granicą. Wspólna historia regionu Kar-
pat to współistnienie różnych grup naro-
dowościowych i  kulturowych. Sąsiedztwo 
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ukształtowane na przestrzeni wieków pełne 
było napięć, wydarzeń dramatycznych, ale 
jeszcze częściej przyjaźni i  dobrego współ-
życia. Przeszłości już nie zmienimy, ale 
kształtowana przez nas teraźniejszość jest 
szczególnym wyzwaniem dla artystów. Ce-
lem Triennale – Srebrny Czworokąt jest pro-
mocja i  dokumentacja aktualnych tendencji 
realizowanych w  obszarze współczesnego 
malarstwa przez artystów zamieszkałych 
w przygranicznych regionach pięciu państw, 
dla których tradycje kultury i sztuki Regionu 
Karpat są odniesieniem do aktualnych pro-
blemów – głosem naszego pokolenia.

Patronat nad konkursem objął pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda, a  wystawie rzeszowskiej patronuje 
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Ko-
ordynatorem projektu jest dyrektor GSW 
w  Przemyślu Janusz Jerzy Cywicki, kurato-
rem artystycznym Andras Kakoczki, a  ku-
ratorem Triennale artysta malarz Andrzej 
Cieszyński z  Przemyśla. Na konkurs wpły-
nęły 262 prace 96 artystów, z których do wy-
stawy zakwalifikowano 106 obrazów 76 au-
torów. Jury pod przewodnictwem Grzegorza 
Dobiesława Mazurka przyznało Grand Prix 
Triennale artystce z  Rzeszowa Magdalenie 
Cywickiej. Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego otrzymał Peter Lenkey-
-Toth z  Wgier, Nagrodę Prezydenta Miasta 
Przemyśla – Volodymyr Lutsyk z  Ukrainy, 
Nagrodę Elektromontażu Przemyśl Maria 

Klymenko z  Ukrainy. Wyróżnienia Hono-
rowe otrzymali Henrich Bronisevsky ze Sło-
wacji, Łukasz Cywicki z Polski, Nicole Suciu 
z Rumunii i Zoltan Gonda z Węgier. Ponad-
to nagrody fundowane otrzymali Gabor Lu-
kasc (H), Szabina Gore (H), Frantisek Turc-
sanyi (SK) oraz Aleksandra Zuba-Ben (PL), 
dla której nagrodą jest organizacja wystawy 
w  rzeszowskim BWA w  najbliższym czasie. 
Nagrodę Specjalną Triennale dla wybitnej 
osobowości artystycznej ufundowaną przez 
marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 
otrzymał Teofil Ioan Stiop z Rumunii. 

Polska reprezentowana jest licznie 
przez artystów malarzy z  południa Polski. 

Z  samego Rzeszowa uczestniczyli w  tym 
konkursie Kamila Bednarska, Kinga Ci-
chowska-Szmulkiewicz, Ryszard Dudek, 
Małgorzata Drozd-Witek, Marek Haba, Bar-
bara Hubert, Bartosz Nalepa, Marcin Pecka, 
Barbara Porczyńska, Piotr Rędziniak, Rena-
ta Szyszlak, Jerzy Tomala, Barbara Tomala 
(Bokota) i Piotr Woroniec Jr. Hasło obecnej 
edycji „Przyszłość Europy – jedność w wie-
lości” było niemałym wyzwaniem dla arty-
stów, którzy sprostali oczekiwaniom organi-
zatora wyrażonym m.in. w  słowach wstępu 
do katalogu Triennale „Współczesna sztuka 
z  powodzeniem pełni dzisiaj pozytywną 
misję, dając szansę na przezwyciężenie hi-
storycznych uprzedzeń czy stereotypów, na 
zgodną współpracę, a przede wszystkim są-
siedzką przyjaźń i  wzajemny szacunek”. Na 
dowód tego niech świadczy fakt, iż wystawa 
jak dotąd i  tym razem z powodzeniem pre-
zentowana jest – po pokazie w  Krasiczynie 
i  Krośnie – w  Rzeszowie, a  następnie po-
kazana będzie w  najważniejszych galeriach  
i  muzeach we Lwowie, Oradei, Miszkolcu, 
Debreczynie i Koszycach.

Zatem polecam i  zapraszam do rze-
szowskiego Biura Wystaw Artystycznych. 
Wystawę można będzie oglądać do 7 paź-
dziernika, a  przy okazji Europejskich Dni 
Dziedzictwa przez dwa weekendy 15 i 16 oraz 
22 i 23 września bezpłatnie.

   
   Piotr RĘDZINIAK

Magdalena Cywicka – „W pamięci II”, technika włas- 
na, 100 x 100 cm

Ryszard Zatorski

Za każdym razem 
rzeczniczka naszej 

sceny Jagoda Skowron, 
zapowiadając z  wdzię-
kiem i  rzeczowo kolejne 
wydarzenie artystyczne 

– a  było ich przez ostatni tydzień sierpnia 
kilkadziesiąt – przypominała o  pomysło-
dawcy festiwalu, dyrektorze rzeszowskiego 
Teatru im. W. Siemaszkowej Janie Nowarze, 
przewodniku i  gospodarzu pierwszej edycji 
tej transgranicznej imprezy. Bo kolejne będą 
u  partnerów teatralnych w  Koszycach na 
Słowacji, Ostrawie w Czechach, Debreczynie 
na Węgrzech, Lwowie na Ukrainie i Trokach 
na Litwie. Sprawdził się pomysł zapropo-
nowanej ciekawie inicjatywy, ważnej i  po-
trzebnej dla łączenia ludzi poprzez sztukę, 
która posługuje się językiem metaforycz-
nym, zrozumiałym dla różnych narodów. 
Zwłaszcza w tak uniwersalnych przejawach, 
jak muzyka, śpiew, taniec, plastyka, film. 
Ale i  wszak w  obrazach scenicznych, które 
nierzadko nie wymagałyby nawet pomocnej 
translacji dialogów wyświetlanych w trakcie 
akcji poszczególnych widowisk, zwłaszcza 
prezentowanych w  takiej konwencji jak po-
etycko-śpiewna i  choreograficznie malowa-
na Kateryna lwowskiego Teatru Narodowe-
go im. Marii Zańkowieckiej, a tym bardziej 

FESTIWAL SZTUK
Na scenach i w otwartej przestrzeni

koncert orkiestry z tejże instytucji pod batu-
tą Bohdana Moczurada na estradzie w Ryn-
ku przed ratuszem. W tej przestrzeni był też 
koncert muzyki klasycznej orkiestry teatru 
debreczyńskiego poprowadzonej przez Da-
niela Samogyi-Totha, ale i opery Acis i Gala-
tea w filharmonii w wykonaniu węgierskich 
artystów.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Trans/Misje miał dużo takich ciekawych 
punktów, bo i prawie codziennie wieczorem 
do późnej nocy muzyczne spotkania w Bro-
warze Manufaktura zwłaszcza na koncertach 
jazzowych, ale i podczas urokliwych przypo-
mnień przebojów filmowych i  popularnych 
w przekazie np. Peter Balogh Trio z Koszyc. 
Wielkim przeżyciem było na otwarcie festi-
walu przedstawione w  Filharmonii Podkar-
packiej premierowe oratorium Cud niedoko-
nany, czyli Wielki Odpust w Kalwarii Pacław-

skiej ’39 z librettem Szymona Bogacza i mu-
zyką Sławomira Kupczaka – taki wszak teatr 
muzyczny, w  którym obok orkiestry, chóru 
i solistów śpiewaków, aktorzy Marek Kępiń-
ski z Siemaszkowej i młodziutka, bo dziecko 
jeszcze, Amelia Komórek, adeptka Akade-
mii Aktorskiej Artysta, słowem scenicznym 
organizowali całość tego wydarzenia. Na 
kameralnej scenie filharmonicznej też ujęli 
widzów recitalem czescy artyści z  Ostrawy, 
z  liderem tej grupy wytrawnym pianistą Ja-
kubem Žídkiem oraz śpiewaczo z Tomaszem 
Savką i  Haną Fialovą, która przypomniała 
piosenki Edith Piaf w oryginalnym brzmie-
niu francuskim.

Przesłanie festiwalu nawiązywało do 
odzyskanej przed stu laty niepodległości, 
zatem naszpikowany był on różnymi akcen-
tami, owymi projekcjami wolności i  dysku-
sjami, jak i debatą w łańcuckim zamku o hi-
storii i kulturze w kształtowaniu tożsamości 
narodowej. Były wystawy pozostające w nur-
cie tej tematyki, ale najważniejsze, że na festi-
walu zmieściło się tak znakomite i utrwalone 
w tradycji plastyczne wydarzenie, jakim było 

Dyrektor Jan Nowara otwiera festiwal 
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16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Te-
atralnego. 

Ogłoszeniem wyników biennale i wer-
nisażem plakatów w  foyer teatru rozpoczął 
się ciąg wydarzeń na scenach 
Maski i  Siemaszkowej oraz 
w  przestrzeni otwartej nad 
Wisłokiem. Laureatów bien-
nale prezentował członek jury 
i  komisarz wystawy, artysta 
plastyk Krzysztof Motyka, 
związany z  naszym teatrem. 
W  jury byli jeszcze Karel Mi-
šek z Czech, Stephan Bundi ze 
Szwajcarii i  drugi Polak Piotr 
Kunce. Na konkurs nadesłano 
826 prac. I  nagrodę otrzyma-
ła Elham Hemmat z  Iranu za 
plakat do The Rooster Sings, 
II – Agnieszka Popek-Banach 
i  Kamil Banach z  Polski (Opowieści o  zwy-
czajnym szaleństwie), a III – Ivan Misic z Ser-
bii (Faust). W podsumowaniu jurorzy stwier-
dzili, że owe „prace błyszczą i przypominają 
o  istnieniu szczególnej grupy projektantów 
graficznych – książąt plakatu”.

Wśród scenicznych propozycji dobrym 
otwarciem była premiera spektaklu gospo-
darzy Lwów nie oddamy, który reżysersko 
uformowała Katarzyna Szyngiera, współau-
torka scenariusza wespół z  Marcinem Na-
piórkowskim i Mirosławem Wlekłym owego 
udramatyzowanego przez Olgę Maciupę re-
portażu. Ciekawe artystycznie przedstawie-
nie, znakomicie przenoszące nas teatralnymi 
formami w gąszcz niełatwych narodowościo-
wych problemów sąsiedzkich polsko-ukraiń-
skich, tych współczesnych i z wciąż jątrzącej 
historii. Pomysł z Beniową, wsią nieistniejącą 
po polskiej stronie, przedzieloną Sanem i po 
wojnie granicą, którą obrazem filmowym 
z  tą dwusetletnią lipą scenograficznie Kata-
rzyna Ożgo i  Przemysław Czepurko rozpo-
starli przed widzami, wskazuje na rozdartą 

niegdyś spójność sąsiedzką, akcentowaną 
wieloma scenami, w  których żywy plan tak 
trafnie dopełniały dokumentalne obrazy 
filmowe ze Lwowa i z obecnej polskiej prze-

strzeni, prawdziwe dialogi 
i opinie. Szczere, choć często-
kroć krzywdząco rozbieżne 
w  oglądzie wzajemnym. A  te 
symboliczne lwy z  cmentarza 
lwowskiego są uwięzione jak 
ten spór o  historię. Bardzo 
dobrze artystycznie wysmako-
wali to aktorzy, a niezwykłym 
talentem w  każdym słowie, 
każdym geście błyszczała go-
ścinnie występująca w  tym 
widowisku Ukrainka Oksana 
Czerkaszyna, którą chciało-
by się widzieć na stałe w  rze-
szowskim zespole. Razem 

z  Dagny Ciporą, Małgorzatą Machowską, 
Piotrem Napierajem, Mateuszem Mikosiem 
i Robertem Żurkiem oraz gitarzystą Jackiem 
Sotomskim tworzyła klimat do zbliżania się 
nie tylko na scenie. Mądre politycznie i arty-
stycznie dobre widowisko.

Zachwycił mnie ponownie goszczący 
w Rzeszowie Teatr Państwowy z Koszyc. Do-
stosowana na słowacką scenę przez czeskiego 
pisarza pochodzenia żydowskiego Arnosta 
Goldflama jego sztuka W  domu Hitlera: hi-
storie od kuchni w reżyserii Hany Mikoláško-
vej – brawurowo i  z  artystycznym talentem 
zagrana zwłaszcza przez kreatorów ról głów-
nych Stanislava Pitonaka (Hitler) i  Tatianę 
Polakovą (Ewa Braun) – jest przykładem siły 
rażenia bronią artystyczną. W humorystycz-
nej konwencji pokazanie tych zbrodniczych 
panów świata i  w  swym mniemaniu także 
znawców sztuki jako zwykłych błaznów po 
stokroć bardziej obnaża ich miernotę in-
telektualną i  duchową. Każdej zaćmionej 
swą potęgą władzy należałoby zalecić obej-
rzenie tego spektaklu, w  którym twórcy ze 

F I R S T  P R I z e
Hemmat Elham (Iran)Elham Hemmat – The Rooster 
Sings – I nagroda biennale

swoistym dystansem satyrycznie potrafią 
odnieść się do swoich narodowych słabości 
i zakpić z historycznych posągowych postaci.

Festiwal za rok przenosi się do Koszyc, 
ale może pozostanie i po trosze w Rzeszowie 
w  zrodzonym się w  finałowej fazie pomyśle, 
aby odtąd końcówkę wakacji zawsze akcen-
tować sztuką na bulwarach nad Wisłokiem. 

Scena z „Diabła łańcuckiego” na rzeszowskich bul-
warach
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Barbara Napieraj w spektaklu „Kwiat paproci” „Koniec, początek – soma” – teatr O.de.la

„Kwiat paproci” w finale festiwalu na rzeszowksich bulwarach

Bo tamże podczas festiwalu trzykrotnie rze-
sze widzów potwierdziły, że potrzebują spo-
tkań z teatrem. Tam rzeszowski teatr pokazał 
w monumentalnych instalacjach scenograficz-
nych widowisko Diabeł łańcucki, na tę okazję 
przygotowane przez Lecha Raczaka, z urokli-
wą liryką śpiewną w  wykonaniu Małgorzaty 
Pruchnik-Chołki i  Justyny Król, z  przesła-
niami zwycięstwa nad grzechem Waldemara 
Czyszaka w roli kaznodziei i przekonującym 
przekazie aktorskim pomysłu inscenizacyj-
nego przez Adama Mężyka, Michała Chołkę 
i  Józefa Hamkałę. Tam teatr litewski z  Tro-
ków w  rekonstrukcji historycznej o  księciu 
Witoldzie budował światłami monumental-
ną umowną scenę ponad rzeką i prezentował 
się na tej rzeczywistej zbudowanej na wodzie. 
A  na stałej scenie na bulwarach rzeszowski 
teatr Kwiatem paproci w  reżyserii Martyny 
Łyko kończył festiwal przetransponowanymi 
na współczesny ryt obrzędami nocy Kupały. 
Z tancerzami Teatru O.de.la Marty Bury i ze-
społu Rudki, z  efektami świetlnymi, filmo-
wymi i  muzycznymi, ale przede wszystkim 
wszechobecną przed sceną i  wśród widzów 
Wróżką (Barbara Napieraj), bohaterem głów-
nym Jacusiem, tak ciekawie stworzonym ar-
tystycznie przez Mateusza Marczydłę, oraz 
jego bajkowymi rodzicami, których kreowali 
Anna Demczuk i Paweł Gładyś.

   Ryszard ZATORSKI 

Stanislav Pitonak i  Tatiana Polakova w  spektaklu 
„W domu Hitlera: historie od kuchni”
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Bogusław Kotula

Innymi stronami Rzeszo-
wa gadali „Kłapkówka”. 

Tak dobrze i  tak dobrze. 
To bardzo dawny kawałek 
wisłokowego miasta. Uro-
dziła się Kłapówka, gdy 

Rzeszów przestał być chroniony przez ziem-
ne wały i rozległe bagna. Szczodry właściciel 
rzeszowskiej włości obdarował posłusznych 
mieszkańców – jakby dzisiaj powiedzia-
no – ogródkami działkowymi. Na terenach 
dzisiejszych ulic Sobieskiego, Żeromskiego, 

KŁAPÓWKA
Bardzo dawny kawałek miasta

Zupełnie niepotrzebne 
jest szukanie wyraźnej 
granicy terenowej mię-
dzy „rdzenną” Kłapówką 
a  „fyrtlami” tamtego czy 
dzisiejszego Rzeszowa. 
Z  prawej strony żydowski 
kirkut, teren przy synago-
gach, ulica Gałęzowskiego. 
Z lewej strony okazała ka-
mienica Michała Krauza, 
która była przeznaczona 
na wynajem mieszkań dla 
przybyłych do Rzeszowa 
fachowców COP-u. 

Jednoznaczną uwa-
gę należy zwrócić na parę 
miejsc związanych z  za-
budową Kłapówki. Na 
placu po dużym drzewia-
ku, w  którym mieściło 
się stowarzyszenie rze-
szowskich rzemieślników 
„Gwiazda”, Żydowskie 
Towarzystwo Kulturalne będące pod wpły-
wem syjonistów wybudowało Bejth Ejm, 
które zafundował rzeszowski Żyd z  Anglii, 
Tannenbaum. Obecnie to bardzo funkcjo-
nalny budynek Wojewódzkiego Domu Kul-
tury. W budynku „Gwiazdy” gościł w czasie 
powstania styczniowego dyktator tego pa-
triotycznego zrywu, generał Marian Lan-
giewicz. Wielu powojennych rzeszowiaków 
pamięta jeszcze gospodarzenie ogrodnicze 
Stafiejów, a dalej w kierunku synagog stylo-
wą willę Żyda Hana. Jeszcze za mojej krót-
koportkowej pamięci od Grunwaldzkiej 
w prawo szło się ścieżką do Szajnoka, który 
pierwszy w  Rzeszowie wybudował zakład 
metalowy. Szajnoka wydudkał Cwajg, wła-
ściciel nowocześniejszych zakładów mecha-
nicznych koło zamku. Sankowa górka „na 
Cwajga” to już prawie świeże czasy.

Historycy zajmujący się dziejami Rze-
szowa dziwnie „boją” się kojarzyć z Rzeszo-
wem pięknej, kapliczkowej, drewnianej figu-
ry św. Mikołaja, która po wojnie „zniknęła” 
z ulicy Hanki Sawickiej. Panowie historycy, 
a wdzięczność… dla Mikołaja Ligęzy za roz-
kwit Rzeszowa? 

Przy wyjeź-
dzie z  Kłapówki 
przez ulicę Grun-
waldzką Eksteino-
wie wybudowali 
potężny młyn paro-
wy i tartak. Te pro-
dukcyjne kawałki 
potrzebowały moc 
wody. W tym miej-
scu wcześniej młyn 
mieli oo. bernardy-
ni. Woda uchodziła 
z  bernardyńskiego 
jeziora nie do Mikośki, ale bezpośrednio do 
Wisłoka powyżej Przyrwy i  nosiła nazwę 
Ropka. Nie ma już tej małej rzeczułki, która 
niosła sobie plamki fioletowej ropy, bo płynę-
ła przez teren dużej parowozowni.

Ostatnim pełnoproletariackim kapi-
talistycznym zakładem na Kłapówce była 
szlifiernia luster Ładońskiego. Tam wybudo-
wano po wojnie okazały kolumnowy gmach 
KW PZPR, w  którym teraz mieści się Sąd 
Apelacyjny w Rzeszowie. 

   Bogusław KOTULA

Okrzei, Mikołaja, Asnyka, z  odrobiną ulicy 
Grunwaldzkiej i  placu Kilińskiego. Osio-
wa ulica króla Jana kilka razy przeistaczała 
swoją nazwę – z  Kłapkowskiej na Zieloną 
i 1 Maja, a obecnie znów Sobieskiego. Dzisiaj 
nie pachnie tam ani kwiatami, ani dojrzały-
mi jarzynami czy owocami. Skąd wzięła się 
ta śmiesznawa nazwa Kłapówka? Może od 
kłapciucha, przezwiska kogoś o charaktery-
stycznych „słuchach” – uszach.

Powstanie żydowskiego Nowego Mia-
sta w bliskości jarmarcznego placu i dworca 
żelaznej kolei dało mocny cynk dla murowa-
nej zabudowy przy splotach wymienionych 
wcześniej ulic. Należy zauważyć, ze nazwa 
Kłapówka występuje i  w  książce Szczęsne-
go Morawskiego Pobitna pod Rzeszowem. 

Ulica Sobieskiego, wcześniej Kłapkowska, później 
1 Maja – była też propozycja nazwania ją im. Francisz-
ka Kotuli. Modrzewiowy dom Józefy Sicińskiej, córki 
Teofila Dzierżyńskiego. Ta ulica była pierwszą w Rze-
szowie drogą wyasfaltowaną. W głębi dom ogrodnika 
F. Stafieja i dalej kamienica Michała Krauza

Tuż po wojnie na ulicy 1 Maja (obecnie Sobie-
skiego) w  pierwszomajowe święto maszerują 
sportowcy. W tle Hotel Krakowski

Ta sama ulica podczas kolejnego święta pierwszomajo-
wego. Po lewej stronie dworek Żyda Haara

Ulica Kłapkowska, Sobieskiego, 1 Maja i znowu Sobieskiego od strony zruj-
nowanego przez Niemców cmentarza żydowskiego. Z lewej strony dworek 
żydowskiego pediatry Emanuela Feldmansa, po prawej stronie ul. Żerom-
skiego w głębi komin kolejowej ogrzewalni

Wyplantowany po wojnie teren żydowskiego cmentarza zniszczonego do-
kumentnie przez Niemców. W tle po lewej stronie Dom Kolejarza, obecnie 
zajmowany przez Uniwersytet Rzeszowski. Po prawej stronie komin młyna 
Legięcia. Przy ulicy Sobieskiego (wtedy 1 Maja) dworek żydowskiego leka-
rza Leona Haara

Dawny widok z ulicy Żeromskiego na budynek przy 
ul. Kolejowej nr 1. Niski budynek (wozownia i stajnia) 
został rozebrany w 1943 roku

Kapliczkowa wnęka przy 
ulicy św. Mikołaja (po 
wojnie Hanki Sawickiej), 
w  której znajdowała się 
figura św. Mikołaja
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
AGRESJA, STRASZENIE, JAD

O jedności naszego społeczeństwa słyszymy 
coraz częściej. Ale wykwit politycznej prak-

tyki jest odwrotnie proporcjonalny. Politycy wła-
dzy ryją coraz głębsze rowy podziału, sortują ludzi podług własnych 
kryteriów, obrażają inaczej myślących, łżą jak z  nut, dramatycznie 
poniewierają historię. Władzaniczym Mefisto u wieszcza – śmieszy, 
tumani, przestrasza. Ogromną rolę w tym wszystkim spełnia prezes. 
Bardzo często obraża się w  myśl zasady, że najważniejsze, aby do-
brze obrazić się. Z tego również powodu koniecznajest dezynfekcja 
życia politycznego. Prezydent jednego prezesa upolitycznia szkolne 
i  kościelne uroczystości w  sposób urągający zasadom stosowanym 
nawet na Białorusi. Plecie brednie o komunistach w sądownictwie, 
chociaż w Polsce nigdy komunizmu nie było. Nie jest w stanie po-
rozumieć się nawet z premierem, który mu w niczym nie ustępuje. 
Trwa między nimi wyścig do ucha prezesa. Prezydent wyleciał sobie 
z  pompą na antypody, ponoć kupować bojowe fregaty oceaniczne, 
chociaż według fachowców mało przydatne na Bałtyku. W  trakcie 
całej eskapady premier mu takiego geszeftu zabronił. A co! Przecież 
forsę ma premier. Zatem, jak twierdzą wtajemniczeni czy złośliwi, 
poleciał przekonać się, czy to prawda, że ludzie w Australii chodzą 
do góry nogami. Sąsiednią Nową Zelandię zaś pomylił z Irlandią. 

Posłowi PO nie wolno bezkarnie powiedzieć – marszałku ko-
chany, a prezesowi wolno wykrzykiwać – parszywe mordy, kanalie, 
mordercy! A już bezkarny język posłanki Pawłowicz nie przystoi nie 
tylko parlamentarzystce, ale przede wszystkim kobiecie, do której 
w  dodatku z  jakiegoś powodu zwracają się per pani profesor. Ta-
kie kryteria ustalił nasz marszałek, pomaturalny Kuchciński. Pa-
trzenie z góry i pogardzanie nie tylko przeciwnikami, ale i  inaczej 
myślącymi, dobrze nie wróży. Właśnie tym góronosom. Chińczycy 
mają swoją mądrość na ten temat – gdy idziesz do góry, to kłaniaj 
się wszystkim, którzy idą na dół. Nie wiesz, kiedy sam tam się znaj-
dziesz. Również i nauka Kościoła ma tu swoją mądrość. Grzech po-
tępiaj, a nie człowieka. Szkoda, że nie tylko klęcznikowi politycy, ale 
i liczni hierarchowie także o tym zapominają. 

Wygląda na to, że jest tak dobrze, że dobrze nam tak. Na-
wet podczas ostatniej konwencji prawych i  sprawiedliwych Prezes 
I  Ogromny apelował o  jedność, ale chyba tylko we własnej partii, 
ponieważ poza jednościowym zadęciem nie było nic pojednawczego 
w sensie ogólnym. Agresja, straszenie, jad – oto codzienna rzeczy-
wistość polityczna. To zaczyna przenosić się na niższe, urzędnicze 
szczeble. Najbardziej obraźliwym dla władzy słowem jest – kon-
stytucja. Nie do wiary! Za wykrzykiwanie tego słowa pewna pani 
w  Warszawie usłyszała – zamknij się, głupia babo! Na dokładkę 
oberwała siarczysty policzek od tej niby mądrej. Interwencji stróżów 
prawa, oczywiście, nie było. Gdyby to była reakcja członkini oene-
rowczyni, trudno. Ale takie zachowanie ze strony pełnomocniczki 
wojewody dolnośląskiego? A co, nie wolno? Chociaż sprawa trafi do 
sądu. Jednak prezydent chyba waleczną damę pisowską ułaskawi 
jeszcze przed skazaniem. 

Swoją rolę do spełnienia ma tu również pisowska akademia 
nauk wszelakich, czyli IPN. Jest ta instytucja nie tylko rozstrzygają-
cym arbitrem w kwestiach historycznych i artystycznych, ale także 
językowym autorytetem niepodważalnym. Okazuje się, że nadali 
nowe znaczenie pojęciu hołd, zawężając jego stosowanie do żołnie-
rzy, zwłaszcza poległych. W dodatku wiedzą najlepiej, komu przysłu-
guje określenie Europejczyk i kto współtworzył polską demokrację. 
To wszystko absolutnie nie przysługuje nieżyjącemu Bronisławowi 
Geremkowi. Nie można tego umieścić na tablicy kamienia upamięt-
niającego tego wybitnego polityka. Dlaczego? Wie tylko spec z IPN-
-u i pchły jego. Czyżby powrót znanej instytucji z ul. Mysiej? Czyli 
ta jedność po polsku jest jakaś surrealistyczna, a raczej groteskowa. 
Polega na tym, że każdy ma własne i jedynie słuszne jej pojmowanie, 
że są gorsi jak I prezes SN, prof. Gersdorf i doskonali ze wszech miar 
niczym wicemarszałek Terlecki i poseł Piotrowicz. 

   Roman MAŁEK
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MURZYNEK BAMBO…

Gdy rozpoczynałem swą edukację, jak pamię-
tam w roku 1956, musiał mi wystarczyć Ele-

mentarz Falskiego ze sztandarowym wierszem Tuwima zaczynającym 
się od wersu „Murzynek Bambo w Afryce mieszka”. Dziś podręczni-
ków do nauki jest tyle, że trudno spamiętać. Każdy z nich służy oczy-
wiście dobru dziecka wychowującego się w najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej obecnej. Rzeczypospolitej, w której rządzący piszą od nowa własną 
historię Polski, dla własnych potrzeb, prowadząc jednocześnie szeroką 
akcję indoktrynacyjną pod patronatem swych duchowych zwierzch-
ników spod znaku tiary z  trzema złotymi diademami. A  ta dziwnie 
przypomina mi sposobami i treściami podobną działalność w latach 
50. minionego wieku, kiedy to najważniejszą osobą dla nas był jeden 
z najlepszych uczniów szkoły cerkiewnej w Gori, Josif Wissarionowicz 
Dżugaszwili.

Niechlubnym przykładem obecnej działalności indoktrynacyj-
nej może być podręcznik dla sześciolatków Olek i Ada, z którego dzieci 
dowiedzą się między innymi, że mamy Kalima, Abdula i Abrahama 
to Polki. A tatusiowie są z Konga, Iraku i Izraela. W krajach tatusiów 
trwa wojna, a tu kraj spokojny, własny dom, posiłki… istny raj. Pępek 
świata, w którym objawił się stwórca, blondyn o niebieskich oczach. 
Tylko dlaczego w tym najlepszym ze światów matką musi być Polka, 
a tatą obcokrajowiec o innej karnacji, a nie odwrotnie. I dlaczego dzieci 
mają nosić imiona wywodzące się z kultury ojca, a nie matki. Czyżby 
nie po to, żeby ciemniejszy kolor skóry kojarzył się nam z cierpieniem? 

Nieważne czyim. I dlaczego dziewczynki już w przedszkolu muszą do-
wiedzieć się, że jak będą dorosłe, to nic wielkiego się nie stanie, jak uro-
dzą mieszane dziecko. I że powinny wychodzić za obcokrajowców, bo 
to stanowi podstawę polskiego społeczeństwa. Ale nie dowiedzą się, że 
zarówno w islamie jak i chasydyzmie kobietom nie wolno wychodzić za 
mąż za innowierców, i że pokazano chłopców, bo dziewczynki to istoty 
drugiej kategorii.

Wychowałem się na Ali i Oli z kotem i jakoś nie spowodowało to 
u mnie zaniku tolerancji i szacunku dla innych kultur. Ale do dziś trud-
no mi tolerować głupotę. I uważam, że w państwie demokratycznym 
dzieci powinny uczyć się z podręczników bez indoktrynacji. W pań-
stwie demokratycznym, ale nie w naszej najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej, bo ta dzięki konkordatowi jest wpisana w wymagania decydentów 
spod wymienionego już znaku, i  jest wręcz niezbędna dla wychowa-
nia prawdziwego polskiego katolika. Nie chrześcijanina, broń Boże. 
Potwierdzają to podręczniki do religii. Starają się one dawać najmłod-
szym wskazówki w  różnych życiowych tematach. Zwłaszcza ulubiły 
sobie temat oszczędzania najmłodszych. W  jednym z  podręczników 
do religii możemy przeczytać: „Postaraj się zaoszczędzić pieniądze, nie 
kupując sobie ulubionych słodyczy. Złóż je jako ofiarę na tacę w czasie 
najbliższej Mszy Świętej”. Biedny kościół polski. Nie dość, że podczas 
prac Komisji Majątkowej dostał 5 miliardów, że obecnie oficjalnie od 
państwa otrzymuje 2 miliardy, nie licząc zwolnień z podatków od dzia-
łalności gospodarczej, nieruchomości, spadków i darowizn, to jeszcze 
sięga do dziecięcej kieszeni.

   Zbigniew GRZYŚ



Znane jest powiedze-
nie, że je się ocza-

mi, dlatego ogromne 
znaczenie ma kolory-
styka potraw na talerzu. 
Potrawy mogą nas roz-

grzewać lub wychładzać, uspokajać i wyciszać 
albo pobudzać, odpowiednio dobrane niejed-
nokrotnie wspierają walkę z infekcjami. Pewne 
produkty są w stanie poprawić nasz stan emo-
cjonalny. Do właściwie kolorystycznych natu-
ralnych świeżych produktów spożywczych od-
wołuje się starohinduski system wspomagania 
leczenia, czyli ajurweda. Zgodnie z nią każdy 
człowiek posiada czakry, nazywane też czakra-
mami. Jest ich siedem: 1 – czakra korzenia, czyli 
podstawy, 2 – krzyża, 3 – splotu słonecznego, 4 
– serca, 5 – gardła, 6 – trzeciego oka, 7 – koro-
ny. Są to wirujące skupiska energii, usytuowa-
ne wzdłuż kręgosłupa od jego postawy, aż do 
tzw. korony głowy. Pobierają one, przechowują 
i nadają kształt kosmicznej energii niezbędnej 
do zachowania harmonii zdrowia. Kolor wy-
branych naturalnych barwników odblokuje za-
chwiane czakry, wyrówna ich pracę i wpłynie 
z korzyścią na stan naszej struktury emocjo-
nalnej – zachęca starohinduska tęczowa dieta. 
Człowiek przygnębiony, smutny potrzebuje ko-

Tęcza na talerzu

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Nie rób niczego, cze-
go będziesz żałować.

Byk (21 IV–20 V) Przeszłość to przeszłość.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Pokaż, na co Ciebie 
stać.

Rak (22 VI–22 VII) Uważaj, bo podpad-
niesz.

Lew (23 VII–23 VIII) Uśmiech w wielu 
sprawach pomoże.

Panna (24 VIII–22 IX) Nie daj się ponieść 
nerwom.

Waga (23 IX–23 X) Znajdź wreszcie czas 
dla siebie.
Skorpion (24 X–22 XI) Nie jest to czas na 
podejmowanie decyzji.

Strzelec (23 XI–21 XII) Zaufaj intuicji 
i słuchaj serca.

Koziorożec (22 XII–20 I) Bądź dobrej myśli.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka
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3 szklanki mąki • 1 margaryna 
• 2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia • 1 szklanka cukru 
pudru • 2 jaja • 2 żółtka • 1 kg 

śliwek.
Miękką margarynę, mąkę, cukier, jaja, żółtka 
i proszek do pieczenia wymieszać w misce i 
wyrobić na jednolitą masę. Podzielić na dwie 
części. Jedną część rozwałkować, wyłożyć na 

Bądź dobrej myśli

blachę wyłożoną pergaminem i posmaro-
waną tłuszczem. Posypać delikatnie bułką 
tartą i ułożyć przepołowione i wypestko-
wane śliwki skórką do ciasta. Rozwałkować 
drugą połowę ciasta, wyłożyć na śliwki, do-
cisnąć boki. Ciasto nakłuć widelcem i wsta-
wić do niezbyt nagrzanego piekarnika (160–
170 C°). Po upieczeniu i lekkim ostudzeniu 
posypać cukrem pudrem.

PLACEK KRUCHY ZE ŚLIWKAMI

loru żółtego, który pobudzi czakrę splotu sło-
necznego, a zatem powinien zwiększyć takie 
produkty, jak banany, kukurydza, ananasy, 
żółte papryczki. Stany lękowe i niepokój ozna-
czają, że należy włączyć do swojej diety kolor 
niebieski związany z czakrą gardła, a ona od-
powiada za wyrażanie myśli i uczuć, aktywuje 
też twórcze wyrażanie siebie. Sięgamy wtedy 
po jeżyny, jagody. Jeśli brak nam pewności 
siebie, potrzeba odblokować czakrę krzyżo-
wą, której dostarczymy pomarańczowe pro-
dukty: marchew, mango, mandarynki, dynię. 
Zielone produkty: sałaty, zioła, kiwi, kapusta 
pekińska, szpinak, jarmuż, natka pietruszki są 
przypisane sercu i sięgać po nie powinniśmy, 
gdy brak nam szczęścia w miłości, a także, 
gdy przytrafiają się nam wszelakie infekcje 
Czerwony kolor przypisany jest do czakry ko-
rzenia i sięgamy po pomidory, buraki, maliny, 
truskawki, arbuz, gdy czujemy się zmęczeni, 
ospali, zaniedbani. Po fiolet (bakłażany, fio-
letowa kapusta, śliwki) sięgamy, gdy ogarnia 
nas frustracja, brak zdolności wybaczania, 
czynimy to, by otworzyć trzecie oko. Zaś biały 
kolor (czosnek, imbir, liczi, kokos) umożliwi 
harmonijną pracę czakry korony, gdy jesteśmy 
przygnębieni. Stwórzmy zatem tęczę na swoim 
talerzu, a wyjdzie to nam na zdrowie!    

W OŚWIATOWEJ 
OPERZE

Z reform oświaty w kolejny rok
kraj w Europie zasłynie,
znowu zrobimy milowy krok
z Zalewską i Gowinem.

Chwała! – należne im brzmią fanfary,
w Sejmie oklaski słyszę.
Nauką wkrótce miniemy Paryż,
takie drukują afisze.

W Senacie, Sejmie prezes odejmie
od diety groszy kilka,
pani minister kupi tornister
dla Krysi i Emilka.

Programy zgrane i przemyślane,
nie ma już żadnych kłopotów,
w nich dla ojczyzny naszej kochanej
czas nowych jest patriotów.

A zmian bogactwo w sprytnej strukturze
uczniom zapewni się wszystko.
Z ruin niewiedzy reformy róże
upiększą pogorzelisko.

Każde wiedzieć ma pacholę,
kto był Lechu, a kto Bolek.
Kto wolności jest tytanem
tak na wieki wieków, amen.

Forsy belfrom damy tyle,
że na wczasy – to Antyle!
By po świecie się nie plątać,
w Anglii, Ameryce sprzątać.

Pomału też się wyjaśni ludziom,
że kiedy twój pradziad błądził,
choć dziś pracujesz jak Judym w trudzie,
nie będziesz uczył i rządził.

W tej oświatowej polskiej operze,
by szkołę mieć wydajną,
wróbelek arię słowika bierze
i szkoli nam Einsteinów.

PS
A po wakacjach wkrótce wybory
w walce o dużą stawkę,
zagłosujemy pełni pokory
za pięćset plus i wyprawkę.

FRASZKI

LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

Nie pomoże łyk śmietany,
gdy młodzieniec jest naćpany.

***
Nie pomoże wypić kolę,
aby być prymusem w szkole.

O JEDNYM
Za srebrników parę 
gotów zmienić wiarę.

DZIWNA ATMOSFERA
Taka jest dzisiaj atmosfera,
że jeden daje, drugi zaś odbiera.

Inspicjent Brzeszczot przedstawia
dziwaczkę kaczkę i pawia.
Złączył ptaszęta ślub
miłością wierną po grób –
po czesku lubią rozmawiać. 

Nie można dzielić się czymś, 
czego się nie ma. 

*** 
O przeszłość będziemy się kłócić 
do końca świata. 

Mirosław Welz

PARTYJNY MAJTEK
Żegluje z partii do partii – 
sztormem się nie martwi…

Wodnik (21 I–19 II) Poczujesz przypływ go-
tówki.

Ryby (20 II–20 III) Przed Tobą szalone randki.

Grażyna Repetowska

Nie każda cnota
warta jest złota.

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



INWESTYCJE  
I NOWE WYZWANIA
Innowacyjne rozwiązania w Rzeszowie

W kwietniu 2007 roku rozpoczęły się pierwsze prace 
związane z  przygotowaniem do realizacji olbrzymiej 

inwestycji pod nazwą „Budowa systemu integrującego 
transport publiczny miasta Rzeszowa i  okolic”. Od tego 
czasu, napotykając wiele trudności większych i  mniejszych, 
rozwiązując je za każdym razem, udało nam się zakończyć 
wszelkie prace wdrożeniowe i odebrać inwestycję w czerwcu 
2015 roku. 

Zakres inwestycji był przeogromny, a główne elemen-
ty to: zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem i  Transportem Publicznym (ZSZRiTP) 
wraz z dedykowaną platformą teleinformatyczną (PTITS) • za-
kup nowoczesnego taboru autobusowego (80 sztuk, z czego 
50 szt. ON oraz 30 szt. CNG) przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, wyposażone w ITS, informację pasażerską, bileto-
maty) • przebudowanie oraz rozbudowanie lokalnego układu 
komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby 
transportu publicznego • działania informacyjno-promocyjne. 

System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP) 
zapewnia realizację zadań przewozowych, kontrolę nad ope-
ratorem, pomiar liczby przewożonych pasażerów poprzez 
bramki, reagowanie na potrzeby pasażerów, tymczasowe 
zmiany w  rozkładzie jazdy spowodowane utrudnieniami na 
trasach przejazdu.

System Informacji Pasażerskiej (E-INFO – jego celem 
jest zapewnienie aktualnej informacji ułatwiającej sprawne 
korzystanie z  komunikacji publicznej. Informacje prezento-
wane są na 160 przystankowych elektronicznych tablicach, 
na portalu internetowym einfo.erzeszow.pl oraz aplikacji mo-
bilnej dostępnej dla systemów Android i Windows. Wszystkie 
media, przez które prezentowane są bieżące informacje, do-
starczone i wdrożone zostały w ramach inwestycji.

System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET), 
czyli inaczej mówiąc bilet elektroniczny z możliwością doła-
dowania poprzez portal internetowy ebilet.erzeszow.pl oraz 
80 biletomatów mobilnych i  29 stacjonarnych. Cały nowo 
zakupiony tabor autobusowy wraz z  istniejącym, będącym 
własnością przewoźnika (MPK Rzeszów), został wyposażony 
w odpowiednią elektronikę pozwalającą na korzystanie z bi-
letu elektronicznego, rewizorzy zostali również uposażeni 
w urządzenia do kontroli biletów elektronicznych.

Wartość inwestycji to około 331 mln PLN, z czego do-
finansowanie w  wysokości 85%, czyli 250 mln PLN, a  wkład 
własny to około 81 mln PLN.

Miasto Rzeszów w roku 2017 zakupiło 50 szt. pylonów 
przystankowych wyposażonych w  podświetlaną gablotę 
z rozkładami jazdy. Z uwagi na to, że pylony te ustawione są 
w miejscach, gdzie doprowadzenie przyłącza elektrycznego 
wiąże się z dużymi kosztami, wyposażono je w instalację fo-
towoltaiczną, która produkuje oraz magazynuje energię elek-
tryczną niezbędną do zasilania oświetlenia. Dla zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię zastosowano czujki ruchu, które 
włączają oświetlenie gabloty po wykryciu osoby znajdującej 
się na przystanku.

Rzeszów jako pierwszy w  Polsce wprowadził inno-
wacyjne wiaty przystankowe zasilane ogniwami fotowol-
taicznymi klimatyzowane latem i ogrzewane zimą. Do regu-
lacji wykorzystuje się czujniki temperatury umożliwiające 
dostosowanie temperatury wewnątrz wiaty do warunków na 
zewnątrz. Dzięki sterownikom możliwe jest uwzględnienie 
różnych ustawień w zależności od pory roku, dnia lub prze-
działu czasowego. Na dachu i  w  gablocie na rozkłady jazdy 
umieszczono oświetlenie LED. Jako element opcjonalny wiaty 
wyposażono w podgrzewane ławki. 

Obecnie w  Rzeszowie pracujemy nad rozwijaniem 
komunikacji publicznej, tak aby ułatwić przemieszczanie 
się nie tylko pomiędzy dzielnicami miasta Rzeszowa, z domu 
do pracy, do szkoły, itp., ale również staramy się rozwijać i wy-
korzystać inne typy środków komunikacji, jak np. kolej. Od 
roku wraz z Przewozami Regionalnymi (POLREGIO) jesteśmy 
związani umową, która pozwala na dowożenie pasażerów 

Anna Kowalska



z obszarów odległych o około 10 km poza granicami miasta 
z czterech stron świata do Rzeszowa i przesiadkę do komuni-
kacji miejskiej zarządzanej przez ZTM bez konieczności zaku-
pu dodatkowych biletów. Została przygotowana odpowied-
nia taryfa biletowa, która integruje obydwu przewoźników. 
Nasi informatycy, wykorzystując doświadczenie i umiejętno-
ści, przygotowali narzędzia, przy pomocy których odbywa się 
kontrola biletowa w pojazdach obsługiwanych przez Przewo-
zy Regionalne.

 

NA LATA 2014–2020 
miasto wyznaczyło sobie nowe wyzwania  

i obszary dalszego rozwoju.
 

I.  PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU PU-
BLICZNEGO W RZESZOWIE”:

•  Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej (w tym 
16 szt. tablic informacji pasażerskiej, 6 szt. biletoma-
tów);

•  Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji 
miejskiej, zakup nowoczesnego ekologicznego i  przy-
stosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru au-
tobusowego wyposażonego w  systemy ITS, w  tym bi-
letomaty (50 sztuk): 10 autobusów ON - EURO 6 – 12 m,  
30 autobusów ON - Euro 6 – 18 m, 10 autobusów elek-
trycznych – 12 m (z infrastrukturą do ładowania);

•  Przystanki: 136 zespołów przystankowych w  różnej 
kompletacji, 50 szt. pylonów przystankowych;

•  Dworzec Lokalny (w  tym parking Kiss&Ride) z  syste-
mem ITS.

We wrześniu 2018 r. zostanie zakończona przebudowa 
Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego, z którego w roku 
2016 skorzystało ponad 1,5 mln podróżnych. Wartość kontrak-
tu to 20,2 mln zł. W ramach inwestycji zaplanowano również 
budowę pawilonu obsługi podróżnych wraz z poczekalnią dla 
podróżnych, sanitariatami, przechowalnią bagażu, punktem 
obsługi podróżnych oraz kasami. Cały budynek wyposażony 
będzie w  niezbędne instalacje oraz instalacje odnawialnych 
źródeł energii. W  budynku dworca zastosowano integrację 
fotowoltaiki z  fasadą budynków. Dzięki nowoczesnej tech-
nologii projekt zakłada montaż białej fasady fotowoltaicznej 
oraz zadaszenie z  wykorzystaniem oświetlenia luminescen-
cyjnego. 

 
II.  PROJEKT PN. „INTEGRACJA RÓŻNYCH FORM PUBLICZ-

NEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RZESZOWIE”: 
•  Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowane-

go dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowe-
go wyposażone w  systemy ITS, w  tym biletomaty (60 
sztuk). Planowana kompletacja zakupów: 20 autobusów 
elektrycznych z infrastrukturą do ładowania, 40 autobu-
sów CNG Euro 6–12 m;

•   Przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kom-
pletacji;

•   Powstanie Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 
(w tym parking Kiss&Ride) wraz z ITS.

 
III.   PROJEKT PN. „ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO W RZESZOWIE”:
•  Zakup nowoczesnego ekologicznego i  przystosowa-

nego dla osób niepełnosprawnych taboru (napęd hy-
brydowy), wyposażonego w systemy ITS, w tym bileto-
maty. Planowana kompletacja zakupów: 20 autobusów 
elektrycznych;

•  Przystanki: 52 zespoły przystankowe w różnej komple-
tacji;

•  Znaczące ograniczenie opóźnień komunikacji miej-
skiej (skrócenie czasów przejazdu). 

 Dzięki projektom transportowym, w  celu ograniczenia 
opóźnień autobusów komunikacji miejskiej powstało 
na terenie miasta Rzeszowa 11 km buspasów, przełożyło 
się to również na skrócenie czasów przejazdów. Drugim 
ważnym usprawnieniem w kursowaniu autobusów była 
instalacja w  obrębie skrzyżowań systemu priorytetów 
dla autobusów, które miały na celu niwelowanie dodat-
kowych opóźnień związanych z kongestią; 

•  Efektywniejsze wykorzystanie taboru autobusowe-
go (w tym: bardziej optymalny układ linii i rozkład jazdy).

W  związku ze stale rosnącą liczbą ludności Rzeszowa 
wymagane było zoptymalizowanie układu linii komunikacji 
miejskiej, a tym samym rozkładów jazdy. W latach 2012–2018 
dzięki wdrażanym projektom transportowym był możliwy 
wzrost liczby linii komunikacji miejskiej oraz wykonanej pracy 
przewozowej w wozokilometrach.

Zauważalny kilkuprocentowy wzrost liczby pasaże-
rów komunikacji miejskiej (inf. z bramek liczących i systemu 
sprzedaży biletów).

Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (zmniej-
szenie hałasu i emisji zanieczyszczeń). 

Z badań uciążliwości różnych poziomów hałasu wynika, 
że najbardziej negatywnie odbierany jest przez ludzi hałas 
drogowy. Działaniem podjętym w kierunku zmniejszenia tej 
uciążliwości jest zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycz-
nych, których ciche przemieszczanie się po ulicach miasta 
spowoduje ograniczenie hałasu do wartości akceptowalnych, 
a poprzez brak emisji spalin wpisze się istotnie w zakres dzia-
łań wykonanych w ostatnich latach mających na celu ograni-
czenie zanieczyszczenia powietrza, jakimi był zakup i wdroże-
nie do eksploatacji znaczącej liczby niskoemisyjnych autobu-
sów napędzanych gazem ziemnym.

   Anna KOWALSKA,
dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie



LOGO DOSTAWCY

www.stronauczestnika.pl
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Dostarczamy
ciepło przez cały rok

www.mpec.rzeszow.pl 

DLA RZESZOWA
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