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Jerzy Plucha – „Kwiat jednej nocy”, 125 x 95 cm, tempera naturalna na płótnie, 2010
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

NADZIEJA
Idą święta, piękne święta,
z nimi wiara – zapamiętaj,
że nowy rok przekochany
da nadzieję lepszej zmiany.

Tu nad naszą Wisłą, Odrą
pożegnamy zmianę dobrą,
składając podziękowania
za jej wszelkie dokonania.

Wtedy w naszym Lechistanie
codziennością znów się stanie – 
prawda, zgoda, zaufanie
i na zawsze pozostanie.

W domach, sercach nam zagości
w zdrowiu szczęściu i radości
bezmiar wszelkiej obfitości
w 100-lecie niepodległości.

PS
Takie wciąż marzenia mamy,
czas nadchodzi lepszej zmiany!

W najpiękniejsze w roku dni 
Bożego Narodzenia

życzę, aby ten niezwykły 
świąteczno-noworoczny czas
napełniał nas wszystkich siłą, 

wiarą i miłością zarówno 
w życiu osobistym,  jak 

i  zawodowym.

Prezes Stowarzyszenia  
Nasz Dom - Rzeszów

Jerzy Maślanka

1  Już zapada zmierzch,
 w moim sercu żal
 i tęsknota łka,
 znowu jestem sam.

Ref. 
Przyjdź do naszych serc,
Zbawicielu mój,
pokłon daję Ci,
zawsze będę Twój.

Płacze dusza ma
na Twój biedny stan,
lecz się nie martw już,
bo nie jesteś sam.

2 Wokół tyle łez,
 zakłamany świat,
 a Ty jesteś tu,
 jak wiosenny kwiat.

Ref. Przyjdź do naszych serc…

3  Boże Dziecię me,
 tulę Cię do snu,
 życie moje weź,
 zawsze jestem Twój.

Ref. Przyjdź do naszych serc…  
   

 Rzeszów, 7.12.2017

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Przyjdź do naszych serc
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Canto
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 4 JARMARK PRZEDŚWIĄTECZNY 
  Andrzej Grzywacz
 4 WYTAŃCZYŁY MEDALE 
  Jerzy Dynia
 5 Z NAJWIĘKSZYMI POLSKIMI PRZEBOJAMI 
  Elżbieta Stępień
 5 UNIKATOWY KONCERT 
  Tomasz Beliński
 6 JUŻ NIE ZAGRA I NIE ZAŚPIEWA 
  Jerzy Dynia
 6 BENEFIS RZESZOWSKIEGO WYDAWCY 
  Jerzy Dynia
 7 SMACZNE CZYTANIE 
  Andrzej Piątek
 7 NAGRODA PRO JUVENES 
  Piotr Biernacki
 7 PAMIĘĆ OBRONY LWOWA 
  Lesław Granat
 8 MEANDRY POLSKIEJ HISTORII 
  Edward Słupek
 8 ALEJA KOPISTY 
  Tadeusz Peszko
 9 PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ DOŚĆ 
  Bogusław Kobisz
 9 PRZEWROTNA WIEŚ 
  Jerzy Dynia
10 PRAWDZIWY HUMANISTA 
  Kazimierz Ożóg
11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski
  Wers  – magazyn literacki 
  Bogdan Stangrodzki  Piotr Zemanek  
  Rafał Kasprzyk
14 MUZYKA MAESTRO PENDERECKIEGO 
  Zofia Stopińska
15 MIŁOŚĆ, SZCZĘŚCIE I ŁZY 
  Andrzej Szypuła
15 POCZĄTEK I KONIEC 
  Ryszard Zatorski
17 ŻYWIOŁY NA PŁÓTNIE 
  Andrzej Piątek
17 PLENER PIĘĆ RAZY PIĘĆ 
  Ryszard Zatorski
18 PISZEMY KARTĘ WSPÓŁCZESNOŚCI 
  Piotr Rędziniak
18 DKF KLAPS 
  Andrzej Osiński
19 POLOWANIE W MALARSTWIE I FOTOGRAFII 
  Sylwia Chodorowska-Kozień
20 SZTUKA SŁOWA 
  Zofia Brzuchowska
20 KOLEJNY WIELKI SUKCES 
  Sławomir Kraiński
21 WOJENKO, WOJENKO… 
  Bogusław Kotula
22 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
22 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
23 ROZMAITOŚCI 
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Czesław Piotr Kondraciuk

Wigilia

Wśród nocnej ciszy
śnieg się bieli,
w dal już odeszła
nocna mara,
wnet aniołowie przylecieli,
by na srebrzystych 
grać fanfarach.

W lichej stajence
Bóg się rodzi,
malutki, przyszły 
Zbawca Świata,
w nędznej pościeli,
niewygodzie,
zamiast w królewskich
spać brokatach.

Z wielką zadumą
myśl ulata
hen, do stajenki
pod Betlejem,
gdzie w żłobie leży
Zbawca Świata,
przynosząc radość
i nadzieję.

Wiatr śnieżnym puchem
wokół dymi,
co jego głównym 
jest zwyczajem,
my, życząc sobie
być lepszymi,
lecz nam się często 
nie udaje...

  Rzeszów, listopad  2018 r.

Mieczysław A. Łyp

Biała kolęda

Po południu przychodzi
cichy i kruchy jak opłatek
wigilijny zmierzch

Dalekie galaktyki
pławią się
w śnieżnych zatokach
w śnieżnych przestrzeniach

Biały śnieg biała noc
biały bez biała gołębica
i lipcowy ogród z Matką
z pnącymi różami
w kolorze płonącego rubinu

Dziś
tak jak i wtedy
w białych zawiejach
wypatruję sadu Ojca
śladów kuropatw
i świateł choinki

Kiedy w rozjarzonym oknie
staje Gwiazda
i kiedy wieczór 
zostaje zasypany
zapachem drzewka wigilijnego
z chórem skrzydlatych aniołów
w odwieczną głębinę
grudniowej nocy
wznoszę świętą kolędę pokoleń

  Rzeszów, grudzień 2018 r.

 

Stefan M. Żarów 

Księga przyjścia 

Narodził się Pan
w pustym miejscu
zagubionych ludzi
przyszedł przy milczącym przyzwoleniu 
Ojca 

Jako bezbronne dziecię
pośród układów 
koneksji
zacięć 

Rzym uginający się w swej potędze
był daleki
krwisty
pryncypialny w prawie
zanurzony w rozwiązłości
zamknięty w kształcie i znaczeniu

Narodził się Pan
litera nowego ładu
stając się solą znaczeń
podniósł rękę przełamując strach tysiącleci 

Rzym pozostał obojętny 

Dorota Dominik

Kolega przypomniał 
mi, że tematem jed-

nego z  pierwszych felie-
tonów, jakie popełniłam, 
debiutując na łamach „Na-
szego Domu Rzeszowa”, 
było przyjmowanie malu-

chów z  domów dziecka na święta. Od tego 
czasu minęło trzynaście lat i mam nadzieję, 
że problem przestał być aktualny, bo i  żad-
na placówka nie „wypożycza” dzieci na Boże 
Narodzenie, a  dzięki zrozumieniu tematu 
zainteresowanych też raczej brak. Oczywi-
ście (nie umniejszając dzieciom) nadal ak-
tualna pozostaje ludzka bezmyślność i bez-
duszność pozwalająca na obdarowywanie 
w święta dzieci, bo „marzyły o piesku”, wła-
śnie pieskiem, kotkiem czy innym żywym 
stworzeniem, które w  zbyt wielu wypad-
kach kilka tygodni później ląduje na ulicy, 
w śmietniku czy tragicznie dokonuje żywota 
przywiązane do drzewa w  lesie. Tylko dla-

(...) największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś po-
stanowi podarować ci pół godziny, godzinę, albo całe 
popołudnie i ten czas jest tylko dla ciebie…

John Marsden

PREZENTY DUŻE I MAŁE
Marzymy o czymś, czego nie kupimy za pieniądze

tego, że cudowna puchata kulka, o  zgrozo, 
pogryzła buty, posiusiała się na dywan, a na 
domiar złego kilka razy dziennie domaga się 
jedzenia i spaceru… 

Nie tylko w tym przypadku (to jest ży-
wych istot, przekazywanych „pod choinkę”), 
aby obdarowanie bliskich miało sens i spra-
wiało obu stronom radość, musi być poprze-
dzone namysłem wskazującym, że obdaro-
wanego, jego upodobania dobrze znamy. Że 
jest on dla nas osobą szczególną, że wsłuchu-
jemy się uważnie w  jego marzenia i  potrze-
by. Im większa bliskość między ludźmi i  im 
większe zaangażowanie w  relację, tym sta-
ranniej wybieramy świąteczne prezenty. Po-
darek kupiony na ostatnią chwilę, w postaci 
ukochanych przez handlowców (kto powie, 
dlaczego?) tzw. zestawów podarunkowych 
dla leniwych, raczej nikogo nie uszczęśliwi, 
w  najlepszym wypadku zostanie przekaza-
ny kolejnemu nieszczęśnikowi jako prezent 
przechodni…

Absolutnie nie jestem przeciwniczką 
obdarowywania, wręcz przeciwnie. Jako 

osoba obdarowująca i czerpiąca przyjemność 
z bycia obdarowaną akceptuję ten przyjemny 
społeczny rytuał, który towarzyszy ludzko-
ści od zarania. Obdarowywani prezentami 
ludzie budują wzajemne relacje, utrzymują 
więzi zaufania, wiary, miłości, przyjaźni i pa-
mięci wyjątkowych chwil (rocznice), wpły-
wają na wychowanie dzieci poprzez wprowa-
dzanie ich w społeczne role i rytuały. Prezen-
ty umacniają przyjaźń, mówią mrużąc oko ci, 
którzy darowując, utrzymują więzy zależno-
ści, wdzięczności i  tworzą hierarchię statu-
su – ot, jakaś tłusta synekura dla krewnego 
czy inny „podarek” o wybitnie korupcyjnym 
charakterze dla znajomka. Nauki społeczne 
i ekonomiczne (gift economy, ekonomia pre-
zentów – ach te miliardy wydawane każdego 
roku na prezenty!) dzielą obdarowywanie na 
instrumentalne i  ekspresyjne (J. Tkaczyk). 
Pierwsze ma na celu zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb obdarowywanych (użytecz-
ność), może być dla nich formą wsparcia, 
drugie wskazuje na więzi i intencje pomiędzy 
dawcą a  obdarowanym oraz rodzaj okolicz- 
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ności. Kapitalnym przykładem na połączenie 
jednej i drugiej formy jest „Szlachetna Pacz-
ka” z jej emocjonalną użytecznością.

Co możemy sobie ofiarować na tego-
roczne Boże Narodzenie? Czego pragniemy 
najbardziej, a o czym nie powiemy tak szcze-
rze jak dziecko w liście do Świętego Mikoła-

ja? W kompletnie zwariowanym, zmateriali-
zowanym świecie marzymy o  czymś, czego 
nie kupimy za pieniądze. Nie jest to zdrowie, 
bo takiej mocy nie mamy, możemy go jedy-
nie życzyć bliskim. Dysponujemy jednak 
czymś, co uszczęśliwi bliskich i nas samych. 
Tym dobrem jest czas właściwie w  święta 

wykorzystany. Uszczęśliwiający spacer z bli-
ską osobą, wspólna kolacja, wspomnienia, 
zabawa z  dzieckiem lub choćby posiedzenie 
razem przy tradycyjnym „Kevinie”. To rów-
nież czas dany w prezencie nam samym – na 
wytchnienie, lekturę, nudę. Dobrych świąt!

   Dorota DOMINIK



Andrzej Grzywacz

Szybkim krokiem zbliża 
się czas przyozdabiania 

choinek, dzielenia opłat-
kiem, słuchania, rzadziej 
już śpiewania kolęd, sma-
kowania potraw świątecz-

nych i odwiedzin Mikołaja.
Do tej tradycji przynależą też świąteczne 

targi, szczególnie pieczołowicie kultywowa-
ne w  Krakowie na Rynku. Od kilku lat ob-
serwujemy też ten piękny zwyczaj na Rynku 
w Rzeszowie z nadzieją, że choć trochę zbli-
żymy się do tego, co oferuje niedościgniony 
w  tradycjach Kraków. Tam jarmark bożo-
narodzeniowy rozpoczął się już 30 listopada 
i potrwa do 26 grudnia. Jego przedłużeniem 
będzie Targ Noworoczny, od 28 grudnia do 
6 stycznia. W  krakowskim świątecznym 

JARMARK PRZEDŚWIĄTECZNY
Grzane wino na starówce

miasteczku już od dłuższego czasu zapach 
jedliny miesza się z  wonią gorących potraw 
i korzennych przypraw, w tle słychać melodie 
kolęd. Różnojęzyczny tłum przechadza się po 
wydzielonej części Rynku, gdzie w tym roku 
ustawiono 80 punktów handlowych oferują-
cych towary na świąteczny czas.

Jarmark Bożonarodzeniowy zaplano-
wano na rzeszowskim Rynku, o dziwo, od 8 
do 21 grudnia. Te daty świadczą, że chodzi 
raczej o jarmark przedświąteczny, skoro koń-
czy się przed świętami. Ale nic to! – jak ma-
wiał Wołodyjowski. Rozplakatowana oferta 
programowa zachęca dzieci i  dorosłych do 
odwiedzin i uczestnictwa w imprezach. Życz-
my sobie zatem na ten przedświąteczny czas 
udanych zakupów, dobrej zabawy, zimowej 
aury i pokosztowania smacznego galicyjskie-
go grzańca!

   Andrzej GRZYWACZ

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 G
rz

yw
ac

z

Działalność Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Rzeszowie ukierunkowana jest 

na organizację działalności artystycznej dla 
dzieci i  młodzieży. W  placówce tej działa-
ją zespoły muzyczne, wokalne, pracownie 
plastyczne oraz wiele innych form zaintere-
sowań młodych ludzi. 

Dużą aktywnością legitymują się 
4 zespoły taneczne: T-8, Kornele, Rytm 
i  Uśmiech, a  także folklorystyczne: Tra-
dycja, Rzeszowianka, Rudki. Wiele z  tych 
zespołów osiągnęło wyjątkowo wysoki po-
ziom sięgający po różne formy uznania na 
poziomie europejskim, a nawet światowym. 

22 listopada w  niemieckiej miejsco-
wości Riese odbywał się turniej w kategorii 
tanecznej show dance, puchar świata IDO. 
Uczestniczyły w  nim zespoły MDK, T-8 
i Kornele. Efekt ich prezentacji, jeśli chodzi 
o  zajęte miejsca i  otrzymane medale, jest 
imponujący. Złoty medal i  puchar świata 
za prezentację Skrzypce marzeń otrzymała 
najmłodsza – do lat 11 – grupa zespołu T-8, 
zaś miniformacja tego zespołu nagrodę za 
układ Bobry. W grupie juniorów (12–15 lat) 
Kornele wytańczyły srebrny medal za pre-
zentację Lacerta agils, zaś brązowy medal 
T-8 za prezentację Alladyn. W  kategorii 
dorosłych, tzn. powyżej 16 lat, srebro przy-

padło Kornelom za układ choreograficzny 
Pełnia. Były też sukcesy w kategorii duety. 
W  kategorii do lat 11 za Kocie psoty brąz 
zdobył duet Korneli. W grupie powyżej 16 
lat również brązowy medal przywiozły do 
Rzeszowa za Inspiracje Anna Gruszecka 
i Patrycja Cygan z Korneli. Brązowym me-
dalem udekorowana została Patrycja Cygan 
za układ Memory. 

   Jerzy DYNIA

WYTAŃCZYŁY MEDALE
T-8 i Kornele z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

Srebrny medal – miniformacja T-8

Złoty medal i puchar świata – T-8 Srebrny medal – Kornele

Srebrny medal – miniformacja Kornele
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Dla wszystkich miłośników jazzu na naj-
wyższym poziomie było to wydarzenie 

na miarę nagrania w 1974 roku przez Colum-
bia Records w Nowym Jorku legendarnej pły-
ty Atma, bo właśnie utwory z  tej płyty były 
prezentowane podczas tego unikatowego 
koncertu. Zawiera ona fuzję nowoczesnego, 
elektronicznego jazzu, swingujących rytmów 
latynoskiej bossa novy oraz tradycyjnego 
polskiego folkloru. W oryginalnym nagraniu 
– razem z  Michałem Urbaniakiem – wzięli 
udział: Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, 
Paweł Jarzębski, Czesław „Mały” Bartkowski 
oraz Ray Mantilla. Był to początek wielkiej 
kariery artysty w USA.

Prawdziwe przeżycia na prawdzi-
wym koncercie prawdziwego artysty. 
Na zamkowej scenie w  Przemyślu 3 grud-
nia br. razem ze światowej sławy muzykiem, 
wirtuozem skrzypiec i saksofonu Michałem 
Urbaniakiem wystąpili znakomici muzycy 
– polski pianista i kompozytor Michał Wró-

Od 2000 roku uczniowie Centrum Sztu-
ki Wokalnej w  Rzeszowie, zgłoszeni 

i przygotowani do konkursów, festiwali i pro-
gramów telewizyjnych przez Annę Czenczek 
– dyrektora CSW oraz pomysłodawczynię 
i  dyrektora Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki – Rzeszów Carpathia Festival, zdo-
byli już prawie 1000 najwyższych nagród na 
festiwalach ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. 

W ostatnim czasie do tego dorobku do-
szły kolejne sukcesy. Anna Czenczek została 
wyróżniona przez Fundację im. Krzysztofa 
Dzikowskiego w Warszawie nagrodą – Amba-
sador Kultury w Dziedzinie Sztuki Wokalnej.

Uczennica Aleksandra Kędra wyśpie-
wała II miejsce na Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Orfeusz w Italii”, który odbył się we 
Włoszech w Wenecji. 

W 19. Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojda-
ka”, który odbył się 11 listopada br. w  No-
wohuckim Centrum Kultury w  Krakowie, 
I  miejsce zajęła Natalia Kubiś-Mroszczyk. 
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Jan 

Z NAJWIĘKSZYMI POLSKIMI PRZEBOJAMI
Nagrody uczniów Anny Czenczek

ki Wokalnej w  Rzeszowie uczniowie CSW 
pracują nad wydaniem nowej płyty z  naj-
większymi polskimi przebojami do tekstów 
Krzysztofa Dzikowskiego pt. Niebo z  moich 
stron. Znajdą się na niej takie utwory jak 
m.in. Ciągle pada, Tak bardzo się starałam, 
Anna Maria, Dozwolone do lat osiemnastu, 
Śpiewam pod gołym niebem. Na płycie znaj-
dą się także dwie piosenki autorskie do słów 
Krzysztofa Dzikowskiego specjalnie napi-
sane na tę okazję dla Anny Czenczek i Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Będzie 
to wyjątkowa bezpłatna płyta, która zostanie 
dołączona do Gazety Codziennej „Nowiny”. 
Artystom towarzyszyć będzie zespół pod 
kierownictwem Tomasza Filipczaka, w skład 
którego wejdą znani muzycy sesyjni i  kon-
certowi, którzy na co dzień współpracują 
z taki artystami, jak Robert Janowski, Janusz 
Radek, Irena Santor, Majka Jeżowska, Edyta 
Górniak, Ryszard Rynkowski, Maryla Rodo-
wicz.

   Elżbieta STĘPIEŃ 

UNIKATOWY KONCERT 
Michał Urbaniak na zamkowej scenie

blewski oraz Amerykanie, charyzmatyczny 
gitarzysta basowy Otto Williams, trębacz 
Michael „Patches” Steward i  dwukrotnie 
nominowany do nagrody Grammy perkusi-
sta Frank Parker. 

Jeden z najlepszych jak do tej pory pre-
zentowanych na scenie Zamku Kazimierzow-

Michał Urbaniak z zespołem na scenie zamkowej w Przemyślu
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skiego w Przemyślu, no i chyba w ogóle w na-
szym mieście koncert, zgromadził nadkom-
plet na widowni. Towarzyszyły mu ogromne, 
pozytywne emocje, długie chwile wzruszeń, 
artystycznych uniesień i nawet wtedy, gdy sala 
już opustoszała, wydawało się, że dźwięki, 
które dopiero co ucichły, nadal krążą gdzieś 
pomiędzy rzędami sali widowiskowej. Praw-
dziwa muzyczna uczta trwała dwie wspaniałe 
godziny. Niestety tylko dwie godziny. 

   Tomasz BELIŃSKI

W tym samym konkursie Oliwia Skóra zdo-
była wyróżnienie w kategorii wiekowej 16–18 
lat. Na festiwal zgłosiło się stu wykonawców 
z całej Polski. 

Wokaliści Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czen-
czek nie zwalniają tempa i  niedługo będzie 
można ich zobaczyć i usłyszeć w nowych pro-
jektach TVP 2 i TVP ABC, m.in.: Aleksandra 
Kędra wkrótce będzie gościć w  programie 
Teleranek w TVP ABC. Pojawi się w nowym 
teledysku do piosenki pt. How far I’ll go z baj-
ki Vaiana: skarb oceanu, którą zaśpiewa wraz 
z  uczestnikami programu TVP 2 The Voice 
Kids. W  polskiej wersji tę piosenkę pt. Pół 
kroku stąd wykonuje Natalia Nykiel. 

Z  okazji 20-lecia pracy artystycznej 
Anny Czenczek i działalności Centrum Sztu-Oliwia Skóra

Natalia Kubiś-Mroszczyk

Wojdak, lider legendarnej grupy Wawele. 
W kwalifikacjach do konkursu co roku bierze 
udział kilkuset wokalistów w wieku od 7 do 
23 lat. Ostatnio Natalia wyśpiewała kolejne 
I miejsce na XV Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Na skrzydłach muzyki” 
w  Rzeszowie, w  kategorii wiekowej 7–9 lat. 

Aleksandra Kędra
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Jerzy Dynia

Wrzesień 2018 roku. 
Zbliża się termin 

kolejnego koncertu z  pio-
senkami o Rzeszowie. Od-
zywa się moja komórka: 
Cześć, mówi Tomek. Szy-

kujemy się do koncertu. Mamy nową piosen-
kę, zaskoczę cię. Może przyjedziesz na pró-
bę? Zawieziemy cię. Ok?

Urokliwie położony dom na południo-
wy zachód od centrum miasta, gdzieś w Kie-
lanówce. Czwórka zespołu – Tomek, Bohdan 
i dwaj Grzegorze – zaczyna próbę. Na tapecie 
nowość – Walc w Rzeszowskiej. Brwi unoszą 
się w  zdziwieniu, kiedy w  tekście piosen-
ki pada moje imię i  nazwisko oraz przypo-
mniany jest mój saksofon. Nagrywamy na 
dyktafonie muzykę, żeby później zrobić zapis 
nutowy i wraz z dostarczonym przez Tomka 
tekstem przekazać do zaprzyjaźnionych re-
dakcji. Koncert odbył się, a zespół Dwa Balo-
ny oprócz premierowego Walca w Rzeszow-
skiej zaśpiewał i zagrał z powodzeniem jeden 
z wcześniejszych hitów Artysta pejzażysta.

12 listopada, około południa, odzywa 
się telefon Tomka: Dzień dobry, dzwonię 
z  telefonu ojca Tomasza Sienkiewicza, żeby 
panu powiedzieć, że ojciec wczoraj zmarł. 
Coś jeszcze mówił, ale to już do mnie nie do-
cierało… 

Zanim poznałem śpiewających gita-
rzystów Tomka i Bohdana, znałem ich ojca, 
Jurka Sienkiewicza, grafika i  dziennikarza 
„Nowin Rzeszowskich”, z którym wraz z eki-
pą „gazeciarzy” i  radiowców zjeździliśmy 
wzdłuż i  wszerz Podkarpacie z  rozrywko-
wymi koncertami podczas majowych Dni 

JUŻ NIE ZAGRA I NIE ZAŚPIEWA
Tomek Sienkiewicz – bard, gitarzysta i poeta

Oświaty, Książki i  Pra-
sy. W  tzw. międzyczasie 
uzdolnieni artystycznie 
synowie zaczęli dzia-
łać w  rzeszowskim śro-
dowisku studenckim, 
a następnie w roku 1996 
w  Rzeszowskim Kaba-
recie Muzycznym pod 
wdzięczną nazwą Dwa 
Balony i  Ten Trzeci. Od 
początku skutecznie bro-
nili się przed modnym 
zachodnim muzycznym 
łomotem, akustycznych 
gitar nie zamienili na 
jęczące elektryczne. Pre- 
zentowali własny, au-
torski repertuar słow-
no-muzyczny będący dziełem Tomka, wy-
rażający przywiązanie do Rzeszowa, z  jego 
pięknymi i dla odmiany mniej atrakcyjnymi 
stronami, zaletami i  wadami. Jak przystało 
na artystę z nerwem satyrycznym. 

Wydali dwie płyty CD, w  tym jedną 
z  udziałem innego rzeszomaniaka Marka 
Czarnoty. Były występy podczas Wieczo-
ru z  Muzami Juliana Ratajczaka, w  Teatrze 
Maska, na Balu Balonów, w  kawiarni Biu-
ra Wystaw Artystycznych i  w  kilku innych 
miejscach. Koncerty te miały ich spopulary-
zować. Czy tak się stało? Mając w repertuarze 
ponad 80 własnych piosenek, mogliby wystę-
pować w swoim mieście systematycznie w ja-
kimś kabarecie wzorem np. Krakowa. Ale tak 
się nie stało. Dlaczego? Czy dlatego, że nie 
byli obcy, z innych miast? 

Rzeszowie kochany, A  ja idę przez Ry-
nek, Zaczernie Beer, Zostać w  Rzeszowie, 

Dwa Balony na tegorocznym wrześniowym koncercie „Zakochani w Rzeszo-
wie”. Trzeci od lewej Tomek Sienkiewicz, obok jego brat Bohdan. W zespole 
także, niespokrewnieni z  sobą, skrzypek Grzegorz Pliś II i  basista Grzegorz 
Pliś I
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Rzeszów City i  dziesiątki innych potwier-
dzało ich silne związki z  miastem. Tomek 
otrzymał nawet Nagrodę Miasta Rzeszowa. 
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa przyznało 
mu honorową odznakę Przyjaciel Rzeszowa, 
ale działalność muzyczna była dodatkiem do 
życia, bowiem obaj bracia uczyli w rzeszow-
skim „Plastyku”. Kiedy Towarzystwo Przyja-
ciół Rzeszowa zaczęło organizować koncerty 
pod nazwą „Zakochani w Rzeszowie”, nie za-
brakło na scenie „Balonów”. Wystąpili także 
w tym roku. 

Rzeszowie, kochany Rzeszowie,/ dla 
Ciebie wciąż śpiewam i gram./ I zanim zamie-
nię dzielnicę,/ to zagram Ci jeszcze nie raz. 
Już nie zagra i nie zaśpiewa. Swoją dzielnicę, 
w  której mieszkał, zamienił 16 listopada na 
Wilkowyję. Żegnaj rzeszowski Bardzie!

   Jerzy DYNIA

Benefis najczęściej bywa organizowany dla 
uczczenia wyjątkowo bogatej działalności 

konkretnej osoby bądź zespołu. Zorganizowa-
ny przez dyrekcję Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rzeszowie 23 listopada br. 
benefis, dedykowany był osobie znanej nie tylko 
w Rzeszowie oraz na Podkarpaciu – dziennika-
rzowi, redaktorowi i  wydawcy Józefowi Am-
brozowiczowi, szefowi Agencji Wydawniczej 
JOTA. Jak przystało na tego rodzaju spotkanie, 
otworzyła je dyrektor Barbara Chmura, przy-
bliżając zebranym sylwetkę benefisanta oraz 
jego działalność. W  niecodzienny klimat spo-
tkania wprowadziła piosenkami z okresu mię-
dzywojnia i  powojennymi interesująca ich in-
terpretatorka Dominika Kobiałka, półfinalistka 
IV edycji programu The Voice of Poland.

Józef Ambrozowicz zawodowe życie za-
czął od stanowiska konstruktora w dębickiej 

BENEFIS RZESZOWSKIEGO WYDAWCY
Niezwykle wartościowa działalność Józefa Ambrozowicza

ku zaczął wykazywać szczególne zdolności, 
kolejne etapy jego działalności, studiując po 
drodze dziennikarstwo na Uniwersytecie 
Warszawskim, zaprowadziły go w 1975 roku 
do ukazującego się w Rzeszowie czasopisma 
„Prometej”. Zdolności organizacyjne sprawi-
ły, że rzeszowskie środowisko dziennikarskie 
powierzyło mu funkcję prezesa oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szef 
rzeszowskiego oddziału Krajowej Agencji 
Wydawniczej Zygmunt Klatka „zgarnął” 
w 1980 r. Ambrozowicza do pracy w tej pla-
cówce, co umożliwiło mu poznanie od przy-
słowiowej podszewki tajników pracy wydaw-
niczej, opracowywania monografii, dzieł hi-
storycznych, przewodników.

Przyszedł rok 1990 i  organizacyjne 
zaburzenia. Powstało niemal hamletowskie 
pytanie „co dalej?”. Postawił na prywatną 

Józef Ambrozowicz na spotkaniu benefisowym, 
obok dyr. WiMBP Barbara Chmura

WSK i  pisania wiadomości do „Echa Zało-
gi”, zakładowej gazety. A  że w  tym kierun-
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działalność i  stworzył Agencję Wydawniczą 
JOTA specjalizującą się w  albumowej pre-
zentacji Podkarpacia, jego ciekawych miej-
scowości, zabytków architektury, tradycyjnej 
kultury. Do redaktorskiego pióra dołączył 
aparat fotograficzny, którym pokazywał 
piękno tej ziemi. Serię albumów rozpoczął 
w 1994 roku oczywiście od zaprezentowania 
Dębicy i okolic. Najnowszy, wydany w 2018 
roku, prezentuje dla odmiany Rzeszów dzi-
siejszy (Nowy Rzeszów), wielce podziwiany 
zwłaszcza przez przyjezdnych. W  sumie al-
bumowych wydawnictw krajoznawczych 
ukazało się blisko pół setki. Powody do dumy 

przysporzył wydawcy album z 2015 roku Jó-
zef Mehoffer. Artysta wszechstronny. Były też 
wydawnictwa o  innym charakterze, w  tym 
m.in. muzyczne Co nam zostało z  tych lat 
z  tekstami piosenek z  lat międzywojennych, 
ze wstępem Laury Łącz. W  roku 2015 uka-
zały się wspomnienia rzeszowskich dzienni-
karzy w książce Popiół i zamęt, odsłaniające 
nieco kulisy dziennikarskiej pracy w  kon-
tekście polityczno-gospodarczych przemian 
w kraju.

Ale jako że – jak śpiewała niegdyś 
gwiazda polskiej piosenki Anna Jantar – „nic 
nie może przecież wiecznie trwać”, słowa te 

stały się aktualne dla Wydawnictwa JOTA 
i  Józefa Ambrozowicza, który podjął decy-
zję o zakończeniu działalności wydawniczej. 
Stąd benefis przebiegający w  sympatycznej 
atmosferze, wyrazy uznania, listy gratu-
lacyjne od prezydenta Rzeszowa Tadeusza 
Ferenca i  obecnie wiceprzewodniczącego 
sejmiku podkarpackiego Jerzego Cyprysia, 
no i résumé niezwykle wartościowej działal-
ności Józefa Ambrozowicza na rzecz kultury 
Podkarpacia.

   Jerzy DYNIA 

Dzięki wydanej w  krakowskim Znaku 
książce Kuchnia Iwaszkiewiczów. Prze-

pisy i  anegdoty Marii Iwaszkiewicz przeno-
simy się wehikułem czasu w  lata świetności 
dworu w Stawiskach Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów, który odwiedzały sławy między-
wojnia i lat po drugiej wojnie światowej. Cór-
ka Anny i Jarosława, pani Maria, otwiera nam 
drzwi do salonów, ale szczególnie do kuchni 
i spiżarni, opowiadając z wielką swadą, co się 
jadło, z kim i w jakich okolicznościach.

Odczytujemy bez trudu, że pani Ma-
ria sama umie świetnie gotować, lubi ludzi 
i ogromnie lubi z nimi rozmawiać. Praktycz-
ne przepisy na potrawy przeplata opisami 

SMACZNE CZYTANIE
Iwaszkiewiczówna o potrawach

rytuałów robienia konfitur czy 
bab wielkanocnych, które jej 
ojciec zapamiętał z dzieciństwa 
i często opisywał w powieściach 
i nowelach. Niektóre wymyślał, 
jak kurę po literacku albo sałat-
kę z płytkiego morza. Osobiście 
też czuwał nad przyrządzaniem 
marynowanych rydzy, złoci-
stych blin i  sosu jałowcowego, 
którymi zachwycali się Maku-
szyński i Witkacy.

Zbliża się Wigilia, zaserwuję pod cho-
inkę przepis na sandacza gotowanego w  ja-
rzynach, który na stole w Stawisku zastępo-

wał karpia. Dzisiaj kupimy sandacza przy 
odrobinie szczęścia na stoiskach rybnych 
hipermarketów. Składniki: 300 gramów file-
ta, pół cebuli, trzy pietruszki, seler naciowy, 

marchew, pół korzenia selera, 
trzy listki laurowe, pięć goź-
dzików, kieliszek białego wy-
trawnego wina, szklanka wody, 
sól i  pieprz. Do garnka wkła-
damy warzywa obrane i  drob-
no pokrojone. Dodajemy liście 
laurowe i  goździki. Wlewamy 
wino i  wodę. Doprawiamy solą 
i pieprzem. Na warzywach kła-
dziemy filet sandacza posolony 
i opieprzony. Dusimy pod przy-
kryciem na wolnym ogniu pół 

godziny. Po czym danie ma prawo trafić na 
wigilijny stół. Smacznego czytania!

   Andrzej PIĄTEK

Rzeszowskie Juwenalia 
po raz drugi sięgnęły po 

tytuł najlepszych juwena-
liów w  kraju. Taki wynik to 
zasługa internautów, którzy 
oddawali głosy w  konkursie 
Pro Juvenes organizowanym 
przez Parlament Studentów 
RP pod patronatem Mini-
sterstwa Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego. Nagrody Pro 
Juvenes przyznawane są od 
2013 roku. Ideą konkursu jest 
promowanie aktywnych stu-
dentów i  ich inicjatyw oraz 

NAGRODA PRO JUVENES
Rzeszowskie Juwenalia najlepsze w Polsce

podkreślanie zasług osób 
i  podmiotów przyjaznych 
studentom. Wśród kilku ka-
tegorii jedną z nich były wła-
śnie „Juwenalia”.

Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 23 listopa-
da w Warszawie. – Towarzy-
szyły nam wielkie emocje. 
Bardzo ciężko pracowaliśmy, 
aby zdobyć ten tytuł – mówił 
Mateusz Wośko, przewodni-
czący Samorządu Studenc-
kiego Politechniki Rzeszow-
skiej. – Wygrana to wielki 

prestiż, a jednocześnie jest to zobowiązanie, 
aby utrzymać dotychczasowy poziom. To 
również atut do rozmów z  potencjalnymi 
partnerami i sponsorami w przyszłym roku.

Rzeszowskie Juwenalia to wydarzenie 
studenckie, które jest organizowane przez 
Politechnikę Rzeszowską, Wyższą Szkołę 
Informatyki i  Zarządzania w  Rzeszowie, 
WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą oraz 
Brend Group. Tegoroczna jubileuszowa 25. 
edycja wraz z  imprezami towarzyszącymi 
trwała trzy tygodnie. Wielki finał koncerto-
wy na miasteczku Politechniki Rzeszowskiej 
w dniach 10–12 maja zgromadził ponad 100 
tys. młodych osób. Na głównej scenie za-
grali: Sławomir, Luxtorpeda, Koniec Świata, 
Czwarta Fala, Kult, Enej, KSU, Kękę, Beata 
i Bajm, Strachy na Lachy i Kali.

   Piotr BIERNACKI

W Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt 
Lwowskich listopad był miesiącem 

przypominającym walki uczniów i  studen-
tów o  Lwów w  1918 r. Z  okazji 100. roczni-
cy obrony Lwowa po mszy świętej złożono 
kwiaty i wieńce pod tablicą Orląt Lwowskich. 
Zebrani uczestniczyli w  patriotycznej aka-

PAMIĘĆ OBRONY LWOWA
Plakaty, fotografie. hafty i książka

demii szkolnej, podczas której lwo-
wianka Emilia Kluk-Wołoszyn recy-
towała wiersze nagradzane gromki-
mi brawami. Dyrektor szkoły Maria 
Balawejder z  tej okazji otrzymała 
listy gratulacyjne m.in. od Jana Soł-
ka z  Podkarpackiego Urzędu Mar-

szałkowskiego, Jolanty Wa-
silewskiej z  Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty oraz 
Henryka Wolickiego, pełno-
mocnika prezydenta Rzeszo-
wa ds. edukacji.

Uroczystość uwieńczy-
ła prezentowana w  szkole 
wystawa plakatów, fotogra-
fii i  haftów Lesława Gra-
nata zatytułowana „Marsz 
ku Niepodległej”. Plakaty 
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dotyczą ważnych wydarzeń historycznych 
i  narodowych (Sybiracy, Legiony, Obrona 
Lwowa 1918, Niepodległość, Zadwórze 1920, 
17 Września 1939, Katyń, Grudzień 1970, Po-
piełuszko). Na wystawie prezentowana była 
instalacja z oryginalnym herbem Rzeczypo-
spolitej Polskiej z 1927 roku przywiezionym 
z  Kresów Wschodnich. Podczas wernisażu 
zwiedzający otrzymali książkę pod redak-

wa Włocha, pocztówki lwowskie z  kolekcji 
Jerzego i  Grzegorza Maców oraz fotografie 
tablic lwowskich znajdujących się na mu-
rach budynków i  kościołów w  Rzeszowie – 
mieście partnerskim Lwowa. Opracowanie 
graficzne publikacji wykonała nauczycielka 
Magdalena Uszyńska.

   Lesław GRANAT

cją L. Granata Orlęta Lwowskie na straży 
polskości wydaną przez Szkołę Podstawową 
nr 14 im. Orląt Lwowskich i Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie kierowany 
przez Agnieszkę Gawron. Książka zawiera 
opis historii walk o Lwów, wiersze uczniów 
i poetów piszących o Lwowie, wspomnienia 
lwowian, odznaczenia pamiątkowe obrony 
Lwowa z  kolekcji Jana Partyki i  Władysła-



Edward Słupek

Autorowi książki Po-
lowanie na generała 

– Piłsudski kontra Rozwa-
dowski Henrykowi Nic-
poniowi wręczono na li-
stopadowej V Konferencji 

Prawicy Wolnościowej w Warszawie nagrodę 
Prawicowa Książka Roku 2018. Przy okazji 
oznajmiono inicjatywę budowy pomnika ge-
nerałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu jako 
prawdziwemu wybawcy przed hordami bol-
szewickimi. Pomnik miałby stanąć przed od-
budowywanym Pałacem Saskim w Warszawie 
niemal naprzeciwko pomnika marszałka Pił-
sudskiego. 

Po wręczeniu statuetki Henryk Nicpoń 
wygłosił wykład, który ornamentował mot-
tem używanym przez Jana Pawła II: Prawda 
nas wyzwoli. Podkreślił, że nie jest to książka 
napisana z pozycji prawicowych, tylko pozycji 
środowisk historycznych idących ku prawdzie. 
Czyli obalanie szkodliwych mitów historycz-
nych, jakim jest wykreowany przez władze 
sanacyjne mit Piłsudskiego, który z prawdą się 
rozmija. Dla generała Rozwadowskiego nie ma 
w nim miejsca, bo trzeba byłoby powiedzieć, 
że Piłsudski uciekł z pola bitwy warszawskiej 
albo z  premedytacją złożył dymisję na ręce 
Wincentego Witosa, aby nie mieć nic wspólne-
go z pańską Polską i dogadać się z Leninem po 
zawojowaniu przez bolszewików całej Europy. 

Postać Rozwadowskiego, któremu Polska 
zawdzięcza zwycięstwo nad bolszewikami, nie 
służy podtrzymywaniu mitu o  Piłsudskim. 
Aby zrozumieć, należy przypomnieć, jakimi 
racjami kierował się marszałek Piłsudski, a ja-
kimi gen. Rozwadowski. Niemcy przywieźli 
Piłsudskiego z  Magdeburga do Warszawy, 
by ratować swoje wschodnie tereny – zaboru 
pruskiego. Został przywieziony do Warszawy 

MEANDRY POLSKIEJ HISTORII
Henryk Nicpoń nagrodzony

przez hrabiego Harry’ego Kesslera pociągiem 
z  Magdeburga według wzorca operacji przy-
wiezienia Lenina do Piotrogrodu. Lenin naj-
pierw odbył podróż w  specjalnym wagonie 
ze Szwajcarii do Berlina. Piłsudski z  Magde-
burga do Berlina. Obaj odbyli w  stolicy Nie-
miec ostatnie rozmowy z  przedstawicielami 
niemieckich władz. Przywiezionego do Pio-
trogrodu Lenina witały opłacane sowicie tłu-
my, Piłsudskiego według scenariusza Berlina 
garstka osób, aby nie wybuchło niekontrolo-
wane polskie powstanie. Przyjazd Piłsudskie-
go 10 listopada 1918 r. był ostatnim legalnym 
dniem przed podpisaniem przez Niemcy 11 li-
stopada aktu kapitulacji. Generała Tadeusza 
Rozwadowskiego nie było potrzeba specjalnie 
przywozić do stolicy w  specjalnym pociągu. 
Nie miał żadnych zobowiązań wobec Berlina 
czy Wiednia. Przybył do stolicy w chwale zwy-
cięstw, by służyć odradzającej się ojczyźnie. 
Rada Regencyjna ogłosiła w akcie niepodleg- 
łości, że w  skład odradzającego się państwa 
powinny wejść ziemie zaboru pruskiego; zo-
stał mianowany naczelnym wodzem oraz sze-
fem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
Dla niego najważniejsze było odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, a nie zdobycie władzy. 

Drogi Józefa Piłsudskiego i  gen. Tade-
usza Rozwadowskiego krzyżowały się. Przed 
dymisją premiera Ignacego Daszyńskiego 
z rządu lubelskiego groziła nam polsko-polska 
wojna domowa z  racji dążenia do dominacji 
przez Piłsudskiego. Stąd mądrość ówczesnych 
i przekazanie władzy Piłsudskiemu, który miał 
poparcie ze strony demobilizowanych polskich 
oddziałów z armii niemieckiej, a także Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Podczas twardej roz-
mowy między nimi ustalono, że największym 
wrogiem Polski jest Rosja. Inne kwestie ich 
różniły. Piłsudski stawiał na armię ochotni-
czą i milicję ludową, na siły zbrojne oparte na 
konnicy, które nie mogły zagrozić Niemcom 
w razie wybuchu powstań polskich i udzielenie 

skutecznej pomocy 
powstańcom z  tere-
nu zaboru pruskie-
go. Tadeusz Rozwa-
dowski postulował 
armię regularną 
(z poboru całej mę-
skiej polskiej popu-
lacji) wyposażoną 
w  najnowocześniej-
szą broń epoki. 

Przez to nie doszłoby do katastrofy wrześnio-
wej, za którą odpowiada sanacja. Polska armia 
byłaby nowoczesna i świetnie wyszkolona. Tuż 
przed śmiercią generał nazywał Piłsudskiego 
„Bonaparte partacz”. 

Coraz więcej faktów wskazuje, że Piłsud-
ski nie miał talentów wojskowych, a jedynie wy-
rachowanie do zdobycia i sprawowania władzy 
w  sposób autorytarny i  dyktatorski. Niewiele 
wiemy o okolicznościach śmierci generała Roz-
wadowskiego. Miał być otruty. Nie można tego 
stwierdzić, gdyż jego mogiła we Lwowie… jest 
pusta. Podobnie zginął generał Włodzimierz 
Zagórski, co obciąża sanację i Piłsudskiego. Swą 
znakomitą książką Henryk Nicpoń uświadamia 
wszystkim, a  zwłaszcza politykom, duchow-
nym, całemu narodowi, że tworzenie mitów 
i przeinaczanie historii na dłuższą metę się nie 
opłaci, że „prawda nas wyzwoli”. Że nie moż-
na zamiast życia w prawdzie kreować polityki 
historycznej. Obaj wymienieni, Rozwadowski 
i Piłsudski, odegrali ważną rolę w odzyskaniu 
niepodległości. Rola Piłsudskiego jest mitologi-
zowana. Przegrana zaborców, starego układu to 
„przyczyna” niepodległości. 

Gratulujmy autorowi uznania w  Pol-
skiej twórczości historycznej. Czym jest zatem 
uparte dążenie niektórych bezrefleksyjnych 
środowisk w  Rzeszowie do postawienia po-
mnika z  Piłsudskim na koniu – symbolu za-
cofania militarnego międzywojnia? W stulecie 
naszej niepodległej warto zgłębiać meandry 
polskiej historii bez jej zawłaszczania dla bie-
żących celów politycznych.

   Edward SŁUPEK

W języku polskim od niepamiętnych cza-
sów imiona i nazwiska podlegają od-

mianie jako nazwy własne. Mimo tego, na co 
dzień spotykamy odstępstwa od przedmioto-
wej reguły, zarówno w mowie, jak i w piśmie. 
Taki stan rzeczy świadczy albo o niechlujstwie 

ALEJA KOPISTY
List do prezydenta miasta i naszej redakcji

językowym, albo... (i  tu można wymienić róż-
norakie przyczyny, w tym nauczanie szkolne).

Autor, mając wyższe wykształcenie tech-
niczne (po maturze w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Rzeszowie), nie może pojąć, dlaczego 
w  naszym mieście istnieje ulica W. Kopisto 
zamiast ulicy W. Kopisty! A ściślej jest to aleja 
majora Wacława Kopisty – tak  brzmieć powin-
na poprawnie jezykowo i urzędowo ta nazwa. 
Nieodmienione nazwisko patrona traktu to jest 
przecież kardynalny błąd, który wyraźnie razi 

w oczy każdego, kto jest Polakiem i ma za sobą 
co najmniej maturę. Trzeba wreszcie skończyć 
z  tak wyjątkowym ewenementem, który doty-
czy nazwy ulicy od jej zaistnienia.

Należy także pamiętać, iż w  szkolnic-
twie każdego szczebla nauka języka polskiego 
jest nieoddzielna od prawidłowej gramatyki 
(szkolnej i  uniwersyteckiej). Po prostu nie ma 
poprawnej polszczyzny bez odmiany nazwisk!

   Tadeusz PESZKO
Rzeszów
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Bogusław Kobisz

Kilka zdarzeń, o  któ-
rych opowiedzieli mi 

w ostatnim czasie znajomi 
przedsiębiorcy, zbulwerso-
wało mnie i  sprowokowa-
ło do ich opisania. Media 

nagłośniły sprawę „żarówki”, którą mecha-
nik po zamknięciu warsztatu zamontował 
w samochodzie kontrolerki z urzędu skarbo-
wego. Dla mechanika zakończyło się to man-
datem, gdyż nie wydał „klientce” paragonu. 
Uważam, że mogło to skończyć się znacznie 
gorzej, bo ten mechanik pracował po godzi-
nach i Państwowa Inspekcja Pracy mogłaby 
dodatkowo ukarać pracodawcę i  zobowią-
zać do wypłaty nadliczbówek pracowniko-
wi, a  może i  innym obecnym w  tym czasie 
w warsztacie.

Jeden z  moich rozmówców prowa-
dzi sklep spożywczy, zatrudnia kilkunastu 
pracowników, sklep czynny jest od godzi-
ny szóstej rano. Niektóre sprzedawczynie 
przyjeżdżają przed szóstą do sklepu, bo tak 
im pasuje autobus. Świeże, jeszcze ciepłe bu-
łeczki dostawca przywozi do sklepu nieraz 
o  szóstej, a  czasami przed lub kilka minut 
po tej godzinie. Pierwsi klienci zdążyli się 
już przyzwyczaić, że kilka minut po szóstej 
mogą zjeść świeże pieczywo i zrobić do pracy 
kanapki. Aż tu nagle o szóstej do sklepu wpa-
dają kontrolerzy z Inspekcji Pracy i twierdzą, 
że obserwują sklep przez kilka dni i mają do-
wody na to, iż sprzedawczynie, przyjmując 
pieczywo, rozpoczynają pracę przed szóstą 
i w związku z tym pracują w godzinach nad-

PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ DOŚĆ
Działalność gospodarcza podszyta strachem

liczbowych. No i  zaczyna się jazda. Sprze-
dawczynie wolą schronić się rano w sklepie, 
zwłaszcza gdy zimno albo leje, i wcale im nie 
przeszkadza, że dostawca włoży na zaplecze 
kilka pojemników z  pieczywem. Sprzedaw-
czynie nie czują się oszukane ani wykorzy-
stywane, bo czasami wyjdą wcześniej, czasa-
mi dostaną ekstra premię. Oczywiście skoń-
czyło się to mandatem i koniecznością stwo-
rzenia dokumentacji za spory okres wstecz 
z  wyliczeniem nadliczbówek. Gdyby klient, 
ten zjadacz świeżych bułek, wiedział o  tym, 
jakie konsekwencje i utrudnienia napotkały 
właściciela sklepu, to te bułki „stanęłyby mu 
w gardle”.

Kolejny z moich rozmówców prowadzi 
sprzedaż sadzonek. Mówi: – Brama na plac 
była już przymknięta, bo w zasadzie zakoń-
czyliśmy pracę. Podjechała klientka i  miała 
ogromną prośbę, że potrzebuje koniecznie 
jakąś sadzonkę, że przeprasza za spóźnienie. 
Właścicielka przyniosła jej „krzaka” w  do-
niczce. Z doniczki kapała woda, bo niedawno 
był podlewany, zaproponowała więc, że wło-
ży go do reklamówki, żeby klientka nie po-
brudziła sobie ubrania i samochodu. Właści-
cielka wybiła paragon na krzaka i  wręczyła 
go klientce, mówiąc przy tym, że reklamów-
ka gratis, bo zięć ma je na swoim stanie, gdyż 
na wjeździe na plac prowadzi sprzedaż środ-
ków ochrony roślin i m.in. torebek plastiko-
wych, lecz parę minut wcześniej swój sklepik 
zamknął i  wyjechał do klienta. „Klientka” 
wyjęła legitymację i oświadczyła, że zakupu 
dokonała w  ramach kontroli skarbowej, że 
sprzedawca nie wybił na kasie reklamówki. 
Finał to mandat, który właścicielka placu 
zapłaciła, mówiąc do mnie: – Pana znam, to 

bym sprzedała, ale w życiu po zamknięciu nic 
nie sprzedam i nie dam reklamówki, a niech 
się upapra, to była najdroższa reklamówka, 
kosztowała mnie więcej niż za wszystkie zięć 
płaci przez kilka miesięcy.

Inny klient mówił mi, że od wielu 
miesięcy ma kontrolę skarbową i  wstrzy-
maną wypłatę podatku VAT – wyjaśniono 
wszystko i  kontrolerzy czekają w  zasadzie 
na urzędowe potwierdzenie pewnych doku-
mentów celnych z  granicy. Zaproponował, 
że przywiezie osobiście te dokumenty bądź 
podwiezie urzędnika do Urzędu Celnego, 
żeby było szybciej. Kontrolujący oświadczył, 
że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł 
i wręczył mu decyzję o przedłużeniu kontroli 
na kolejne trzy miesiące (łącznie ponad rok 
kontroli) i  rozkładając ręce dodał: rozkazy 
z góry.

Kolejny mój rozmówca opowiedział, że 
od 400 zł, które na podstawie umowy o dzie-
ło za wymycie okien w  budynku wypłacił 
kobiecie, ZUS naliczył składki jak od zlece-
nia. Wcześniej kontrolerzy ZUS przesłuchali 
cztery osoby, odebrali od niego wyjaśnienia 
i  zaangażowali go w  tę sprawę na kilka go-
dzin. – To co, sam miałem umyć te okna? – 
posumował rozmówca. – Więcej mnie kosz-
tował stracony czas niż te wszystkie składki. 
Panie, biorą łapówki po 40 milionów, a cze-
piają się takich gówien.

Przypomnę tylko deklaracje rządzą-
cych z kampanii wyborczej, że urzędy będą 
przyjazne dla obywateli i  przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy za taką przyjazność dziękują.

   Bogusław KOBISZ
prawnik

Wioska położona jest dwa-
dzieścia kilometrów na 

północ od Rzeszowa, na po-
łudniowych krańcach dawnej 
Puszczy Sandomierskiej, wśród 
sosnowych lasów nazywanych 
tu sośninami, nad niewielkim 
potokiem zwanym Zyzogą. 
Pierwsze wzmianki o  niej po-
chodzą z około 1554 roku, czyli 
z XVI wieku, kiedy to z rozkazu 
królewskiego tereny te zaczęli 
zasiedlać mieszkańcy z  okolic 
Sandomierza, Krakowa, także z  Mazowsza 
nazywani Mazurami i wreszcie także osoby 
ścigane przez prawo. Większość z nich stano-
wili ludzie odważni, śmiali, szukający swo-
bodnego życia. Pierwsza nazwa rodzącej się 
wioski Przewrotna pochodzi ponoć z czasów, 
kiedy, jak głosi legenda, przejeżdżał tędy ja-
kiś wielmoża i na fatalnej drodze wioząca go 

PRZEWROTNA WIEŚ
Wyjątkowej wagi dokument

kolasa przewróciła się. Jej pierw-
szym dzierżawcą był Wawrzy-
niec Spytek Jordan, wojewoda 
sandomierski, a  osiadło w  niej 
wówczas 53 kmieci. W roku 1727 
w stosownych dokumentach po-
jawiła się już nazwa Przewrotne, 
która ponoć kojarzyła się z nie-
zbyt chlubną cechą charakteru, 
jaką jest przewrotność, a  z  nią 
zmienność, podstępność, zdra-
dzieckość, przebiegłość.

Spisania dziejów Prze-
wrotnego i  jego mieszkańców podejmowali 
się w  przeszłości – w  1973 roku ks. Anatol 
Standyło oraz mieszkaniec Przewrotnego, 
pedagog, w  dorosłym życiu dyrektor miej-
scowej szkoły Józef Kłeczek. Obecnie podję-
ła się tego dr Dorota Walczewska, historyk 
i pedagog w jednej osobie, a ostatnio dyrek-
tor miejscowej szkoły. Zdobywaną z  bene-

dyktyńską cierpliwością wiedzę umieściła 
na ponad 200 stronach książki zatytułowanej 
Od Przewrotnej do Przewrotnego. Autorka 
dotarła do źródeł archiwalnych oraz zebrała 
wiedzę przekazaną przez mieszkańców wsi 
będących świadkami dramatycznych wyda-
rzeń w latach okupacji hitlerowskiej.

Ziemie, na których położone jest Prze-
wrotne, od zarania były nieurodzajne, piasz-
czyste, dlatego w dużym stopniu mieszkańcy 
tych terenów nazywani Lasowiakami lub Le-
siakami utrzymywali się z tego, co dawał im 
las. Życie w trudnych warunkach hartowało 
charaktery. Mieszkańcy Przewrotnego prze-
żywali często dramatyczne chwile. W  cza-
sie potopu szwedzkiego skutecznie obronili 
wieś. Nie udało im się to w starciu w czasie 
najazdu wojsk Rakoczego w 1657 roku, które 
spaliły całą wieś. Po I rozbiorze Polski wioska 
znalazła się w zaborze austriackim. Zmienia-
li się dzierżawcy i właściciele Przewrotnego. 
W 1818 roku jego właścicielem został Jakub 
Politański i  od tamtego czasu aż do zakoń-
czenia II wojny światowej ród ten związany 
był na różne sposoby z tą miejscowością.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. 
Na jej stronach przekazana jest wiedza od 
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Kazimierz Ożóg

Niektóre instytucje 
i  wspólnoty mają to 

szczęście, że działają w nich 
osoby niezwyczajne, pełne 
pasji, oddane wartościom, 
którymi kieruje się gru-

pa, niekiedy wprost charyzmatyczne. Rze-
szowskie środowisko polonistyczne i  szerzej 
– humanistyczne miało przez kilka dekad, 
poczynając od lat sześćdziesiątych XX wieku, 
aż do lat dziewięćdziesiątych taką niezwykłą 
postać, był to profesor Stefan Reczek. Tworzył 
on mocne fundamenty rzeszowskiej huma-
nistyki, wyznaczał nowe horyzonty dociekań 
naukowych, realizował w  pojedynkę, przez 
prawdziwie benedyktyńską, twórczą pracę – 
jak byśmy to dzisiaj określili – niezwykłe pro-
jekty i granty badawcze. Prawdziwy humani-
sta, erudyta, całościowo badający język polski 
i jego manifestację nie tylko w utworach lite-
rackich, ale i w mowie potocznej, w naszych 
codziennych kontaktach językowych. Wielki 
popularyzator wiedzy o języku.

Urodzony w roku 1923 w Nowym Sączu 
w  rodzinie robotniczej należał do pokolenia 
Kolumbów, było to pierwsze pokolenie uro-
dzone po przeszło stuletniej niewoli w wolnej 
Polsce, było to, mówiąc metaforycznie, oczko 
w głowie narodu, była to generacja, w której 
starsze, urodzone w niewoli, okute w powiciu 
pokolenia widziały spełnioną nadzieję wolno-
ści. Jednak historia szybko upomniała się o tę 
wspaniałą młodzież i w najpiękniejszym roz-
kwicie poddała tych młodych okrutnej, wo-
jennej próbie. Naród musiał strzelać do wroga 
diamentami. Młody Stefan Reczek z powodu 
najokrutniejszego na ziemiach polskich zda-
rzenia zmuszony był przerwać w  roku 1939 
swoją edukację. Nie poddał się rygorom woj-
ny, gdyż z  odwagą, z  honorem, bohatersko 
– bo trzeba było iść po kolei właśnie na sza-
niec – spełniał swoje powinności wobec Oj-
czyzny, walcząc jako żołnierz Armii Krajowej 
w Tarnowskiem. Wojna i walka były dla nie-

założenia wsi do dwudziestolecia między-
wojennego z opisaniem wiejskich zwyczajów 
z tamtych lat. W części następnej przekazuje 
dzieje miejscowej parafii, początków miej-
scowego szkolnictwa, a  w  dalszej kolejności 
przypomina najbardziej tragiczne i  krwawe 
wydarzenia w  latach niemieckiej okupacji 
oraz dzieje wsi po zakończeniu wojny. Spi-
sana też została historia miejscowej ochot-
niczej straży pożarnej i wreszcie powojenna 
działalność społeczna. Do lokalnych cieka-
wostek należy zaliczyć rozdział poświęcony 
przydrożnym kapliczkom i  miejscom kul-
tu religijnego. Książkę zamyka prezentacja 
osób, które w różny sposób przyczyniały się 
w przeszłości do wielokierunkowego rozwo-
ju, oraz indeks nazwisk osób bestialsko za-
mordowanych w  latach okupacji oraz tych, 

 które podzieliły się z autorką dramatycznymi 
wspomnieniami z tamtych lat.

Wyjątkowej wagi dokument stanowią 
opowieści żyjących do tej pory świadków 
dramatycznych zdarzeń w latach niemieckiej 
okupacji. Położenie Przewrotnego z kilkoma 
przysiółkami, a  także sąsiedniego Huciska 
wśród lasów sprzyjało działalności grup opo-
ru. Na tym terenie działała Armia Krajowa 
i  oddział Iskra w  ramach struktur Gwardii 
Ludowej. To nie mogło ujść uwadze okupan-
ta. Rozpoczęły się akty terroru. W Przewrot-
nem i  sąsiednim Hucisku doszło do trzech 
pacyfikacji, podczas których po bestialskim 
katowaniu i następnie rozstrzelaniach zginę-
ły i zostały zakopane w zbiorowych mogiłach 
dziesiątki mieszkańców. Wielu z nich znala-
zło się w  obozach koncentracyjnych i  tylko 

nieliczni powrócili po wojnie do rodzinnej 
wioski. Szacuje się, że w latach okupacji zgi-
nęło ponad 111 mieszkańców Przewrotnego 
i  Huciska. Zebrane przez autorkę opowie-
ści naocznych świadków tych wydarzeń są 
wstrząsające, tym bardziej że w obliczu gro-
żących męczarni dochodziło do aktów zdra-
dy i donosów sąsiada na sąsiada. Mieszkańcy 
ginęli również za udzielanie pomocy osobom 
narodowości żydowskiej. Nie zawsze uciecz-
ka, ukrywanie się przed niemieckimi katami 
dawały ratunek i szansę na przeżycie. 

Książka Doroty Walczewskiej ukaza-
ła się dzięki dofinansowaniu z  Narodowego 
Centrum Kultury oraz wsparciu samorządu 
gminy Głogów Małopolski.

   Jerzy DYNIA 

PRAWDZIWY HUMANISTA 
Osobowość naukowa profesora Stefana Reczka

go przeżyciem największym w życiu, właśnie 
pokoleniowym, przeżyciem – mimo roman-
tycznej otoczki i ciśnienia mitów narodowych 
– okrutnym, ekstremalnym, zostawiającym 
głęboki negatywny ślad w jego psychice.

Po wojnie udał się na Ziemie Odzyskane, 
gdzie łatwiej mu było ukryć w  nowej rzeczy-
wistości komunistycznej działalność w  Armii 
Krajowej. W  trudnych pod względem poli-
tycznym i ideologicznym okresie powojennym 
studiował na Uniwersytecie Wrocławskim 
polonistykę i trafnie – uciekając od ideologii – 
rozpoznał swoje powołanie do pracy naukowej, 
dydaktycznej i populary-
zatorskiej na niwie języ-
ka polskiego. Największą 
wartością jego życia zo-
stała Ojczyzna-polsz-
czyzna. Ta sama, która 
była na kartach Pana 
Tadeusza w  Soplicowie, 
także w  innych polskich 
dworach, pod chłopską 
strzechą, w domu miesz-
czańskim, wreszcie w ty-
siącach polskich tekstów 
kultury. Można w  jed-
nym zdaniu streścić całą 
jego twórczość nauko-
wą i  dydaktyczną: Słu-
chajcie – krzyczał przez 
swoją twórczość profesor 
– w  polskim słowie jest 
nasza Ojczyzna! To nas ocala, to jest funda-
mentem naszej tożsamości. Ideologie przemi-
ną, język i kultura ojczysta zostaną, a ich kształt 
zależy od naszej pracy i miłości. 

Właśnie polskie słowo było domeną 
Jego naukowej refleksji, wielkiej – aż do koń-
ca – emocjonalnej i  intelektualnej fascynacji, 
którą obficie przekazał wielu osobom: stu-
dentom, nauczycielom, słuchaczom radia, 
czytelnikom książek i  gazet. Polskie słowo 
ze swoją energią, mocą reprezentacji i  zmia-
ny rzeczywistości, istotnie oddające ducha 
narodowego. Każda fascynacja domaga się 

ekspresji, wyjścia do świata, pokazania głębi 
dobra, piękna języka i  radości z  obcowania 
z  przedmiotem zauroczenia. Radości, która 
jest zawsze odpowiedzią na dobro. A język jest 
podstawowym dobrem osoby, grupy i  naro-
du. Tak też było w przypadku Stefana Reczka, 
który z impetem niepohamowanej, a zarazem 
bardzo subtelnej, finezyjnej mocy intelektu, 
ogromnej siły woli, wreszcie z  wielkim za-
angażowaniem emocjonalnym przekazywał 
wiedzę o  polskim słowie, które przez wieki 
jest powiązane ściśle z ojczystą kulturą. Każ-
de jego studia nad słowami to w swej istocie 
przybliżanie polskiej kultury. Składał tej kul-
turze nieustanny hołd przez wspaniałe studia 
o języku Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, 
wnikając w sens niezwykłego w swej wielkości 
słowa Cypriana Kamila Norwida, przybliżając 
z kapitalnym wyczuciem językowym i kultu-

rowym tłumaczenia na 
język polski psalmów 
Dawidowych, analizu-
jąc stylistykę utworów 
pisanych przez twór-
ców nurtu chłopskiego, 
odczytując fenomen 
nazw własnych, publi-
kując studia gwarowe 
z żywej mowy polskich 
chłopów. 

Kiedy wydawał 
w  roku 1968 dzieło 
swojego życia Pod-
ręczny słownik dawnej 
polszczyzny, poprzedził 
go znakomitą dedyka-
cją: „Narodowi na jego 
tysiąclecie”. Słownik 
ten stanowi niezwykły 

hołd dla narodu, który żyje w  słowach. Bez 
zrozumienia polskich słów nie można zgłę-
bić, a  także ocalić polskiej kultury i  naro-
dowej tożsamości Mowa polska przybliżona 
znakomicie w  tym opracowaniu to większy 
pomnik niż ten horacjański ryty w spiżu.

Dwa wielkie cytaty z  polskiej literatu-
ry świeciły niczym gwiazdy w jego podróży 
przez ocean polskości, przez polskie uniwer-
sum językowo-kulturowe. Cytat pierwszy 
z poematu dygresyjnego Juliusza Słowackie-
go Beniowski: „Chodzi mi o to, aby język gięt-
ki/ Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Prof. Stefan Reczek
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Panorama literacka Podkarpacia
RZESZOWSKIE RYTMY KOTULI

Spotkanie literackie z Bogusławem Kotulą 
w  Kartonie 23 listopada br. miało wie-

le akcentów, bo jest on członkiem oddziału 
ZLP w Rzeszowie, a równocześnie niezwykle 
aktywnym pu-
blicystą („Echo 
Rzeszowa”, „Nasz 
Dom Rzeszów”). 
Opublikował 10 
książek o  historii 
naszego miasta. 
Ciekawa, nieza-
leżna osobowość 
– jubilat, które-
mu „stuknęła” 
osiemdziesiątka. 
Należy mu się 
szacunek i  uzna-
nie. Otrzymał je 
ze strony przyja-
ciół literatów, redakcji, przedstawicieli RSM. 
Twórczość i wartości jego książek omówił Je-
rzy Nawrocki. Spotkanie prowadził kierow-
nik ODK Karton Józef Tadla, odczytał też 
list gratulacyjny dla jubilata od prezydenta 
Tadeusza Ferenca. Wystąpił chór Cantilena 
dyrygowany przez Bożenę Słowik, toczyły się 
literackie rozmowy i opowieści bohatera spo-
tkania o jego marzeniach, m.in. aby powstała 
sztuka o Rzeszowie napisana zespołowo przy 
współpracy z  Teatrem im. Wandy Siemasz-
kowej.

   (ney)

W PAŁACYKU OBORSKICH

23 listopada 2018 roku w  Pałacyku 
Oborskich trzeci swój tomik poezji 

Gwiazdy spadają nienachalnie promował 

Kazimierz Trela, członek Mieleckiej Grupy 
Literackiej „Słowo”. Autor tomików Saksofon 
na sośnie i Harfa w chmurach. Po jego wier-
sze jako teksty piosenek sięgała Edyta Gep-

pert czy dwukrotnie Michał Ba-
jor. Współpracuje z rzeszowskim 
muzykiem Alkiem Berkowiczem, 
a także z Janem Robakiem, kolegą 
po piórze i kompozytorem, który 
zadbał o  stronę muzyczną spo-
tkania, na którym byli m.in. prze-
wodniczący Rady Powiatu Mie-
leckiego Marek Paprocki, prezes 
TMZM Janusz Chojecki, prezes Fot.  Bogusław Trojnacki

NOWY TOMIK

21 listopada w OKK Akwarium w Rze-
szowie odbyła się promocja czwarte-

go tomiku Eweliny Łopuszańskiej pt. Dym 
z  komina ze wstępem 
Agaty Linek. 

Koncert młodych 
artystów Magdaleny 
Białoruckiej i Bartosza 
Tarnawskiego rozpo-
czął to spotkanie, a na-
stępnie kierownik klu-
bu Rafał Kulasa przed-
stawił gości i  autorkę, 
która podkreśliła, że 
tomik został dofinansowany staraniem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
prof. Wł. Szafera. Przeczytała kilkanaście 
utworów przy akompaniamencie gitarzysty 
Jurka Hajdasia. 

   Andrzej OSIŃSKI

ŚWIĄTECZNE TARGI KSIĄŻKI

W dniach 23–24 listopada br. odbyły 
się w  Millenium Hall w  Rzeszowie 

Świąteczne Targi Książki. Uczestniczyło 
w nich 29 wydawców, m.in. Prószyński, Na-
sza Księgarnia, Grupa Wydawnicza Foksal, 
Czwarta Strona, Wydawnictwo Poznańskie, 
Księgarnia Autorka/Znak, Sonia Draga, Re-
plika, Księgarnia PWN, Księgarnie NOVA, 
Wydawnictwo Literackie, BoSZ, LIBRA, 
Marginesy, Jaguar, Podkarpacki Instytut 
Książki i Marketingu, Świat Książki.

Gościło wielu autorów z  całej Polski. 
Można było posłuchać wywiadów m.in. 
z  Zygmuntem Miłoszewskim, Sylwią Chut-
nik, Olgą Rudnicką, Barbarą Kosmowską 
oraz z  wieloma innymi autorami, w  tym 
z Podkarpacia z Krystyną Lenkowską, Janem 
Tulikiem i  Jerzym Fąfarą. Przy stolikach 
swoje książki podpisywali, m.in. Małgorzata 
Żurecka, Anna Oliwińska-Wacko, Małgo-

KARPACKA WATRA 2018

W Użgorodzie na Ukrainie, mieście 
partnerskim Krosna, odbyła się 

dwudniowa (8–9 listopada br.) Międzyna-
rodowa Impreza Literacka – Karpacka Wa-
tra 2018. Nasz region i  kraj reprezentowało 
dwóch poetów – Wacław Turek i  Marek 
Petrykowski. Mieli tam okazję zaprezen-

PĘDZLEM I PIÓREM 

25 listopada br. w  Regionalnym Domu 
Tradycji Ludowych w  Trzcianie 

odbyło się spotkanie w  ramach działającej 
w  WDK w  Rzeszowie Podkarpackiej Izby 
Poetów z członkiniami rzeszowskiego RSTK 
– poetką Barbarą Śnieżek, która jest autor-
ką pięciu tomików wierszy dla dorosłych 
i  dwóch dla dzieci oraz malarką Wiolettą 
Cielecką, autorką nastrojowych obrazów 
akwarelowych, wielokrotnie nagradzaną 
i uznaną artystką. Jerzy S. Nawrocki wskazał 
na zbieżność w postrzeganiu i odzwierciedla-
niu rzeczywistości przez poetkę i  malarkę. 
Wiersze z  tomików Barbary Śnieżek czytała 
autorka oraz Danuta Pado i piszący te słowa. 

   Stefan ŻARÓW

tować w  Państwowym Teatrze Lalek swoje 
wiersze przetłumaczone na język ukraiński 
przez Dorotę Jaworską z Kijowa. W imprezie 
wzięli udział oprócz poetów z Krosna także 
literaci z Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. 
Odbyły się też spotkania na Użhorodzkim 
Uniwersytecie Narodowym, złożono kwiaty 
pod pomnikiem Tarasa Szewczenki. Impreza 
miała patronat Ministerstwa Kultury Ukra-
iny, które reprezentował m.in. wiceminister 
Jurij Rybaczuk, i Związku Poetów Ukrainy.

   JAN BELCIK

Wacław Turek, Jurij Rybaczuk i Marek Petrykowski

Bogusław Kotula

rzata Wójtowicz, ks. Tomasz Nowak, Ryszard 
Mścisz, Tomasz Wojewoda, a  także niżej 
podpisany. Można było spotkać i  porozma-
wiać także z kadrą profesorską Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – Magdą Rabizo-Birek i  Ja-
nem Wolskim. 

   Jan BELCIK

Język jest wspaniałą manifestacją osoby, 
która myśli w  języku ojczystym i  przekazuje 
siebie w polskim słowie, stanowiącym rzeczy-
wistość niemalże mistyczną. Cytat drugi po-
chodzi z  wiersza Cypriana Kamila Norwida 
Ogólniki: Ponad wszystkie wasze uroki/ Ty! 
Poezjo, i ty! Wymowo./ Jeden wiecznie będzie 
wysoki,/ Odpowiednie dać rzeczy słowo!”. 

Osoba w każdym swoim działaniu musi 
dobrać do rzeczy, a więc do komunikatu, do 
mowy (mamy tu stare znaczenie słowa rzecz 

‘mowa’) odpowiednie słowo. Nie ma prostszej 
zasady bycia w języku. Słowo jest zatem spra-
wą ogromnej wagi. I  to słowo było nieustan-
nym przedmiotem jego badań. Polskie słowo!

Kiedy w czasie majowej konferencji w In-
stytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR oglą-
dałem wystawione w  gablotach rękopisy prac 
profesora, zdumiałem się pięknym kształtem 
jego pisma. To pismo jest kształtem jego miłości 
do mowy ojczystej. Nie było wtedy kompute-
rów, ręcznie pisaliśmy wszystkie artykuły, całe 

książki, ręcznie pisaliśmy fiszki, a potem przepi-
sywaliśmy to wszystko na maszynie do pisania. 
Piękne pismo profesora świadczy o  jego wiel-
kim umiłowaniu i szacunku do polskiej mowy. 
Jest ona tak wielka i tak ważna, że słowa trzeba 
pisać kaligraficznie. Mowo polska bądź pozdro-
wiona – w przesłaniu profesora Reczka – także 
przez nasze piękne pisanie!

   Prof. zw. dr hab. Kazimierz OŻÓG
Uniwersytet Rzeszowski



12

Grudzień 2018, nr 12 (158) Rok XIV

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A

KARTKI Z PAWLACZA (62)Stanisław Dłuski

Andrzej Busza w wierszu 
wyznaje: „Panie/ roze-
to świata/ wydźwignij 
mnie/ z  głębin/ gdzie 
bełkot ciemny/ i  kołatka 
kalekich słów/ sucho/ ko-
łacze/”. To poruszająca, 
błagalna modlitwa czło-

wieka, który niczym biblijny Hiob zanurzony 
jest w  egzystencjalnej trwodze, w  „ciemnym 
bełkocie”, świadomy znikomości i  ogranicze-
nia ludzkich słów, zwraca się o  ratunek do 
Stwórcy, choć sam wielokrotnie wątpi, mówi 
jednak częściej za Sokratesem słynne scio 
me nihil scire „wiem, że nic nie wiem”, bo 
świat – jak u Władysława Sebyły, katastrofi-
sty Drugiej Awangardy – daje tylko „znaki”, 
których nie umiemy rozpoznać czy odczytać. 

Bóg widziany jako „rozeta świata” oznacza 
pierwotnie różę (mistyczną?), w architekturze 
kościelnej, szczególnie gotyckiej duży, kolisty 
otwór okienny w szczytach albo nad portala-
mi, symbol doskonałości, czy też u  Słowian 
symbol solarny. 

Poeta – doświadczony wygnaniem i  do-
tknięty świadomością kruchości kultury – zo-
staje jednak „hyzopem zarania spryskany” 
(Rorate Caeli…, ZW 47), hyzopu (badacze ro-
ślin biblijnych są zgodni, że jest to lebiodka sy-
ryjska) używano także do oczyszczania domów 
(Kpł 14,33-35) oraz zmywania win, zarówno 
w  Starym Testamencie (Lb 19,6), jak i  w  No-
wym Testamencie (Hbr 9,19)[5]. W  biblijnym 
Psalmie pokutnym czytamy: „Pokrop mnie hi-
zopem, a  stanę się czysty, obmyj mnie, a  nad 
śnieg wybieleję” (Ps 50(51), 9). 

Jedyną odpowiedzią na absurdalność hi-
storii i poczucie bezdomności w kosmosie staje 
się jednak nie pewność wiary, ale pokorna mo-
dlitwa o  łaskę wiary, która oczyści z egzysten-
cjalnego poczucia pustki. Z tego punktu widze-
nia mamy tu do czynienia ze „sztuką zaangażo-
waną”, bo w przestrzeni poetyckiej toczy się tu 
heroiczna walka o godność i sakralny, duchowy 
wymiar człowieka. Z perspektywy zwątpienia, 
agnostycyzmu, o  nadzieję trzeba walczyć co-
dziennie, stąd bierze się heroiczna próba bu-
dowania wyższego sensu, który określa tożsa-
mość bezdomnego i wykorzenionego człowieka. 
Z ewangelicznych cnót, wiary, miłości, nadziei, 
najważniejsza staje się ta ostatnia. Tej Nadziei 
na Boże Narodzenie i Nowy Rok Wam wszyst-
kim życzę.

1 grudnia 2018

Teresa Paryna i Adam Decowski

O LUBEŃSKI DZWON

Rozstrzygnięty został VI Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Stanisławy Ko-

piec „O  lubeński dzwon”, organizowany 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lube-
ni w  partnerstwie ze Starostwem Powiato-
wym w Rzeszowie, Urzędem Gminy i Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w  Lubeni. Jury 
w  składzie dr Jan Wolski – przewodniczą-
cy, Aleksander Bielenda i  Adam Decowski 
w I kategorii wiekowej (13–18 lat) przyznało 
I nagrodę Emilii Chmiel (Rymanów-Zdrój), 
II – Mikołajowi Kustrze (Warszawa), III – 
Aleksandrze Oliwie (Czudec). Wyróżnienia 
otrzymali mieszkający w  Czudcu Karolina 
Bury, Zuzanna Bałchan i  Jakub Stolarski. 
W  II kategorii wiekowej (powyżej 18 lat) 
uhonorowani zostali I nagrodą Bogdan Stan-
grodzki (Stalowa Wola), II – Rafał Kasprzyk 
(Kaniwola), a  III – Piotr Zemanek (Bielsko-
-Biała). Równorzędne wyróżnienia przyzna-
no Tadeuszowi Dejneckiemu (Płock), Janu-
szowi Pyzińskiemu (Podgrodzie), Edycie 
Wysockiej (Miastko) i  Adamowi Wierzbic-
kiemu (Dłużek). 

   (adec)

PRZEMYSKIE ZADUSZKI POETYCKIE

29 listopada br. w sali Towarzystwa Mu-
zycznego w Przemyślu odbył się wie-

czór poetycko-muzyczny. Robotnicze Sto-
warzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, 
zainspirowane pomysłem prezesa ZLP Mie-
czysława A. Łypa, zorganizowało Przemy-
skie Zaduszki Poetyckie. Honorowymi gość- 
mi byli poeci rzeszowskiego oddziału ZLP 
Teresa Paryna i  Adam Decowski, muzycz-
ną oprawę zapewnił zespół Adama Hajduka 

„nagapę”, który preferuje poezję śpiewaną, 
oraz Mateusz Pieniążek, także śpiewający 
piosenki autorskie w  oparciu o  własne tek-

sty. Z  klubu literackiego RSTK prezentowa-
li wiersze Marta Mielnik-Hejnowicz, Alicja 
Chruścicka, Maria Gibała, Mieczysław Sza-
baga, Anna Roch. 

   Mieczysław SZABAGA

Józef Bajor,  Jadwiga Łomnicka i Mieczysław A. Łyp

POETYCKO W KAMIONCE

16 listopada 2018 roku w  Domu Kul-
tury i Pracy Twórczej im. Wilhelma 

Macha w  Kamionce odbył się kolejny już 
wieczór poetycki z  udziałem prezesa rze-
szowskiego oddziału ZLP poety Mieczysła-
wa Łypa oraz poety i  fraszkopisarza Adam 
Decowskiego. Bohaterem wieczoru był Józef 
Bajor, sołtys i  radny wsi Kamionka, prze-
wodniczący Rady Gminy w Ostrowie, a pry-
watnie poeta, który przeczytał kilka swoich 
wierszy. Na ich wrażliwość zwrócił uwagę 
M. Łyp. Goszczący poeci szeroko zaprezen-

towali swoją twórczość. Było też śpiewnie, 
patriotycznie tego wieczoru z okazji niepod-
ległościowej rocznicy.

Leokadia WOLAK
OBDAROWANI POLSKĄ

11 listopada w  filii łańcuckiego MDK 
w  dzielnicy Podzwierzyniec odbył 

się koncert patriotyczny pn. „Obdarowani 
Polską” w  ramach obchodów 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Mieszkańcy godnie uczcili to wyjątkowe 
święto. Koncert wypełniły polskie pieśni pa-
triotyczne, ludowe oraz powstańcze w wyko-
naniu solistki Anny Śliwy i Zespołu Śpiewa-
czego Seniorzy przy akompaniamencie Jacka 
Babiarza. Program artystyczny zaprezen-

towały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 
w  Łańcucie. Uczestnicy wysłuchali wierszy 
patriotycznych w wykonaniu ich autora Mie-
czysława A. Łypa. Koncertowi towarzyszyła 
wystawa „Pamiątki Niepodległości” przygo-
towana przez uczniów ZS nr 2 w Łańcucie. 

   Dorota CHUDZIK-

LIRYCZNY HOŁD 

Mieleckie Towarzystwo Literackie uczci-
ło 100. rocznicę odzyskania niepod-

ległości tomikiem poezji Wersy dla Niepod-
ległej z  wierszami twórców MTL oraz mło-
dzieży – mieleckich laureatów konkursów 
poezji patriotycznej. Prezentacja tomiku 1 
grudnia br. w  „Łojczykówce” zgromadziła 
wielu miłośników poezji. W programie słow-
no-muzycznym zaprezentowała się Grupa 
Wokalno-Instrumentalna PTG Sokół 1893 
z Mielca. 

   Zbigniew MICHALSKI

PAMIĘCI TWÓRCÓW

Wydaniem książki Na drugim brzegu, 
Mieleckie Towarzystwo Literackie 

uczciło pamięć zmarłych od grudnia 2016 
r. do czerwca 2017 r. twórców – Mieczysła-
wa Działowskiego, Janusza Kapuścińskiego 
i  matki chrzestnej miejscowego środowiska 
literackiego Marii Błażków. Okolicznościo-
wa impreza odbyła się 17 listopada br. w sie-
dzibie MTL „Łojczykówce”. Koncertowało 
trio skrzypcowe PSM w  Mielcu, Barbara 
Augustyn i  Withkacy Zaborniak przypo-
mnieli poezję zmarłych twórców, a  wiersze 
wspomnieniowe odczytali ich autorzy, m.in. 
Zbigniew Michalski, Jolanta Strycharz, Ste-
fan M. Żarów. 

   Zbigniew MICHALSKI 

MGL „Słowo” Aleksandra Piguła i inni liczni 
miłośnicy poezji i piosenki.

   Teresa PYZIK
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Kowal
rety jakież to było przedziwne chomąto epatujące iluzją
na mój niepewny krok
domniemany kamień odprawiony z miedzy
gdzie nogi poniosą

szukałem we wsi kowala
ludzie pukali się w czoło jakieś znaki rysowali na dłoni
mówili – przypominasz nam Abrahama który nie śmiał prosić o więcej
do lasu idź precz
tam gdzie dziewięćsił…

las zaczął płonąć łzom nie stało gospody
wicher żałośnie zawodził –
czyż nie więcej mocy ma uśmiech matki
zawsze nie wyblakły co nigdy nie błądzi
czyż zamożność nie pochodzi od przetaka i kądzieli
z ojcowskiej troski
po krańce ziemi

cisza przynaglała 
w szczerym polu dał się słyszeć głos – 
nie czas by jeść pić i mleko rozlewać przy płocie
otuchą okiełznanie 
rozszalałych dziewięciu mrzonek na falochronie

ciepłem rąk optyką niewyuzdaną spojrzeniem tak jasnym
jak nabożne stanie po chleb…
świetlistym uśmiechem co trzyma mocno obiema skrzydłami
wodze galopującej epoki
i w czasie suszy sprowadza wiosenny deszcz

szukając kowala nie miałem bladego pojęcia 
jak maluch raczkujący co leży na stole
że w nieustannej wędrówce wszystko zmienia
mimochodem podany kubek wody 
to tak niewiele zaledwie ruch rzęs
a zarazem tak dużo

złożenie szat obok wiejskiej zagrody
zrozumienie świata

Piotr Zemanek

Urodził się 4 lipca 1948 r. w Ciechanowie. Miesz-
ka i pracuje w Stalowej Woli. Lekarz psychia-

tra, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Warszawie. Jest członkiem Związku 
Literatów Polskich. Opublikował 13 zbiorów poezji. 
Został uhonorowany Nagrodą Literacką Miasta 
Stalowej Woli „Gałązka Sosny” i Złotym Piórem – 
nagrodą rzeszowskiego oddziału ZLP. Laureat I na-
grody w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”.

Ludzie na wsi mówili

 Ludzie na wsi mówili, że zawsze
 znajdzie się wioskowy głupek,
 który tylko przeszkadza,
 bo to nie wiadomo co mu przyjdzie
 do głowy, jak za dużo wypije.

 Ludzie na wsi przystroili kapliczkę
 i czytali na głos Ewangelię: A oto
 Je jestem z wami, przez wszystkie dni,
 aż do skończenia świata,
 a zachód słońca zasłaniał krzyż
 z każdym kolejnym słowem modlitwy.

 Kiedyś przechodziłem obok, a on dobił we mnie
 ostrzem oczu zdychające od dawna wnętrzności.
 Cisza dokonała trepanacji na mojej zamkniętej czaszce.

 Zacząłem pić wódkę z wioskowym głupkiem,
 a wschód słońca coraz mocniej odsłaniał krzyż.

 Odtąd zacząłem mądrzeć. Ludzie na wsi
 mówili, że tracę rozum.

Bielski poeta i  bard. Przed laty związany z  Te-
atrem Poezji „Heliotrop”. Laureat wielu ogólno-

polskich konkursów poetyckich. Publikował w  an-
tologiach i  czasopismach literackich. Wydał zbiór 
wierszy Południk Greenwich, nagrodzony w II edycji 
konkursu im. Henryka Berezy „Czytane w  maszy-
nopisie”. Jest również kompozytorem i wykonawcą 
autorskich piosenek poetyckich. Laureat III nagrody 
w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Sta-
nisławy Kopiec „O lubeński dzwon”.

Genesis

wydaje się niemożliwe. mój dziewięćdziesięcioletni ojciec 
który sam nie zrobi kroku z kuchni do łazienki miał kiedyś
szesnaście lat. biegał po podwórzu i puszczał w niebo gołębie.

robił na tym z braćmi całkiem niezły interes. Afrodyta była
tak piękna że przywabiała inne ptaki. nieczuły na jej urodę
pozostał tylko królujący nad podwórkiem studzienny żuraw. 

obce. już udomowione ojciec sprzedawał na targu. w mieście
które kołysane rytmem krosien z trudem żywiło rodzinę.
na gołębim handlu można było dorobić parę polskich marek. 

kupował za nie tytoń albo ćwiartkę siwuchy. którą wypijał
z braćmi za stodołą. a gołębie po dwóch dniach i tak wracały.
można było je znowu sprzedać. tak zapewniał sobie dochody.

był w tym nie mniej zdolny niż wszyscy żydowscy i niemieccy
właściciele fabryk. oni mieli swoje fabryki. ojciec miał gołębie.
bieda była gdy długo nie wracały. w soboty chodzili z pannami

na randki. zabierał chętne dziewczęta na targ. nawet z pustymi 
kieszeniami można tam było zaszpanować. po wiela ogórki? 
pytał. po złotemu. a woda? za darmo. – …dwie wody proszę! 

gówniarze i darmozjady wołał dziadek za ojcem i jego braćmi
gdy nakrył ich na szwindlu z gołębiami albo z wódką za stodołą.
miał pas który mieli popamiętać... dziś ojciec tylko to pamięta.

Urodził się w  1980 r. Pochodzi z  Kopek. Poeta 
– górnik. Wiersze publikował w  „Sztafecie”, 

„Przeglądzie Rudnickim”, „Arkuszach Literackich”, 
kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Kry-
nica” oraz w almanachach: A Duch wieje – kędy chce, 
Spojrzenia  4 i Spojrzenia 6. Jest autorem zbioru wier-
szy Interakcje (czyli życie oparte na węglu). Laureat II 
nagrody w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”.

Rafał Kasprzyk
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Zofia Stopińska

Bardzo interesujący koncert odbył się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 23 listopada. 
Program wypełniły utwory Artura Malawskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Antonina Dvořaka, które w tym dniu za-

brzmiały szczególnie. Potwierdza to prof. Marta Wierzbieniec – dyrektor naczelny Filharmonii Podkarpackiej.

MUZYKA MAESTRO PENDERECKIEGO
Rozmowa z prof. Martą Wierzbieniec, dyrektorem naczelnym Filharmonii Podkarpackiej

Marta Wierzbieniec: To był wyjątkowy 
wieczór z kilku powodów. Po pierwsze dlate-
go, że koncert odbył się w dniu 85. urodzin 
kompozytora i  tak zaplanowaliśmy reper-
tuar, żeby w tym dniu zabrzmiał utwór ma-
estro Krzysztofa Pendereckiego. Aż nie chce 
się wierzyć, że minęło 5 lat od ostatniego 
wielkiego jubileuszu, osiemdziesiątych uro-
dzin, które także były mocno zaakcentowane 
przez Orkiestrę Filharmonii Podkarpackiej. 
Maestro Pendereckiego przedstawiać nie 
musimy, bo to znany, wielki, wspaniały, zna-
komity polski kompozytor. Określeń postaci 
mistrza Pendereckiego można by było przy-
woływać znacznie więcej, ale wszystkie po-
twierdzają wyjątkowość tego artysty, cenio-
nego na całym świecie. Długo można by było 
mówić na ten temat, ale odsyłam do wielu 
wywiadów z nim, które w ostatnim czasie się 
ukazały, do książek o nim i do jego wypowie-
dzi na temat swojej twórczości. 

 Warto poznać twórczość maestro 
Krzysztofa Pendereckiego.

– Spotkałam się wiele razy ze stwierdze-
niami, że jest to twórczość tylko dla wtajem-
niczonych, że trzeba być mocno osadzonym 
w  świecie muzycznym, żeby muzykę Pen-
dereckiego sobie przyswajać. Jestem innego 
zdania, bo chociażby festiwale „Warszawska 
Jesień”, które wzbudzają ogromne zaintere-
sowanie wśród młodych odbiorców, są dowo-
dem na to, że muzyka pisana przez współczes- 
nych twórców ma swoich słuchaczy. Twór-
czość Pendereckiego, w  tej chwili dzielona 
przez krytyków muzycznych, muzykologów, 
teoretyków muzyki na kilka okresów w jego 
artystycznej drodze, też jest różna. Sam kom-
pozytor mówi, że teraz tworzy zupełnie ina-
czej niż 20, 30 czy 50 lat temu, kiedy szukał 
i tworzył nowy język muzyczny. W tej chwili 
posługuje się innymi środkami wyrazu. Bez 
szczegółowych omówień, spójrzmy na utwór, 
który powstał wiele lat temu Tren pamięci 
ofiar Hiroszimy. Kiedyś ten utwór szokował, 
był absolutnie nowatorski, napisany zaska-
kującym dla odbiorcy językiem muzycznym. 
Dzisiaj słuchamy tego dzieła jako klasyki. 
Może to jest nieco naiwnie przedstawiony 
przykład, ale może on być jednym z  dowo-
dów na zmiany w procesie twórczym Krzysz-
tofa Pendereckiego.

 W dniu urodzin Krzysztofa Pendereckie-
go w Rzeszowie wykonany został jego Kon-
cert podwójny na skrzypce i altówkę, skom-
ponowany w 2012 roku dla uczczenia 200. 
rocznicy założenia wiedeńskiego Musikve-

rein, a  pomysł skomponowania tego dzie-
ła podsunął Pendereckiemu Julian Rach- 
lin – wybitny skrzypek i altowiolista.

– W  Rzeszowie i  podczas Muzyczne-
go Festiwalu w  Łańcucie słuchaliśmy wielu 
dzieł Krzysztofa Pendereckiego. Ogromnym 
wydarzeniem było wykonanie kilka lat temu 
wspaniałego dzieła Siedem bram Jerozolimy. 
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej ma 
w  repertuarze Chaconne i  ten utwór wy-
konywany był w  czasie październikowego 
wyjazdu do Rzymu, a  w  dniu 85. Urodzin 
Krzysztofa Pendereckiego został wykonany 
jego Koncert podwójny na skrzypce i altówkę. 
Solistkami były artystki z Czech: skrzypacz-
ka Silvie Hessova oraz altowiolistka Kristina 
Fialova. Chcę podkreślić, że już od pewnego 
czasu Filharmonia Podkarpacka współpra-
cuje z  tym sąsiadującym z  Polską krajem 
dzięki dyrygentowi, który prowadził ten 
koncert. To Jiří Petrdlik, który jest związany 
z Konserwatorium w Pradze, prowadzi oży-
wioną działalność koncertową i wielokrotnie 
gościł już na scenie Filharmonii Podkarpac-
kiej, występował z naszą orkiestrą w wiedeń-
skiej Musikverein, a  także w  czasie tournée 
w Chinach.

 Nie bez powodu ramy koncertu stanowi-
ły utwory Artura Malawskiego i Antonina 
Dvořaka.

– Cóż powinno się znaleźć przed utwo-
rem Krzysztofa Pendereckiego, jak nie dzieło 
Artura Malawskiego, który był przecież kie-
dyś pedagogiem Pendereckiego, a sam mistrz 

podkreślał wielokrotnie, że lata studiów 
u  Malawskiego ceni sobie najbardziej. Toc-
cata na orkiestrę to krótki utwór Artura Ma-
lawskiego, niezwykle precyzyjnie skonstru-
owany pod względem formalnym, nawiązuje 
tytułem do dzieł barokowych, ale pisana była 
językiem muzycznym współczesnym Malaw-
skiemu. Toccata to bardzo interesujące dzie-
ło, jest w nim jakaś magia, która nie pozwala 
słuchaczowi oderwać swojej uwagi, wartko 
toczy się narracja, jest mnóstwo różnego 
rodzaju efektów brzmieniowych i jest to bar-
dzo interesujące doświadczenie zarówno dla 
wykonawców Toccaty, jak i dla jej odbiorców. 
W drugiej części koncertu wykonana została 
VIII Symfonia G-dur op. 88 Antonina Dvo-
řaka, bo Krzysztof Penderecki wielokrotnie, 
a  szczególnie w  Czechach, dyrygował sym-
foniami Dvořaka, bo to jeden z  ulubionych 
kompozytorów mistrza. 

 Po koncercie w Rzeszowie z tym samym 
programem pojechaliście do Pragi.

– 23 listopada odbył się koncert w Rze-
szowie, a  25 listopada został powtórzony 
w  praskim Konserwatorium. Zostaliśmy 
wprost entuzjastycznie przyjęci. Zawsze, 
jak występujemy za granicą, zamieszczamy 
utwór kompozytora pochodzącego z  kraju, 
w  którym gramy. W  Czechach znalazł się 
Dvořak i muszę podkreślić, że to wielka od-
powiedzialność jechać do Konserwatorium 
Muzycznego w  Pradze, które jest kolebką 
kształcenia artystów i  miejscem, z  którym 
Dvořak był związany. W tym miejscu wyko-
naliśmy Symfonię Dvořaka, co prawda dyry-
gował czeski mistrz batuty, ale my jesteśmy 
orkiestrą z  Polski. Wszystko było, można 
powiedzieć, zdwojone – mobilizacja, przy-
gotowanie, koncentracja, ale koncert wypadł 
znakomicie. Publiczność gromkimi brawami 
nagradzała orkiestrę z  Rzeszowa. To wielka 
satysfakcja i korzystając z okazji, bardzo ser-
decznie gratuluję wszystkim wykonawcom 
tego koncertu.

 Czy współpraca ze środowiskiem mu-
zycznym w Pradze będzie kontynuowana?

– Mieliśmy okazję w  2017 roku gościć 
Chór z Pragi, który wspólnie z Orkiestrą Fil-
harmonii Podkarpackiej wykonał Ein Deut-
sches Requiem Johannesa Brahmsa. Odbyły 
się wówczas dwa koncerty – w  sali Filhar-
monii Podkarpackiej i w  jednej z sanockich 
świątyń. Zachwyciła nas Praga i  słuchająca 
z wielką uwagą, umiejąca ocenić i nagrodzić 
dobre wykonanie publiczność. Mam nadzie-
ję, że ta współpraca będzie kontynuowana, 

Prof. Marta Wierzbieniec
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bo mamy różne interesujące pomysły i plany. 
Pragniemy wspólnie zrealizować co najmniej 
kilka projektów i mam nadzieję, że w najbliż-
szych latach uda nam się to.

 Takie sukcesy mobilizują do dalszej pra-
cy, ale Orkiestra Filharmonii Podkarpac-

kiej nie ma czasu spokojnie się nimi cieszyć, 
bo w  najbliższych tygodniach przed wami 
sporo koncertów.

– Wkraczamy w okres koncertów nad-
zwyczajnych – najpierw „Mikołajki”, czyli 
cykl koncertów dla dzieci i młodzieży, póź-
niej bardzo interesujący koncert abonamen-

towy, koncert sylwestrowy i  czeka nas już 
wspaniały karnawał, który, jeśli chodzi o na-
szą ofertę, przypadnie wszystkim do gustu. 
Serdecznie zapraszam do Filharmonii Pod-
karpackiej.

   Zofia STOPIŃSKA

Andrzej Szypuła 

Opera Manru w Operze 
Krakowskiej, premiera 

16 listopada 2018 roku, uda-
ła się znakomicie! Wytraw-
ny reżyser Laco Adamik 
wziął na warsztat dzieło 

szczególne, starannie budowane przez dzie-
więć lat przez Ignacego Jana Paderewskiego 
na postromantycznych wzorach, po doświad-
czeniach wielkiego Richarda Wagnera, który 
podniósł operę do rangi dramatu muzycznego. 

Filozoficzny traktat o  odwiecznym 
konflikcie między jednostką a  światem, 
o trudnych wyborach między dobrem i złem, 
o skomplikowanej ludzkiej naturze, o miłości 
i  śmierci w krakowskiej inscenizacji znalazł 

swoją głęboką artykulację. Powstała piękna, 
współcześnie czytelna tragedia o  ludzkim 
losie na miarę antycznego teatru, sięgająca 
do wzorów szekspirowskiego Romea i  Julii, 
opowiedziana z wielką starannością o każdy 
szczegół podporządkowany zamysłowi twór-
czemu kompozytora.

MIŁOŚĆ, SZCZĘŚCIE I ŁZY
Na miarę antycznego teatru

Pełne zespolenie muzyki i słowa w spek-
taklu operowym pozostaje zawsze wielką 
tajemnicą. W  krakowskiej realizacji opery 
Manru starannie przemyślana i z pietyzmem 
odczytana przez wrażliwego dyrygenta To-
masza Tokarczyka partia instrumentalna 
w  świetnym wykonaniu orkiestry stała się 
podstawą do budowania całego dramatyzmu 
scenicznego. Ożyły wagnerowskie nadzieje 
na możliwości muzyki jako sztuki wyrażania 
uczuć, emocji, napięć, obrazowania, symbo-
lizowania, komentowania.

Biel i  czerń, skąpe światło, pełna wy-
razu skromna i  przejmująca w  swym wyra-
zie scenografia Milana Davida podkreślają 
i  dopełniają warstwę muzyczno-drama-
tyczną dzieła. Pełne napięć, skupione partie 
artystów – śpiewaków aktorów, dalekie od 

popisowych arii czy 
duetów dziewiętna-
stowiecznej opery, 
dopełnione scenami 
zbiorowymi z  udzia-
łem chórów, dzie-
cięcego i  dorosłego, 
w  pełnych prostoty 
strojach, bez natręt-
nego folkloryzmu, 
znakomicie zespolo-
ne z  pełnym, nasy-
conym alikwotami 
brzmieniem orkie-
stry, pozostają w  pa-
mięci i każą zamyślić 

się nad kształtem i  przyszłością współczes- 
nego teatru muzycznego. Krakowska insce-
nizacja daje ku temu optymistyczny impuls 
i pełną dobrych nadziei konstatację. 

Miłość, szczęście i  łzy… Te dyspozy-
cje ludzkiej egzystencji często idą w  parze. 
W  krakowskim spektaklu znajduję wątki 

indywidualnego przeżywania świata – na ile 
potrafimy wybierać wolność ponad obowią-
zujące standardy, jakimi wartościami kieru-
jemy się przy wyborze naszych życiowych 
dróg.

Z uznaniem przeglądam program spek-
taklu, zgrabne jego omówienie pióra Hanny 
Winiszewskiej, muzykologa z Instytutu Mu-
zykologii UAM w  Poznaniu, interesującą 
rozmowę Justyny Nowickiej z jego twórcami 
– Laco Adamikiem i  Tomaszem Tokarczy-
kiem, przejmujący plakat Piotra Suchodol-
skiego. Z zainteresowaniem obejrzałem film 
promocyjny o dokonaniach Opery Krakow-
skiej w ostatnich latach, w którym Sylwester 
Kostecki powiada o Manru: „To jedna z naj-
piękniejszych polskich oper”. I  ja się z  nim 
w pełni zgadzam.

Osobiście dawno nie oglądałem i  nie 
słyszałem tak idealnie połączonej sztuki mu-
zyki i słowa, jak właśnie w krakowskiej insce-
nizacji opery Manru. A więc można. Dobrze, 
że w ostatnich latach polskie teatry operowe 
zajrzały do partytury tej opery, wspaniałego 
dzieła o miłości i śmierci, o trudnej toleran-
cji, o szacunku do każdego człowieka, dzieła 
znakomicie napisanego pod względem mu-
zycznym i literackim, ożywionego współczes- 
ną myślą twórczą, dającego wrażenie, wręcz 
przekonanie o  nieprzemijalności piękna, 
które kształtem jest miłości. Ten uniwer-
salizm pozostaje wyzwaniem dla kolejnych 
prezentacji artystycznych na naszych sce-
nach nie tylko operowych.

W  tej operze grają dwie artystki, któ-
re rozpoczynały swoją edukację muzyczną 
w  Rzeszowie: Monika Ledzion-Porczyńska 
i Paula Maciołek. 

 
   Andrzej SZYPUŁA 

--------------------
Recenzja otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie na recenzję z  opery Manru ogłoszonym 
przez Operę Krakowską w  listopadzie 2018 
roku. Gratulujemy!

„Manru” w Operze Krakowskiej
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Ryszard Zatorski 

Kończy się kolejny rok 
teatralnie przebogaty. 

Bo nie licząc premier, na 
wielu wszak scenach kilku 
teatrów w naszym mieście, 

samych festiwalowych maratonów mieliśmy 
też niemało. Poczynając od przedwakacyjnej 

POCZĄTEK I KONIEC
Rok teatralnie przebogaty

Maskarady w Teatrze Maska, międzynarodo-
wego festiwalu preferującego teatr ożywionej 
formy, a  także Budy Jarmarcznej, której or-
ganizatorem był Teatr Przedmieście Anety 
Adamskiej – festiwalu wykwintnej, satyrycz-
nej zabawy scenicznej. Potem obecność pro-
pozycji teatralnych na Europejskim Stadionie 
Kultury i silny akcent w tygodniu kończącym 
kanikułę sierpniową – Międzynarodowy Fe-

stiwal Sztuk Trans/Misje wymyślony przez 
dyrektora Teatru Siemaszkowej Jana Nowarę 
i Jagodę Skowron – z pierwszą edycją właśnie 

Dyrektor Jan Nowara celebrował festiwal
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w  Rzeszowie. Bo kolejne będą u  partnerów 
teatralnych w  Koszycach na Słowacji, Ostra-
wie w  Czechach, Debreczynie na Węgrzech, 
Lwowie na Ukrainie i  Trokach na Litwie. 
A w początkach nowego sezonu artystyczne-
go miała miejsce ósma już edycja festiwalu 
Źródła Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor 
i  prawie tygodniowe wydarzenia w  ostatniej 
dekadzie listopada 5. Festiwalu Nowego Te-
atru, który był wszak zarazem 57. edycją Rze-
szowskich Spotkań Teatralnych i niósł w sobie 
nieuchronnie – jak podkreślił dyrektor Teatru 
Siemaszkowej i  tego wydarzenia dr Jan No-
wara – pamięć o dr Joannie Puzynie-Chojce, 
zmarłej tragicznie w  lecie. Była ona bowiem 
od początku szefem programowym i  współ-
kreowała artystyczne oblicze festiwalu. 

Widzenie teatru przez znawczynię tej 
sztuki przypomnieli młodzi teatrolodzy 
z uniwersyteckiego gdańskiego Studenckiego 

Słowackiego w  reż. Małgorzaty Warsickiej 
Teatru Nowego w Poznaniu – taki szczegól-
ny koncert z muzyką na żywo w tle i znako-
mitymi wykonawczyniami, solistkami sło-
wa barwionego hojnie śpiewem. Bo to panie 
właśnie grały pierwsze skrzypce, one były na 
pierwszym planie w tej nowatorskiej odsłonie 
rzec można poematu ironicznego, bo farsowo 
traktującego w tej opowieści scenicznej postać 
tytułową.

Wracając do Lwów nie oddamy, które to 
widowisko dziennikarze wyróżnili najwyżej. 
Spektakl gospodarzy reżysersko uformowała 
Katarzyna Szyngiera, współautorka scena-
riusza wespół z  Marcinem Napiórkowskim 
i  Mirosławem Wlekłym owego udramaty-
zowanego przez Olgę Maciupę reportażu. 
Ciekawe artystycznie przedstawienie, zna-
komicie przenoszące nas teatralnymi forma-
mi w  gąszcz niełatwych narodowościowych 

dyrektor festiwalu Jan Nowara uznał za god-
ne przemyślenia i wcielenia w życie.

Oczywiście festiwal zostanie nam w pa-
mięci nie tylko z  konkursowych prezentacji, 
po których mieliśmy możliwość spotykać się 
każdorazowo z  artystami, twórcami owych 
widowisk, a rozmowy z nimi przednie mode-
rował krytyk teatralny, dziennikarz radiowy 
i bloger Tomasz Domagała. Dla widzów były 
równie ważne pozakonkursowe wydarzenia. 
Oprócz wspomnianego spektaklu J. Chojki, 
także pozakonkursowo Teatr Siemaszkowej 
pokazał spektakl Beniamina M. Bukowskiego 
Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów, o któ-
rym pisałem po premierze w  poprzednim 
wydaniu miesięcznika oraz performatywnie 
kreowane przez Martynę Łyko na żywo inter- 
aktywne widowisko Veni Vidi VR. Urzekły 
mnie nasze aktorki – Dagny Cipora, Anna 
Demczuk, Małgorzata Machowska, Barbara 

Teatru NieUGiętych w spektaklu Coś w rodza-
ju gniewu właśnie w jej reżyserii – artystycz-
nie wyrażającego stosunek do spraw ważnych 
i aktualnych. Podobnie studenci krakowskiej 
Akademii Sztuk Teatralnych pod opieką pe-
dagogiczną i w reżyserii Rafała Dziwisza wy-
stąpili w  jego adaptacji w  spektaklu według 
tekstu Doroty Masłowskiej Kochanie, zabiłam 
nasze koty. Był to pokaz talentu i  dbałości 
o każdy szczegół sceniczny młodych artystów. 

Los sprawił, że hasło festiwalu „koniec 
i  początek” stało się nomen omen także ce-
zurą zamykającą twórcze inicjatywy ambitnej 
Joanny. Te słowa – podkreślał kilkakroć Jan 
Nowara – obecne były od pięciu lat w kształto-
waniu oblicza festiwalu, miały uchwycić i za-
kreślić granice pomiędzy teatrem klasycznym 
a  nowatorskimi formami przekazu scenicz-
nego. I takie były też i tegoroczne spotkania. 
Wyznaczało je, jak przystało na festiwal, pięć 
widowisk konkursowych, w  tym rzeszowska 
propozycja – Lwów nie oddamy w  reż. Kata-
rzyny Szyngiery, który to spektakl miał pre-
mierę pod koniec sierpnia na Trans/Misjach. 
W  tym niejako reportażowym nurcie teatru 
faktu lokował się też spektakl Ku Klux Klan. 
W krainie miłości teatru zabrzańskiego w reż. 
Katarzyny Surmiak-Domańskiej. A  jeszcze 
ciekawiej Hańba w reż. Michała Wierzchow-
skiego krakowskiego Teatru Ludowego, epic-
kie przeniesienie etycznego dyskursu na sce-
nę, wysmakowane artystycznie, co doceniła 
i nagrodziła publiczność w specjalnym plebi-
scycie. Trzeba jeszcze wymienić dwie znamie-
nite propozycje współczesnego odczytania 
klasyki, sięgające do takich arcydzieł literatu-
ry, jak Orestes Eurypidesa w reżyserii Michała 
Zadary czy Beniowski. Ballada bez bohatera 

„Apetyt na Szekspira” – Dagny Cipora, Anna 
Demczuk, Małgorzata Machowska
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„Beniowski. Ballada bez bohatera” Teatru 
Nowego w Poznaniu
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Scena ze spektaklu „Lwów nie oddamy” Teatru 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
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problemów sąsiedzkich polsko-ukraińskich, 
tych współczesnych i z wciąż jątrzącej historii. 
Artystyczny reportaż z wyważonymi racjami 
obu przedstawionych stron. Pisałem już o tym 
po premierze i  powtórzę, że te symboliczne 
lwy z cmentarza lwowskiego są uwięzione jak 
ten spór o historię. Artystycznie wysmakowali 
to widowisko aktorzy, a niezwykłym talentem 
w  każdym słowie, każdym geście błyszczeli 
wszyscy, w tym gościnnie występująca Ukra-
inka z  Charkowa Oksana Czerkaszyna. Ra-
zem 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 wielkiej klasy widowisko.

W  werdykcie dziennikarskiego jury 
wskazano właśnie na zespołową pracę arty-
styczną, która doprowadziła do powstania 
przedstawienia prawdziwego, a  nie wyłącz-
nie odegranego dialogiem rozmaitych racji. 
Nagrodzono je „za uczciwe, szczere i auten-
tyczne wykorzystanie formy teatru w teatrze, 
a  także za inteligentną ironię rozbrajającą 
stereotypy”. Dziennikarze wyrazili też opi-
nię, iż „nagroda, jaką na jubileuszowej, piątej 
edycji festiwalu otrzymał zespół rzeszow-
skiego teatru, jest w  pewnej mierze także 
efektem wysiłków, poszerzania horyzontów 
intelektualnych i estetycznych, jaką to pracę 
od początku istnienia nowej formuły festi-
walu podejmowała Joanna Puzyna-Chojka. 
Nagrodę tę chcielibyśmy zadedykować Jej 
Pamięci. Proponujemy także, by od przyszłej 
edycji Festiwalu Nowego Teatru nagroda ta 
nosiła imię Joanny Puzyny-Chojki, uważ-
nego i wnikliwego krytyka teatralnego” – co 

Napieraj, Małgorzata Pruchnik-Chołka i  go-
ścinnie występująca Natalia Szulc w  perfor-
matywnie czytanej sztuce (Kobiet) Apetyt na 
Szekspira Olivii Negrean, którą poznaliśmy 
po spektaklu w czasie rozmowy z artystkami. 
Kobiety z różnych dramatów Szekspira – Emi-
lia, Lady Makbet, Ofelia, Imogen, Lady Anna 
i Isabell – spotykają się w innym planie, takiej 
normalnej wręcz kuchennej przestrzeni i wer-
setami z  Szekspira, zgrabnie powiązanymi 
przez autorkę didaskaliami i opiniami, kreują 
nową rzeczywistość z  tych ponadczasowych 
przesłań mistrza dramatu. Reżyserka Mag-
dalena Mosteanu bardzo ciekawie wyraziła 
Szekspirem współczesne problemy, a to czyta-
nie odbierało się jak próbę generalną gotowe-
go już spektaklu. Czy znajdziemy go w nieczy-
tanej postaci na scenie?

Były też wystawy plastyczne w teatrze – 
ponownie jak w Trans/Misjach przypomnia-
no wyniki 16. Międzynarodowego Biennale 
Plakatu Teatralnego i  można było obejrzeć 
m.in. nagrodzone plakaty. Ale tym razem 
przyjechała z Iranu i spotkała się z nami laure-
atka I nagrody Elham Hemmat, uhonorowana 
za plakat do The Rooster Sings. Był też werni-
saż wystawy malarstwa Andrzeja Folfasa, 
przygotowanej przy współpracy z Parole Art 
Bistro. W  tejże kawiarni w  podziemiach te-
atru odbywały się codziennie po spektaklach 
koncerty i recitale, jak chociażby akordeono-
wy Dariusza Kota, znanego znakomitego rze-
szowskiego muzyka. I  oczywiście dyskusje 
o spektaklach z ich twórcami i wykonawcami, 
w tym panel na temat kondycji, idei i perspek-
tyw nowego teatru.

   Ryszard ZATORSKI 
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Andrzej Piątek

W Teatrze Siemasz-
kowej i  mieszczą-

cym się pod nim urokli-
wym Parole Art Bistro do 
3 stycznia po Nowym Roku 
można oglądać niezwykle 

ekspresyjne i  kolorystyczne malarstwo kra-
kowskiego artysty Andrzeja Folfasa. W Rze-
szowie udostępnia czterdzieści obrazów. Pre-
zentowane są tu po raz pierwszy i część pój-
dzie „pod młotek” po atrakcyjnych cenach.

– Malarstwo Folfasa urzeka mnie od 
kilku lat – mówi organizator obu wystaw, 
rzeszowski kolekcjoner, właściciel Parole Art 
Bistro Adam Rajzer – kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłem jego obrazy w  jednej z krakow-
skich galerii, bez wahania kilka kupiłem. 
Urzekają żywiołowością i kolorystyką – bar-
dzo specyficznym zestawianiem barw. Nic 
dziwnego, że znajdują popyt, są w  licznych 
galeriach i  ozdabiają wiele domów, głównie 
na zachodzie Europy. 

ŻYWIOŁY NA PŁÓTNIE
Mocny kontur i agresja barw

Andrzej Folfas urodził się w  Witowie 
koło Zakopanego. W  Zakopanem ukończył 
słynne Liceum Plastyczne im. Andrzeja Ke-
nara, m.in. uczył się w klasie Władysława Ha-
siora, a następnie architekturę wnętrz na ASP 

w  Krakowie. Specjalizuje się 
w tworzeniu dzieł figuratyw-
nych nacechowanych silnymi 
uproszczeniami i deformacją 
formy. Obrazy charaktery-
zuje agresywny koloryt oraz 
mocny kontur. W rysunkach 
uderza syntetyczne myślenie, 
pewność ręki i  umiejętność 
obserwacji.

Artysta ma na koncie 
kilkanaście wystaw indy-
widualnych w  Krakowie, 
Sztokholmie, Norymberdze 
i  Bonn. Niektóre obrazy są 
w  Muzeum Narodowym 
i  Muzeum Historycznym 
m. Krakowa, a  także kolek-
cjach publicznych i  prywat-
nych. Poza Polską, głównie 
w Niemczech, Francji, Szwe-
cji i Austrii.

   Andrzej PIĄTEK
Fragment wystawy Andrzeja Folfasa

Inicjatywami teatru plastycznego profe-
sora Janusza Pokrywki niejednokrotnie 

zachwycałem się na tych łamach. Z  satys-
fakcją zatem odnotowuję pomysł tego arty-
sty, który w tym roku zrealizował z czwórką 
kolegów z kadry akademickiej Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, a mianowicie tzw. dojaz-
dowy plener malarski w Dąbrowie, co moż-
liwe było – jak podkreślają artyści – dzięki 
uprzejmości Adama Majki, dyrektora domu 
kultury filialnej placówki Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy 
z siedzibą w Trzcianie. Plener zyskał miano 
5 x 5 adekwatnie do liczby spotkań w  tym 
miejscu przez pięciu malarzy, którzy stwo-
rzyli obrazy inspirowane pejzażem i wraże-
niami tego ciekawego miejsca.

Oprócz już wspomnianego prof. Ja-
nusza Pokrywki, który artystyczne szlify 
wieńczył dyplomem w  pracowni prof. Je-

PLENER PIĘĆ RAZY PIĘĆ
Z inicjatywy prof. Pokrywki

Grzegorz Frydryk – „W przestrzeni”, 50 x 60 cm, 
akryl na płótnie

Maria Siuta-Górecka – „W Dąbrowie”, 50 x 70 cm, 
olej na płótnie

Janusz Pokrywka – „Odpoczynek”, 50 x 70 cm, olej 
na płótnie

Marek Pokrywka – „Słońce 
nad Dąbrową”, 50 x 40 cm, 
olej na płótnie

Stanisław Górecki – „Krajobraz”, 50 x 70 cm, olej na płótnie

rzego Nowosiel-
skiego krakowskiej 
Akademii Sztuk 
Pięknych, w  plene-
rze uczestniczył też 
jego brat prof. Ma-
rek Pokrywka, któ-
ry z  kolei dyplom 
uzyskał na UMCS 
w Lublinie, a pody-
plomowo doskona-
lił się artystycznie 
w  scenografii, fil-
mie i telewizyjnych 
technikach na ASP w Krakowie. Także prof. 
Maria Siuta-Górecka jest absolwentką tej 
krakowskiej uczelni, podobnie jak prof. zw. 
Stanisław Górecki. Natomiast dr Grzegorz 
Frydryk, adiunkt na UR, jest już wycho-
wankiem Instytutu Sztuk Pięknych Uni-

wersytetu Rzeszowskiego i  tutaj uzyskał 
dyplom w Pracowni Grafiki prof. Andrzeja 
Piescha. 

  Ryszard ZATORSKI
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Piotr Rędziniak

Obraz, Grafika, Rysu-
nek, Rzeźba Roku to 

konkurs zorganizowany 
przez rzeszowskie BWA 
z  myślą o  prezentacji do-
robku i  działalności arty-

stycznej profesjonalnego środowiska arty-
stów sztuk plastycznych z terenu Podkarpa-
cia w mijającym 2018 roku. Od lat stał się on 
wiodącym i markowym wydarzeniem w ży-
ciu naszej galerii i tego środowiska. Potwier-
dza to fakt, iż sprawują nad nim jakże pre-
stiżowy dla nas patronat: minister kultury 
i  dziedzictwa narodowego, marszałek pod-
karpacki oraz prezydent Rzeszowa. W  tym 
szczególnym dla Polaków roku obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości środo-
wisko artystów włączyło się i temu wydarze-
niu poświęciło swoje dzieła, przynajmniej 
zaopatrując je sugestywnymi tytułami. Tak 
więc patronat nad konkursem objął również 
dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN, fun-
dując równocześnie nagrodę specjalną i wy-
różnienie. 

W  tym roku zaproszenie do udziału 
w  komisji konkursowej przyjęli: art. gra-
fik dr hab. Tomasz Chudzik z Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

PISZEMY KARTĘ WSPÓŁCZESNOŚCI
Pamiętne wydarzenie artystyczne

Długosza w  Częstochowie, Instytutu Sztuk 
Pięknych – jako przewodniczący jury, art. 
rzeźbiarz dr hab. Jacek Kucaba z  Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krakowie, art. grafik dr 
Jerzy Pietruczuk z  Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach i art. malarz Karol Karwowski 
z  Lubelskiej Szkoły Sztuki i  Projektowania. 
W  pierwszym etapie obrad jury zakwalifi-

kowało do wystawy 120 prac 
53 artystów. W drugim etapie 
przyznało nagrody: I – Na-
grodę Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego fundo-
waną przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie Małgo-
rzacie Drozd-Witek za pracę 
pod tytułem Ptaki, II – Na-
grodę Prezydenta Miasta Rze-
szowa Bartoszowi Nalepie za 
obraz Na bagnie, III – zakup 
pracy przez BWA w  Rzeszo-
wie jury przyznało Agnieszce 
Lech-Bińczyckiej za zestaw 
dwóch grafik. Wyróżnienia 
Honorowe otrzymali Wiktor 
Śliwiński za rzeźbę pod ty-
tułem Suprisse Egg oraz Woj-
ciech Kornacki za obraz Na 
zdrowie II. Nagrodę Specjalną 
IPN w  Rzeszowie za podję-

cie tematyki niepodległościowej przyznano 
Annie Kucz-Kałamarz za zestaw obrazów, 
a wyróżnienie IPN otrzymał Grzegorz Fry-
dryk za zestaw grafik.

Niesłabnące zainteresowanie konkur-
sem artystów jak i  odbiorców potwierdza 
potrzebę jego kontynuowania i  pokazuje, 
jak ważnym wydarzeniem artystycznym jest 
na mapie kulturalnej Podkarpacia. Myślę, iż 
Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2018 
pozostanie pamiętnym wydarzeniem, którym 
na naszą miarę ocalamy chlubę i pamięć żoł-
nierzy legionistów, w szeregach których było 
wielu artystów. Świadków tamtych wydarzeń, 
którzy dzięki swoim talentom pozostawili ich 
zapis nam potomnym. Tym wydarzeniem 
my żyjący piszemy kartę współczesności. 
Wdzięczni za wolność, którą nam wywalczyli 
i za demokrację, którą sami kształtujemy. 

   Piotr RĘDZINIAK

Małgorzata Drozd-Witek – „Ptaki”, technika własna na płótnie

Anna Kucz-Kałamarz – „Krew, pot i łzy” (dyptyk), akryl na płótnie

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS dzia-
łający w Wojewódzkim Domu Kultury 

w  Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego 
filmu w grudniu na projekcje filmowe i dys-
kusje. Pokazy  zaplanowano w  trzy ponie-
działki o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. 

CAŁE ŻYCIE REŻYSERA
Karnety miesięczne są w  cenie 20 zł, a  wej-
ściówki pojedyncze na każdy film po 10 zł.

3 grudnia – Dziedziczki, reż. Marcelo 
Martinessi. Dramat, produkcja Paragwaj/
Niemcy/Urugwaj/Brazylia/Norwegia/Fran-
cja (2018). Debiutancki film fabularny para-

gwajskiego reżysera to 
refleksyjne kino o uni-
wersalnej potrzebie 
wolności i  samospeł-
nienia.

10 grudnia – Mo-
nument, scenariusz 
i reżyseria Jagoda Szelc. 
Dramat produkcji pol-
skiej (2018). Dyplom 
filmowy studentów 

aktorstwa Szkoły Filmowej w Łodzi. To kon-
tynuacja już tradycji łódzkiej szkoły – two-
rzenia obok dyplomowych spektakli dyplo-
mowego filmu.

17 grudnia – Bergman – rok z  życia, 
reż. Jane Magnusson. Dokument produkcji 
szwedzkiej (2018). 1957 był ważnym rokiem 
dla Ingmara Bergmana – właśnie wtedy mia-
ły premierę filmy Siódma pieczęć i Tam, gdzie 
rosną poziomki, dzięki którym wszedł on do 
panteonu ówczesnego kina. Dokument Jane 
Magnusson zdaje raport z  tego momentu 
w  karierze mistrza i  ukazuje tak naprawdę 
całe życie reżysera.

   Andrzej OSIŃSKI 
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Sylwia 
Chodorowska

Myślistwo i  polowanie 
to ważne elementy 

w polskiej kulturze, choćby 
w  Panu Tadeuszu. Wielu 
znanych polskich malarzy 

malowało obrazy związane z  tą tematyką. 
Polowanie w  polskiej kulturze szlacheckiej 
(ziemiańskiej i  arystokratycznej) było inte-
gralną częścią narodowej tożsamości, w  ta-
kiej choćby mierze jak corrida w Hiszpanii, 
walki kogutów na Filipinach czy rybołów-
stwo wśród Skandynawów. I – co należy sta-
nowczo podkreślić – nie polowano z czystego 
pragnienia rozlewu zwierzęcej krwi. Myśli-
stwo było bowiem nieodłącznym elementem 
ziemiańskiego stylu życia, dlatego też polo-
wania organizowano w  celu uzupełnienia 
braków w  spiżarni, na cześć wybitnych go-
ści, ale także po to, by zmniejszyć populację 
szkodników.

POLOWANIE W MALARSTWIE I FOTOGRAFII
Ważne elementy w polskiej kulturze

Julian Fałat, „Polowanie w Nieświeżu” 

Bardzo nastrojowo prezentuje się płót-
no Ludwika Gędłka (1847–1904) – jesienna 
atmosfera z  przywitania myśliwych powra-
cających z  łowów: jeźdźcy, powozy, ujada-
jące psy przed pięknym, białym, nakrytym 
gontem barokowym dworem – z drzewa, lecz 
podmurowanym, jak pisał poeta.

Franciszek Kostrzewski, „Polowanie , ilustracja 
do IV księgi „Pana Tadeusza”, olej na płótnie

Wnioskując z  kształtu, obraz Rosena, 
chyba wisiał niegdyś gdzieś nad pałacowymi 
drzwiami. Urzeka elegancją ubranych w cy-
lindry arystokratów. Płótno mogłoby równie 
dobrze służyć za fotos filmowy będący za-
trzymaną w kadrze sceną.

Sporych rozmiarów płótno Januarego 
Suchodolskiego posiada wszystko, czego pol-
ska dusza potrzebuje: strój narodowy, konie 
i psy, a wszystko na tle pięknego polskiego kra-
jobrazu, którego by się nawet Zygmunt Vogel 
nie powstydził. Brak tylko tytułowego jelenia.

Tadeusz Ajdukiewicz, „Konstanty Branicki 
na polowaniu”

Wiek XIX i  1. połowa XX wieku. Pa-
nowie szlachta polowali wówczas ile wlezie. 
Zima była najaktywniejszym okresem polo-
wań, a polowano najwięcej na grubego zwie-
rza (dzika, łosia, niedźwiedzia czy żubra). 
Na wiosnę polowania w kniei ustawały. Na-
bierała ona wtedy witalności, odradzała się 
i potężniała w faunę i florę. Julian Fałat jest 
jednym z wielu artystów, którzy uczestniczy-
li w polowaniach u Radziwiłłów w Nieświeżu 
– jak można zauważyć na powyszym obrazie 
olejnym z  roku 1891. Grupa myśliwych to 
arystokraci wraz z okoliczną szlachtą i chło-
pami – ci ostatni używani byli w  nagonce. 
Wszyscy ubrani są w  solidne kożuchy i  fu-
trzane czapy, odpowiedni ubiór zimowy w tej 
części Litwy. Zaprzężonych w konie sań uży-
wano do przewozu ubitej zwierzyny, a czasa-
mi do przewozu rannych myśliwych.

Ludwik Gędłek, „Powrót z polowania”, 1880
Jan Rosen, „Polowanie par force z  ogarami”, 
1881, technika mieszana, 20 x 61 cm, własność 
prywatna

Na małym obrazie Alfreda Wierusza-
-Kowalskiego to wilki pełnią role myśliwych, 
a ludzie umykają przed nimi, co koń uskoczy 
lub niczym zające przed sforą wytresowa-
nych w polowaniach psów.

Alfred Wierusz-Kowalski, „Wilki napadające 
na sanie”, ok. 1890, olej na desce, 20 x 31 cm, 
własność prywatna

Wojciech Kossak, „Przed pałacem – Wyjazd 
na polowanie”, 1881

Widzimy tu scenę polowania z koroniar-
skiego środowiska arystokratycznego, które 
hołduje już nie inspirowanym Orientem stro-
jom sarmackim, lecz oświeceniowej modzie 
– kapeluszom frydrecjańskim, pończochom 
i  perukom. Pałac zamożnego arystokraty to 
budowla już klasycystyczna, dość bogato przy-
ozdobiona rzeźbami. Piękne konie, eleganckie 
damy oraz sfory psów dodają uroku całej sce-
nie, bardziej przypominającej jednak pruskie, 
saskie czy angielskie polowania.

Mocny kontrast, jeśli chodzi o  modę 
i nastrój, widoczny jest w obrazie Franciszka 
Kostrzewskiego, będącym ilustracją do Pana 
Tadeusza. Jest to bardzo polska w charakte-
rze scena, która mogłaby mieć miejsce w cza-
sach sienkiewiczowskiego Zbyszka z  Bog-
dańca (Grunwald), gdyby nie czaramarka 
Wojskiego, habit księdza Robaka i  włoski 
strój hrabiego Horeszki nie przypominały 
nam roku 1812. Takie knieje z  wiekowymi 
dębami dziś możemy zobaczyć już tylko 
w Puszczy Białowieskiej. Jako przedsmak reprezentacji polowa-

nia w  medium fotograficznym niech posłu-
ży zdjęcie autorstwa Zofii Chomętowskiej 
przedstawiające ją samą po polowaniu. Pole-
sie, rok 1930. Towarzyszą jej dwaj mężczyźni 
ubrani w  kozackie czapy, przypominające 
marokańskie fezy. Na żerdziach wiszą świeżo 
upolowane głuszce.

Ilustracje pochodzą z zasobów własnych 
Zygmunta Jasłowskiego oraz z  Internetu. 

Zebrała i opracowała 
   Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Fot. Zofia Chomętowska – Polesie
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Anna Kubiak po niezwykle udanych star-
tach podczas Mistrzostw Europy Taiji-

quan i  późniejszych Mistrzostw Europy Wu-
shu w  Moskwie, gdzie zdobyła cztery złote 
medale  (!) potwierdziła swoją wysoką formę, 
uzyskując dwa srebrne i  jeden brązowy medal 
w  konkurencjach Championships Events na 
Mistrzostwach Świata Taijiquan w bułgarskim 
Burgas oraz tytuł podwójnej wicemistrzyni 
świata w  nowych formach standaryzowanych 
stylu Yang. 

Reprezentanci Polski brali udział zarów-
no w  tych właściwych, liczących się sportowo 
konkurencjach głównych (ang. Championships 
Events), a  niektórzy w  pokazowych (ang. De-
monstration Events), czyli jakby towarzyszących 
mistrzostwom. Różni je nie tylko nazwa, ale też 
sposób oceniania i rodzaj układów, jakie można 
w obrębie danej grupy wykonywać. Do ocenia-
nia głównych konkurencji zawodów podchodzi 
się bardzo restrykcyjnie. Sędziowie używają 
specjalnych kodów, z których każdy przypisany 
jest do różnego rodzaju błędów technicznych. 
Oczywiście im mniej kodów uzbiera dany za-
wodnik podczas swojego startu, tym wyższy ma 
wynik, jednak każde zachwianie, każda za wy-
soka pozycja lub za nisko uniesiona noga  oraz 

KOLEJNY WIELKI SUKCES 
Anna Kubiak z Rzeszowa na mistrzostwach w Bułgarii

inne problemy w  wykonaniu technik to kolej-
ny kod błędu i niższa nota na tablicy wyników. 
Rywalizacja jest więc emocjonująca, poziom 
wysoki, tak samo jak satysfakcja w  przypadku 
wygranej. W  tych konkurencjach startowała 
właśnie Anna Kubiak i jest ona jedyną prawdzi-
wą mistrzynią uznawaną przez międzynarodo-
wy związek Wushu.

W Championship Events, jak w każdych 
zawodach wysokiej rangi,  przyznaje się złoty, 
srebrny i brązowy medal pierwszej trójce z naj-
wyższym wynikiem. Inaczej jest w  konkuren-
cjach pokazowych, gdzie zasady oceniania są ła-

godniejsze i celem rywalizacji w nich jest udział 
osób z  niższymi możliwościami technicznymi 
lub starszych zawodników. Zawodnicy uzysku-
jący medal w  demonstration events nie mają 
prawa do używania tytułu mistrza świata.

– W każdej z nich – opisuje Anna Kubiak 
– mogliśmy pochwalić się wysokimi wynika-
mi. Moje dwa srebrne medale z  konkurencji 
głównych za nową standaryzowaną formę ręcz-
ną (styl Yang) i  nową standaryzowaną formę 
z mieczem (styl Yang) oraz brązowy medal za 
nową formę standaryzowaną z  mieczem (styl 
Chen) okazały się być jedynymi zwycięstwami 
w championship events wśród zawodników na-
szej reprezentacji. 

Mistrzyni Anna Kubiak jest wdzięcz-
na trenerowi kadry Michałowi Ignatowiczowi, 
który „wytrwale, a co najważniejsze skutecznie, 
przygotowywał nas do mistrzostw świata przez 
ostatnie parę miesięcy”. Dziękuje też Polskiemu 
Związkowi Wushu za świetne warunki do trenin-
gów na dywanie oraz Ewie Mechelewskiej, która 
jako kierownik ekipy „starała się czuwać nad 
nami na wyjeździe”. Dziękuje za wsparcie fir-
mom Golden Line, Makarony Polskie, Lion Team 
oraz Wydziałowi Promocji Miasta Rzeszowa.

W  tekście tym wykorzystane zostały in-
formacje opublikowane na blogu Anny Kubiak: 
http://kubiak.podkarpackisport.pl/3-mistrzostwa-
-swiata-taijiquan/. Tamże można znaleźć wiele in-
nych ciekawych wiadomości i filmów.

   Sławomir KRAIŃSKI

Zofia Brzuchowska

Konkurs poetycki „Ja 
i  świat” obejmujący 

uczestników od klas zero-
wych po gimnazjum, or-
ganizowany od kilkunastu 
lat przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie, zdobył 

popularność i wysoką rangę imprezy ogólnopol-
skiej. Ważnym aspektem kultywowanej imprezy 
jest budowanie twórczego podejścia do literatury 
pięknej, do kultury myśli i słowa oraz skupienie 
uwagi na możliwościach ekspresji i porozumie-
nia, jakie stwarza ojczysty język. Nie trzeba też 
przekonywać, że jest to droga do umocnienia 
bliższych kontaktów z  książką, której byt jest 
zagrożony poprzez inwazję agresywnej kultury 
masowej. Największy problem jest w tym, że ci, 
co stronią od książek, nie wiedzą nawet, co tracą. 
Refleksje nad dorobkiem konkursu skłaniają, by 
zachęcać zarówno uczestników, jak i ich opieku-
nów, do obcowania ze sztuką poetycką wybit-
nych twórców, czy to w zakresie poezji dla dzieci, 
czy dla dorosłych. Aspiracje poetyckie muszą 
bowiem wiązać się z pewną znajomością trady-
cji literackiej, wzorów poetyckiego obrazowania 
oraz apelowaniem do wyobraźni. 

Konkurs jest pomyślany tak, by w  żaden 
sposób nie krępować inwencji uczestników, 
jednak zbyt pospolite, niekiedy publicystyczne 
ujęcie ważnego skądinąd zagadnienia, ubogie 
słownictwo, pozostawiają czytelnika obojętnym. 

Zatem trzeba szukać dalszych dróg rozwoju 
w bibliotece, prowadzić dialog ze znawcami, od 
nauczycieli zacząwszy, na krytykach literackich 
kończąc. Jest to wielka praca, ale przecież cho-
dzi również o  rzecz wielkiej wagi, a  mianowi-
cie o  modelowanie narodowej kultury. Dlatego 
wszyscy, którzy uczestniczą w tym przedsięwzię-
ciu, zasługują na szacunek i wdzięczność.

Wiersze autorstwa 477 młodocianych po-
etów oceniło jury w  składzie: przewodnicząca 
– prof. UR dr hab. Alicja Ożóg, dr Zofia Brzu-
chowska i Małgorzata Hołowińska, zastępca dy-
rektora WDK.

W  kategorii I  (0–II kl.) przyznano dwie 
pierwsze, równorzędne nagrody P. Dyndałowi 
za wiersz Drzewa oraz A. Ożóg za wiersz Marze-
nia dziewczynek. II nagrodę otrzymał K. Penar, 
dwie równorzędne III przypadły M. Kotowi oraz 
A. Stec. Wiersze najmłodszej grupy wiekowej 
ujmują naturalnością, prostotą, wdziękiem i hu-
morem. Wyobraźnia wykracza poza krąg ludzki 
i  obejmuje wszystko, co żyje. Miłość do rodzi-
ców, rodzeństwa, wrażliwość na uroki natury, 
zbratanie z  ukochanymi zwierzętami tworzą 
niepowtarzalny klimat dzieciństwa, gdzie świat 
jest wielką rodziną i szczęśliwym domem. Wtedy 
można marzyć. 

W kategorii III–IV klasa pierwszą nagrodę 
otrzymała M. Kalisz za wiersz Nie śpieszmy się 
śpieszyć, II nagroda przypadła E. Stącel, III – 
W. Dziedzic. W tej grupie można zauważyć sze-
reg nowych prób formalnych, czemu towarzyszy 
rozszerzenie pola uwagi. Pojawia się krytycyzm 

wobec stylu życia, w którym dominuje pośpiech, 
spłycający bliskie relacje.

W kategorii V–VII klasa I nagrodę otrzy-
mała W. Mularska za wiersz Granice, II – J. Mi-
klus, III – K. Ciosek. W tej najliczniejszej grupie 
spotykamy rodzaj pamiętników z okresu ducho-
wego dojrzewania. Budowany jest tutaj trud-
niejszy rodzaj optymizmu, tak jak w wierszu W. 
Mularskiej Granice:

„Muszę wyrzucić ze swej pamięci,/ 
Wszystkie dni smutne i  niemiłe./ I  patrzeć 
w przyszłość, a nie w przeszłość./ To da mi siłę”. 
Pojawiają się wiersze autotematyczne świadczą-
ce o świadomym kreowaniu poetyckiego wyra-
zu (G. Motyka Musztra). Dalej dominują sceny 
z życia, pojawia się jednak odczucie przemijania 
dzieciństwa wraz z jego magią.

W  kategorii gimnazjum I  nagrodę otrzy-
mała I. Chyła za wiersz Błękitne drzwi, II – 
K. Kapinos, a dwie równorzędne trzecie M. Sob-
kiewicz oraz P. Wójcik. U gimnazjalistów ujaw-
nia się w całym swoim trudzie i pięknie dramat 
dojrzewania, formowania samowiedzy i  poszu-
kiwania ładu aksjonormatywnego. Trudno spo-
tkać tak osobisty i szczery, oryginalny w formie 
wiersz jak Błękitne drzwi I. Chyły, wyrażający 
nostalgię przemijania, ale i radość wychodzenia 
naprzeciw nowym wyzwaniom. Do tego nurtu 
nawiązuje również M. Sobkiewicz w wierszu pt. 
mój mały świat, przy czym akcent pada na obro-
nę indywidualności. 

Problem „życia godziwego” łączy wszyst-
kie generacje. Sztuka słowa, gromadząc ludzkie 
doświadczenia, utrwalając zwycięstwa i  klęski 
w poszukiwaniu sensu istnienia, stanowi nieza-
stąpioną w tym względzie pomoc oraz inspirację.

   Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

SZTUKA SŁOWA
Budowanie twórczego podejścia do literatury pięknej 
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Anna Kubiak

http://kubiak.podkarpackisport.pl/3-mistrzostwa-swiata-taijiquan/
http://kubiak.podkarpackisport.pl/3-mistrzostwa-swiata-taijiquan/
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Bogusław Kotula

Od pierwszej minuty 
zaistnienia na ludz-

kiej ziemi zaczęło dzia-
łać zabijanie. Dla trwania 
i  przetrwania albo unice-
stwiania się. Ponad wszyst-

ko – prawo do życia! Gołe dłonie były za sła-
be i mało wydajne, by ciężko zranić czy zabić 
przeciwnika. Brano do rąk polne kamienie, 
krzemienne siekierki, brązowe i  żelazne 
noże, piki, dzidy, łuki, kusze, miecze, szable, 
karabiny, pistolety, rewolwery, strzelby, pi-
stolety maszynowe… To wszystko prawidło-
wo użyte robiło swoje! Wojny, wielkie bitwy 
i  krwawe potyczki, zamki, fortece, bunkry. 
Królowie, hetmani, wielcy wodzowie, zakuci 
w zbroje rycerze i lotna husaria. Marszałko-
wie, generałowie, admirałowie i  tysiące ar-
matniego mięsa. Mundury, stopnie i odzna-

WOJENKO, 
WOJENKO…

Ponad wszystko – prawo do 
życia!

Radzieckie czołgi w wyzwolonym Rzeszowie, 2 
sierpnia 1944 r. 

Budynek obecnego PKO BP przy ul. 3 Maja był przed wojną siedzibą eleganckiego kasyna i muzeum 
przemysłowego. Po wojnie mieściła się tam duża drukarnia i dyrekcja Estrady Rzeszowskiej

Uroczyste powitanie w Rzeszowie 9. Dywizji Piechoty 
Wojska Polskiego na placu Wolności. W głębi ołtarz 
polowy, 10 czerwca 1945 r.

Powrót z manewrów rzeszowskich jednostek 
wojskowych – 16 września 1937 r.

Defilada w wyzwolonym Rzeszowie

Grupa  polskich jeńców wojennych na dworcu 
w Rzeszowie, 1939 r.

Oficerowie Armii Radzieckiej na święcie 3 Maja na tle 
rzeszowskiego ratusza, 3.05.1945 r. 

Groby żołnierzy Armii Czerwonej na placu 
Śreniawitów (wówczas plac Gwardii Ludowej), 1945 r. 

czenia. To wszystko różne w różnym czasie. 
Nawiedzeni kolekcjonerzy, zbieracze, wyszu-
kiwacze i rekonstruktorzy.

Potwornie straszne dwie światowe 
wojny. Miliony zabitych, pomordowanych, 
zmarłych z ran i chorób. W jakiej historycz-
nej jakości da się to wszystko ogarnąć?

Rzeszów w  XIX i  XX wieku znaczącą 
liczbą różnego wojska stał. Piechury, kawaleria 
i artylerzyści. Przez to miasto nad Wisłokiem 
przemieszczały się i panoszyły w nim szeregi 
żołnierzy austriackich i  carskich. Zahaczały 
o  Rzeszów zagony tatarskie i  bojowcy z  bar-
skiej konfederacji. We wrześniu 1939 roku za-
jęły miasto hitlerowskie wojska, a  w  sierpniu 
1944 radzieckie oddziały marszałka Koniewa.

Okres międzywojenny to dowódczy 
i koszarowy, wielce chlubny dla polskiej woj-
skowości w Rzeszowie czas. Znany historyk 
dr Jerzy Majka wiedzę właśnie o tej wojsko-
wości ma w jednym publicystycznym palcu. 
A w ogóle to przeciekawa jest ta mundurowo-

-strzelająca wiedza i to nie tylko jedna przy-
szeroka rzeka.

Koszarowe budynki w  Rzeszowie roz-
siadły się przy ulicach Dąbrowskiego i Lan-
giewicza, przy pl. Kilińskiego i za Wisłokiem 
przy Lwowskiej. Ten dawny kawałek archi-
tektury miasta wkomponował się w  nowo-
czesną iście metropolitalą zabudowę. Na 
dzisiaj zachwycamy się pelerynowo-kapelu-
szowymi mundurami naszych rzeszowskich 
podhalańczyków.

   Bogusław KOTULA
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DA CAPO AL FINE

Wstąpiliśmy w drugie stulecie niepodległo-
ści co najmniej dziwnie. Bo gdy rok temu 

Warszawa płonęła, opanowana przez dzicz z  faszystowskimi hasła-
mi, władza postanowiła wyciągnąć z tej sytuacji daleko idące wnio-
ski. I  wyciągnęła. W  tym roku sama stanęła na ich czele. Korzyść 
z tego była taka, że stolica nie płonęła. Ale niesmak pozostał. I to na 
całym świecie. A przecież nasze elity twierdzą, że… nic się nie stało, 
Polacy, nic się nie stało! Te elity pierwszego sortu oczywiście.

W ogóle my w Polsce mamy szczęście do elit. W XVIII wieku 
wskutek ich nieudolności Polska została podzielona. Gdy w  1918 
roku, dzięki Paderewskiemu, prezydent Wilson przywiózł nam nie-
podległość, elity sprostały temu wyzwaniu. Przynajmniej na począt-
ku, choć wówczas różnice były większe i o kompromis było trudniej. 
Wytrzymały do 1922 roku, kiedy to Polak zabił swojego prezydenta.

Historia się powtarza. Teraz do tradycyjnej nieudolności na-
szych elit dołączyła absolutna kompromitacja, przekraczanie wszel-
kich granic przyzwoitości, mściwość, hipokryzja i niedopuszczanie 
krytyki. Gdy jednak takowa nastąpi, nagle zamieniają się one w kru-
chych wrażliwców, których może zranić każde słowo. Na krótko. Bo 
ci ludzie nie zapominają i na pewno przygotują odwet. 

By załatwić swoje chore ambicje, prezes nakazał stanąć w po-
chodzie na czele narodowców, by przy okazji odsłonić pomnik Le-
cha, oczywiście większy od marszałka Józefa, czym dał przyzwolenie 
na tolerowanie gówniarzy, którzy tatuują sobie kotwicę powstańczą 
albo oklejają samochód napisem „Pamiętamy”. Pytanie tylko co. Na 
pewno nie chaos roku 1939, niekompetencję dowództwa, szafowanie 
ludzkim życiem, nierealne cele, jeden pistolet, trzy naboje i dziesięciu 
ludzi przeciw karabinom maszynowym. Sytuacje, z których powinno 
się wyciągać wnioski na przyszłość.

SZANUJ BLIŹNIEGO SWEGO

Coś w  tym naszym na wskroś rozmodlonym 
kraju dzieje się nie tak. Wszyscy walą na kola-

na na samo wspomnienie Pana Boga i  olewają jego przykazania, nie 
tylko te o miłości bliźniego swego. Zresztą nie są w stanie wszystkich 
i w dodatku poprawnie wyliczyć. Nawet wolą złotego cielca od owych 
boskich wymogów. Bo nasz rodak może za Boga, honor i  ojczyznę 
oddać życie, ale w żadnym przypadku nie odda pieniędzy. Zwłaszcza 
gdy w  jego mniemaniu jemu tak się to należy, jak psu buda i krowie 
miedza. A chciwość to przecież jeden z grzechów głównych. Tyle jadu 
i agresywnej wrogości, ile wylewa się z politycznych wystąpień, jeszcze 
nigdy nie notowaliśmy. Klasa polityczna przestaje mieć klasę. Zarówno 
tę towarzyską, religijną, polityczną, estetyczną tudzież narodową. Staje 
się ona mniej więcej tak wyrafinowana jak jedzenie szpitalne. O wybor-
czych łgarstwach, oszczerstwach i braku jakichś granic przyzwoitości 
już pisałem. Świadczy to o mało nachalnej inteligencji naszej klasy poli-
tycznej. Ale że dojdzie do powyborczej wrogości w stosunku do inaczej 
politycznie myślących wyborczych konkurentów, nie przyszło mi do 
głowy. Czyżby przestały obowiązywać jakieś wzorce zachowań? 

Może po kolei. Wydawało się, iż rzeczywiście nasza władza zmie-
niła antyunijny kurs, gdy zaczęła wycofywać się z  niekonstytucyjnej 
ustawy o  Sądzie Najwyższym. Nic podobnego. Okazało się, że wła-
dza nie cofa się, a  tylko bierze rozbieg. Oficjalne uroczystości 100-le-
cia odzyskania niepodległości zostały zupełnie zignorowane przez 
wszystkich ważniejszych polityków, wszystkich, z  wyjątkiem prezy-
denta Europy, Donalda Tuska. I co? Nikt nie zauważył jego obecności 
na placu Piłsudskiego, ustawiono go w czwartym rzędzie za wyższą od 
niego minister Rafalską. Jego wieniec też gdzieś tam zawieruszył się. 
Złożył go na końcu. Czy można politycznie wymyślić coś głupszego? 
Przecież oprócz tego, że Donald Tusk jest nielubianym przez obecną 
władzę Polakiem, to jest jeszcze jednym z najważniejszych polityków 
europejskich. 

Prawdziwego czadu medialnego dał podlaski generał policyj-
ny, Daniel Korniałowicz, protegowany wiceministra Zielińskiego, ten 
specjalista od konfetti. Jego podwładni policjanci mają już trochę dość 
fanaberii komendanta, który dla przykładu każe im robić za przebie-
rańców, albo pilnować całodobowo domu wiceministra, aby – o zgrozo 
– ktoś nie wyszprejował na nim jakiegoś niecenzuralnego słowa. Po-
stanowili pisać w tej sprawie anonimy do posłanki PO, Bożeny Kamiń-
skiej. A niby do kogo mieli? Może do posła Jurgiela albo wiceministra? 
Cóż począć miała posłanka? Mogła jedynie nie czytać anonimów, albo 
interpelować z sejmowej ambony. Interpelowała i od razu naraziła się 
na nie byle jaką ripostę komendanta, który publicznie ogłosił konkurs 
na anonim o  posłance Kamińskiej. Panie generale – dowcip ma pan 
raczej siermiężny, nadający się pod budkę z piwem i chyba pokiełbasiły 
się panu role. Pan jest od pilnowania porządku i bezpieczeństwa po-
słanki Kamińskiej, a nie od podpuszczania ludu bożego. 

Teraz może przesiądę się na rzeszowskie podwórko. Tu też poja-
wiły się interesujące zjawiska z biblijnej sfery – szanuj bliźniego swego 
jak siebie samego. Wiadomo nie od dziś, że marszałkostwo i wojewo-
dostwo podkarpackie przesadnie gorącym uczuciem do prezydenta Ta-
deusza Ferenca nie pałają. Przecież jego popularność wśród rzeszowian 
jest plamą na ich pisowskim honorze i nie tylko. Jak to – w ostoi PiS-u 
wygrywa jak chce? 

A wszystko mimo dosyć obrzydliwej kampanii negatywnej rów-
nież z udziałem pisowskiej wierchowiny ze stolicy. Po wyborach nie-
chętny stosunek uległ zwielokrotnieniu. Podczas Kongresu 590 w  Ja-
sionce wszyscy oficjele mieli przygotowane imienne krzesła, ale prezy-
dent go nie miał. Nawet w marszałkowski Dzwon Niepodległości nie 
dano mu sobie walnąć podczas uroczystości przy placu Farnym. Otwie-
rano też tak zwaną drogę lotniskową, ale na uroczystość zaproszono 
komplet pisowskiego aktywu, ale dziwnie zapomniano o prezydencie 
miasta, do którego właśnie przez lotnisko przybywa większość gości 
i biznesmenów. 

   Roman MAŁEK

Ale nie w naszym obozie władzy, w którym prym wiedzie aro-
gancja, mściwość i użalanie się nad sobą. Minister od kultury użala 
się, że „język, którym opozycja mówi o PiS, ma nas odczłowieczać. 
Mamy być tak traktowani jak Żydzi przez Goebbelsa”. Z  kolei mi-
nister od spraw wewnętrznych, wpisując się w program zniszczenia 
TVN, wręcz się kaja: „[…] kiedy w  polskim Sejmie mówiłem o  lu-
dziach, którzy pod zdjęciem Hitlera swastykę haftują, to byłem prze-
konany, że to garstka idiotów i  imbecyli. Byłem naiwny. Wygląda 
na to, że była to ohydna, odrażająca i dewastującą wizerunek Polski 
w świecie prowokacja”. 

Jak to kiedyś leciało? Już niemal wprowadziliśmy w życie ide-
ały komunizmu, ale nasze sukcesy budzą tym większą wściekłość 
naszych wrogów i tym bardziej starają się nam przeszkodzić, dlate-
go musimy jeszcze bardziej wzmóc naszą walkę, tym bardziej ścigać 
wrogów i zdrajców, których wciąż jest wielu, a im większe odnosimy 
sukcesy, tym więcej tych wrogów i zdrajców... Typowe da capo al fine. 
Stary motyw, który znamy. Starszy niż PiS.

PS 
Da capo al fine, da capo to w  notacji muzycznej powtarzanie 

utworu od początku do końca lub do miejsca oznaczonego słowem 
fine. 

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ



Od zawsze człowiek 
patrzył w  gwiazdy, 

podziwiał ich daleki blask 
i  dostrzegał ich tajemni-
czość, a nawet nieodgad-
nioną moc. Nic dziwne-

go, że wszelacy władcy na swych płaszczach kró-
lewskich mieli złote gwiazdy, zaś ich baldachimy 
nad łożami były koloru błękitnego z  połysku-
jącymi gwiazdami. Byli w  końcu wybrańcami, 
łączącymi niebo z  ziemią... Naturoterapauci na 
całej Ziemi podkreślają niepodważalny wpływ 
rozgwieżdżonego nieba na nastrój człowieka; 
praca serca normuje się, powietrze stopniowo 
napełnia płuca, następuje wyciszenie i  relaksa-
cja… Przebywanie w  górach, gdzie gwiazdy są 
bardziej widoczne, oddychanie, medytacja, dieta, 
to wszystko przywraca równowagę ciała i duszy, 
o czym doskonale wiedzą tybetańscy mnisi, do-
żywając bardzo sędziwego wieku, zachowując 
przy tym młody wygląd i sprawny umysł. 

Człowiek obserwuje gwiazdy nad sobą, ale 
też przez skomplikowane teleskopy, a nawet leci 
w Kosmos, aby bliżej się im przyjrzeć, niemniej 
jednak zawsze w  oczach zostaje jakiś gwiezdny 

Oczy w blasku gwiazd

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Zapowiada się czas 
spotkań, rozmów i… zaręczyn.

Byk (21 IV–20 V) Wokół Ciebie miłosna 
aura. Ciesz się każdą odnalezioną i wycze-
kiwaną chwilą.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Pamiętaj, uśmiech 
jest dobry na wszystko.
Rak (22 VI–22 VII) Unikaj konfliktów, ale 
też ich nie wywołuj.

Lew (23 VII–23 VIII) Możesz przystąpić 
do realizacji swoich planów zawodowych.

Panna (24 VIII–22 IX) Zima sprzyja ty-
ciu, zadbaj więc o większą aktywność.

Waga (23 IX–23 X) Nie rzucaj słów na 
wiatr.

Skorpion (24 X–22 XI) Sprawdzisz się 
w zupełnie nowej branży.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy 
Maślanka

RO
ZM

A
IT

O
ŚC

ICiasto: 20 dag margaryny  
• ½ szklanki cukru • 2 żółtka  
• 1½ szklanki mąki pszennej  
• 1 łyżka cukru waniliowego.

Margarynę z cukrem utrzeć na gładką, pulch-
ną masę i  – cały czas ucierając – stopniowo 
dodawać po jednym żółtku. Wsypać przesianą 
mąkę oraz cukier waniliowy i wszystko razem 
dokładnie utrzeć na jednolite ciasto. Ciasto 
przełożyć do przygotowanej formy (blacha 
24 x 27 cm).
Masa: 2 białka • szczypta soli • ⅓ szklanki cu-
kru • czubata szklanka posiekanych orzechów 
włoskich • 10 dag posiekanej mlecznej czeko-
lady.

Uśmiech jest dobry na wszystko

Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę 
i nie przerywając ubijania powoli wsypywać 
cukier. Następnie dodawać posiekane orze-
chy oraz rozdrobnioną czekoladę i wszystko 
razem dokładnie połączyć. Tak przygotowa-
ną masę równomiernie rozłożyć na cieście 
w  formie. Ciasto piec w  piekarniku nagrza-
nym do 170°C ok. 30 min. Wystudzić.
Polewa: 10 dag czekolady z orzechami • 2 łyż-
ki śmietany 12%.
Czekoladę połamać w kawałeczki i przełożyć 
do miski, dodać śmietanę i  stopić na parze, 
ciągle mieszając. Po ostygnięciu polewą polać 
ciasto, odstawić w chłodne miejsce, by polewa 
całkowicie zastygła.

CIASTO CZEKOLADOWO-ORZECHOWE

blask... Walentyna Tierieszkowa – pierwsza 
kobieta, która w 1963 roku poleciała w Kosmos 
– po powrocie na Ziemię powiedziała dość 
znamienne słowa: „Otwierał się przede mną 
ogromny Kosmos, miałam gwiazdy na wy-
ciągnięcie ręki, ale spojrzenie mojej kochanej 
matki miało tyle gwiazd, tyle blasku, że w nie-
pamięć odeszło wszystko inne. Ta wiara w dru-
giego człowieka, miłość, nadzieja są naszymi 
gwiazdami [...]”. Podobnie Neil Armstrong, 
który w 1969 roku jako pierwszy człowiek po-
stawił stopę na Księżycu i  jego słynne słowa 
„to mały krok dla człowieka, ale wielki dla 
ludzkości”, trzymając w ramionach swoją żonę 
i dzieci powiedział: „Jeśli jest choć jeden czło-
wiek, który na ciebie czeka, gdy jesteś daleko, to 
tylko poprzez miłość zobaczysz w jego oczach 
najpiękniejsze gwiazdy, których nie da ci nawet 
Kosmos [...]”.

A zatem, podnieśmy głowy, podziwiajmy 
grudniowe gwiazdy, ale też popatrzmy w oczy 
bliskiej nam osoby, a jak wyszepczemy szczere 
słowa miłości, to zobaczymy nieziemski blask 
szczęścia. I tego blasku w oczach życzę wszyst-
kim na każdy dzień!   

FRASZKI

LIMERYKI AFORYZMY

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

O WŁADZY
Każda władza
sobie dogadza.

NIE WYSTARCZY
Być z nazwy prezydentem
to dziś nie wystarcza.
Trzeba wiedzieć, gdzie Rzym,
a gdzie carska karczma...
 *** 
Nie wiem, czy to jest kariera,
ciągle robić za premiera...

NIEPODLEGŁA
Niepodległa, wierna Polska,
wolna i demokratyczna,
ukochana, piękna, swojska,
mężna, zdolna, żyzna, liczna – 
Nasza Polska Niepodległa!

Nie wierzę ludziom,  
którzy nigdy nie kłamią. 
 *** 
Okłamać można człowieka,  
nawet naród, ale nie historię. 
 *** 
Za dużo w nas małej wiary. 

Mirosław Welz

SEN PREZESA

Tak stojąc kiedyś przy drabinie,
co zawsze ma szczebelków wiele,
szukasz przy szczęścia odrobinie,
gdzie twej kariery jest szczebelek.
Na pewno tam na samej górze
na wymarzonej życia drodze,
skryty w szkarłacie lub purpurze
jest twoja szansa – będziesz wodzem.
Zakupisz sobie żołnierzyków
dzielnych, oddanych i otwartych,
nauczysz haseł i okrzyków
dla wojowniczej własnej partii.
Wiadomo, nie ma nic za darmo,
mieć władzę to już nie przelewki,
przekonać – musisz ich ogarnąć 
metodą kija i marchewki.
I trzeba grać otwartą kartą,
pokazać możliwości wieżę,
każdą wątpliwość rozwiać warto,
by czuli, partia to ty – Prezes.
Swą roztropnością i rozwagą
zadziwisz cały świat pomału,
tyś mężny szogun Toranaga,
tyś jest już zamiast Trybunału.
Miej dwór najbliższy – niemy, mętny
i niekoniecznie kompetentny,
co do oklasków składa dłonie
i w nieustannym jest pokłonie.
A wierzyć ma w zasady stałe,
że czarnemusi też być białe
oraz utwierdzać dogmat silny,
że Prezes to jest nieomylny.
Zadaniem twym ponadczasowym
jest ludzi mamić i pocieszać,
roztaczać wizje przebudowy,
podgrzewać geniusz, mit Prezesa.
A kiedy ci suweren sprzyja,
nie bój się absolutnej władzy,
modlitwą wspiera Radio Maryja
to z Europy kraj wyprowadzisz.
PS
Wtedy Sejm uchwałę przyjmie,
że nastąpią zmiany w hymnie,
posłów padną dwa, trzy wnioski,
przestarzały ten Dąbrowski.
Pieśń radosna niech rozbrzmiewa,
o Prezesie będziem śpiewać.

Strzelec (23 XI–21 XII) Więcej opty-
mizmu, a zobaczysz świat w innych bar-
wach.

Koziorożec (22 XII–20 I) Z układu 
gwiazd wynika, że możesz liczyć na na-
pływ większych pieniędzy.

Wodnik (21 I–19 II) Po świątecznym 
jedzeniu czas na myślenie o przyszłorocz-
nym remoncie domu.

Ryby (20 II–20 III) Nastąpi czas pojed-
nania rodziny i oczekiwania na potomka.

PONAD PODZIAŁAMI
Politycy działają ponad podziałami,
kiedy z opozycją dzielą się łupami.
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