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Jerzy
Maślanka

O
SZ PKA 2019

inka
Grunt to rodz
Rydzyk
Tadeuszek, dobry wujek,
aprobuje, przytakuje,
autorytet nasz podnosi
i ma za to kilka groszy.

Mateuszek
Mateuszek mój kłamczuszek,
lecz ma w sobie animuszek.
Nikt tak jak on nie potrafi
ze swych dokonań zrobić afisz.

Zbyszko
Zbyszko dobrym jest chłopakiem,
czyny ma nie byle jakie.
I odwagę, i cierpliwość,
utrwala mi sprawiedliwość.

Jest podporą, jest opoką,
mą ocenę ma wysoką,
a decyzje wciela trwale,
wie, że czarne ma być białe.

Marek
Marka musiałem ukarać,
no bo się za bardzo starał.
Jego kariera krótka.
Trudno, wrócił do ogródka.
Mariusz
Mariusz broni nas od złego,
potężnego i wschodniego.
Znikną bojaźń i kłopoty,
w drodze są już Patrioty.
Trump żołnierzy również przyśle,
niech się kąpią w polskiej Wiśle.
Na co, patrzcie, znów nam przyszło,
będzie drugi cud nad Wisłą.

Mariusz K.
Mariusza to cenię za to,
działa jak sygnalizator.
Gdy atak na ojca pana,
własną piersią mnie zasłania.

Kurski
Wybaczyłem uraz dawny,
Jacek, synek marnotrawny,
wrócił, ale na kolanach
i przeprosił papę pana.
Z telewizją spokój mam,
bo tak tańczy, jak ja gram.
Pawłowicz, Piotrowicz
Pupilami nie od dzisiaj
jest Stanisław oraz Krysia.
Umieściłem ich na stałe
w narodowym trybunale.
Tam jest pieniądz, tam jest władza,
papa wiernych tak nagradza.

Wstęp

Basia
Mamuśka wszystkich pani Basia
kocha, gani i przestrasza.
A rodzinka z nią się liczy,
sprawnie trzyma ją na smyczy.

Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka,
bo kto rodzinkę taką ma,
to temu bieda dokuczyć nie da
i rządzi sobie na sto dwa.
Papa Jarosław uczy dzieci swoje,
a ma ich pełne sejmowe pokoje.
To są dziateczki posłuszne, kochane,
w mojej rodzince adoptowane.

Rysio Terlecki
Rysio, dziecko było trudne,
zwariowane i obłudne.
Wiemy o tym nie od dzisiaj,
geny w sobie ma hippisa.

Ich kariery zawsze są otwarte,
kiedy mamuśkę mają matkę partię.
Ponadto trwałym, stałym jest zwyczajem:
dobro narodu tylko ja rozdaję.

Jarek
Jarek, patrząc z każdej strony,
to wygląda jak uczony.
Włos siwizną się przyprószył,
produkować ma geniuszy.

Stąd każde dziecko wie i mocno wierzy,
że to dostanie, co mu się należy.
Szwagry
Przy mym boku, władzy głodni,
stoją dwaj bracia przyrodni.
Wciąż w ich oczach widzę ból,
wiedzą kto rodziny król.
Sasin
W skarbie, fundamencie naszym,
zaufany chłopczyk Sasin.
Czeka nowa nas odnowa,
w spółkach będzie dominował.

Glapiński
Dobra twoja, dobra nasza,
najważniejsza to jest kasa.
Rządzi sprytnie i rozsądnie,
i zarabia też porządnie.

Macierewicz
Wdzięczność moją ma Antoni,
generałów on pogonił,
ale nie wyszedł zwycięsko
z podkomisją swą smoleńską.
Zaufany nie od dzisiaj,
z boku jest – bo kochał Misia.

Suski
Marek to jest dopust boski,
dziecko specjalnej troski.
Niejednego już zaskoczył
intelektem przeuroczym.

Reszta wiary to się pląta,
żyjąc w kraju różnych kątach.
Doceniana i radosna,
dba o nich papa Jarosław.
Epilog
Kiedy los figla nie spłatał,
a suweren mi uwierzył,
to następne cztery lata
do rodzinki znów należy.
Obiecanek to mam tyle,
ile kropek ma motylek.
Zobaczycie kraj w rozkwicie,
zastawiony stół obficie,
utopiony w dobrobycie.

Europosłowie
Trochę dziatwy, tu nie kryję,
w Europie gniazdka wije.
To sprawdzony pułk żołnierzy,
im się przecież „coś” należy.

Jak trzy kwiatki są Beatki,
widać, że od jednej matki.
Chwalą sobie to zesłanie,
bo są dobrze opłacane.

A TO, CO SIĘ INNYM ŚNI,
TO BĘDZIEMY MIELI MY –
PIS-U RODZINKA.

Brudzio
Brudzio w kraju trochę kluczył,
posłuszeństwa się nauczył,
uszy, oczy ma otwarte,
niech w Brukseli trzyma wartę.

Czarnecki
Rysio Cz. to dziecko szczęścia,
wizerunek swój upiększa,
Zawsze umie stanąć wbrew,
szczwany lisek, moja krew.

Ref.

Grunt to rodzinka…

W NUMERZE:
Życzę wytchnienia, spokoju i radości w święta Bożego Narodzenia
oraz samych pogodnych chwil w nadchodzącym roku.
Niechaj ten świąteczno-noworoczny czas napełnia nas siłą, wiarą i miłością!
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Mieczysław A. Łyp

Ryszard Mścisz

W białych morzach ciszy
wigilijny zmierzch
rozkwita zapachem
zielonej choinki

w Betlejem nie było śniegu ani bankowych pożyczek
na giełdzie prezentów królowało dobre słowo i tylko
trzej królowie się wyłamali bo nie byli stąd

Kołysanka wigilijna

Odnajduję wtedy
to co najdroższe –
blask świateł
zapalanych Twoją ręką
i blask pierwszej gwiazdki
w rąbku okna
W naszym zimowym ogrodzie
kwitnie liliowy bez
a oprószone śniegiem jabłonie
rozsnuwają kolorowe sny
Za domami
ośnieżone połacie pól
kołyszą nocną ciszę
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o tym że urodził się wielki wiedzieli tylko prorocy
w małym dziecku trudno było dojrzeć przyszłość
śpiewano kolędy które ktoś dopiero wymyśli
wszystko zdarzyło się zanim dojrzała tradycja
nim święta zrosły się z choinką opłatkiem
a liczba dań dorównała liczbie apostołów
tylko gwiazda już była prawie taka sama
(ale nie kazała zasiadać do stołu)
ta historia nie miała żadnych celebrytów
obyła się bez kamer nie stała się newsem
wiara nie potrzebuje dotyku Tomasza
cud nie zamierza bić rekordu świata
parę ciepłych słów tak rzadkich na co dzień
rodziny prawie w komplecie jak talia kart
życzenia niczym dobre baśniowe czary
bez perfekcji treningu a jednak wielkie coś

Teresa Paryna

W kołysce serc
Znów grudzień zasypał śniegiem wszystkie drogi.
Lotem błyskawicy pędzi wieść po świecie,
że w mieście Betlejem, w stajence ubogiej
panna porodziła Jezusa – Boże Dziecię…

Andrzej Szypuła

WYDAWCA: Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów

Z Betlejem

***
zbieram dobre dni
jak paciorki różańca
na każdym z nich
trochę łez i goryczy
ale i nadziei
że przecież przyjdzie
w chwale betlejemskiej
nocy
uciszy ból
nasz Pan

Po bosku wszechmocne, po ludzku bezradne,
między bydlętami śpi Dzieciątko Boże –
Pan całego świata, bez tronu, bez korony –
jaki ludzki rozum to zrozumieć może?...
A tu zima, mróz trzyma, śniegiem w oczy miecie
i dalsze prognozy równie groźne i złe.
Herod już zamieścił niusy w internecie,
z podstępnym planem zbrodni, Jezu, szuka Cię.
I po co Ci było na ten świat przychodzić,
gdzie z Tablic Mojżesza niewiele zostało…
Lepiej było zostać w cichym, jasnym niebie,
niż na mróz wystawiać kruche ludzkie ciało.
Lecz ufam, że się znajdzie garstka sprawiedliwych
i wierzę, Dobry Panie, że nie jest aż tak źle…
Więc zanim Cię dopadną niewierni siepacze
w kołysce naszych serc, mój Jezu, ukryj się.
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Patronat medialny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

KULTOWE PRZEBOJE

Prezent świąteczny dla naszych czytelników

Fot. Archiwum CSW

edle zapowiedzi sprzed miesiąca w tym wych aranżacjach Tomasza Filipczaka. – Doro- ogromny wpływ na kreowanie gustów muzyczwydaniu miesięcznika nasi czytelnicy bek twórczy Anny Czenczek w dziedzinie wo- nych tej młodzieży próbującej wkraczać w świat
otrzymują prezent – płytę Niebo z moich stron kalistyki jest ogromny – stwierdził ów twórca. – muzycznego show-biznesu – podkreśla artysta
przygotowaną przez Annę Czenczek na 20-le- Moje covery, jak również piosenki premierowe i dodaje, że wielu wychowanków CSW już dziś
cie Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie zyskały na swoich walorach i brzmieniu w tym z powodzeniem radzi sobie w branży muzyczi 15-lecie Rzeszów Carpathia Festival. Artystka przekazie. – Płyta jest studyjnym zapisem kon- no-teatralnej. – Życzę wszystkim regionom
ta jest bowiem dyrektorem CSW jak i festiwalu, certu „Niebo z moich stron” z Carpathia Fe- kulturalnym w Polsce tak sprawnie działającej
który wymyśliła i realizuje skutecznie co roku. stival 2018 w Rzeszowie – przypomina z kolei szkoły, która aktywnie uczestniczy w artystyczNa płycie są najciekawsze polskie przeboje au- Tomasz Filipczak, artysta muzyk, aranżer na- nym kształceniu dzieci i młodzieży. Carpathia
torstwa Krzysztofa Dzikowskiego w wykonaniu granych utworów i szef zespołu muzycznego. Festival i sukcesy wychowanków CSW to dosolistów i Grupy Artystycznej z CSW. Krążek – Udało nam się odświeżyć piosenki, które na wód na to, że organizacja takich imprez oraz
jest po trzykroć jubileuszowy, bo oprócz wspo- rynku muzycznym istnieją już od wielu lat, szkół muzycznych jest ważnym elementem edukacji młodzieży w dzisiejszych czasach
mnianych na wstępie jubileuszy, ho– zaznacza dobitnie Tomasz Filipczak.
noruje także 80. urodziny Krzysztofa
Na płycie jest też bonus w postaci
Dzikowskiego. Można usłyszeć znane
podkładu muzycznego do wspólnego
przeboje ze słowami mistrza oraz dwa
śpiewania. Płyta powstała pod opieką
nowe utwory, napisane specjalnie dla
artystyczną Anny Czenczek, która jest
Anny Czenczek i CSW – Uśmiech to
autorką i producentką całej koncepcji
skarb oraz We wspólnym rytmie serc.
oraz przygotowała wokalnie uczniów
Krzysztof Dzikowski – legendarCSW. Aranżacje to dzieło Tomasza
ny scenarzysta filmowy, dramaturg,
Filipczaka, który towarzyszy również
literat – napisał i nagrał kilkaset utwowykonawcom na fortepianie, wspólrów. Wiele z nich zdobyło nagrody na
nie z zespołem. Niebo z moich stron
opolskich festiwalach i zostało hitami
jest jedną z kilkudziesięciu premier,
list przebojów. Tworzył dla Czerwojakie Anna Czenczek przygotowała
nych Gitar, Czerwono-Czarnych, Niez udziałem swoich uczniów w ciągu 20
biesko-Czarnych, Czesława Niemena,
Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, Prezydent Tadeusz Ferenc gratuluje artystom i organizatorom Festiwalu lat istnienia Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Dzięki niej młodzi adepAlibabek, Anny German, Katarzyny Rzeszów Carpathia Festival; w środku Anna Czenczek
Sobczyk, Anny Wyszkoni, Piotra Cugowskiego i pokazać je w nowych muzycznych obliczach. ci sztuki wokalnej uczestniczyli w najpopulari wielu innych. Te polskie evergreeny stały się Stąd idea nagrania płyty z okazji 20-lecia CSW niejszych programach telewizyjnych, zwyciężainspiracją dla Anny Czenczek – doktora sztuk oraz 15-lecia Carpathia Festival. Na płycie śpie- jąc m.in. w drugiej edycji programu The Voice
muzycznych, wokalistki, nauczycielki emisji wają artyści z Centrum Sztuki Wokalnej Anny Kids oraz reprezentując Polskę w finale EurowiCzenczek. To oni tworzą artystyczny, muzyczny zji Junior 2016 oraz 2017 w Tbilisi w Gruzji. Od
głosu, producentki, międzynarodowej jurorki.
Krzysztof Dzikowski wyraził wielką satys- koloryt tej płyty. Jest to bardzo zdolna młodzież, 2000 roku uczniowie CSW zdobyli ponad 1000
fakcję, że w zamyśle wydania płyty była popula- która bardzo chętnie bierze udział we wszelkich nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych
ryzacja jego twórczości właśnie, w tym prezen- wydarzeniach muzycznych organizowanych konkursach piosenki.
tacja jego najnowszych utworów, w wykonaniu przez swoją przewodniczkę artystyczną. Zaan Andrzej OSIŃSKI
uczestników Centrum Sztuki Wokalnej, w no- gażowanie i profesjonalizm Anny Czenczek ma

Koncert w rocznicę niepodległości

yło pięknie, wzruszająco i bardzo rodzinnie,
cudowna publiczność, sala wypełniona po
brzegi na koncercie 10 listopada w Politechnice
Rzeszowskiej, którego organizatorami byli Związek Strzelecki
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie oraz Centrum
Sztuki Wokalnej. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w patriotycznym koncercie pt.
„Zakazane piosenki” wybrzmiały utwory w wykonaniu solistów
i reprezentacyjnej grupy artystycznej CSW pod kierunkiem
Anny Czenczek z towarzyszeniem zespołu muzycznego Tomasza Filipczaka. Kierownictwo
artystyczne, pomysł, scenariusz,
reżyseria, przygotowanie i opieka wokalna były dziełem Anny
Czenczek, ruch sceniczny opra- 
Fot. Archiwum CSW

ZAKAZANE PIOSENKI

B

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE
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 cowała Karolina Majdan-Solecka, aranżacje

Jarek Babula i Tomasz Filipczak. Ten ostatni
przy fortepianie wystąpił z zespołem w składzie:
Justyna Baran – skrzypce, Paulina Ryjak – altówka, Adam Misiak – wiolonczela, Mirosław
Wiśniewski – kontrabas, Przemysław Kuczyński – perkusja.
Zakazane piosenki były utworami antyniemieckimi, które powstawały w czasach
II wojny światowej „na ulicach” okupowanych miast. Tworzyły je orkiestry podwórkowe

i uliczni śpiewacy. Autorski projekt dr Anny
Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, zawiera dwa utwory z filmu Zakazane piosenki (Warszawo ma i Siekiera, motyka).
Pozostałe utwory są pieśniami wojskowymi,
patriotycznymi i legionowymi, które śpiewali
walczący żołnierze lub je tworzyli w czasie walk.
Repertuar koncertu był zróżnicowany
i atrakcyjny, szczególnie dla młodych odbiorców, a tym samym wpływał na upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia

historycznego, tradycji narodowej, historii
kultury polskiej. Projekt koncertowy promuje
wartości tradycji oręża polskiego i powinien
rozbudzać oraz kształtować postawy patriotyczne. Ma również za zadanie promować twórczość
regionalną – utwory Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli (1919) i Leguny w niebie (1920) zostały
napisane przez Adama Kowalskiego – żołnierza,
legionistę i poetę pochodzącego z Rzeszowa.
 Elżbieta STĘPIEŃ

POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Odsłonięty w rocznicę niepodległości

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

R

zeszowianie uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, oddając Józefowi Piłsudskiemu hołd 11 listopada
br. w postaci pomnika z brązu. Odbyło się to
w asyście orkiestry wojskowej, oddziałów strzeleckich piłsudczyków na placu Wolności, gdzie
znajduje się 4,8 metrowa sylwetka marszałka na
jego ukochanej Kasztance. Piłsudski w prawej
ręce trzyma buławę marszałkowską symbolizującą władzę wojskową. Lewa ręka wsparta
jest na szabli. Cały monument ma wysokość
8 metrów i waży 2,5 tony. Twórcą pomnika jest
rzeźbiarz Władysław Dudek. Odlew wykonali
Stanisław i Piotr Ryś oraz Krzysztof Chwal ze
Skawiny. W cokole pomnika umieszczono urnę
z ziemią z Zułowa k. Wilna, rodzinnej miejscowości Piłsudskiego.

Inicjatorem monumentu był Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rzeszowie. Podczas uroczystości odsłonięcia prezes dr Dariusz Zięba podziękował darczyńcom i sympatykom tego projektu. Władze
miasta i regionu – wojewoda podkarpacka Ewa
Leniart, marszałek województwa Władysław
Ortyl i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
podkreślali znaczenie pamięci nowych pokoleń
o przodkach i bohaterach kultywujących tradycje patriotyczne. Podczas uroczystości złożono
meldunek dowódcy garnizonu Rzeszów i odśpiewano hymn państwowy. Celebrowano też
apel pamięci, zabrzmiała salwa honorowa i odbyła się defilada wojskowa.
 Lesław GRANAT

CHICHOT HISTORII

Ciśniańskie odcienie a pomnik marszałka
Bogusław Kobisz

W

ramach projektu
„Ciśniańskie odcienie kultury” Fundacja Tylko
Bieszczady 10 listopada 2019
roku w Cisnej zorganizowała
obchody 101-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, 15-lecia wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej i 75-lecia bitwy pod
Monte Casino. Te rocznicowe obchody rozpoczęto od wmurowania Kapsuły Czasu przy boisku sportowym Orlik w Cisnej, gdzie zebrani
wysłuchali przesłania na kolejne 100 lat, wygłoszonego przez prof. Marcina Rapacza. Następnie uczestnicy tych uroczystości przeszli
do sali Gminnego Centrum Kultury i Ekologii,
gdzie wysłuchali kilkunastu pieśni patriotycznych w wykonaniu pieśniarza, gitarzysty, barda
z Kraśnika Jacka Kadisa.
Po tej tak zwanej części artystycznej rozpoczął się panel historyczno-informacyjny.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem
opowieści Stanisława Wermińskiego o kolejce bieszczadzkiej – od rozpoczęcia budowy
(1890 r.) poprzez czasy austro-węgierskie, jej
likwidację i „odrodzenie”, po dzień dzisiejszy.
Nie wiem, czym zawodowo zajmuje się pan Sta6

nisław, ale ogromnym zasobem wiedzy i piękną
polszczyzną potrafił zainteresować tematem
nawet tych, których na co dzień pociągi i lokomotywy nie interesują. Prezes katowickiej firmy
Nexter wyjaśnił, jaki wpływ na jego firmę oraz
wiele innych polskich firm miało przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej. Przybliżył zebranym, jakie znaczenie dla funkcjonowania naszych przedsiębiorstw ma swobodny przepływ
ludzi, pieniędzy, surowców, towarów, usług
i technologii między państwami Unii Europejskiej. Następnie przedstawiciel Instytutu
Pamięci Narodowej przybliżył wiedzę na temat
działań II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we
Włoszech w latach 1944–1945, przedstawiciel
Stowarzyszenia Orły Historii z Krakowa przypomniał szlak bojowy gen. Władysława Andersa. Kolejni prelegenci przybliżyli wiedzę na
temat, jak Kraków wkraczał w niepodległość,
jak wyglądało życie społeczności żydowskiej
w Cisnej na przełomie XIX i XX wieku.
O godzinie 14.00 zebrani przeszli na wzgórze Betlejemka, pod pomnik Obrońców Cisnej,
gdzie po wygłoszeniu okolicznościowego referatu przez prof. Marcina Rapacza, prezesa
fundacji, kwiaty pod pomnikiem złożyli: wójt
gminy Cisna Renata Szczepańska, przedstawiciele organizatora Paweł Wierzbicki i Witold

Fot. Lesław Granat

Gałczyński, przedstawiciele IPN, policji, Wojska Polskiego, kombatantów, Nadleśnictwa Cisna i wielu innych zaproszonych gości. Mimo iż
uroczystości tej towarzyszył ciągły lekki deszcz,
to uważam, że była bardzo udana, bez sztucznego nadęcia i sztucznej oprawy religijnej. Dzięki żołnierskiemu porządkowi i dyscyplinie,
nad którą czuwał główny organizator – Paweł
Wierzbicki z pomocą swojej rodziny – impreza
ta była bardzo żywa, kształcąca i ciekawa.
Wszyscy uczestnicy tej uroczystości przybyli z potrzeby zamanifestowania swojego patriotyzmu, widać było radość, skupienie i zainteresowanie. Bardzo podobało mi się to świętowanie, świętowanie rzeczy dużych w małej
ojczyźnie.
Następnego dnia, 11 listopada, poszedłem
pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
Zbliżając się do pomnika, odniosłem wrażenie,
że jest to impreza religijna, bo uczestniczyła
w niej ogromna liczba duchownych, zarówno
księży, jak i zakonnic. Msza odbyła się w kościele farnym o godzinie 10.00, więc musieli otrzymać wyraźne polecenie udziału w dalszej części
uroczystości.
Chichot historii. Kasztanka, gdyby mogła,
zarżałaby ze śmiechu, a sam marszałek pogalopowałby na niej jak najdalej od placu Wolności
w obawie, że będą odprawiać nad nim jakieś
egzorcyzmy. Powszechnie bowiem wiadomo
jest, że marszałek nie przestrzegał chrześcijańskich zasad, a jego grzeszny żywot i „bogobojność” spędzały w owym czasie sen z oczu do-
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się słyszeć akcenty polityczne Zgoniono trochę
młodzieży, wszystko odbyło się urzędowo, bez
krzty radości – po bożemu i z dużym nadęciem.
Mieszkańcy Rzeszowa przybyli „mało
licznie”, więcej ich było na ulicy Kościuszki
i 3 Maja przy cukierniach w kolejkach po rogale św. Marcina. Trudno się zresztą dziwić, bo
pomnik stoi od wielu tygodni i dla większości

SEKRETY RZESZOWA

Warto sięgnąć do tego oryginalnego źródła wiedzy
Jerzy Dynia

Ż

yjemy w świecie historii
i jednocześnie w świecie
epizodów, chociaż te ostatnie
nie zawsze są banalne i niewarte naszej uwagi. Bywają
tematem pierwszych stron
gazet, ale też tzw. michałków, na które czekają czytelnicy żądni małych i wielkich sensacji.
Rzeszów doczekał się wielu publikacji traktujących o jego historii, jak choćby czterotomowa
praca zbiorowa Dzieje Rzeszowa czy Franciszka
Kotuli Tamten Rzeszów. Spory udział w utrwalaniu dziejów miasta, w tym także współczesnych,
mają m.in. rzeszowscy dziennikarze, Józef Ambrozowicz – zwłaszcza w fotografii, zafascynowany historią Szymon Jakubowski, w przeszłości
Julian Woźniak (Byłem przy tym), dziennikarze
miesięcznika „Echo Rzeszowa” Józef Kanik, Roman Małek, Stanisław Rusznica. Na dzieje miasta i jego mieszkańców patrzył z przymrużeniem
oka nieżyjący już regionalista Marek Czarnota.
Do grona osób dokumentujących wydarzenia, do jakich dochodziło w Rzeszowie, dołączyły
ostatnio dziennikarki Alina Bosak i Katarzyna
Grzebyk. Za ich sprawą w listopadzie tego roku
ukazała się na półkach księgarskich książka dokument Sekrety Rzeszowa. Autorki zadały sobie
wiele trudu, aby dotrzeć do dokumentów mówią-

cych o wielkich i małych wydarzeniach, zarówno
wielce historycznych, jak i zbroczonych krwią,
tych, które przed laty były na ustach mieszkańców miasta i tej części kraju, a które z biegiem
lat odeszły w zapomnienie. Bibliografia to blisko
setka pozycji, dwanaście przeglądniętych dawnych wydawnictw prasowych, ponad 40 spenetrowanych stron internetowych, a do tego kilka
setek archiwalnych fotografii i reprodukcji. Na
159 stronach w 37 rozdziałach aż kipi od często
sensacyjnych wiadomości nieznanych dziś bądź
zapomnianych. Spotkanie z autorkami książki
odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy wypełnionej
sali. Autorki dzieliły się wrażeniami z pracy nad
publikacją, a fragmenty książki prezentowała ich
redakcyjna koleżanka Natalia Chrapek.
W jakim celu od XIV budowano i aż do
wieku XVIII rozbudowywano piwnice pod rzeszowskim rynkiem? Co sprawiło, że małżeństwo

mieszkańców spowszedniał. Po raz kolejny zacząłem się zastanawiać, czy to nasza cecha narodowa sprawia, że staramy się wszelkie wydarzenia historyczne mocno uświęcić, upolitycznić i obchodzić na smutno.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

rodziców mieszkającego
jakiś czas w Rzeszowie
Wojciecha Kilara rozpadło się i jakie były tego
skutki w tworzącym się
w mieście teatrze dramatycznym? Jak bawili
się rzeszowianie po zakończeniu koszmaru II
wojny światowej i kto
wodził prym wśród miejscowych muzyków?
Czy to prawda, że Ignacy Łukasiewicz zanim
wynalazł lampę naftową i zapoczątkował tworzenie się przemysłu naftowego był karanym
spiskowcem? W jakim celu przyjechał do Rzeszowa 19 września 1932 roku prezydent RP Ignacy Mościcki, a miasto przeżyło najazd ówczesnych dygnitarzy, posłów, ministrów, wysokich
rangą wojskowych? Dlaczego Maczuga i Byk
stali się postrachem okolic Rzeszowa? Co sprowadziło do Stępiny Adolfa Hitlera i Benita Mussoliniego? Czy to prawda, że Kazimierz Dejmek
zanim stał się ikoną polskiej powojennej kultury
podczas okupacji walczył w jednym z oddziałów AK, brał udział w likwidacji konfidentów
i w akcjach odwetowych przeciw Ukraińcom?
Ile w tym prawdy, że Nikita Chruszczow podczas
pobytu w Rzeszowie miał powiedzieć Władysławowi Kruczkowi: „Oddamy wam Lwów, ale wy
oddacie Niemieckiej Republice Demokratycznej
Szczecin”? Cytować można długo i tylko we fragmentach. Chyba lepiej zaglądnąć do oryginalnego źródła wiedzy pt. Sekrety Rzeszowa.
 Jerzy DYNIA

Ala Bosak i Kasia Grzebyk

WSPOMNIENIA WIERSZEM PISANE
Retrospektywne obrazy Bolca

Andrzej Grzywacz

J

estem po lekturze tomiku
wierszy Edwarda Bolca
Dedykacje wydanego w tym
roku nakładem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego
„Fraza”. W odróżnieniu od
dotychczasowych zbiorów opowiadań Bieg po
schodach, Odyseusz w poczekalni i Facet z nocy
tym razem rzeszowski prozaik sięga po wiersz
jako formę wyrazu i przekazu.
Jak we wszystkich jego pracach, tak
i w tej przewija się motyw powojennego Rzeszowa, ściślej śródmieścia, z którym Edward
Bolec był związany. To Baldachówka, gdzie
mieszkał, Olszynki i trakt wzdłuż Wisłoka po
Lisią Górę. Są wspomnienia z pobytu w USA
i wypadu do Grecji. Ale zawsze są te powroty

do ludzi, sytuacji i miejsc, których nikt i nic
nie zastąpi. Jak przewoźnik Nitka, producent
pasztetowej Kogut, piekarze Wołowiec i Krupa, wyborny kefir z Trzebowniska czy pachnące jabłka z Lipia. Dzisiaj już mało kto legitymuje się taką pamięcią i wykazuje taki sentyment do dawnego Rzeszowa, no może poza
Bogusiem Kotulą...
Bolec ubogaca swój tomik licznymi fotografiami z tamtego okresu. Strona tytułowa i sam tytuł zachęcają do otwarcia książki,
gdzie na początku czytelnik dowiaduje się,
że bezimiennym adresatem opracowania są
„mieszkańcy Rzeszowa, którzy byli wśród nas,
których spotykamy na ulicach, a także ci, którzy sięgną po tę książkę”. A dalej jest odręczna
dedykacja dla mnie – jak pisze Edziu – dalekiego kuzyna i przyjaciela. To ostatnie słowo zobowiązuje, by zatrzymać się nad dwoma wier-

szami. Podróż na gapę to dedykacja rodzicom
autora, których znalem. Wspomnienia czasu
wigilii i atmosfera rodzinnego domu z zapachami potraw na świąteczny czas. To wywołało i moje wspomnienia, domu moich rodziców,
świątecznego stołu i zapachu jedliny, świeczek,
kolęd przy stole i ludzkiej życzliwości.
Drugi utwór autor dedykuje Bratu Stasiowi (memu koledze klasowemu z podstawówki). Jest przykładem mocnej braterskiej więzi
trzech braci Bolców i nieodżałowanej pamięci
Stasia. Tomik kończy rozdział Dedykowane
zmiennemu życiu autorstwa Jana Wolskiego.
To swoistego rodzaju recenzja napisana ze
znawstwem twórczości Edwarda Bolca, niejako przewodnik po poetyckim wydaniu Dedykacji.
 Andrzej GRZYWACZ
7

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

stojnikom polskiego Kościoła. Stawiło się kilka
reprezentacji różnych służb mundurowych
i młodzieży. Wpierw odsłonięto pomnik Józefa
Piłsudskiego, później mowy okolicznościowe
wygłosili przedstawiciele władz województwa
podkarpackiego i Rzeszowa. Wieńce i kwiaty
złożyli przedstawiciele władz, partii politycznych i stowarzyszeń. W przemówieniach dało
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NIEŚWIĄTECZNIE
Jeszcze raz o ekologii

Dorota Dominik

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

A

jednak. W piątkowy poranek brygada kilkunastu chłopa uzbrojonych w piły
mechaniczne praktycznie
w godzinę uporała się (to znaczy wyrżnęła w pień, dosłownie) 25 drzew owocowych na
osiedlu Krakowska Południe. Bo tak. Bo decydenci osiedlowi tak sobie wymyślili. Bo będzie
ścieżka rowerowa. Wybetonowana. Zapewne
tylko arogancja owych decydentów będzie po
niej śmigać tam i z powrotem, gdyż koncept prowadzi ścieżkę praktycznie donikąd. Ile potrzeba
buty i pychy, aby wbrew ludziom, logice i zdrowemu rozsądkowi wycinać coś, co w dzisiejszy
czas ma nieocenioną wartość. Wbrew ludziom –
tak, a nie uwierzę w tzw. konsultacje społeczne,
bo za długo już żyję i miałam okazję przyglądać
się, jaką fikcją są te konsultacje (tzn. swoi za swoimi lub za swoim pomysłem).
Co pozostawicie po sobie, szanowni decydenci z Krakowskiej Południe? Smog i beton,

prażące się w skwarze ławki, na których w coraz bardziej upalne lato nawet ptak nie przysiądzie? Ile ważyć ma ta bezmyślność i głupota?
Dokładnie tego samego dnia, w którym padły
nieliczne drzewa na Krakowskiej Południe (29
listopada) młodzież całego świata (w Rzeszowie też, też!) wyszła na ulice w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Co ciekawe, tego akurat dnia nasze smogowe aplikacje
w smartfonach rozjarzyły się na czerwono,
ostrzegając, że poziom PM 2,5 wynosi znacznie powyżej normy (i tak znacznie niższej niż
w innych krajach). „Oddajcie nam przyszłość”,
„Dość słów, teraz czyny!” – krzyczeli myślący
młodzi ludzie, poważnie zaniepokojeni tym,
co dorośli, czyli ci, którzy teraz rządzą i ustalają reguły gotują im na przyszłość. A i tak facet z piłą mechaniczną ma przewagę, bo tnie
wszystko szybko i równo, dzięki czemu w ten
feralny piątkowy świt mało kto zdążył zareagować. A protestować post factum raczej sensu nie ma. Tak oto nadęci decydenci osiągnęli
swój cel i za chwilę, zapewne na wiosnę, urządzą „pokropek”, przetną wstęgę po czym niezwłocznie ogłoszą gdzie się da, że czynią owo

ŚMIECIOWE ZNIEWOLENIE
Ceny nieprzystające do naszego regionu
Edward Słupek

W

ypiękniała nam Polska po wejściu do
Unii Europejskiej. Potężny
zastrzyk finansowy, mający
zharmonizować nasz kraj
z bogatymi krajami Unii,
był i jest najlepszym w naszych gospodarczych
dziejach. Nie mamy już powodu do kompleksu
Zachodu, jeżeli chodzi o prosty ogląd z okien
samochodu czy pociągu. Obejścia naszych nieruchomości są czyste i schludne. Nawet słyszałem twierdzenia, że jesteśmy bardziej schludni
od krajów, co do których mieliśmy kompleksy,
jak choćby Niemcy. Przystępując do Unii, musimy podporządkować się zasadom, które wynikają z dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i które są prawem na terenie wszystkich państw
sygnatariuszy tej wspólnoty.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
o odpadach jest aktem prawnym tworzącym
ramy dla parlamentów narodowych, w tym
dla naszego Sejmu, aby uchwalić polskie prawo zbieżne z uregulowaniami unijnymi. Unia
zdefiniowała podstawowe ramy postępowania
z odpadami, takie jak odzysk odpadów, recykling, czyli takie zobowiązania dla państw Unii,
aby nie wywierać ujemnego oddziaływania na
środowisko lub zdrowie ludzkie. Wprowadza to
wymóg postępowania, że płaci posiadacz odpadów lub poprzedni posiadacze albo producenci
produktów, z których one powstały. Polski Sejm
uchwalił ustawę regulującą problematykę. Powstały rozporządzenia wykonawcze regulujące
8

gospodarkę śmieciową. Na końcu my społeczeństwo zostaliśmy tymi naszymi uregulowaniami zniewoleni.
Zniewolenie ma polegać na tym, że mamy
w całej Polsce swoisty wyścig samorządów
wprowadzających segregację na poziomie naszych mieszkań. Wpierw mówiło się, że w wyniku segregacji będzie taniej, bo segregowane
śmieci staną się surowcem do przetworzenia.
Nic z tego, mamy zapowiedzi drożyzny śmieciowej. W Rzeszowie powstała spalarnia oprotestowywana przez społeczeństwo. Okazało się,
że chyba słusznie, bo podlegając pod energetykę polską, narzuca ceny za spalane odpady nieprzystające do naszego regionu. Tak może czynić, bo ustawodawca, czyli Sejm, zniósł zasadę,
aby śmieci nie migrowały po Polsce. Po prostu
dzięki zniesieniu regionalizacji śmieciowej bogate samorządy z Polski mogą je utylizować
w spalarni w Rzeszowie. Możemy mieć warszawskie śmieci w spalarni i przez to warszawskie ceny, bo energetyka jako właściciel spalarni
kieruje się kryterium zysku, a nie naszymi rzeszowskimi potrzebami.
Zgryźliwie przypomnę protesty miejscowych ekologów, którzy dowodzili, że nie jest to
obojętna instalacja dla środowiska. Protesty były
gaszone przez nasz samorząd poprzez liczne
spotkania. Okazało się, że społeczeństwo miało
rację. Obecnie po podliczeniu kosztu utylizacji
przez spalarnię prezydent miasta lansuje tezę
budowy tym razem własnej spalarni służącej
wielu samorządom z okolic Rzeszowa. Trzeba
było przewidzieć, że z energetycznym monopolem nie ma możliwości wygranej. Nie wiem,

Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść
z naszej trajektorii, czasu jest niewiele. Powinniśmy
zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego,
jak i na poziomie instytucji państwowych, że Ziemia
ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny dom.
Naukowcy w drugim raporcie
„Ostrzeżenie dla ludzkości” (2017)

dobro ku pożytkowi mieszkańców, a zwłaszcza „dla dobra” dzieci i młodzieży, rozpoczynając tym samym kampanię wyborczą do rady
osiedla, potem do rady miasta, a w dalszej perspektywie może i do Sejmu.
„Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie
zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą” – pisał wielki Albert
Schweitzer już na przełomie XIX i XX wieku.
Prorocze to słowa, tym bardziej że w tamtym
okresie nie wieszczono jeszcze klimatycznego
armagedonu. Niespecjalnie mi więc świątecznie i nastrojowo, gdy smog dusi oddech, a myśliwi cieszą się kolejnym odstrzałem tego, co
i bez polowań zagrożone, gdy deweloper wyrywa chciwie miastu kolejny kawałek zieleni
pod wysokościowiec. Co tu świętować i czego
sobie życzyć? Może zamiast „obyśmy zdrowi
byli” lepiej teraz zabrzmi „obyśmy mieli czym
oddychać”?
 Dorota DOMINIK
jak to odkręcić, przypominając, że kiedyś całe
energetyczne Załęże było własnością samorządu
rzeszowskiego. Nie stało gospodarczego lokalnego sprytu, aby wynegocjować zapisy służące naszemu regionowi. Mając w Polsce 10 mln gospodarstw domowych i pięć frakcji śmieci, mamy od
razu 50 mln koszy na śmieci czy worków o różnych kolorach. Nie tak zakładała Unia w dyrektywie. W praktyce zbliżymy się do absurdu.
Oświadczamy na przykład w spółdzielniach, że
segregujemy, a przecież jest to praktycznie niemożliwe. Zapowiadali znawcy przedmiotu, aby
samorządy zakupiły nowoczesne instalacje do
segregacji. Dzisiejsza technika pozwala na odzysk z góry śmieci przysłowiowego żółtego guziczka, miast katować nas wątpliwą segregacją.
Prawo unijne nie narzuca dokładnych rozwiązań, zakłada jedynie efekt końcowy, który
nie budzi kontrowersji. Musimy uruchomić mechanizmy opłacalności w gospodarce śmieciowej. Przykład choćby mlekomatów, gdzie moglibyśmy chodzić do marketów, sklepów osiedlowych z własnymi odpowiednimi opakowaniami
na mleko do automatu. Nawet piwo jest wożone
w kegach i rozlewane w barach. Miliony opakowań-śmieci! Przykłady można mnożyć. W żaden sposób nie możemy się zgodzić z naszymi
uregulowaniami śmieciowymi. Zaiste śmieciowymi, gdzie kiedyś kilka osób administrowało
tę dziedzinę. Obecnie, jak słyszę, zajmuje się
tym kilkadziesiąt osób w Rzeszowie. To tylko
moja sygnalizacja. Nikt nie zabronił nam w Polsce, aby mądrze uczynić zadość uregulowaniom
unijnym poprzez mądre nasze polskie rozwiązania organizacyjne w gospodarce śmieciowej.
Na razie mamy zniewolenie organizacyjne i zapowiedź zniewolenia finansowego z powodu banalnych z pozoru śmieci.
 Edward SŁUPEK

PRZEŻYTE NIE MIJA

Niezatarte nigdy piętno Sybiru, którym był naznaczony

21

grudnia Zbigniew Domino miałby 90
lat. Pisarz sybirak nie doczekał jubileuszu, zmarł 11 czerwca 2019 roku. Nie doczekał
też chwili, by zobaczyć Sybiraczkę, ostatnią swoją
książkę, wydaną jak poprzednie z tego syberyjskiego cyklu przez warszawskie Wydawnictwo
Studio Emka Jacka Marciniaka. Promocja Sybiraczki, wedle wcześniej wyrażanego życzenia
przez pisarza, odbędzie się w jego rodzinnej
Kielnarowej – 15 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym. W tym samym
miejscu, w tymże obiekcie pod numerem 57A,
gdzie spotykaliśmy się na prezentacji poprzednich
książek tego autora i z jego udziałem. Zapewne
pojawią się bliscy z rodziny pisarza, w tym przede
wszystkim jego młodszy brat Tadeusz, z którym
Zbigniew przeżył wszystkie koleje zesłańczego
losu na Syberii.
Pamięci swojej żony Basi poświęcił tę opowieść dokumentalną, której bohaterem jest książka… kucharska jego mamy i do której przylgnęło
miano sybiraczki, bo towarzyszyła ciągle pisarzowi – jedyne namacalne świadectwo niczym to niezatarte nigdy piętno Sybiru, którym był naznaczony. Sybir zabrał mu bowiem dzieciństwo, bo jako
dziesięcioletni chłopiec 10 lutego 1940 roku został
wywieziony z całą rodziną oraz innymi Polakami
z podolskiej wsi Worwolińce pod Zaleszczykami
na syberyjskie zesłanie. Bite sześć lat, cztery miesiące i dwa tygodnie w syberyjskiej tajdze… Skrajne warunki życia i pracy, śmierć matki, wojenne
losy ojca, sieroca tułaczka z młodszym bratem, no
i powrót do Polski dopiero 17 czerwca 1946 roku.
W łagrze w Kaluczem, w syberyjskiej tajdze nad Pojmą, stracił matkę Antoninę zaledwie
w trzy miesiące od momentu, gdy ich tam osadzono. Pozostała po niej ta książka kucharska z jej odręcznymi notatkami na marginesach, w tym m.in.
z owym przesłaniem które zapisała, a być może
sama ułożyła: „Odważnym w życiu trzeba być,/
Ze strachem w sercu trudno żyć./ I mężnie w życiu
staczać bój,/ Za prawdę i za honor swój”. Nauczył
się tej strofy na pamięć i nierzadko ją przytaczał,
jak choćby w ów styczniowy wieczór 2018 roku
w Kielnarowej podczas promocji – wydawało mu
się wtedy – swojej ostatniej książki, nazwanej znamiennie Zaklęty krąg (2017), którą zakończył obrazem, jak w sześćdziesiąt siedem lat później stoi
ze swym młodszym bratem Tadkiem, też sybirakiem, na rampie kolejowej w Worwolińcach, gdzie
„wszystko się zaczęło i tutaj się kończy”. W Zaklętym kręgu autor różne formy wypowiedzi – reportaż, dziennik, listy, wiersze, recenzje i opracowania – łączy własną osobowością dyskretnego
komentatora i objaśniającego wydarzenia. Pisarz
zwrócił wtedy uwagę na to, jak ważne jest dla niego, że ma gdzie powracać – do miejsca urodzenia,
do swojej Kielnarowej… Tam pokazał też wtedy
uczestnikom spotkania ową książkę matczyną,
sybiraczkę, jak ją określił.
Jego książka Sybiraczka (2019) wprawdzie
w założeniu autorskim jest dokumentem jego
życia, a nie literacką opowieścią, to jednak zarówno w narracji, opisach, żywych dialogach nie
odbiega od klimatu fabularnych powieści całej

Zbigniew Domino w Kielnarowej 13 stycznia 2018 roku
na spotkaniu promocyjnym „Zaklętego kręgu” – prezentuje sybiraczkę, jak nazywał książkę kucharską swojej mamy, którą przywiózł z zesłania na Syberii

sagi syberyjskiej. Ba, pisarz wręcz przywołuje obszerne cytaty z Zaklętego kręgu, jak i z Syberiady
polskiej (2001), owej powieści matki całego cyklu
sybirackiego. I niejako potwierdza w Sybiraczce
to, co i tak zawsze czytelnicy kojarzyli, że główny
bohater tych książek, Staszek Dolina, to poniekąd
odzwierciedlenie losów samego Zbigniewa Dominy. Sybiraczka dla tych, co nigdy nie zetknęli się
z prozą tego autora, może być zachętą do poszukania innych jego książek sybirackich, a może nie
tylko, dla wielu zaś ciekawym przypomnieniem
i pogłębionym rozwinięciem faktów związanych
z pisarzem, jego rodziną i bliskimi mu osobami jak
córka Grażyna i syn Sławomir. Wszystkie książki
z tego cyklu mają też rozpoznawalną spójność graficzną autorstwa Jacka Woźniaka, zięcia pisarza.
Zbigniew Domino ten kresowo-syberyjski cykl literacki rozpoczął od Syberiady polskiej
(2001), także zekranizowanej przez Janusza Zaorskiego w filmie pod tym samym tytułem, potem był Czas kukułczych gniazd (2004) i jakby
suplement do tych powieści Tajga. Tamtego lata
w Kajenie (2007), następnie wydał Młode ciemności (2012) i wspomniany już Zaklęty krąg (2017),
a wcześniej także poszerzony zbiór opowiadań Cedrowe orzechy (2014), które w pierwszym wydaniu
z 1974 roku są jakby szkicem i prapoczątkiem tej
powieściowej odysei sybiraków. I w tym szeregu
należałoby także postawić również Czas do domu,
chłopaki (1979), bo w tej powieści główny bohater
sierżant Stanisław Rodak, sybirak i żołnierz, który
po wojnie pojawia się na Ziemiach Odzyskanych,
to wszak jakby z rodziny Dolinów, z którą spotykamy się we wszystkich tych książkach Zbigniewa
Dominy. Gdyby – jak w Cedrowych orzechach –
mógł autor w kolejnym wydaniu poprawić, to zapewne też zamieniłby Rodaka na Dolinę.
Proza tego pisarza tłumaczona była na języki obce, w tym Syberiada polska kolejno na ukraiński, francuski, rosyjski i słowacki. I sama już
sobie toruje drogę, bo książki i ludzie mają swoje
losy. Syberiadę polską znawcy literatury określili
dziełem o niepowszedniej epickiej skali na tle powieści i relacji pamiętnikarskich z Sybiru innych
autorów. Bowiem najobszerniej i najdokładniej
w dotychczasowym piśmiennictwie polskim uj-

muje w literackiej formie tematykę zesłańczą. Ów
wspomniany epicki cykl powieściowy, zapoczątkowany tą książką, najpełniej oddaje tragiczną,
masową zsyłkę Polaków na Sybir, a wyróżnia go
dodatkowo to, że pisarz głównym zbiorowym bohaterem czyni polskich chłopów wywiezionych
przez Sowietów ze Wschodnich Kresów przedwojennej Rzeczypospolitej. Ten kresowo-syberyjski cykl powieściowy Dominy przetwarza się
już potem w Czasie kukułczych gniazd na czas tuż
po wojnie. Zdecydował się też autor kontynuować
opis losów swoich bohaterów, zwłaszcza Staszka
Doliny, i w Młodych ciemnościach. Pisarz wcale
nie z zarozumiałości twierdził, że z różnych powodów nikt dziś nie napisze takiej książki z punku
widzenia jego pokolenia, pokolenia dzieci wojny.
Nie obawiał się wyznać: – Dorastałem w Polsce
Ludowej. Przeżyte nie mija, powraca w pamięci,
odkłada się warstwami doświadczenia. Zapewne
zapamiętane i opisane subiektywnie. Ale realia są
prawdziwe i dlatego zdecydowałem się. Na nich
oparta jest konstrukcja tej powieści. Trwały jest też
ten łącznik syberyjski. Na tym chłopaku, Staszku
Dolinie, owe lata wojenne i zaraz po wojnie ciążyły i ciążyć będą do końca żywota. Po pierwszej euforii, że przeżył Sybir i jego zachwyceniu Polską,
która jest, lecz czasem której on coraz bardziej nie
rozumie, jest zdziwiony tym, co się w jego kraju
dzieje. Wyobrażał sobie raj odzyskany, a tutaj brat
do brata strzela i te wszystkie powojenne perypetie wokół… Dlatego los tego pokolenia wydawał
mi się taki ważny – wyznał w jednym z wywiadów
pisarz sybirak.
Pisarz prawdziwy, człowiek wielkiego serca, przyjazny ludziom. Był ciągle taki, jakim go
zapamiętałem przy pierwszym poznaniu wtedy,
gdy jako redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Profie” od 1975 roku przez pięć
lat nie tylko był szefem naszego zespołu redakcyjnego, ale zarazem przyjacielem i przewodnikiem
życiowym. Taki pozostał do końca życia. Nie
lubił sztucznej podniosłości. Cenił też szczerość
u innych. Z ogromnym szacunkiem odnosił się
do osób podejmujących próby łączenia tych, których podzieliła wojna. Wrócił do swego gniazda.
Mieszkał w Rzeszowie. Syberyjska odyseja w jego
książkach jest literackim świadectwem koszmaru
wywózki i lat zesłania sybiraków oraz szukaniem
miejsca dla siebie w nowej Polsce w pierwszych
latach po wojnie. Nic dziwnego, że w tych powieściach, „które dzieją się naprawdę”, autor zawarł
zdarzenia prawdziwe i prawdopodobne. – Nie
obawiam się, że będę postrzegany jako pisarz jednego tematu – twierdził Zbigniew Domino, który
ma w swym dorobku pisarskim jeszcze kilkanaście innych książek, odbijających jak w lustrze
m.in. złożone losy ludzi walczących z okupantem
i ich pogmatwane ścieżki w powojennej Polsce,
by wspomnieć chociażby Wicher szalejący, Błędne ognie, Bukową polanę albo wymienianą już
Czas do domu, chłopaki. Pierwsze opowiadanie
pt. Opowieść znad wody opublikował w „Tygodniku Kulturalnym”, potem napisał kolejne. Debiutancki tom opowiadań pt. Pragnienia ukazał
się w 1967 roku. Niestety droga życia i pisania
Zbigniewa Dominy została już zamknięta. Pozostanie pamięć i świadectwo w postaci książek
o niezaprzeczalnej wartości.
 Ryszard ZATORSKI
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BERKOWICZA PIĘKNY ŚWIAT
Zawodowo gra muzykę poważną

A

bsolwent krakowskiej wyższej uczelni muzycznej magister Aleksander Berkowicz,
dla przyjaciół i znajomych po prostu Alek, na co
dzień zasiada ze swoim kontrabasem za pulpitem
na stałe osadzonym na scenie Filharmonii Podkarpackiej. Zawodowo gra muzykę poważną, czy
klasyczną jak kto woli. Ale ten rodzaj muzyki nie
wystarcza mu. W jego mentalności silnie osadzona jest również twórczość spod znaku podkasanej muzyki, takiej z okolic kabaretu, romantycznej poezji śpiewanej, muzyki rozrywkowej aż
po elementy jazzu. Jest zainteresowany poezją
Szekspira, Wedekinda, Treli i Fąfary. Wrzucając
to wszystko do sporego tygla, „usmażył” w prze-

szłości Recital niepoważny. Nie ustając w działaniach, urodził też autorską płytę Świat piękny jest.
Próbkę swoich muzyczno-aktorskich możliwości
zaprezentował w teledysku, mając inne niż ogół
spojrzenie na gnębiące rzeszowian korki.
Na fali listopadowego świętowania odzyskania niepodległości poszedł jeszcze dalej, tworząc
bardzo polski w swoim charakterze koncert pod
nazwą Moniuszko – niepodległość. Będąc numerem 1 tego wydarzenia, z nieodłącznym kontrabasem, zgromadził wokół siebie część muzyków
z orkiestry symfonicznej, mały wokalny chórek,
a także bardziej rozrywkowych instrumentalistów
w sekcji rytmicznej oraz pianistę i w jednej osobie

REMEDIUM

Literacko-muzycznie w rzeszowskim ratuszu
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Andrzej Szypuła
„Wierzę, los szczęśliwy przyjdzie i słowa poetów znów
rozpłomienią zmierzch” – to
fragment wiersza Mieczysława A. Łypa pt. Remedium,
który stał się tytułowym
symbolem nastrojowego wieczoru literacko-muzycznego zorganizowanego 17 listopada br.
w zabytkowej sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza przez Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” wraz z Estradą Rzeszowską i rzeszowskim
oddziałem Związku Literatów Polskich. Honorowy patronat nad spotkaniem objął prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
Podczas tego niezwykłego wieczoru,
pełnego artystycznych natchnień i inspiracji,
w złotym blasku świecy jarzącej się na płycie
tajemniczego, błyszczącego czernią fortepianu,
słowo i dźwięk przeplatały się razem, by wzruszać i zachęcać licznie przybyłych słuchaczy

do głębokich refleksji zawartych w poetycko-muzycznych wizjach ujętych w tych małych
dziełach stworzonych przez poetów i kompozytorów zwanych pieśniami, piosenkami, improwizacjami...
Piosenka literacka... Dobrze, że rzeszowscy i szerzej – podkarpaccy poeci chętnie poszukują nowego wyrazu. Ich wiersze w muzycznej oprawie nabierają nowego kształtu, głębi,
stają się nośnikami nie tylko poetyckich zamysłów i przeżyć wyrażanych słowem, ale zaczynają brzmieć, rzec można w nowych przestrzeniach wyobraźni...
W znakomitej, jakby trochę tajemniczej
akustyce sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza,
która pełni na codzień ważne funkcje w życiu miasta, niosły się w listopadową niedzielę
natchnione dźwięki i słowa wierszy oraz piosenek artystów nie z tego świata... Cień słonecznego zegara, Złote skrzypce, Cień nadziei,
Jesień w Bieszczadach, Kto mi zabroni, Jesienna
piosenka, Przemyski walczyk, Wariatka, Wspo-

sprawnego aranżera Krzysztofa Mroziaka, na co
dzień pedagoga z rzeszowskiego Zespołu Szkół
Muzycznych nr 2. Powstał w ten sposób bardzo
interesujący recital, na który złożyły się kompozycje Alka do wierszy Adama Mickiewicza,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Konopnickiej i dla odmiany Kazimierza Treli, Marka
Szczerbińskiego i Jadwigi Kapiszewskiej.
W programie koncertu, który odbył się
w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej,
znalazła się też wiązanka kompozycji Stanisława
Moniuszki ze znanymi: Dziad i baba, Prząśniczka i na koniec bisów, tekstem Stanisława Jachowicza Dobranoc. W finale znalazła się też Pieśń 9,
Księgi wtóre – Nie porzucaj nadzieje ze słowami
Jana Kochanowskiego i z muzyką, oczywiście,
Alka Berkowicza. Cudze chwalicie…
 Jerzy DYNIA
mnienia..., Remedium, Rozmowa z gołębicą, Ulica Spokojna, Piosenka o błękitnym Chagallu, Do
Leonarda Cohena, Miriam, Są takie dni, W parku, Jesienna Rapsodia.
Nie brakło jesiennych klimatów... Podczas wieczoru swoje wiersze czytali i użyczyli
do opracowania piosenek: Mieczysław A. Łyp,
Adam Decowski, Celina Depa, Teresa Paryna,
Zbigniew Michalski, Stefan M. Żarów, Maria
Stefaniak, a śpiewali i muzykowali: Wiktor
Bochenek, Renata Kątnik, Małgorzata Stankiewicz, Andrzej Szypuła, Gabrysia Tomaka,
Woytek Vard-Miśków, Dominika Syrek, Michał
Szmyd. Z wielką swadą i elegancją nastrojowy
wieczór w rzeszowskim ratuszu prowadzili:
Małgorzata Żurecka i Stefan M. Żarów, zachęcając artystów i słuchaczy do wspólnych przeżyć duchowych i artystycznych.
Jesienny wieczór literacko-muzyczny pozostawił wrażenia o nieprzemijającym pięknie
słowa i muzyki, kreowanych przez naszych rodzimych twórców i wykonawców i ich własnej,
rodzimej twórczości, tej sercu najbliższej, przy
której, jak to przy ogniu sztuki, zziębnięte ręce,
serca i dusze można ogrzać...
 Andrzej SZYPUŁA

CZAROWNE OGRODY, SKRYWANY BÓL
Jan Tulik

N

usia Małgorzaty Żureckiej to dobrze skrojona
opowieść, mimo że w odsłonach oddzielnych opowiadań.
W tak skonstruowanym literackim zabiegu autorka odkrywa talent narracyjny, co może niektórych zaskoczyć, bo Żurecka to
przecież uznana poetka, a czytelnicy od dawna
łączą jej talent z liryką.
W Nusi odnajdujemy losy dziewczynki
o tym imieniu, od dzieciństwa po wczesną dorosłość, jej inicjacyjne drogi. A wszystko to na
świetnie rozpiętej panoramie historycznej. To
czas PRL-u przecież, ale i ewokacja opowieści
dawniejszych, wynikająca z narracji rodzinnych.
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Nusię wychowuje matka obarczona gruźlicą, stąd
i prewentoria dziewczynki. Ojciec, zupełnie nieodpowiedzialny, hula po tzw. świecie. Bardziej
i skuteczniej wychowuje ją więc babka na wsi,
otacza ją czułą opieką i uczy codzienności. Tam
słyszy piosenki o Żydach, poznaje kolędy (a boi
się kolędników), słucha domowych ballad, pieśni patriotycznych. Bohaterka tej książki ogląda
odpustowe cuda – to niczym plenerowy teatr;
opisy odpustu są tak realistyczne, że można jego
sekwencje malować, jak maluje się sceny rodzajowe czy pejzaże z fotografii. I kolejny teatr, a właściwie to już misterium: procesja w Boże Ciało.
No i jeszcze ceremonia pieczenia chleba, prawie
przepis na tę godną czynność. Jest też pełna feerii pielgrzymka z Kalwarii (czy Pacławskiej?) do
miasteczka, podążająca z pobożnymi śpiewami
pątników na ustach przez wieś, z chorągwiami

i feretronami, ze świętymi obrazami; pielgrzymka ukwiecona, bo
na Matki Boskiej Zielnej.
Z okna babcinego domu
miała na to wszystko baczenie gromnica osadzona na szklanym tronie w słoiku, a mająca chronić
zabudowania od pioruna i wszelkiego złego.
Urocze są tu opisy przyrody, portrety zapamiętanych miejsc: ogród jak zaczarowany, oglądany
jakby oczyma Zosi z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, po trosze z Alicji w Krainie Czarów Lewisa
Carrolla. I te wspaniale opisane detale, jak choćby
obraz deszczowych kropli odbijających się od drobnych liści orzecha. Skrupulatny rys domostwa i jego
obejścia zachęca do zanurzenia się w ten obszar.
Topografia bywa tak wyrazista, że jest się w stanie
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nakreślić mapę tego terenu. Na kartach Nusi znajdujemy właściwie wszystkie pory roku. Choć nie
tak tkliwe jak u Vivaldiego czy w malarstwie Chełmońskiego. To pory roku bardziej ludyczne, jak
w malarstwie Breughla, choć nie groteskowe.
Właśnie w Skoszowie, w babcinej wsi, Nusia usłyszy wiele opowieści z czasu wojny, choćby o Żydach rozstrzelanych przez hitlerowców
i pogrzebanych pospiesznie tuż przy torach. Pozostały zagłębienia po tych fikcyjnych grobach,
z których nikogo nie ekshumowano. Dzieci niczego właściwie nieświadome uczyniły sobie
tam plenerowy plac zabaw. Biegły pod wiadukt
w pobliżu, by słuchać jazgotliwego dudnienia
przejeżdżającego pociągu, tuż przy macewach,
bo Niemcy użyli ich do budowy nasypu; mała bohaterka pyta: „No i co Żydzi zrobili Niemcom, że
ich zabijali?”.
Nusia z wolna wyrastała z prążkowanych
podkolanówek, chwilami wyrastała na chłopczycę; rówieśnicy z sąsiedztwa podkradli z budowy
karbid, a ona dostarczyła im puszkę po paście do

podłogi, by strzelali; na budowie zjeżdżała z nimi
na taśmociągu. To właśnie czas osobliwej inicjacji, gorący czas stawiania pytań dotyczących coraz intensywniej dostrzeganych tajemnic życia.
Inicjacja Nusi miała i gorzkie odcienie.
Przeżycia, zupełnie odmienne niejako, dotyczyły jej życia w miasteczku Targów. Tam wyraźniej widoczne są znamiona i piętno PRL-u.
Lecz młodzi jakoś radzili sobie z niewyobrażalnymi teraz kłopotami – wszak innego świata
nie znali. Więc podrygiwali w rytm twista dozowanego w radiu, bawili się według własnego
pomysłu, zgodnie z przaśnymi możliwościami.
Religia w salce katechetycznej u dominikanów
miała przyjazny i nieco mistyczny charakter.
A w Targowie dominikanie „stacjonują”… i cieszą się estymą – nie tylko zresztą tam. To u nich
dziewczęta, zwane Bielankami, miały duchowe
schronienie, tworzyły niejako „cywilny” dziewczęcy klasztor.
Nusia wspomina i inne, jakby już dorosłe,
życie. Pamięta trumnę prababci okwieconą flo-

ksami i trzykrotne skłanianie trumny nad progiem domu na wieczne pożegnanie. Wspomina
umieranie przyjaciółki Tereski. To taka nagła
dojrzałość, o jakiej pisał Stanisław Grochowiak,
mówiąc o chłopcach, pokoleniu, które w jednej
chwili wydoroślało, gdyż pochłonęła je wojna.
Niektóre z opisów i klimatu tej książki
przypominają fragmenty dzieł Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Nowaka, Juliana Kawalca –
„ziomka” Nusi przecież. Bo to książka osadzona
na pograniczu miasteczka i wsi, a zwłaszcza wsi;
przecież wieś i jej Nusię wykołysała, ów rustykalny świat pełen zieleni albo bieli, świat ciszy
ozdabianej – gdyby nie wspomniany rumor pociągów – z ptasimi trelami, wschodami i zachodami słońca, które każdego dnia (jeśli nie tonęło
w mrokach chmur) można było oglądać. W dodatku książka napisana jest niezmiernie przyjaznym językiem. To ważny atut pisarstwa Małgorzaty Żureckiej, zachęcający do swobodnej, ale
zarazem tkliwej lektury.
 Jan TULIK

WIERSZE LEKKO MYŚLNE
potkania z tą autorką są zawsze ciekawie nasycone nie tylko poetyckimi walorami jej twórczości, ale i tymi
zdarzeniami równoległymi, dopełniającymi i budującymi nastrój. Niczym te
konfitury własnoręcznie przyprawione,
chałka i napoje z winami pomagającymi
wzniecać wyobraźnię. Tym razem była
to także i przede wszystkim muzyczna liryka
śpiewna z gitarowym podkładem w wykonaniu
artysty Władysława Serafina, dodatkowo poszerzająca doznania estetyczne. Wiersze lekko myślne Alicji Ungeheuer w przestrzeniach klubowych
rzeszowskiej Niezłej Sztuki wybrzmiały 13 listopada br. najpełniej oczywiście w interpretacji

samej autorki, wytrawnej recytacyjnie
interpretatorki poezji. Ale i prowadzący spotkanie promocyjne red. Adam
Głaczyński z wielkim filologicznym
znawstwem przybliżał nowy tomik
i prowadził m.in. po tych ogrodach, które poetka odkrywa i uwiecznia „liściem
wątłym i kruchym”, zapisuje i „walczy
o przetrwanie z czasem”. Metafory poetyckie przenikają się i współbrzmią z ich odczytaniem plastycznym przez Jaśminę Parkitę, która
zilustrowała to wydawnictwo, starannie edytorsko opracowane przez znaną oficynę – Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” powiązane
nie tylko personalnie z rzeszowskim środowiskiem uniwersyteckim. Alicja Ungeheuer-

-Gołąb też zawodowo wypełnia profesorskie zadania na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ale poetycko z równie wielkim talentem co dorosłych,
obdarowuje i najmłodszych czytelników, o czym
zaświadcza jej twórczość także w „Pluszaku”,
dodatku dla dzieci w naszym miesięczniku. Pani
profesor skutecznie popularyzuje idee wychowania przez sztukę, jest badaczką literatury dla
dzieci i autorką utworów literackich oraz tekstów
piosenek dla tego kręgu odbiorców. Poetycko
debiutowała tomikiem Dotknięcia (1997), potem
wydała kolejne: Kęsy życia (2004), z częścią pt.
Od córki poświęconą matce, oraz Wiersze kuchenne (2016), a poza tym publikowała utwory
w prasie literackiej.
 Ryszard ZATORSKI

TRÓJGŁOSEM O RZESZOWIE
lbum Zaproszenie do Rzeszowa Barbary
Śnieżek i Wioletty Cieleckiej oraz Jerzego
Stefana Nawrockiego Cienie i zapowiedź Ścieżki
do Wieczności były trójgłosową osnową spotkania literackiego o tematyce rzeszowskiej, które odbyło się 15 listopada br. w ODK „Karton”
RSM. Poezja, malarstwo i proza – każde swoim
głosem, a równocześnie wspólnie mówią o twarzach miasta, o jego pamięci i uroku, wzajemnie
tłumacząc się i uzupełniając. Mottem tych wartości była komunikatywność zaprezentowanych
przez B. Śnieżek wierszy i dyskretna elegancja albumu, z pobudzającym pamięć i myśli pięknem
obrazów W. Cieleckiej. W promującym spotkaniu wzięli m.in. literaci: Marta Pelinko, Janina
Ataman-Gąsiewicz, Dorota Kwoka oraz znany
słowacki poeta i krytyk literacki Radovan Brenkus. Reprezentowani byli przedstawiciele RSM
z kierownikiem administracji osiedla Baranówka
Marią Kuźniar. O twórczości autorów spotkania,
prezentując też fragmenty powieści Ścieżki do
Wieczności, jak zwykle interesująco mówił wykładowca uniwersytecki Stach Ożóg. Każdy z autorów tego spotkania przybliżył zebranym swoje
artystyczne wizje i poglądy.
 Jerzy Stefan NAWROCKI

ŚWIĘTO POEZJI W MIELCU
romocja tomiku poezji Circulus vitiosus
Zbigniewa Michalskiego – członka zarządu oddziału rzeszowskiego ZLP, prezesa Mieleckiego Towarzystwa Literackiego – odbyła
się 9 listopada 2019 r. w siedzibie MTL w Mielcu. Spotkanie zainaugurował i poprowadził wiceprezes MTL Stefan Żarów. Muzycznie upiększył spotkanie kwartet smyczkowy PSM im.
M. Karłowicza w Mielcu. Obszerne fragmen-

ty z tomiku przybliżyły uczestnikom promocji Barbara Augustyn i Katarzyna Hudy. Miał
też swoje pięć minut mielecki poeta i animator
kultury. Podziękował on wszystkim uczestnikom spotkania za obecność, przybliżył też swoje plany na najbliższą przyszłość. Dyskusja po
jego wystąpieniu dotyczyła treści tomiku. Muzyczną niespodzianką był występ muzyczny
Zygmunta Osaka.
 Andrzej OSIŃSKI

„NIEBIESKA WIEŚ” W SŁOŃCU
października br. był finał VII Konkursu
Poetyckiego „O lubeński dzwon” im. Stanisławy Kopiec w GBP w Lubeni, a ważnym jego
akcentem promocja opracowanej przez polonistów
z Uniwersytetu Rzeszowskiego pod redakcją dr.
Jana Wolskiego pozycji naukowej o wielu aspektach
twórczości Stanisławy Kopiec. Starannie opracowany tom Zaglądać w oczy makom i stokrotkom ze
wzruszającą korespondencją i wspomnieniami redaktor Marii Jentys-Borelowskiej z Warszawy, która odkryła Stasię dla świata, gospodynię z podrzeszowskiej wsi, jednak poetkę niezwyczajną. W sali
biblioteki lubeńskiej zebrała się plejada uniwersyteckich wykładowców, poetów, dyrektorów bibliotek, rodzina Stanisławy Kopiec i wielu miłośników

jej mądrej poezji. Spotkanie prowadziła dyrektor
GBP w Lubeni, Alicja Warzybok.
Byli także przedstawiciele rzeszowskiego
oddziału ZLP, do którego Stasia Kopiec należała
wiele lat: Adam Decowski i Zdzisława Górska.
Wzruszającym momentem był wywiad z poetką
sprzed kilku lat, nagrany przez redaktor Marię
Kornagę z Radia Rzeszów, która również była na
spotkaniu. Mądrość odpowiedzi poetki z Lubeni
zdumiewała. Byłam przejęta inscenizacją wierszy,
którą opracował Aleksander Bielenda. Po niespodziewanej śmierci tej poetki napisałam kilka wierszy i ukazały się w tym uniwersyteckim wydaniu.
Jest to dla mnie i dla innych poetów – Teresy Paryny, Mieczysława Łypa – ogromny zaszczyt.
 Zdzisława GÓRSKA
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BYLI WŚRÓD NAS
listopada w Wypożyczalni Muzycznej
WiMBP w Rzeszowie odbyło się spotkanie z udziałem literatów zrzeszonych w ZLP, poświęcone wspomnieniom i rozmowom o twórczości nieżyjących już poetów i prozaików, którzy na trwałe wpisali się w krajobraz literacki
Podkarpacia, a odeszli od nas w ostatnich latach.
Dyrektor WiMBP Barbara Chmura podkreśliła, że nie ma lepszego miejsca niż biblioteka
na spotkanie zaduszkowe poświęcone ludziom
piszącym. Tu bowiem nie tylko gromadzone są
ich książki, ale odbywały się niekiedy cykliczne
spotkania autorskie z nimi. Wspomniano też b.
dyrektora WiMBP Stanisława Turka, bibliofila
i erudytę, humanistę o szerokich horyzontach
intelektualnych. „Człowiek dopóty żyje, dopóki
żyją ci, którzy go znali. Chyba że pozostawią po
sobie coś, co jest silniejsze od śmierci”, słowami Franciszka Kotuli wiceprezes oddziału ZLP
Małgorzata Żurecka podzieliła się refleksją na
temat pielęgnowania pamięci o twórcach, którzy choć przeminęli, ale pozostawi swój ślad
– słowo pisane. Ich twórczość nadal inspiruje. Wśród obecnych na spotkaniu nie zabrakło
twórców, którzy osobiście znali, przyjaźnili się
i niekiedy do ostatnich chwil życia byli z osobami, o których zechcieli opowiedzieć. Wspominano Ewę Barańską (pisarkę, scenarzystkę, autorkę książek dla młodzieży, powieści obyczajowych, sensacyjnych i fantastycznych), Mariana
Berkowicza (poetę, autora kilkunastu tomików
wierszy), Bronisławę Betlej (poetkę, pisarkę,
autorkę bajek dla dzieci, która ma w dorobku 52
tomiki wierszy), Krystynę Bęczkowską (poetkę,
autorkę opowiadań i licznych artykułów publicystycznych), Zbigniewa Dominę (prozaika, autora powieści i zbiorów opowiadań, w tym m.in.
Syberiady polskiej), Czesława Główkę (prozaika), Stanisławę Kopiec (poetkę), Ryszarda
Kulmana (poetę, prozaika i krytyka literackiego), Annę Mirosławę Nowak (poetkę), Reginę
Schönborn (poetkę), Stanisława Siekańca (poetę i satyryka) oraz Józefa Kawałka (zaprzyjaźnionego ze środowiskiem ZLP i WiMBP, długoletniego prezesa Regionalnego Stowarzyszenia
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Stanisław Dłuski
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mutny ten rok, rok pożegnań. Odszedł na drugi
brzeg Wiesiu Setlak, ostatnio w listopadzie mój najstarszy przyjaciel, Zbyszek
Guzy z Tarnowa, wybitny
polonista, choć trochę odszedł od zawodu, napisał
pod kierunkiem prof. Józefa Nowakowskiego
znakomitą pracę magisterską o krakowskiej grupie „Teraz” na tle Nowej Fali. Był nauczycielem,
później poszedł w politykę, nie był to szczęśliwy
wybór. Ale zostanie po nim dużo dobra, opiekował się starszymi ludźmi, organizował wiele
akcji charytatywnych, pochylił się nad każdym
biednym, skrzywdzonym, przegranym. Chrystus był dla niego najważniejszy. Zawsze mi
o tym przypominał. I przyśnił mi się w dniach,
kiedy odchodził, czy chciał się pożegnać?
Sam się pytam siebie, jak dalej żyć,
z Wieśkiem i Zbyszkiem studia na polonistyce
12

Twórców Kultury). „Za poetę mówią wiersze” – tak mawiał Marian
Berkowicz, do którego wracał pamięcią Stefan M. Żarów, a nostalgiczny wieczór nie mógł obyć bez
dedykowanych zmarłym literatom
poetyckich strof, które uzupełniały reminiscencje, ich przyjaciół
poetów. Swoimi wspomnieniami
podzielili się literaci zrzeszeni
w ZLP oraz grono skupionych wo- Małgorzata Żurecka

kół nich poetów, pisarzy i publicystów: Adam Decowski, Zdzisława
Górska, Mieczysław Arkadiusz
Łyp, Ryszard Mścisz, Jerzy Nawrocki, Urszula Pantoła, Teresa
Paryna, Ryszard Zatorski, Małgorzata Żurecka i Stefan M. Żarów.
 Barbara BALICKA

ONI TU BYLI, ONI TU SĄ…
od takim tytułem 16 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie, z s. w Kamionce odbyły się Zaduszki Literackie, poświęcone pamięci zmarłych twórców
literatury oraz kultury, związanych z tą gminą.
Uczestniczyli m.in. przedstawiciele rzeszowskiego oddziału ZLP Mieczysław A. Łyp i Adam
Decowski. Dyrektor GCKiS Jadwiga Łomnicka
przedstawiła biogramy zmarłych twórców ludowych: Mariana Bila oraz Władysława Klaczy.
Marian Bil był działaczem społecznym, interesował się ludowymi zwyczajami, pisał wiersze
oraz teksty piosenek. Władysław Klacza dał się
poznać jako działacz społeczny i od najmłod-

szych lat pisał wiersze, które często powstawały
bardzo spontanicznie. O innych ludziach pióra
związanych z tą gminą, jak Leokadia Wolak,
Marek Wiktor, Halina Dunaj czy znakomity
prozaik Wilhelm Mach, mówiła Aleksandra
Bal. Jednak szczególną pamięcią darzony jest
tu Edward Zolowski – poeta, działacz kulturalny i społeczny. Życie i twórczość poety szeroko
omówił Mieczysław A. Łyp, zaznaczając jego
wielkie zasługi dla środowiska literackiego na
Podkarpaciu. Wspominali poetę członkowie
rodziny, a także Adam Decowski, który miał
okazję osobiście poznać tego twórcę.
 (adec)

POETA W LICEUM
a zaproszenie Radosława Kluzy, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Konarskiego w Mielcu, 14 listopada br. z uczennicami klasy Id tej szkoły
spotkał się poeta i redaktor Zbigniew Michalski – członek Zarządu Oddziału Związku
Literatów Polskich w Rzeszowie, a zarazem
prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Przedstawił on historię miejscowego stowarzyszenia literackiego i zapoznał obszernie
z zawartością pierwszego i drugiego numeru
„Dygresji” – mieleckiego rocznika literacko-kulturalnego, którego wydawcą jest MTL.
Zapoznał także ze swoją twórczością zawartą
w obydwu pismach literackich, które osobiście redaguje. 

ŚLADY PEGAZA
siążka Podkarpackie Ślady Pegaza – nowa
pozycja wydawnicza Mieleckiego Towarzystwa Literackiego – została wydana pod
patronatem rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Jest ona
autorskim projektem Stefana M. Żarowa, a podzielona została na trzy części:
Eseje, Krytyka i omówienia
oraz Z kart historii. Autorowi przyświecają dwa cele
– pragnie zapoznać czytelnika z tematyką literacką, zwracając szczególnie uwagę na twórczość poetycką oraz przybliżyć podkarpackie środowisko kulturowe. 
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KARTKI Z PAWLACZA (74)
rzeszowskiej były wielką przygodą, twórcze
lata, nocne Polaków rozmowy, pasja, pisanie,
debaty o literaturze i gdzieś na końcu pytanie:
po co żyć? Dla kogo? Jaki cel tej wędrówki? Ze
Zbyszkiem biegaliśmy rano do „Szopki” Dominikanów, gdzie wspaniały ojciec Tomasz
Pawłowski dawał siłę do walki o jutro, nawet
te lata osiemdziesiąte nie były nam straszne,
druga pasja to radio studenckie „Feniks”, które teraz reanimowano, pełna wolność słowa
pod opieką prof. Stefana Reczka, który dawał
pieniądze, ale nigdy się merytorycznie nie
wtrącał.
Smutny rok. Za szybko ludzie odchodzą,
roczniki sześćdziesiąte, jeszcze dni piękne, jeszcze słońce wschodzi, a ja muszę przyjaciół z mojego rocznika żegnać, płakać nie mogę, nie wypada, łzy wyschły, ale dzwon bije dla każdego,
patrzę na zachód słońca, słucham Trójki, modlę
się o każdy dzień, czy przetrwamy, czy pokonamy siebie w tym zniechęceniu?

Tak piszę o moim smutku, a przecież
święta radosne, znowu Narodziny dają nam
nadzieję, wszystkim, podzielonym, skłóconym,
czasami przegranym, głupio się przyznać, ale
wyciekła ze mnie metafizyka, radość codzienna,
kocham ludzi i zwierzęta, ale serce już za słabe na te wzloty, epifanie, podskoki, gdzieś tli się
nadzieja, że zmierzamy w dobrym kierunku, że
wiatry przywieją dobre dni. Powtarzam to słowo Nadzieja, nie brzmi gramatycznie, ale może
to najważniejsza rzecz, zdrowia życzę i wiary,
że nie jesteśmy sami w ogromnym Kosmosie,
gdzieś piesek makowy szczeka na księżyc i przynosi dary Boże, niech Was wspomoże, na końcu
zostaje poezja i dobroć, a może tylko dobroć,
kiedy wszystkie książki spłoną w ogniu nieugaszonym, pozostanie gest, uczynek, dobre słowo,
ocalenie. Cóż, życzę Wam tej wiary i siły, która
pozwala żyć, każdy dzień jest darem, za który
dziękujmy jedynemu Bogu.
22.11.2019 r.

Wers
magazyn
literacki

nr 12 (144), Grudzień 2019

Wers

Zbigniew Domino (1929–2019)

S

ybirak, autor kresowo-syberyjskiej sagi powieściowej: Syberiada polska (2001), także zekranizowanej, Czas kukułczych
gniazd (2004), Tajga. Tamtego lata w Kajenie (2007), Młode ciemności (2012), Zaklęty krąg (2017), Cedrowe orzechy (1974,
poszerzone wyd. w 2014 r.), Sybiraczka (2019) oraz kilkunastu innych książek. Jego proza tłumaczona była na języki obce.

CZY TAK BYĆ MUSIAŁO?

Czy z naszą rodziną musiało się stać to, co się z nami stało owej
koszmarnej lutowej nocy roku czterdziestego, zakończonej wywózką
na Sybir? Dzisiaj, po tylu, tylu latach, to zgoła retoryczne pytanie […]
Co by z naszą rodziną się działo, jak by się jej losy potoczyły, gdybyśmy, niemal tuż przed wojną, nie wyjechali z Kielnarowej do Worwoliniec na Podolu? Jednego tylko mogę być pewien, że z mojej rodzinnej
Kielnarowej na Sybir by nas nie wywieziono.
Kielnarowa to moja rodzinna wieś, to moja dziecięca arkadia.
Tutaj spędziłem najszczęśliwszy okres mojego krótkiego dzieciństwa.
Urodziłem się pod znakiem Strzelca, 21 grudnia 1929 roku. Matka –
Antonina Kaplita, ojciec – Stanisław Domino. Moi rodzice pochodzili z Kielnarowej. Obydwoje z tradycyjnych chłopskich rodzin. Nigdy
nie dochodziłem, skąd się wywodzi jedna czy druga rodzina, skąd się
wzięło dość przecież niepospolite, a w każdym razie obco brzmiące
nazwisko rodziny ze strony ojca: Domino. Niektórzy twierdzą, że kiedyś przywędrowaliśmy z Wołoszy, inni przypuszczają, że jakiegoś Dominę przywiózł do Polski ze słonecznej Italii któryś z możnowładców
słynnego państwa tyczyńskiego. Może być w tym coś z prawdy, jako
że słońce i wino lubię, a od wieków siedliskiem Dominów był Budziwój, wieś wolnych chłopów, sławna na całą okolicę. Wiem jeszcze, że
jeden z budziwojskich Dominów, Wojciech, chodził z hrabią Wodzickim z Tyczyna do powstania styczniowego. Car zesłał go na Sybir. Tak
więc mój prapradziad Wojciech był pierwszym Dominą sybirakiem.
Do Kielnarowej przywędrował mój dziadek Jan Domino, który na początku dwudziestego wieku kupił od hrabiny Wodzickiej
resztówkę wraz z okazałym dworkiem i pięknym parkiem. Dziadek
ze strony matki, Leon Kaplita, z tego, co wiem, był w Kielnarowej
zawsze, podobnie jak jego żona, a moja babka – Aniela. Kaplitowie
mieli dwóch synów i jedną córkę – Antoninę, moją matkę. Mieszkali w drewnianej, słomą krytej chałupie, przycupniętej nad potokiem,
u zbiegu dwóch wysokich, częściowo zalesionych wzgórz. […]
Czas biegł, a ja żyłem sobie w Kielnarowej jak u pana Boga za
piecem. Do czasu, bo nagle któregoś dnia dotarła do mnie wiadomość,
że ojciec sprzedaje nasz dom, całą gospodarkę i że wyjeżdżamy na jakieś tam Podole! A był to rok 1938! Mnie, jak łatwo obliczyć – szło
dopiero na dziewiąty rok! Pamiętam tylko tyle, że ojciec tłumaczył
każdemu, kto znalazł się w naszym domu, jaka na tym Podolu czarna
i dobra ziemia, jacy tam będziemy szczęśliwi i bogaci. Mama zrobiła
się smutna i popłakiwała.
Opuściliśmy tedy nasz kielnarowski dom w maju 1938 roku. Pamiętam furę załadowaną kopiato różnym dobytkiem, do której z tyłu
przywiązany był na łańcuchu nasz pies, taki biały kundel, Trot. Tą
furą jechał mój ojciec na stację do Rzeszowa, gdzie miał nastąpić załadunek do towarowego wagonu. Staliśmy z mamą na ganku. Mama
trzymała Tadka na ręku i patrzyliśmy. Wóz ruszył. Trot naciągał łańcuch, zaparł się, zawył i padł martwy na gościńcu… Ojciec pojechał
wtedy na Podole sam, natomiast mama została z nami, żebym rok
szkolny dokończył. […]
Poprawnie, po polsku, to oczywiście Syberia. Ale w polskiej zesłańczej gwarze, i to od wieków: Sybir! Brzmi to z rosyjska, choć to nazwa bliższa odwiecznej, aborygeńskiej nazwy tej rozległej, ogromnej
krainy. Syberia, Sybir, Sibur, Syberi, Sabir, Sibr, a nawet Saber. To nazwy w języku aborygenów z czasów zajęcia ich włości przez rosyjskich
najeźdźców. I prawie wszystkie aborygeńskie nazwy znaczyły Wielki
Las. Podobnie jak z nazwą tajga. Choć według Buriatów czy Ewenków
tajga to też Wielki Las. Albo słynne syberyjskie jezioro Bajkał. Dla
Buriatów to Bajkał Dołaj, czyli Święta Woda.
Tak więc 10 lutego 1940 roku wywieziono naszą rodzinę z Podola na Sybir. Po miesięcznej, nieprawdopodobnie uciążliwej podróży
w bydlęcych wagonach, podróży, której trudy nie wszyscy wytrzyma-

li, konwój NKWD wysadza nas w Kańsku, na Wschodniej Syberii.
Stamtąd, przez ponad tydzień, w trzaskającym mrozie i wciąż pod
konwojem, wiozą nas w głąb tajgi do osamotnionej barakowej osady
Kaluczoje nad rzeką Pojmą. Czekają na nas baraki, dopiero co opróżnione przez więźniów, których gdzie indziej pognano. Baraki są stare,
brudne i zapluskwione, z narami przy ścianach i z żeliwnym, beczkowatym piecykiem na środku… Co w tym Kaluczem, i w ogóle, przez
długie sześć lat na Sybirze z nami się działo, jak nam się tam żyło, nie
da się tego w tej krótkiej opowieści opisać. Tym bardziej że już to kiedyś zrobiłem. Zapewniam, że niemal z dokumentalną dokładnością,
w powszechnie znanej i dostępnej Syberiadzie polskiej. […]
Głód… Prawdziwego głodu, takiego do skrętu kiszek, nie da się
opowiedzieć ani opisać. W każdym razie ja nie potrafię. Nie potrafię,
choć zdarzało mi się puchnąć z głodu na Sybirze, a pusty żołądek wysychał i skręcał kiszki bólem. Picie wody nie pomagało, bo nawet ślina
z tego głodu wysychała. Taki głód trzeba samemu przeżyć, choć nikomu tego nie życzę. Co to za głód, bo nie zjadłem śniadania, spóźniłem
się na obiad czy opuściłem kolację. […]
Przez cały czas pobytu na Sybirze najgłodniej nam było w zimie,
bo w lecie tajga nas grzybami i jagodami dożywiała, a okoliczne rzeki
rybami, jak tylko nauczyliśmy się je wyławiać. A nawet już na wiosnę,
kiedy śnieg ledwie z uprawnych pól złaził. Nie zapomnę, jak mały Tadek z babcią Byrską wygrzebywali zgniłe ziemniaki, a babcia z nich
placki wypiekała.
A skoro już o głodzie mowa, to najbardziej zapamiętałem dwa
najgłodniejsze i najsmutniejsze święta: Wigilię w grudniu 1940 roku
i Wielkanoc roku 1941. Najsmutniejsze, bo niezależnie od napływu
wspomnień, jak je świętowaliśmy w Polsce, były to pierwsze święta po
śmierci mamy… A najgłodniejsze, bo w Wigilię dzieliliśmy się z ojcem tylko kawałkiem zmarzniętego na kość czarnego chleba, którego
odrobinę ojciec przyniósł, wracając z tajgi po robocie. W naszym baraku niektórzy w tę Wigilię nawet kromki chleba nie mieli…
W ciemnym zatłoczonym baraku, rozświetlanym błyskami
tlącego się żeliwnego piecyka, rodziny skupione na swoich pryczach,
każda po swojemu przeżywała ten pierwszy wigilijny zesłańczy wieczór. Nagle z cicha, a potem coraz głośniej zabrzmiała kolęda. Piękny
głos i rzewny solowy śpiew:
Jezus malusieńki, leży nagusieńki,
Płacze z zimna, nie dała mu
Matula sukienki…
Kolęda skończona, śpiewaczki nikt nie wspomógł. Za to w baraku na moment zapadła taka cisza, że słychać było potrzaskiwanie
tlących się w piecyku polan. A w chwilę potem jeden wielki żałosny szloch kobiet. I chyba nie tylko kobiet. Ja też łykałem łzy razem
z okruszkami zmarzniętego razowca. Zresztą do dzisiaj w gardle mi
zasycha i jak na jawie widzę tamten zaciemniony barak, kiedy ktoś
w wigilijny wieczór intonuje: Jezus malusieńki… […]
Jedno jest pewne, że matczyna książka [kucharska] była z nami
w Kielnarowej. Z nami też w 1938 roku przeprowadziła się na Podole, do Worwoliniec w powiecie zaleszczyckim. A 10 lutego 1940 roku
wywieziono nas na Sybir. I książkę też. […] Czemu ta książka dopiero
na Sybirze mnie zainteresowała? Nie uchybiając prawdzie, opisałem
to we wspomnianej Syberiadzie polskiej. Szkoły w zagubionym w tajdze Kaluczem nie było. Żadnej. Ani rosyjskiej, ani polskiej. Dzieci zesłańców puszczone samopas całymi dniami włóczyły się po barakach
i okolicznej tajdze. Rodzice postanowili jakoś temu zaradzić. Wśród
zesłańców znalazł się nauczyciel, który zaczął polskie dzieci uczyć.
Trudności polegały na tym, że nie było nawet czym i na czym pisać,
nie mówiąc już o szkolnych podręcznikach. Odnaleziona wśród zesłańców każda polska książka nadawała się do nauki.
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*
liściem wątłym
i kruchym
czterolistną koniczynką
stuletnim bławatkiem
jawi się w książce
między stronicami

P

oetycko debiutowała tomikiem Dotknięcia (1997),
potem wydała kolejne: Kęsy życia (2004) z częścią pt. Od córki
poświęconą matce oraz Wiersze
kuchenne (2016). Najnowszy
zbiór zatytułowała Wiersze lekko myślne (2019). Publikowała
też utwory w prasie literackiej.

walczy o przetrwanie z czasem
zasuszony wśród słów
dziecięcej bajeczki
mój prawdziwy ogród

*
nagle
pękło niebo
i całkiem niespodziewanie
spadłam
ze wszystkimi rupieciami
leciałam w dół
raz głową raz nogami
razem z krzesłem
umywalką
starą maszyną do pisania
paroma książkami
i pianinem
z obolałym żołądkiem
i głupią miną

*
najgorsze
co może się zdarzyć
to zabić
takie dzikie zwierzę
z błyszczącym okiem
i wilgotnym nosem
co wychynęło
z leśnej głuszy
by choć na sekundę
zadziwić się światem

teraz jestem tutaj
leżę na trawniku przed domem
i czuję szum w uszach
zbieram rupiecie

*
myślę że nigdy tego nie znajdę
oczywiście będę szukać
będę się starała
w każdym razie chcę
ale niczego konkretnego nie mogę
obiecać
to jest jak kręgi na wodzie
jak szum ptasich skrzydeł
jak dźwięk który słyszysz
a przecież nie możesz dotknąć
boję się że to mi umknie
albo mnie ominie
mogę tego po prostu nie rozpoznać
tak się zdarza
a wtedy wiecznie czekasz

Małgorzata Żurecka

L
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Poezja

aureatka konkursów poetyckich i nagrody Złotego Pióra. Wydała tomiki poezji: Piąta pora konieczności (2001), Ostatni anioł goryczy
(2005), W kapsule codzienności (2007), Ucieczka z krainy pozoru (2011), Naga Malwa (2013), Kos śpiewa lato (2016) i książkę prozatorską Nusia (2019). Od 2006 roku w Związku Literatów Polskich, jest wiceprezesem rzeszowskiego oddziału ZLP, a od 2012 należy do
Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona.

KOLĘDNICY – BABCIU, RATUJ!
Fragment opowiadania z książki Nusia

Skoszów przykryła gruba pierzyna śniegu. Dachy domów w śnieżnych czapach pykały leniwie smugi dymu z cybuchów kominów. W krystalicznie wymrożonym powietrzu echem roznosiły się poszczekiwania
psów i pisk dzieciarni biegnącej za kolędnikami.
Nusia wyjrzała przez okno i przerażona tym, co zobaczyła, ukryła
się pod stołem.
– Babciu, ja się boję! Ja się boję śmierci! – darła się histerycznie.
– Ta nie bój się, głupia, to kolędnicy, przebierańcy. To koledzy wujka
Adama – uspokajała babcia Wiesia, mając na myśli kolegów najmłodszego
z synów.
Nusia siedziała pod stołem w kucki, w panice przebierając nogami.
– Zaraz ich przegonię. Nie wpuszczę do domu. Nie bój się! – powtarzała podenerwowana babcia.
Widząc nadchodzącą grupę podchmielonych przebierańców, niosących wielką, kolorową gwiazdę betlejemską na kiju, ustawiła się przed
wejściem do domu i broniąc drzwi rozłożonymi rękami, wołała:
– Proszę tu nie wchodzić, tu jest małe dziecko, ono się boi. Idźcie
stąd precz!
Niewiele to pomogło. Rozochoceni odepchnęli babcię i wtargnęli
do domu w poszukiwaniu dziecka. Kiedy odkryli schowek Nusi, podnieśli obrus i poszturchiwali ją pod stołem – śmierć kosą z tektury, a diabeł
drewnianymi widłami.
Pokrzykiwali przy tym:
– Za twe grzechy, za twe zbytki, chodź do piekła, boś ty brzydka!
Nusia, gdy zobaczyła postać w białym prześcieradle z wyciętymi
otworami jedynie na oczy i diabła ubranego w kożuch z osmoloną sadzą
twarzą, z czerwonymi rogami na głowie i długim włochatym ogonem,
darła się wniebogłosy:
– Ja się boję, boję, babciu, ratuj!
Babcia, obawiając się histerii małej, próbowała odciągnąć kolędników. Nawet się z nimi mocowała, nie dała jednak rady ich rozgonić.
Na szczęście z odsieczą przyszedł wujek Adam. Wygarnął szybko
spod pieca popiół do wiaderka i groźnie wymachując nim, straszył, że jeśli
nie odstąpią od małej, wysypie na nich cały popiół.
Diabeł i śmierć, przepychając się przez Heroda, pasterzy, anioła
i całą ciżbę przebierańców, próbowali jak najszybciej przedostać się na zewnątrz, widząc, że Adam nie żartuje.
A jemu żal było wystraszonej ulubionej siostrzenicy. Pogonił całe to
kolorowe, rozochocone towarzystwo, a gonił ich dotąd, aż pomścił małą,
wysypując śmierci popiół na głowę.

Babcia pocieszała Nusię, śmiejąc się:
– Patrz no ty, wujek Adam wysypał śmierci popiół na głowę. Już nie
będzie cię straszyć. Nie płacz, już tu nie wrócą. Wyjdź spod stołu, babcia
ugotuje ci kakałka.
Widząc jednak, że mała nie odzywa się skulona, musiała siłą wyciągnąć ją całą trzęsącą się spod stołu.
Adam złapał gitarę i rozśmieszał małą, tańcząc pokracznie, śpiewał:
– Heca, heca koło pieca, cielę mnie pobodło, matka maścią smarowała, nic mi nie pomogło.
Babcia mocno poirytowana, przegoniła Adama;
– A idźże ty stąd, spokój ma być i cisza! Jutro zabierzesz ją na górkę,
na sanki.
Trzymała wnuczkę na kolanach, kołysząc się i mocno przyciskając
jej głowę do piersi, głaskała ją po plecach. Nusia, cichutko chlipiąc, poprosiła:
– Opowiedz coś.
I babcia, tak kiwając się na krześle wraz z małą na kolanach, zaczęła:
Opowiem ci bajkę, jak kot kurzył fajkę,
na krótkim cybuszku, upalił sobie uszko,
a kocica papierosa, upaliła kawał nosa.
Resztę Nusia dobrze znała, ale mogła słuchać tego bez końca:
A gdzie to ucho? – Woda porwała.
A gdzie ta woda? – Gołębie wypiły.
A gdzie te gołębie? – W lesie na dębie.
A gdzie ten dąb? – Siekierka ścięła.
A gdzie ta siekierka? – Chłop ma za pasem.
A gdzie ten chłop? – Umarł pod progiem.
A kto za nim płakał? – Pies i kot.
A jak płakali? – Hau, hau, miau, miau.
A jak mu grali? – Baranim rogiem.
A jak mu dzwonili? – Bim-bom, bim-bom.
Trwały jeszcze potem długą chwilę w ciszy. Słychać było tylko senne
tykanie zegara. Prawie się ściemniało, gdy mała ożywiła się i powiedziała:
– Babciu, ale ja wolę pójść jutro nad rzekę, na łyżwy, nie na sanki.
– No zobaczymy, jak nic ci nie będzie z tego płaczu, to pójdziesz.
A teraz chodź, zrobimy kolację. Ujęła małą za rękę i poszły do kuchni.
W duchówce schowana była brytfanka z drożdżową bułką posypaną
makiem, upieczona specjalnie na święta. Babcia ukroiła kromkę, posmarowała masłem i śliwkowym powidłem, wręczyła małej, mówiąc:
– Jedz, zaraz zagrzeję mleko i zrobimy kakałko.
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OWACJE I ENTUZJAZM W RZESZOWIE

Rozmowa z Kają i Justyną Danczowskimi, wybitną skrzypaczką i utalentowaną pianistką
Zofia Stopińska

T

 Jest Pani „ulepiona” przez profesor Eugenię Umińską.
Kaja Danczowska: Dobrze
pani to określiła. Osoby, które znały
panią profesor (zmarła równo 40 lat
temu), mówią: „Kaju, ty masz gesty
Gieni, ty się tak samo ruszasz, zawieszasz głos w ten sam sposób”. Miło
mi.

 Profesor Eugenia Umińska
traktowała Panią jak swoją drugą
córkę. To zdumiewające, jak dużo
można przejąć od ukochanej profesorki w czasie 13 lat nauki, pomimo że później, po udziale w pięciu wielkich międzynarodowych
konkursach skrzypcowych, postanowiła Pani
studiować u samego Dawida Ojstracha w Moskwie. Napisała też Pani wiele listów do prof.
Eugenii Umińskiej.
Kaja Danczowska: Korespondowałyśmy
bardzo często i te listy były dla mnie bardzo ważne. W Moskwie byłam na tzw. stażu, który polegał wyłącznie na kontaktach z Dawidem Ojstrachem. Intensywnie ćwiczyłam i często miałam
lekcje, i to Dawid Ojstrach dał mi ostateczny
artystyczny szlif.

KULTURA  SZTUKA

 Ten koncert miał dla mnie
ogromne wartości poznawcze, bowiem oprócz bisów jedynym utworem, który znałam, była Partita na
skrzypce solo Grażyny Bacewicz, ale
tak wspaniale wykonanych skrajnych części (Preludium i Rondo)
tego dzieła, nie słyszałam nigdy.
Nigdy też nie słyszałam na żywo
Sonaty na skrzypce i fortepian Fazila Saya, tureckiego kompozytora
i pianisty, oraz Sonaty na skrzypce
i fortepian amerykańskiego twórcy
Philipa Glassa. Czy często Panie
zamieszczają w programach recitali muzykę XX i XXI wieku?
Kaja i Justyna Danczowskie
Kaja Danczowska: Owszem,
Kaja Danczowska: Nawet bardzo trudno.
ostatnio dosyć często.
Justyna Danczowska: Najpierw zachwy- Miałam już 26 lat i byłam koncertującą skrzyciłyśmy się Sonatą Fazila Saya i łączyłyśmy ją paczką, kiedy mama powiedziała: „Wiesz, graj na
z różnymi znanymi dziełami. Pamiętam nawet tych swoich skrzypcach”. Wcześniej ciągle mówikoncerty, podczas których zabrzmiała po Sonacie ła: „Przejdź wreszcie na wiolonczelę, bo to jest
Beethovena i Kwintecie Mozarta. Później, w wy- piękny instrument”. A ja na przekór coraz więcej
niku zachwytu twórczością Philipa Glassa, posta- ćwiczyłam na skrzypcach. Nie prowadziłyśmy
nowiłyśmy sięgnąć po jego dzieło na nasz skład życia towarzyskiego, nie miałam się z kim spiei okazało się, że jest piękna Sonata na skrzypce rać, więc się kłóciłam z mamą.
i fortepian.
 Pani Justyno, słuchając Pani gry, pomyślałam, że na pewno sama wybrała Pani sobie in Cudowny utwór, ale bardzo trudny.
Kaja Danczowska: Niełatwy. Dość długo strument.
Justyna Danczowska: Trudno mi powienad nim pracowałam, żeby go zagrać na koncerdzieć, jak to dokładnie wyglądało, ale nie był to
towym poziomie.
tylko mój wybór. Zaczęłam grać na fortepianie.
 Tylko matka i córka mogą stworzyć tak W domu była wiolonczela po pradziadku i plany,
wyjątkowy duet, najlepszy na świecie. Chyba że będę na niej grała, ale na planach się skończynie mogłaby sobie Pani pozwolić na taką ło. Myślę, że dobrze się stało, bo nie muszę nosić
tak dużego instrumentu. Dzięki temu, że zostaswobodę z innym pianistą?
Kaja Danczowska: No i chyba nie z każdą łam pianistką, mogłam studiować u wielkiego
córką, bo to musi być córka niezwykle wrażliwa Krystiana Zimermana.
i nie tylko utalentowana, ale czująca podobnie do
 Wśród pamiątek rodzinnych mają Panie
mnie, czyli w trochę zwariowany sposób.
Justyna Danczowska: Oprócz wspólnej ogromny zbiór dokumentów związanych
wrażliwości łączy nas wyjątkowa empatia. Za z wieloletnią mentorką pani Kai Danczowskiej
– wybitną polską skrzypaczką Eugenią Umińnami wiele lat wspólnego grania.
ską – ten zbiór i spisane wspomnienia były ma Dziadek pani profesor, Dezyderiusz Dan- teriałami do książki Eugenia Umińska – dama
czowski, był wybitnym, uznanym na świecie wiolinistyki we wspomnieniach Kai Danczowwirtuozem wiolonczeli, a mama Beatrycze, skiej, autorstwa Katarzyny Marczak.
Kaja Danczowska: Jest to książka o miłochoć z wykształcenia historyk sztuki, też pięknie grała na tym instrumencie. W trzecim po- ści, która może zaistnieć pomiędzy nauczyciekoleniu Pani zamieniła wiolonczelę na skrzyp- lem i uczniem. Pomimo że czytałam te listy pani
ce, chociaż w domu była świetna wiolonczela profesor tyle razy i książka już wyszła, one wciąż
po dziadku. Łatwo było zostać skrzypaczką mnie zdumiewają i bardzo poruszają.
w domu wiolonczelistów?

Fot. Paweł Zapendowski-Bitka

egoroczna Rzeszowska Jesień Muzyczna zakończyła się wspaniałym recitalem Kai Danczowskiej – jednej z najwybitniejszych
polskich skrzypaczek. Artystka wystąpiła z córką Justyną Danczowską, która jest znakomitą, niezwykle utalentowaną pianistką.
Brawami na stojąco rzeszowscy melomani dziękowali za wspaniały występ wykonawczyniom finałowego koncertu. W programie
znalazły się: Preludium i Rondo z Partity G. Bacewicz, Sonata na skrzypce i fortepian P. Glassa oraz Sonata na skrzypce i fortepian
F. Saya. Pomimo że są to mało znane utwory, rzeszowska publiczność przyjęła je entuzjastycznie, a jej owację artystki nagrodziły bisami. Usłyszeliśmy Humoreskę A. Dvořàka, Kujawiaka a-moll H. Wieniawskiego oraz Poemat Z. Fibicha.

 Pani Justyna Danczowska, po zwycięstwach
w konkursach pianistycznych w Płocku, Szafarni i Krakowie oraz konkursie muzyki kameralnej w Neuchatel i w Zurychu, odbyła studia
w Bazylei w mistrzowskiej klasie Krystiana
Zimermana.
Justyna Danczowska: Przez cztery lata studiowałam u najlepszego pianisty świata – Krystiana Zimermana, a potem dwa lata w Zurychu
u rosyjskiego pianisty Konstantina Scherbakova.
 Dlaczego wybrała Pani muzykę kameralną?
Justyna Danczowska: To się stało samoistnie. Lubię i mam smykałkę do współgrania, do
wyczuwania partnera muzycznego, odgadywania jego myśli i jego interpretacji. Oczywiście,
trzeba najpierw nauczyć się bardzo dobrze grać
na instrumencie, żeby być dobrym muzykiem
kameralistą. Dlatego kształciłam się w tym kierunku przez wiele następnych lat, ale kameralistyka była zawsze moją ulubioną formą muzykowania. Jak rozpoczęłam naukę u Krystiana Zimermana, to mistrz od razu to dostrzegł, założył
trio, w którym grałam, i robił mi lekcje z utworami kameralnymi. Czasami proponował, abym 
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 zagrała także coś solo, ale jednak kameralistyka

była na pierwszym planie. Krystian Zimerman
uważał bowiem, że należy rozwijać w człowieku to, w czym jest najlepszy, a nie realizować
z góry założony program. Jestem mu bardzo za
to wdzięczna.
 Teraz nie tylko wspólnie występujecie, ale
także pracujecie obie w jednej uczelni – Akademii Muzycznej w Krakowie.
Kaja Danczowska: Tak, to jest wielka przyjemność.
 Pani Justyna występuje nie tylko z mamą,
ale również z wieloma innymi muzykami.
Justyna Danczowska: I zawsze są to dobrzy
muzycy. Często gram z wiolonczelistą Bartoszem

Koziakiem, który chociaż jest krakowianinem,
uczy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Już niedługo będę grała koncerty ze skrzypaczką Orianą Masternak. Występujemy wspólnie
z Agatą Szymczewską związaną z Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Występowałam również z Ilją Gringoltsem, Piotrem Pławnerem, Aleksandrą Kuls. Gram z wieloma znakomitymi muzykami.
 Podczas jubileuszu 40-lecia pracy twórczej
Bogdana Toszy w Filharmonii Krakowskiej był
moment, gdy zagrała Pani na skrzypcach fragment arcytrudnego 24. Kaprysu Paganiniego,
kręcąc jednocześnie hula-hop. Ten filmik zrobił w Internecie furorę.
Kaja Danczowska: Pomyślałam sobie, że

BAŚŃ O MIŁOŚCI
Premiera w łańcuckim zamku

Fot. Weronika Krupa

Ryszard Zatorski
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wórca sielankowego widowiska
dworskiego,
reżyser Jan Nowara, który
jest także z wykształcenia
filologiem, potrafił docenić
i wysmakować niełatwą materię barokowego języka, zwłaszcza że ujętą
w formę wierszowaną. Bo taką jest Ermida
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Ermida albo Królewna pasterska, czyli wedle oryginału komedyja pieczętująca się rodowodem
siedemnastowiecznym, a dokładnie napisana
przez wspomnianego autora w 1664 roku. Ponad trzy i pół wieku temu, ale ze współczesnością w silnej więzi niezmiennym od wieków
marzeniem o miłości spełnionej. Ta sielanka
miłosna udramatyzowana przez zdolnego
i wykształconego autora tej sztuki – magnata, który miał wszak ważny życiowy związek
z Łańcutem i najważniejszą tam posiadłością
– wystawiona premierowo 16 listopada br.
w zamku, miała poniekąd posmak realności
przedwiecznej. I to nie tylko poprzez scenograficzne uformowanie obrazów i kostiumy
autorstwa Marzeny Wodziak, ale i naturalne
otoczenie oraz wystrój sali balowej, w którym
to widowisko się działo i było przeżywane
przez widzów.
Miejsce to współcześnie mocno kojarzone jest z corocznymi muzycznymi koncertami
festiwalowymi. I bez przesady Ermidę Nowary, albo choćby jej fragmenty, z powodzeniem można by pokazać miłośnikom owych
majowych wydarzeń. Bo w tym spektaklu
tyleż słowo, tak kształtnie, z taką precyzją
uformowane przez aktorów, dociera czytelnie,
ileż i żywa muzyka oraz niezliczone fragmenty, rzec można w śpiewne arie przemienione
sprawiają, że uczestniczymy poniekąd jakby
w operowym widowisku. Wielkie to zatem
i dzieło kompozytora Wojciecha Głucha,
i sprawcza moc muzyki, która buduje nastrój
i organizuje wręcz kompozycyjnie całość.
Wspomnianej żywej muzyki przez cały czas
16

Dagny Cipora (Ermida) i Mateusz Mikoś (Filander)

trwania widowiska i stale obecnego zespołu, któremu kompozytor zezwolił – wzorem
barokowych przykładów – na improwizacyjne dopełnianie napisanych utworów, na
trafne wyszukanie polifonicznych motywów
w utworze. Co muzycy z wiodącą funkcją pianisty Tomasza Jachyma realizują – flecistka
Urszula Baran, wiolonczelistka Patrycja Machała i znany gitarzysta Andrzej Paśkiewicz.
Ale jakże wyraziście wykorzystują to aktorzy,
a zwłaszcza przyciągające urodą i wokalnym
talentem panie – Justyna Król jako pasterka
Lisetta o jazzującej umiejętności i barwie głosu, podobnie Magdalena Kozikowska-Pieńko
jako dama dworu Laurella i kreatorka głównej
postaci Dagny Cipora, czyli sceniczna Ermida.
Zachwycały solowo i w niezwykłej harmonii
wielogłosowej w partiach wspólnych. Wielki kunszt aktorski i wokalny, ale i widoczna
opieka w tym względzie Bożeny Stasiowskiej-Chrobak, na co dzień przewodniczki uniwersyteckiego chóru.

po poważnych przemówieniach i wręczeniu medali, trzeba pokazać coś wesołego, żeby się każdy
uśmiechnął.
 Panie rozumieją się nadzwyczajnie i kochają
razem grać. Wasze wspólne interpretacje były
wspaniałe, wywarły ogromne wrażenie i pozostaną w mojej pamięci na zawsze.
Kaja Danczowska: To jest dla nas najważniejsze, że koncert podobał się publiczności,
a jeżeli wywarł na pani takie wrażenie, to jestem
szczęśliwa i te słowa są największym komplementem.
 Zofia STOPIŃSKA

Z podobnym podziwem dla krasomówczych i sytuacyjnych interpretacji staropolskiej sztuki należy się odnieść do kreacji
Małgorzaty Machowskiej jako ochmistrzyni
pasterek Alizby i wróżbitki oraz do pozostałych wykonawców, adoratorów Ermidy – króla
Filandra, w którego wciela się z wielką gracją
i autentycznością miłosnego uwielbienia Mateusz Mikoś oraz przewrotnego w uczuciach
pasterza Amintasa, wszak narzeczonego pasterki, a tymczasem próbującego podstępem
usidlić królewnę Ermidę, co Michał Chołka
z komediowym talentem czyni znakomicie ku
uciesze widzów, podobnie jak i pasterz Tyrsis, grany przez Pawła Gładysia. A przoduje
w tym, co wynika i z przypisanej w utworze
roli, i z wielkiego talentu aktorskiego Roberta Żurka, że Adrast, sługa króla, uformowany przezeń scenicznie, to wręcz konglomerat
cech różnorakich na czele z komiczną bezczelnością, chwilami jako żywo przywodzący
porównanie sytuacyjnymi scenkami z komediową postacią Papkina z Zemsty czy Sienkiewiczowskiego pazernego Rzędziana z Ogniem
i mieczem. A wszystko to toczy się żywo, interesująco, gdzie słowo, muzyka i śpiewne
partie łączy jeszcze ruch, jakby owe postaci
na scenie przemieszczały się baletowo w tym
baśniowym poniekąd świecie, co z kolei dzieje
się według pomysłów choreograficznych Tomasza Dajewskiego, artysty znanego dobrze
rzeszowskim teatromanom.
Pomysł Jana Nowary, dyrektora Teatru
Siemaszkowej i zarazem reżysera tegoż widowiska, na stworzenie sceny dworskiej wypalił
premierowo bardzo interesująco. I zapewne
podobnie zostanie przyjęty w innych dworskich obejściach, gdzie wedle planów ma być
wystawiana Ermida. Ale i na scenie tradycyjnej, własnej teatru, też z powodzeniem mogłaby się sprawdzić ta sielankowa wędrówka
do arkadyjskiego szczęścia, do wymarzonego
miejsca wieńczonego więzią miłości. Która
nomen omen w tydzień po tej premierze splotła bardzo realnie ową sceniczną parę, Ermidę
i Filandra, w związek małżeński sygnowany
ślubem Dagny i Mateusza. A przepowiedział
to przed wiekami poeta staropolski. Jakże
wielka jest moc sztuki i miłości.
 Ryszard ZATORSKI
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Piotr Rędziniak

K

oniec roku to tradycyjnie
okres podsumowań, rankingów, sprawozdawczości.
Też czas na osobiste refleksje,
oceny i wspomnienia, jaki ten
rok był, co nam przyniósł, co
zabrał. Jak nas zmienił? Pragnę zatem i ja podzielić się kilkoma refleksjami na temat tego,
co w kulturze, a zwłaszcza na moim podwórku
w Biurze Wystaw Artystycznych i u powiązanych z nim artystami i środowiskami, działo się
w tym czasie.
Warto więc przypomnieć kilka wystaw
i wydarzeń kulturalnych z życia rzeszowskiej
galerii sztuki. Z wielkim rozmachem i dzięki
wielkiemu wsparciu prezydenta Rzeszowa, marszałka województwa i rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Sztuki UR Pierwsze Triennale Malarstwa Studenckiego – bezprecedensowy międzyuczelniany konkurs studencki, którego prestiż
oceniony został wysoko poprzez wspomnianych
patronów i zaprezentowany w profesjonalnej galerii sztuki współczesnej w Rzeszowie.
W kwietniu pokazaliśmy mistrzowską wystawę „W kręgu Profesora Białogłowicza”, na której obok dzieł mistrza prezentowane były obrazy
Arkadiusza Andrejkowa, Kamili Bednarskiej,
Łukasza Gila, Tomka Mistaka, Basi Porczyńskiej
i przedwcześnie zmarłego Macieja Wieczerzaka. 18. edycja Nocy Muzeów w maju zapewniła
ogromną oglądalność dwóm wystawom, które
były swoistą wizytówką rzeszowskiej twórczości zarówno profesjonalnej, jak i tej amatorskiej,
a były to wystawy: Rzeszowska Grafika artystów
będących absolwentami Wydziału Sztuki, Pracowni Druku Płaskiego i jego obecnych pracowników; druga to również po raz pierwszy w BWA
wystawa dokonań twórczych, plastycznych, pedagogicznych, które odbywają się przez cały rok
w 19 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Nie
sposób pominąć kilku wystaw, które pokazali-

śmy w naszej galerii: Biennale ZPAP, Poplenerowa Wystawa „Kolbuszowa”, wystawy artystów
z Polski i Podkarpacia tj. rzeźby Piotra Burgera
i malarstwa Piotra Wójtowicza – artystów z Krosna, malarzy krakowskich Leszka Misiaka i Sławomira Lewczuka, rzeszowskich artystów (tak
bym chciał zakwalifikować) Patrycji Longawy
z Jeżowego, która jest jedną z najbardziej znanych młodych polskich plakacistek na świecie
i wspaniałej wystawy
jubileuszowej 40-lecia pracy twórczej
Andrzeja
Korca,
który od ukończenia
studiów w krakowskiej ASP jest nauczycielem i pedagogiem rzeszowskiego
„Plastyka”. Z tą szkołą rzeszowskie BWA
ma ścisły związek
i współpracę, którą Na wystawie 5. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje
w tym roku zacieśni- – Rzeszów 2019
liśmy, tworząc Galerię Jednego Obrazu ze Zbiorów BWA. Pisałem grup odbiorców, że sztuka, którą oferujemy, jest
w poprzednim numerze o prezentowanych tam raz bohaterem, raz tłem dla ich spotkań i komujuż trzech obrazach artystów, którzy mieli szcze- nikacji oraz wymiany doświadczeń. Bo tu odbygólny związek z tą szkołą: Zygmunta Czyża, Sta- ły się wydarzenia skrajne, jak inauguracja 100.
nisława Kuci i Janiny Ożog-Czarnowskiej – ne- wydania kwartalnika „Fraza”, zajęcia z Tai Chi,
storki rzeszowskiego środowiska artystów, która lekcje języka angielskiego, warsztaty Vedic Art
w ciszy i nieoczekiwanie odeszła od nas w lipcu oraz wiele, wiele innych.
Rekordowe frekwencje na wernisażach
tego roku.
Skoro o zbiorach BWA wspomniałem, to naszych wystaw cieszą i napawają optymitę kolekcję wzbogaciliśmy w tym roku o trzy zmem, że w naszym społeczeństwie jest ciągle
unikatowe grafiki rzeszowskiego artysty gra- głód estetycznych i duchowych potrzeb. Za
fika Kamila Jodko, ofiarowany autorski do ten głód i Państwa obecność w Domu Sztuwystawy plakat Patrycji Longawy oraz obraz ki, którego jestem gospodarzem wraz z moim
Nagroda Zakup Łukasza Rudeckiego z Kato- zwierzchnikiem prezydentem Rzeszowa, dzięwic, który jest laureatem konkursu wieńczącego kuję! W okresie świątecznym i noworocznym
tegoroczną działalność wystawienniczą BWA życzę czytelnikom i zapewne stałym bywalcom
w Rzeszowie, tj. 5. Triennale Polskiego Malar- naszej galerii wielu doczesnych dóbr zdrowia,
stwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje pokoju i miłości, a także tych duchowych.
– Rzeszów 2019. Dzięki organizacji tego przed Piotr RĘDZINIAK
sięwzięcia artystycznego Rzeszów jest obecny

MUZYCZNE ZADUSZKI
Jedna osobowość i dwie imprezy

2

listopada br. w Hotelu Iskierka w Mielcu odbył się kolejny koncert pod nazwą Muzyczne Zaduszki. Z różnych stron Polski i z zagranicy przyjechali muzycy związani z tym miastem,
aby zaprezentować swoją twórczość i utwory
artystów, którzy w ostatnim czasie zmarli. Licznie zgromadzonej publiczności przypomnieli
zatem, co było grane i śpiewane dziesięć, dwadzieścia, a nawet czterdzieści lat temu. Owacjami powitano zespół Trzecia Zmiana (Jan Maan,
Wacław Firlit i Kuba Jarosz). Grupa R (Wiesław
Jarosz, Anna Kara z domu Krzak, Roman Kara,
Jerzy Krużel) przypomniała obecnym na sali, co
studenci Politechniki Rzeszowskiej grali w la-

tach 80. Z pełnym dostojeństwem z własnymi
utworami wystąpił poeta, kompozytor, pieśniarz, satyryk Jerzy Mamcarz – prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów i dyrektor
Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”,
laureat wielu konkursów i animator kultury. Jerzy zaśpiewał również kilka pieśni Okudżawy,
piosenki Osieckiej i Grechuty, skutecznie wciągając do wspólnego śpiewania publiczność. Później wystąpił Andrzej Szęszoł z zespołem (Jarek
Dzień, Olga Szęszoł, Radosław Dembiński, Joanna Paluch). Na koniec kilka utworów zagrał
Andrzej Szęszoł w duecie z Wacławem Firlitem.
Występy kolejnych wykonawców zapowiadał,

Fot. Jacek Nowak

Głód potrzeb duchowych

na polskiej mapie istotnych wydarzeń kultury
i sztuki wysokiej. Żal tylko, że minister udział
swój zaznaczył honorowo, a nie finansowo.
Grudzień dopiero się zaczyna, a my wcale
nie zamykamy galerii, bo 14 i 15 grudnia zapraszam na Świąteczne Targi Sztuki Rzemiosła współorganizowane z Niezłą Sztuką, która
od dwóch lat zadomowiła się w kawiarni BWA.
To jej właściciel Tomasz Drachus i menedżerka
Dominika Kobiałka wzmacniają ofertę kulturalną, zapraszając w podwoje Domu Sztuki zainteresowanych szeregiem warsztatów, spotkań
i koncertów. Mam wrażenie, że BWA szeroko
otworzyło swoje drzwi dla różnych środowisk,

KULTURA  SZTUKA

Z KRĘGU SZTUKI

prezentując swoje wiersze, Andrzej Ciach, mielecki poeta, autor wielu tekstów śpiewanych na
scenie przez wykonawców.
Wieczór bardzo udany, pełny satyry, poezji i muzyki. Andrzej Szęszoł, jeden z głównych organizatorów mieleckich Muzycznych
Zaduszek, od kilku lat stał się również pomysłodawcą i jednym z głównych organizatorów Muzycznych Zaduszek w Pensjonacie Szeptucha
w Polańczyku. W dniach 22–24 listopada spotkali się ci, którzy chcieli przy poezji i muzyce
wspominać zmarłych artystów, oraz ci, którzy
zechcieli tą poezją i muzyką z publicznością się
podzielić. Fajna impreza, spotkali się ci, którzy
widują się raz czy dwa razy do roku, oraz ci, którzy widują się na co dzień, ale nie mają czasu
prywatnie ze sobą porozmawiać.
Dwudniowy koncert zaduszkowy rozpoczął z gitarą bieszczadnik Mariusz Dziob, po 
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 nim wystąpili Natalia Szczypuła przy akompa-

niamencie Witolda Górala (gitara) oraz Jacek
Kadis, poeta i pieśniarz z Kraśnika. Utwory
swojego autorstwa przedstawił Jacek Pikuła,
pieśniarz, znany w Polsce jako bezdomny (ale
obecnie ma już dach nad głową). Przez ten
weekend wystąpił jeszcze kolejny bieszczadnik,
Piotr Rogala, który zawsze pozytywnie zaskakuje publiczność swoimi nowymi utworami. Po
raz pierwszy pojawił się Andrzej Wawrzyniak,

poeta, muzyk, pieśniarz ze Zduńskiej Woli – gitara, fajny głos, mądre słowa. Zagrał także Radosław Barłowski i Andrzej Szęszoł z zespołem.
Te dwa wieczory umilał swoją poezją niezastąpiony mielecki poeta Andrzej Ciach.
Dziennik „Nowiny” w 2019 roku rozstrzygnął cykliczny plebiscyt Osobowość Roku – 2018.
W kategorii kultura w powiecie mieleckim wygrał Andrzej Szęszoł i teraz jestem pewien, że ta
nagroda należała mu się jak mało komu. Jestem

pełen podziwu, że ten przedsiębiorca, mąż, ojciec
rodziny znajduje czas na to, aby zorganizować
kilka bądź co bądź dużych imprez kulturalnych
w roku – w Mielcu, gdzie pracuje i mieszka, oraz
w Bieszczadach, gdzie się „resetuje”. Transport,
nagłośnienie, instrumenty, oświetlenie, wyżywienie, noclegi itd. itp. przy imprezach niskobudżetowych to naprawdę duże wyzwanie.
 Bogusław KOBISZ

USŁYSZ SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ
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Kontakt z Rzeszowem i macierzystą szkołą

„Utwór w swojej idei nawiązuje do tendencji
obecnych w malarstwie w XX wieku: unizmu,
suprematyzmu, surrealizmu oraz malarstwa
przestrzennego” – tak w wielkim skrócie skomentował swoją najnowszą kompozycję jej twórca Dominik Lasota. A stało się to przed listopadowym wykonaniem utworu w sali koncertowej
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Była to prapremiera tego utworu, którego oryginalny tytuł brzmi …spacer of the imagination…
Nie była to pierwsza prezentowana w Rzeszowie
kompozycja tego młodego twórcy.
Dominik Lasota jest absolwentem Zespołu
Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Już w czasach szkolnych dał się poznać od strony swoich
możliwości instrumentalnych, dyrygenckich
i kompozytorskich nie tylko w macierzystej
szkole. Aktywnie współpracował z Katedralnym

SELFIE H. B.
Bakuła sama o sobie
Andrzej Piątek

D

o czytania pod choinką! Nakładem „Znaku”
ukazał się wywiad rzeka Hanna Bakuła. Selfie/Autoportret.
Pisarka, malarka pastelowych
portretów, scenografka, projektantka damskich ubrań i rzeczniczka kobiet
przeprowadziła go… sama z sobą!

Chórem Chłopięco-Męskim Pueri Cantores
Resovienses. Wyższe studia muzyczne kontynuował na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Biegańskiego. Jest laureatem sześciu ogólnopolskich
konkursów kompozytorskich. Jego kompozycje
doczekały się ponad 60 wykonań publicznych.
Nie tracąc kontaktu z Rzeszowem i macierzystą
szkołą, przygotowywał oryginalne swoje kompozycje wykonywane przez orkiestrę i chór szkoły.
Najnowsza jego kompozycja jest na wskroś
utworem o charakterze współczesnym. Twórca
pozostawia słuchaczom bardzo szerokie możliwości jego interpretowania, według własnych
odczuć, jakich doznaje podczas wolnego najczęściej biegu następujących po sobie elementów
instrumentalnych i wokalnych, które na partyturze zostały oznaczone jednostkami biegnącego

czasu. Tempo utworu, jego dynamikę kompozytor pozostawił w dużej mierze w gestii dyrygenta,
pozwalając jednocześnie słuchaczom na bardzo
swobodny jego odbiór. Zaskakujący jest również
skład grupy instrumentalnej wykonującej trwającą około 40 minut kompozycję. Wykonują go:
Rzeszowski Kwintet Akordeonowy Ambitus V,
Kwartet Instrumentalny w składzie: flet, skrzypce, wiolonczela i organy, a ponadto Zespół Wokalny Unanime oraz Zespół Wokalny Studentów
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Za pulpitem dyrygenckim stanęła i bardzo
sprawnie poprowadziła ten niewątpliwie trudny
do zrealizowana koncert wykładowczyni rzeszowskiej uczelni Anna Marek-Kamińska.

Jej styl życia, bycia i poglądy
dla części kobiet są nadal wzorem.
Wieloletnia felietonistka „Playboya”, w latach 1981–1989 mieszkała
w Nowym Jorku, projektowała tam
kostiumy i scenografie do spektakli
na Broadwayu, co dostrzegł i nagrodził „New York Times”. Osobowość
wyzwolona i niezależna, na prywatnych wizytówkach podpisująca się
„osoba kontrowersyjna”, zdradza
nam przepis na dozgonną przyjaźń z czterema byłymi mężami. Opowiada o Nowym Jorku i środowisku artystów, które nazywało ją
„Witkacym w spódnicy”.

Z głębin prywatnego archiwum pamięci i spraw zapisanych
snuje opowieść m.in. o Osieckiej,
Tyszkiewicz, Figurze, Kwaśniewskiej, Jarudze-Nowackiej, Głowackim, Passencie, Menuhinie i Grace Jones. Biogramy znanych osób
i obszerne podpisy pod zdjęciami
same w sobie są błyskotliwymi
felietonikami. A humor i cięty język
sprawiają, że nie można oderwać
się od całej lektury. Pod choinką, przy dobrym
trunku!

DROGA DO SZCZĘŚCIA
D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego filmu na projekcje filmowe i dyskusje. Pokazy w poniedziałki
o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7.
Karnety miesięczne na trzy filmy są
w cenie 25 zł, a wejściówki pojedyncze
na każdy po 10 zł.
2 grudnia – Supernova, reż.
Bartosz Kruhlik. Polski dramat obyczajowy, thriller (2019). Film startował w konkursie głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni (16–21 września br.). Bar18

tosza Kruhlika wyróżniono nagrodą za debiut
reżyserski. Jest on absolwentem Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego filmy były pokazywane setki razy na polskich i zagranicznych

 Jerzy DYNIA

 Andrzej PIĄTEK
festiwalach, gdzie zdobyły blisko 150 nagród
i wyróżnień.
9 grudnia – Portret kobiety w ogniu, reż.
Céline Sciamma. Dramat obyczajowy produkcji
francuskiej (2019). Podsycany przez tajemnicę
płomień zakazanej miłości wybucha ze zdwojoną siłą – przekonuje ta najpiękniejsza love story
roku. Film ten podbił serca publiczności festiwalu w Cannes i uwiódł jurorów, którzy nagrodzili
go za scenariusz.
16 grudnia – Nie ma nas w domu, reż. Ken
Loach. Dramat produkcji francusko-belgijskiej
(2019). Najnowszy film mistrza brytyjskiego i światowego kina, dwukrotnego zdobywcy Złotej Palmy
to poruszająca i chwytająca za serce opowieść o rodzinie, marzeniach i drodze do szczęścia.
 Andrzej OSIŃSKI
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WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
rochę śmiechu jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Nawet
naszym ministrom wojny zapatrzonym w swoje niemieckie
czołgi, amerykańskie samoloty i – oprócz marynarskiego złomu
– jeden w miarę nowy okręt patrolowy. W wojsku ponoć nigdy nie służyli, bo albo
zdrowie nie dopisywało, albo głowa nie nadążała. Uwielbiają za to defilady i kompanie honorowe, zwłaszcza gdy im salutują. Sam minister wojny, Mariusz Błaszczak,
twierdzi, że silna armia to silne państwo. Ale przecież takie państwa, jak Szwajcaria,
Szwecja czy Japonia mają kiepskie armie – jeśli nie liczyć mocnej gwardii szwajcarskiej w Watykanie – i jakież to silne państwa! Siła państwa leży bowiem w czym innym. Chociaż nie mam nic przeciw sprawnej armii. Jako były oficer jestem nawet za.
Jednak o sile państwa decyduje przede wszystkim jego pozycja gospodarcza,
sprawność instytucji państwowych spełniających służebną funkcję wobec swoich
obywateli, szacunek dla prawa, poczucie odpowiedzialności za państwo i otwartość
na świat. Cóż nam nawet z silnej armii, jeśli państwo nie potrafi poradzić sobie z morzem ziejącej zewsząd nienawiści, bałaganem edukacyjnym oraz prawnym, a nawet
drogowym bandytyzmem? Jeśli wódz mówi mi, że nie trzeba się znać, natomiast
trzeba uczciwie patrzeć w przyszłość, to tracę wiarę w siłę swojego państwa. Miał na
myśli desygnowanych na kluczowe stanowiska w państwie. Jeśli Stanisław Piotrowicz
awansował na prawniczy kryształ, wszystko jest możliwe.
Dlaczego rozpisuję się o sile państwa na bazie armii i jego realnej sile? Reżimowa telewizja grzmiała, że 11 listopada wszyscy rodacy jak jeden mąż i żona winni bez
wyjątku być dumni z polskości. Nie wiem, dlaczego wtedy tylko. Nagle okazało się,
że kilku happenerów postanowiło sobie pokojowo i z fantazją zakpić z militarnej siły
naszego państwa. Wojsku też przysługuje szczypta humoru. Coś na ten temat wiem.
Otóż jeden z owych happenerów jest akurat przykuty do wózka inwalidzkiego. Zatem jego koledzy obudowali mu ten wózek tekturowymi elementami tak, że wyglądał
jak mały czołg. W ten sposób zmodernizowaną maszyną inwalida wjechał na plac
Piłsudskiego i skierował papierową lufę papierowej atrapy czołgu w kierunku warty
honorowej. Sytuacja zabawna w zestawieniu z wypacykowaną kompanią honorową.
Jednak nie dla wszystkich. Minister od wojny nie cierpi na nadmiar poczucia humoru i zagrzmiał świętym oburzeniem, nazwał tę inscenizację absolutnym skandalem
i skierował sprawę do prokuratury. Specjalną oprawę temu oburzeniu zafundowała
kurska telewizja reżimowa, a służby mundurowe podjęły intensywne śledztwo. Tak
komicznej i groteskowej sceny z ministerialną reakcją nawet Mrożek nie wymyśliłby.
Czyżby znowu głupi lud miał to kupić?

T

REPUBLIKA BANASIOWA
amiętamy, jak jedna z posłanek PiS pozwoliła sobie zagłosować przeciw mianowaniu Mariana Banasia, faworyta naczelnika na prezesa NIK-u. Publicznie obsobaczył ją za to osobiście sam naczelnik państwa, czyli szeregowy poseł, który uczynił
Sejm swoją osobistą własnością. Ciekaw jestem, czy posłankę przeprosił, gdyż szybko
okazało się, że kobiecina wiedziała lepiej od niego, co ma zrobić. Przecież to nie ona,
lecz on popełnił świadomy błąd.
Kłamanie zbiorowe w sprawie nieskazitelnej postaci Mariana Banasia tylko pogorszyło wizerunek władzy i stworzyło sytuację patową w kierownictwie NIK. Że
w zaparte, wbrew oczywistościom, szedł sam zainteresowany, nikogo nie dziwi. Ale
zarządzający służbami specjalnymi? Miało być mieszkanie+, a wyszło mieszkanie na
godziny, w dodatku w szemranym towarzystwie. Aż dziw bierze, że Marian Banaś
nie kazał mianować się swoim zastępcą. Kaligula swojego konia przecież mianował.
Jeśli prawomocnie wybrany prezes NIK zaprze się, nie bardzo jest z nim co zrobić. Chyba że prezydent zastosuje prawo łaski i uniewinni go od wszelkich zarzutów.
Przecież już ułaskawiał kogoś jeszcze nieskazanego prawomocnym wyrokiem. Bo
majstrowanie przy konstytucji z takiego powodu jak arogancja władzy zakrawa na
kpiny właśnie z konstytucji i wszystkich, którzy w powszechnym referendum ją zaakceptowali. Okazuje się, że upadać też trzeba umieć. I jak tu nie brać piguł na uspokojenie? Chociaż pewien satyryczny klasyk twierdzi, że lepsze są wówczas piguły na
rozwolnienie. Wprawdzie jest się zafajdanym, ale ponoć bardzo spokojnym.

P

 Roman MAŁEK

ODPRYSKI
JEST TAKI DZIEŃ
grudniu dni są najkrótsze,
a noce najdłuższe. I jakaś uroczysta odświętność panuje w tym ostatnim miesiącu roku.
Wynika to chyba z tego, że najczęściej pojawia się wtedy
śnieg i zbliżają święta. A na czym polega czar śniegu? Jest cichy. I biały. Cisza jest zawsze dostojna, w odróżnieniu od pospolitego hałasu, w którym trudno myśleć. W ciszy człowiek
chętniej skłania się do zadumy i skupienia. Wszystkie rzeczy, małe i wielkie, by się narodzić, potrzebują ciszy. A biel
to czystość i niewinność. W tym czasie tęsknota za utraconą
przez grzech czystością daje się zmierzyć zachwytem, który
ogarnia duszę, kiedy na ziemię spadnie pierwszy śnieg. Matka przed urodzeniem dziecka stroi dlań kołyskę. Świat oczekujący przyjścia Zbawiciela obleka się w biel. To oczekiwanie właśnie stanowi istotę grudnia. Oczekiwanie na święta.
Wszyscy mniej lub bardziej przeżywamy radość wigilijnej wieczerzy. Mająca charakter sakralny, jest tak mocno
związana z nami uczuciowo, że w oczach wielu z nas przesłania właściwe święto. Staje się treścią, a nie wstępem. Tradycyjne potrawy spożywane wtedy są symboliczne i niezmienne. Choćby kutia. Pszenica zmieszana z makiem i miodem.
Mak to spokojny sen, a miód to słodycz. I dzielenie się opłatkiem. Wyciągnięte dłonie z okruchem chleba sięgają ponad
rzeczywistość.

W

FELIETON

WIROWANIE NA PLANIE

wesołych świąt
Moja przygoda z Wigilią rozpoczęła się dopiero w wieku około 7 lat. Po śmierci towarzysza Wissarionowicza, kiedy to rodzice mogli wrócić do Rzeszowa. Wcześniej w święta radość dawała mi tylko choinka. A tu w Rzeszowie mały
domek na Budach, dziadkowie, ciocie, wujkowie, choinka,
świeczki, na podwórku w budzie Azor, w kurniku kilka kurek. Domek mały, acz murowany. A w nim ze 20 osób. Ciotki, wujkowie, ich dzieci. I my. Mama, tata i brat. Z pieców
napalonych drewnem emanuje jakże ciepły, bajkowy zaczarowany zapach. Przed domem ścieżki odgarnięte, posypane
żużlem z pieców. A w kuchni zapachy wyczarowane przez
babcię, która wbrew zakazom i dziadka i rodziców raz po raz
w tajemnicy podsuwa nam coś ze swych wypieków.
Czasy się zmieniają. Nie ma już domku na Budach.
Pozostaje pamięć. Tamtych wigilii i późniejszych, w małym mieszkaniu rodziców. Teraz sami jesteśmy dziadkami
i urządzamy Wigilię. I jak kiedyś, obecna babcia raz po raz
dopieszcza czymś wnuka. To dowód, że historia się powtarza. I w święta życzę sobie i wszystkim, by coś takiego trwało
wiecznie.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Jerzy Maślanka

RZĄDOWA
ALMA MATER
Grzmią fanfary, nasza racja,
siłą partii – edukacja.
Herold jak natchniony woła:
Nowogrodzka to jest szkoła!
Z jej statutu i założeń
treść programu wszystkich wzrusza.
Jak się z osła robi posła,
a z blagiera cud geniusza.
Pajac się ministrem staje,
co wyzwaniom wszem podoła,
bo z czarnego tworzy białe,
a z grzesznika archanioła.
Jej rektorem – dyrektorem
jest nam znany pan nad pany,
w jego berło i koronę
wierzą wierne parafiany.

ROZMAITOŚCI

Cieszy atmosfera miła,
a wynika z dokumentów,
ta Sorbona wykształciła
nam dwa wory absolwentów.

Przy blasku
choinki
Baran (21 III–20 IV)
Fortuna będzie Ci sprzyjać
i to przez dłuższy czas.
Byk (21 IV–20 V)
Przy blasku choinki inaczej
spojrzysz na bliską Ci osobę.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Uważaj na żołądek i na wątrobę.
Rak (22 VI–22 VII)
Zaraz po Nowym Roku weź
się za zaległą rodzinną sprawę.
Lew (23 VII–23 VIII)
Merkury będzie się Tobą
opiekował, zatem dobry
czas do przemyślanych zakupów.
Panna (24 VIII–22 IX)
Od gości się nie uchronisz,
tym bardziej że ich wcześniej zapraszałaś.
Waga (23 IX–23 X)
Zaczniesz mocno stąpać po
ziemi.
Skorpion (24 X–22 XI)
Odrobina zdrowego egoizmu będzie w sam raz.
Strzelec (23 XI–21 XII)
Zapowiadają się spotkania
rodzinne, służbowe i biznesowe.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Czas wzmocnionych więzi.
Nie strać tego.
Wodnik (21 I–19 II)
Czas pomyśleć o powiększeniu rodziny.
Ryby (20 II–20 III)
Nie będziesz mieć powodów do zamartwiania się
przez dość długi czas.

W niej jest siła i potencjał,
gdy masz szczęścia odrobinę,
to jego magnificencja
pchnie w rządową cię drużynę.

Zbyszko zawsze jest w powadze,
kocha siebie, kocha władzę.
I łamie każdą barierę,
choć go Miller nazwał zerem.

Trybunał na pewno wzmocni,
jasno widać z jego twarzy,
nasz Stanisław „bezrobotny”,
i katolik, i towarzysz.

Prymusem jest szkoły Zeus,
cudotwórca nasz Mateusz,
niesie nam zwycięstwa nowe,
po-pisowe, pyrrusowe.

Błaszczak teraz jest od broni,
Antoniego on pogonił.
Miłość wodza jego celem,
jest posłuszny jak ratlerek.

On, walcząc o niepodległą,
to los rzucił swój na szaniec,
a w szufladzie, tak się zbiegło,
miał pistolet i różaniec.

W Beacie jest pewność, siła,
Europę nam zdobyła,
prawie jak Sobieski Wiedeń:
jeden do dwadzieścia siedem.

A Szumowski celnie mierzy,
pójdziemy w endoprotezy.
Po poprzednich lat udrękach
wzrost nastąpi w sztucznych szczękach.
Świat się dowie, że umiemy
rozgryzać wszelkie problemy.

Czeka sukces nas ogromny.
Cóż, dziękować pozostaje
za wysiłek wiekopomny,
że nam zarządzają krajem.

Nową erę kraj zaczyna,
z niej ministra ma Gowina,
On niczego nie przeoczy,
w razie czego w kosmos skoczy.
W nim jest siła, w nim jest wiara,
kulturą rządzić się stara,
lecz tu nie wystarczy chcieć,
trzeba ją po prostu mieć.

Don Antonio tuz, as z asów,
pragnie swą teorię ziścić.
Król, profesor, mistrz zamachów
i fenomen nienawiści.

Dziś wspaniałej tej ekipie,
żądnej władzy i profitów,
żaden czołg już nie zatrzyma
mętnej wizji dobrobytu.
Z obiecanek znakomicie
jawi się nam rajskie życie,
żywot piękny i dostatni,
i Wassermann też dodatni.

Nina Opic
SEKRET Y ŻYCIA

których często jest aż w nadmiarze w domowych apteczkach i kuchennych szafkach. Zdrowie to radość z każdego
szczegółu codziennego dnia: z uśmiechu przypadkowego
Życzenia z serca
człowieka, dobiegnięcia do autobusu, przeczytanej książGrudzień to szczególny miesiąc, kiedy, jak ki czy wybaczenia nawet w myślach komuś, kto był dla
w piosence Czerwonych Gitar, „wszyscy nas czy dla innych niemiły. Szczęście, jako kolejny składwszystkim ślą życzenia”. Są to życzenia nik życzeń, to symbioza zdrowia i radości przez każdego
zdrowia, radości, szczęścia i stu lat ży- z nas pojmowana indywidualnie, bowiem to, co jednego
cia oraz wiele innych zwykłych i niezwykłych życzeń. Nie czyni szczęśliwym, innego może unieszczęśliwić, jak na
wszystko od nas samych zależy, ale my sami możemy wpły- przykład bogactwo czy kariera zawodowa. Coś za coś...
nąć na wiele spraw. Na pierwszym miejscu zawsze jest zdro- Śpiewane życzenie „Sto lat” jest obecnie jak najbardziej
wie, bo bez niego nie cieszy ani modny strój, ani luksusowe możliwe. Ostatnio zmarł najstarszy człowiek na świecie,
auto, ani lukratywna posada. Tutaj wiele zależy od nas; od 138-letni Hindus, który do ostatnich swoich dni poruszał
naszego stylu życia, od spożywanego jedzenia, a nawet od się o własnych siłach i na pytanie dziennikarzy o receptę
miejsca posiłków i towarzystwa. Zdrowie to natura nie tylko na tak długie życie odpowiedział, że po prostu we wszystna talerzu, ale przede wszystkim to, co nas otacza: lasy, łąki, kim miał umiar i cieszył się wszystkim, jakby to miała
rzeki, morza, parki miejskie, a nawet wyhodowane własno- być jego ostatnia chwila... Warte przemyślenia są jego słoręcznie na parapecie doniczki z pietruszką, szczypiorkiem, wa. Zatem, niech w nas będzie ludzka mądrość życiowa
bazylią, rzodkiewką czy ratującą w stresie melisą. Zdrowie i niech nami kieruje w najbliższych dniach, miesiącach
to rozsądne korzystanie ze sztucznych suplementów diety, i latach. Wszystkiego najlepszego! 
w dwóch tortownicach 24 cm. Piec w temperaturze 170°C
ok. 30–40 min. Ostudzić.
Masa: 10 żółtek • 8 łyżek cukru • 10 dag czekolady deseIga Szumska poleca
rowej • 25 dag miękkiego masła • 2 łyżki mielonej kawy.
Czekoladę rozpuścić nad wrzątkiem. Na parze ubić żółtka
Ciasto: 30 dag cukru • 10 dag orzechów z cukrem. Gdy masa stanie się gęsta, kremowa – odstawić
włoskich • 10 dag mąki • 10 jaj (białek) • 25 i jeszcze ubijać do ochłodzenia. Dodać rozpuszczoną czedag surowych fig. Figi sparzyć wrzątkiem, ostudzić. Orze- koladę i kawę – delikatnie połączyć. Miękkie masło utrzeć
chy i figi posiekać. Ubić na sztywno białka, powoli dodając na pianę i stopniowo dodawać zimną masę jajeczną.
cukier. Stopniowo dodawać mąkę, siekane figi i orzechy, Przełożyć tort. Wierzch można polać polewą czekoladową
delikatnie wymieszać. Równocześnie upiec dwa placki albo wykończyć masą i udekorować figami i orzechami.

SMAKI RODZINNE

TORT FIGOWY

FRASZKI

LIMERYKI

Adam Decowski

Regina Nachacz

PATRIOTA?
Dla ojczyzny wszystko oddać raczy,
prócz willi, jachtu i daczy.

Od Łużyczanki z Dłużyny
nie ma piękniejszej dziewczyny,
figura, rudy włos,
uroda, piękny głos.
Stąd u innych kwaśne miny.

SZTUKA
Wielka to sztuka czasami
trzymać język za zębami.
Czesław P. Kondraciuk
PRZEGRANY
Był już prawie na szczycie
i przegrał życie...

MĄŻ STANU
Określenie „mąż stanu”,
że ktoś wielki dla kraju,
a tylko kawaler...

AFORYZMY
Mirosław Welz

Wilki wyją do księżyca, ludzie do mikrofonu.
***
Była w typie różnych typów.
***
Zegarmistrz umarł na brak czasu.
***
Na większość myśli szkoda słów.
***
Samotność nigdy nie zostawi nas samych.
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DZIAŁANIA SYSTEMOWE

Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym Rzeszowa

Anna Kowalska
Organizatorem zadań przewozowych w aglomeracji jest
Zarząd Transportu Miejskiego, jeden z młodszych w Polsce.
W samym Rzeszowie, znanym w Polsce i na świecie ze swoich
innowacyjnych rozwiązań, mieszka ponad 200 tysięcy osób,
z których połowa korzysta z miejskiego transportu zbiorowego,
nawet do 100 tysięcy osób dziennie. Przez dziesięć lat istnienia
ZTM nastąpił duży postęp.
W 2015 roku zmienił się całkowicie system obsługi
transportu w mieście z anachronicznego analogowego na
nowoczesny cyfrowy system integrujący transport publiczny.
Efektem jest wzrost liczby pasażerów. Od 1 sierpnia 2017 roku
w Rzeszowie wprowadzono nowe rodzaje biletów „autobus +
pociąg”, dzięki którym można poruszać się komunikacją miejską ZTM oraz pociągami Polregio. A dwa lata później został poszerzony obszar, na którym można jeździć na bilecie zintegrowanym. Nowością jest druga strefa, do której zostały włączone
miejscowości: Głogów Młp., Łańcut, Krzemienica, Będziemyśl,
Sędziszów Młp., Czudec, Babica i Babica Kolonia.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
Miasto Rzeszów od kilku lat intensywnie inwestuje w rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz systemów wspierających rozwój transportu publicz-

nego. W 2015 roku dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych
w Rzeszowie został wprowadzony system integrujący transport
publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Budowa systemu została
oparta na trzech obszarach.
Pierwszy filar to zakup nowoczesnego taboru autobusowego. Zakupiono 80 komfortowych, nowoczesnych i ekologicznych autobusów, w tym 30 pojazdów zasilanych gazem
ziemnym. Autobusy wyposażone są w monitoring wizualny
(6 kamer wideo), elektroniczny system zliczania pasażerów
wsiadających i wysiadających (3 bramki liczące), biletomaty,
system multimedialnej informacji pasażerskiej (3 monitory
LED w mercedesach oraz 2 monitory LED w autosanach) prezentujący informacje o kolejnych przystankach oraz ogłoszenia
kulturalne i społeczne, a także system zapowiedzi głosowych
wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki wymianie taboru zmniejszyła się emisja spalin, hałasu i innych uciążliwości dla środowiska, a pasażerowie otrzymali wygodne i niezawodne środki
transportu komunikacji miejskiej w pełni przystosowane także
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Drugi filar polegał na rozbudowie układu komunikacyjnego i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. W jego ramach zostały przebudowane główne ulice
miasta, wybudowano most im. Tadeusza Mazowieckiego, przebudowano wiele skrzyżowań, przystanków oraz pętli autobusowych. Wprowadzono również pasy ruchu przeznaczone dla
autobusów (buspasy).
Trzecim obszarem systemu było zaprojektowanie i wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST). Jego centralnym informatycznym punktem jest
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem
Publicznym – jest to jeden spójny system integrujący w mieście działanie kilku podsystemów umożliwiających sprawne
działanie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem także kierowców indywidualnych. W ramach RIST wprowadzono nową
jakość poprzez współpracujące ze sobą systemy: Zarządzania
Transportem Publicznym, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
„E-info”, Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej „E-Bilet”
oraz Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.
System Zarządzania Transportem Publicznym to przede
wszystkim Centrum Zarządzania, którego zadaniem jest bie-

żący nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przewozowych MPK. Dzięki lokalizacji GPS pracownicy Centrum mają
wgląd w aktualną sytuację na drogach i dostosowanie transportu
do ruchu na ulicach miasta, na przykład interweniując u kierowców, którzy jadą niepunktualnie.
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – to użyteczne dla podróżnych informacje dostępne za pomocą ponad 160
tablic przystankowych i 45 biletomatów stacjonarnych, kilkuset
tablic i ekranów informacyjnych oraz kasowników (w ponad 200
autobusach), a także 130 biletomatów mobilnych (w 130 autobusach). Dostęp z dowolnego miejsca (tablet lub smartfon i serwis
internetowy www.rtm.erzeszow.pl) do planera podróży i bieżących informacji na temat czasu odjazdu autobusów poszczególnych linii z każdego przystanku – wirtualna tablica informacji pasażerskiej. Planer i informacje dostępne są również w darmowej
aplikacji myBUS na systemy: Android, Windows, iOS.
Zamontowano także system informacji głosowej, zarówno
w autobusach, jak i na przystankach – narzędzie przyjazne i ułatwiające podróżowanie pasażerom słabowidzącym lub niewidomym. Takie osoby mają także możliwość uruchomienia informacji ze specjalnego pilota. Punktualność w dojazdach komunikacji
publicznej znacznie poprawiło wyznaczenie dedykowanych autobusom buspasów.
System Elektronicznego Poboru Opłat (E-Bilet) to najważniejszy element projektu z punktu widzenia pasażerów – ułatwia
korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Do dyspozycji
pasażerów oddano 45 biletomatów stacjonarnych, 130 biletomatów mobilnych, portal (sklep) internetowy, a także aplikacje
mobilne służące do zdalnego zakupu biletów. Bilet można także kupić w sześciu stacjonarnych Punktach Obsługi Podróżnego.
Dużym ułatwieniem zakupu biletów jest możliwość płatności
gotówką, kartą lub szybkim przelewem internetowym. Kasowniki umieszczone w autobusach dostosowano do biletów w formie papierowej i poboru opłaty z Rzeszowskiej Karty Miejskiej.
To kolejne novum, z którym zaprzyjaźnili się rzeszowianie. Rzeszowska Karta Miejska jest nośnikiem elektronicznych biletów
okresowych i elektronicznej portmonetki na przejazdy. Zawiera także informacje o uprawnieniach do ulg lub do bezpłatnych
przejazdów.
Wprowadzona została Rzeszowska Karta Miejska (RKM) –
nowy elektroniczny nośnik biletów komunikacji miejskiej. Wydawana jest bezpłatnie. To najnowocześniejsza bardzo bezpieczna
karta. W Rzeszowie znajduje się 7 punktów, w których można
załatwić sprawy z zakresu biletów ZTM oraz RKM: ul. Grottgera 22, ul. Targowa 1, ul. Lisa-Kuli 20, Galeria Nowy Świat, C.H.
Plaza Trembeckiego 3, Dworzec Lokalny.
Projekt integrujący miejski transport publiczny zadziałał
w trzech ważnych dla mieszkańców obszarach – modernizacji
skrzyżowań, wymiany taboru i udogodnień dla pasażerów na
miarę XXI wieku.
Przebudowany i rozbudowany został lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogową. Wymieniono i poprawiono funkcjonalność przystanków komunikacji
miejskiej, zatok i pętli autobusowych.
W Rzeszowie, jako pierwszym mieście w Polsce, zamontowano inteligentne wiaty, z systemem ogrzewania pomieszczenia
zimą i klimatyzacją latem. Nowoczesne wiaty wykorzystują energię słoneczną przetwarzaną przez panele fotowoltaiczne w prąd
potrzebny do obsługi wiaty.

MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Ponaddwukrotne powiększenie się Rzeszowa spowodowało wzrost zapotrzebowania na dostęp do miejskiej komuni-

kacji zbiorowej. Tym samym tereny przyłączone zyskały poprawę infrastruktury drogowej, nowoczesne przystanki i dopasowane do ich potrzeb kursowanie autobusów.
Do obsługi 60 linii autobusowych, z których dziennie korzysta około 100 tys. osób, miasto posiada flotę ponad 200
pojazdów, która jest sukcesywnie modernizowana. W połowie kwietnia 2018 roku do Rzeszowa przyjechał pierwszy z 30
autobusów przegubowych marki Solaris. Ostatnia partia tych
pojazdów w mieście pojawiła się pod koniec sierpnia. Najnowsza umowa na dostawę autobusów podpisana 29 listopada
2019 roku z firmą Autosan Sp. z o.o. na zakup nowoczesnego
ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
taboru autobusowego (wyposażonego w systemy ITS, w tym
biletomaty) przewiduje zakup dla potrzeb ZTM obsługującego
rzeszowską aglomerację 60 autobusów CNG Euro 6 – 12 m.
Na wyposażenie nowoczesnych autobusów, zapewnione
w ramach unijnego projektu, składa się System Elektronicznego Poboru Opłat za przejazd, System Monitoringu Wizyjnego
CCTV oraz System Informacji Pasażerskiej.
Monitoring zainstalowany w nowych 80 autobusach zapewnia pasażerom bezpieczeństwo i dostarcza informacje do
Centrum o sytuacji wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Każdy autobus wyposażony jest w 6 kamer, w tym aż 4 z nich zabezpieczają przestrzeń pasażerską w pojeździe.
Rzeszowski Inteligentny System Transportowy został rozszerzony także o Strefę Płatnego Parkowania. Miała ona na
celu poprawę komunikacji i ułatwienie parkowania w centrum
miasta. Rozwiązania wprowadzane w ramach realizowanych
i planowanych do realizacji projektów są innowacyjne, niektóre w skali naszego miasta, ale nierzadko też kraju. Dotyczy
to zarówno systemów ITS, nowoczesnego taboru o napędzie
elektrycznym (wraz ze stacjami szybkiego i wolnego ładowania), który obecnie funkcjonuje w nielicznych miastach w Polsce, a także inwestycji w odnawialne źródła energii OZE. Nie
należy zapominać o wiatach, które jako innowacyjny produkt
zdobyły prestiżową nagrodę Civitas Awards.

PRZYSZŁOŚĆ
Zarząd Transportu Miejskiego planuje dalsze innowacyjne zmiany. Wiele przystanków zyska nowe oblicze. Modułowe
nowoczesne wiaty zastąpią stare, na zatoki podjeżdżać będą
ekologiczne autobusy gazowe i elektryczne.
Środek miasta zmieni planowana budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – ułatwiającego podróżnym
i turystom korzystanie z różnych form transportu. Tak jak
zmienił się Lokalny Dworzec Autobusowy przy ul. Towarnickiego.
Obecnie realizowane i planowane do realizacji projekty są
kontynuacją i rozwinięciem działań podjętych w poprzednich
latach oraz odpowiedzią na dynamiczny rozwój miasta i zmieniające się zachowania komunikacyjne. Zarząd Transportu
Miejskiego w Rzeszowie zamierza m.in. kupić kolejne ekologiczne autobusy, w tym napędzane elektrycznie, wykonać kolejne zespoły przystankowe w różnej kompletacji, rozbudować
system ITS komunikacji miejskiej i zainstalować inteligentny
monitoring dla obiektów komunikacji miejskiej.
Dzięki realizacji powyższych zadań skraca się czas podróży komunikacją miejską oraz zwiększa komfort podróżowania
i oczekiwania na podróż.
Anna KOWALSKA,
dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
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