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W mej krainie, jej przestworzach,
z Tatr wysokich aż do morza,
tę nowinę słychać wszędzie:
władza jeździ po kolędzie!

Premier w weekend po robocie,
pokonując wciąż mil krocie,
od Szczawnicy do Pułtuska
zmywa plamy „wina Tuska”.

Prezes pewny swych dokonań
obiecuje nam biliona,
że nas zbawi, wszystko zmieni.
Działa już gabinet cieni.

Pozostałe mniejsze partie
twardo idą też w zaparte:
„My stworzymy w Polsce raj”.
Baju, baju, baju, baj.

W radio, prasie, innych mediach
wystawiana jest komedia:
kocham Jarka, kocham Tuska,
nawet buźka jest dla Buzka.

By kapitał swój gromadzić,
europosłów czas obsadzić.
W Brukseli, jak w Ciechocinku,
ciągle są na wypoczynku.

Cała siła w samorządzie,
lud się zgadza w tym poglądzie
i wybiera oczywiście
tych, co wskaże szef na liście.

Później zwarci i gotowi,
by kolejnie się obłowić,
idą do bram parlamentu.
Cud fachowcy – od zamętu.

Historia oceni czule,
jak w czas wspólnej Europy
przepięknie rządzili „króle”,
a za to płacili „chłopi”.

PS
Radni, „posły”, senatorzy!
Jest nad wami palec boży.
Arcymistrze w tej robocie
skazani na dożywocie.

Jerzy Maślanka

SKAZANI NA DOŻYWOCIE

OFIARNOŚĆ
Wielka Orkiestra po raz 22.

Niektórzy entuzjaści, którzy towarzy-
szą Jurkowi Owsiakowi w szczytnym 

dziele społecznego pomagania innym, już 
weszli w wiek dojrzały. Bo Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy grała 12 stycznia br. 
po raz dwudziesty drugi. Spontaniczność, 
szczerość i ofiarność młodych wolontariuszy 
także i tym razem budziła podziw i uznanie. 
Różnorodność artystycznych prezentacji, 
które zwieńczały WOŚP w naszym regionie 
na estradach różnych miast, w tym podczas 
imprezy na rzeszowskim Rynku, miały także 
swą niepowtarzalną wartość emocjonalną. 

Kilkadziesiąt milionów złotych zasili 
znowu fundusz, z którego fundacja Owsia-
ka zakupi potrzebny sprzęt leczniczy ratują-
cy zdrowie i życie dzieciom, ale i seniorom. 

Bo drugi już raz Orkiestra grała także dla 
tych, o których państwo nie zawsze pamię-
ta. I sam fakt zaadresowania tego daru serc 
w tym również kierunku sprawił, że problem 
zdrowia ludzi starszych został uwypuklony. 
Orkiestra nie zastąpi państwa i rządzących 
w należnych obowiązkach, jest natomiast 
nie tylko realnym wsparciem potrzeb opieki 
zdrowotnej, ale i nieustannym alarmowym 
sygnałem, że tych spraw nie wolno lekce-
ważyć, pomijać i niedbale traktować. To jest 
co roku również wulkan ofiarności tysięcy 
młodych ludzi, działających w dobrej spra-
wie i wspieranych przez miliony Polaków, 
którym ta akcja się podoba, także przez swą 
transparentność rozliczania każdej złotówki 
uzyskanej w tym społecznym dziele.   
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Styczeń 2014

Dorota Dominik

Nigdy nie mogłam 
zrozumieć, dlaczego 

w Polsce mamy stale pro-
blemy z czymś, co inne 
kraje rozwiązują bez pu-
blicznych i politycznych 
dywagacji. Należy do nich 

między innymi problem pijanych kierowców. 
Temat bardzo aktualny, wałkowany praktycz-
nie w każdym gremium, co nie zmienia faktu, 
że jednak wciąż trzeba o tym mówić i szukać 
rozwiązań. Akurat te najgorsze przebijają się 
do publicznej świadomości najszybciej, może 
dlatego, że są głoszone przez polityków, któ-
rzy na rzeczy się nie znają, ale lubią populizm 
poprawiający ich popularność. Szermowanie 
straszliwymi sankcjami karnymi, alkomata-
mi w każdym aucie (jakby pijany reflektował, 
że należałoby dmuchnąć przed jazdą!) powo-
duje, że coraz bardziej pogrążamy się w opa-
rach absurdu. 

A wystarczy spojrzeć za południową gra-
nicę. Wielu polskich kierowców wybierając 
się na południe Europy jak zarazy unika jaz-
dy przez Słowację. Kontrole, kontrole i jesz-

Ab surdal ność da je się wy razić  
tyl ko za po mocą humoru. 

 Alfred Hitchcock

PROFILAKTYKA JEST TAŃSZA
Przynosi wymierne korzyści 

cze raz kontrole. Wszystkiego – sprawności, 
prędkości, trzeźwości, wyposażenia. A man-
daty wysokie. Dla nas koszmar (na pozór), ale 
i bezpiecznie. Jedziemy więc przez Słowację 
jak każą, 50 na godzinę nawet wiele kilome-
trów. A nie daj Bóg na podwójnym gazie. Moż-
na więc? Można. Stałe monitorowanie i częste 
kontrole kierowców wymagają z pewnością 
większego zaangażowania policji, ale przyno-
szą efekty, jakich nie dają fotoradary, ustawio-
ne bardziej w celu łatania dziur finansowych, 
bo trzeźwości nie zmierzą. Większa gorliwość 
prewencyjna daje lepsze efekty i społeczne i fi-
nansowe, a więc taniej. 

Kolejna sprawa to systemowe działania 
nakierowane na zmianę powszechnych prze-
konań i zmianę społecznego przyzwolenia 
na jazdę na podwójnym gazie. Wciąż jakoś 
dobrze funkcjonują osoby, które jechały „po 
dwóch piwach” – aktorka czy modelka, która 
stała się znana dopiero po tym, jak posadzi-

ła samochód na latarni, poseł, polityk, który 
„najadł się sfermentowanych jabłek”. Koledzy 
gratulują – ho ho, macho polskich szos, ktoś 
taki nadal jest reprezentantem narodu, cele-
brytą. Bo w regułach PR nawet zła sława przy-
nosi profity. Więc jeśli nie kary, to co? Profi-
laktyka. Wymaga sporo pracy „u podstaw”, 
ale przynosi wymierne korzyści. Jako przy-
kład można przytoczyć edukację ekologiczną. 
Kto najlepiej zna się na ekologii? Dzieci. 

Edukacja przynosi efekty, gdyż dzieci uczą 
dorosłych, co jest „eko” i jak segregować śmie-
ci. Postawy, przekonania, nawyki są kształ-
towane od szkoły, ku pożytkowi ogółu. Zno-
wu profilaktyka wychodzi taniej. Systemowe 
działania profilaktyczne mają jedną tylko, 
ale istotną wadę. Wymagają czasu. Pieniądze 
także są potrzebne, ale tu czas jest kluczowy. 
Czas, którego politycy mają mało, odmierza-
jąc go od wyborów do wyborów. Łatwiej obie-
cać i wygrać wybory obietnicami, niż wdrożyć 
profilaktykę i czekać kilka lat na rezultaty. Na 
to żaden z polityków się nie zdecyduje, jeśli 
chce ponownie być na świeczniku. Nam zo-
staje sztuka przetrwania na polskich drogach. 

A tak na marginesie, bo sezon narciarski, 
choć nieśmiało, ale trwa – wielu moich zna-
jomych unika narciarstwa w polskich górach. 
Dlaczego? Bo polskie stoki przypominają pol-
skie drogi: za dużo na nich pijanych lub bru-
talnych, przekraczających prędkość narciarzy.

 Dorota DOMINIK

Edward Słupek

Nowy rok na pewno 
wybacza najbardziej 

daleko idące pomysły 
w sensie społecznym. Ma-
jąc na uwadze rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
trzeba pomysły społeczne 

komentować, bo tylko w taki sposób możemy 
urządzać naszą małą ojczyznę, a także cały 
kraj. Jak to filuternie mawiał mój znajomy – 
posłuchać nie zawadzi. Takim do wybaczenia 
pomysłem jest lansowana obecnie przez SLD 
reforma administracyjna kraju, zakładająca 
likwidację ponad 300 powiatów. Więcej nie 
wiem. Pomysł podoba mi się, ale z odpowied-
nią modyfikacją. W miejsce zlikwidowanych 
wprowadziłbym 49 powiatów (byłych starych 
województw). Rangę województw zachował-
bym dla istniejących obecnie, z odpowiednim 
uszczupleniem kompetencji. 

Sztucznym wydaje się obecny dualizm 
kompetencyjny urzędu marszałkowskiego 
i urzędu wojewódzkiego. Zdaję sobie sprawę, 
że może jest to logiczne rozwiązanie dla wy-
rażającego troskę obywatela o swoje państwo. 
Ale gdy tym obywatelem jest członek partii, 
to już jest inaczej. I nie wskazuję jakiejś kon-
kretnej partii, bo sprawa dotyczy bez wyjątku 
wszystkich partii politycznych. Tylko układ 
partyjny jest i bywa łupieżcą stanowisk w ad-

NA NOWY ROK
Na szczęście, na zdrowie…

ministracji samorządowej i rządowej po roz-
strzygniętych wyborach. Jakby tak się zasta-
nowić, to jesteśmy rządzeni i zarządzani przez 
układy partyjne. 

Będziemy w tym roku wybierać swoich 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. 
To będzie klasyczny wybór partyjny. Tylko 
nieliczni wybrani zadeklarują się do odłamów 
partii tworzących koalicję w Parlamencie Euro-
pejskim. Czyli posłowie europejscy nie współ-
pracują, reprezentując ojczyznę. Oni deklarują 
przynależność do odpowiednich frakcji, które 
oczywiście walczą politycznie ze sobą. To taki 
eksport przedstawicieli naszego systemu par-
tyjnego do Europy. Chociaż opłacalny eksport, 
bo wysłany wybraniec jest ponoć urządzony 
materialnie na całe życie. Nie ma uniwersal-
nego pomysłu na powyższe problemy, zostaje 
tylko użyć paraleli z wyboru papieża, że kieru-
je tym Duch Święty. W Rzymie na pewno, ale 
w przypadku naszych partyjnych wyborów to 
za duża operacja jak na Ducha Świętego. 

Pod koniec roku przeżyliśmy szok zwią-
zany z wymianą władzy marszałkowskiej na 
Podkarpaciu. Nie będę się wdawał jeszcze raz 
w okoliczności i zarzuty postawione byłemu 
marszałkowi, ale trapi mnie, dlaczego roz-
pracowywaniem wszystkich szelmostw z tym 
związanych zajmują się służby z rywalizujące-
go z nami pod względem gospodarczym i spo-
łecznym województwa lubelskiego. Mogłyby 
to przecież robić służby z każdego innego 

województwa. W takim razie mam propozy-
cję, aby nasze służby przyglądnęły się odpo-
wiednio sąsiadom z Lubelszczyzny pod kątem 
naszych długofalowych interesów wojewódz-
kich, bo – jak pamiętamy – szereg siedzib 
ważnych instytucji przeniesiono do Lublina, 
jak choćby dyrekcje banków czy władze re-
gionalne PZU. Do dzisiaj obserwatorzy sceny 
politycznej nie mogą się nadziwić, jak to rzą-
dzący układ polityczny z Platformą Obywatel-
ską na czele mógł tak naiwnie oddać władzę 
na Podkarpaciu. Doprawdy bardzo trywialny 
przypadek, bo wystarczyło wszak wymienić 
złoczyńców na inne osoby bez oddawania 
władzy i nie narażać się na utratę setek miejsc 
pracy z nadania partyjnego w województwie. 

W Rzeszowie na pewno należy zrobić 
wszystko, aby przyłączyć do miasta choćby 
niezbędną część gminy Trzebownisko, czyli 
de facto zlikwidować samorząd z możliwo-
ścią przyłączenia niektórych odległych wsi 
obecnej gminy do sąsiednich gmin; sprawa do 
głębokiej analizy. Na inne tematy rzeszowskie 
nie wypowiadam się, bo inni jedynie szem-
rzą, zamiast brać udział w spokojnej debacie. 
Zresztą nieopłacalne jest posiadanie odmien-
nego zdania w sprawie Rzeszowa niż ma pan 
prezydent w przypadku zależności gospodar-
czych. Tak przy okazji, nie zawsze sprawdzają 
się tzw. zewnętrzni inwestorzy w Rzeszowie, 
zwłaszcza w znanej mi działalności dewelo-
perskiej. Dobrze by było zwyczajnie pozostać 
przy sprawdzonych instytucjach, które od 
zawsze stanowią o Rzeszowie, jego wyglądzie 
i solidności. Mam oczywiście na myśli biznesy 
z ludzką twarzą, jakimi są spółdzielnie miesz-
kaniowe z naszego miasta. Jest sprawa.

 Edward SŁUPEK
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Bogumiła Płaneta

Była połowa sierpnia 
2013 roku i kolejna 

rozmowa z prof. Woj-
ciechem Kilarem, która 
jak zawsze potwierdza-
ła nieskrywaną radość 
z możliwości spotkania 

w Rzeszowie. Tym razem z okazji zbliżające-
go się jubileuszu siedemdziesięciolecia szko-
ły. – Jak dobrze, że organizujecie uroczystość 
w czerwcu, nie lubię podróżować zimą – 
usłyszałam dobrze znany, ciepły, serdeczny 
głos profesora. Oznajmił, że czuje się dobrze, 
co przebijało również we wcześniejszych roz-
mowach podczas upalnego lata. 

Utwierdzona o dobrym samopoczuciu 
patrona, ponowiłam prośbę dotyczącą napi-
sania utworu – hymnu, który rozpoczynałby 

Andrzej Piątek

Miałem szczęście kil-
kakrotnie spotykać 

się z Wojciechem Kilarem 
w Rzeszowie i rozmawiać. 
Po każdej takiej rozmo-
wie byłem szczególnie 
poruszony i o coś bardzo 

szczególnego bogatszy. Tego czegoś w prosty 
sposób określić nie umiem. To coś pozosta-
wało we mnie czasami po spotkaniach z ludź-
mi naprawdę wielkiego formatu.

Urzekał wielką kulturą osobistą i uprzej-
mością, poczuciem dystansu do rzeczywi-

TAK WIELE OCZEKIWAŃ
Jubileusz szkoły ze śmiercią patrona w tle

wszystkie nasze prezentacje muzyczne. Byłby 
tylko nasz – szkoły, a jednocześnie cieszył 
i służył następnym pokoleniom. Odpowie-
dział, że teraz już na pewno napisze, że szuka 
wśród wierszy odpowiedniego podłoża emo-
cjonalnego i na jubileusz zdąży. 
Trudniej mu będzie z tekstem do 
folderu, o który również prosiłam, 
bowiem zdecydowanie woli pisać 
nuty. Zaznaczył: – Proszę docisnąć 
mnie jeszcze we wrześniu.

Był bardzo podekscytowany, 
nie tylko ogromem pracy, którą na-
pędzały terminy, ale także radością 
na kolejne wyróżnienia i odzna-
czenia, jakie miał odebrać w tym 
czasie. W październiku tytuł dok-
tora honoris causa Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, Order Legii 
Honorowej przyznany 01.08.2013 
przez prezydenta Francji François 
Hollande’a. Z dumą, ale jak za-
wsze z nieskrywaną skromnością 
wspominał rok 2012 – w maju Or-
der Orła Białego i tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Śląskiego (18.06.) i Koryfeusza 
Muzyki Polskiej nadany przez środowisko 
muzyczne za całokształt twórczości oraz ko-
lejno Złotego Fryderyka za całokształt twór-
czości i Złotą Polską Muzę.

Nie wiedziałam wtedy, że była to nasza 
ostatnia rozmowa. Kiedy zgodnie z umową 
zatelefonowałam we wrześniu, głos z drugiej 
strony poinformował mnie o szpitalu i cięż-
kiej operacji profesora. 

Tak wiele oczekiwań, tyle planów prze-
rwało przedwczesne odejście Mistrza. Wciąż 
jeszcze trudno sobie wyobrazić, że już ni-
gdy nie pojawi się w auli naszej szkoły, ani 
na najbliższym jubileuszu, ani na kolejnych 
w przyszłości. Pisał dla swych odbiorców, 
zostawiając we wszystkich utworach cząstkę 
siebie. Swoją wrażliwość, serdeczność, empa-
tię, a przede wszystkim siłę miłości, która, jak 
mówił, pochodzi od Boga. Może dlatego pięk-
no zawarte w Jego muzyce tak nas urzeka.

Widokówka The Cathedral of Saint Patrick adreso-
wana do Bogumiły Płanety:

Nowy Jork, 23.4.2005
Szanowna Pani Dyrektor,
Droga Pani Bogumiło
Wędrując szlakiem wykonań mojej „Missa pro 

pace” – dziś w tej „Katedrze Katedr” amerykańskich – 
pragnę najserdeczniej pozdrowić Panią, całe grono 
pedagogiczne, kochaną młodzież, słowem wszyst-
kich w „mojej”, tak bliskiej mi szkole. Do zobaczenia 
wkrótce!

Wojciech Kilar

Uczniowie ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie na pogrzebie 
patrona szkoła

Ze smutkiem stwierdzam, iż uczestnicząc 
w uroczystości pogrzebowej, słuchając wy-
stąpień przedstawicieli władz państwowych 
i lokalnych, środowiska kultury i duchowień-
stwa nie odnotowałam ani jednego zdania 
o Rzeszowie. A przecież w naszym mieście, 
wcześniej niż w Katowicach, bo w 1998 roku, 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Rzeszowa, rzeszowska szkoła pierwsza 
w Polsce nosiła jego imię, w Rzeszowie spę-

dził dwa szczęśliwe lata, które nadały kieru-
nek Jego dalszej drodze życiowej – artystycz-
nej. Tu pozostawił swoich krewnych. Pisał 
i mówił: „Mój Rzeszów”, „Moja tak bliska mi 
szkoła”. 

Zadaję sobie pytanie, czy za mało mówili-
śmy o Nim, za mało chwaliliśmy się tak wielką 
postacią związaną z Rzeszowem? A może po 
prostu, tak jak w wielu innych przypadkach, 
za szybko odszedł i nie zdążyliśmy właściwie 
Go „pokochać” – nie zważając na przestrogę 
słów z wiersza księdza J. Twardowskiego?... 

 Bogumiła PŁANETA,
dyrektor ZSM nr 2 w latach 1988–2005

––––––––––
Najbliższy koncert z muzyką Wojciecha Kila-
ra w wykonaniu orkiestry ZSM nr 2 odbędzie 
się 15 lutego 2014 r. w Instytucie Muzyki UR 
przy ulicy Dąbrowskiego.

KILAR RZESZOWOWI BLISKI
stości i tego, co dawał ludziom, subtelnym 
humorem z odrobiną sarkazmu i ironii. 
W Rzeszowie, którego po latach został Ho-
norowym Obywatelem, mieszkał zaledwie od 
1945 do 1946 roku. Jego rodzice po opuszcze-
niu Lwowa zamieszkali w Rzeszowie przy ul. 
Grunwaldzkiej 6. W Rzeszowie uczęszczał do 
Szkoły Muzycznej I st. na fortepian do Kazi-
mierza Mirskiego, który pierwszy zachęcił go 
do komponowania. Matka Neonilla była ak-
torką w rzeszowskim teatrze. Grała m.in. rolę 
tytułową w Balladynie Słowackiego, wyreży-
serowanej przez Wandę Siemaszkową. W tej-
że sztuce Siemaszkowa grała rolę Matki, którą 
potem trwale wpisała się w historię polskiego Wojciech Kilar

Fo
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ODSZEDŁ 
WOJCIECH 

KILAR 
Znakomity polski kompozytor

Andrzej Szypuła

29 grudnia 2013 roku 
odszedł do wiecz-

ności Wojciech Kilar, zna-
komity polski kompozytor. 
Jego wspaniała, światowej 

sławy kariera muzyczna rozpoczęła się wła-
śnie w Rzeszowie. „To moje magiczne mia-
sto!” – mówił.

Artysta urodził się 17 lipca 1932 roku we 
Lwowie przy ul. Leona Sapiehy. Jego ojciec Jan 
był wziętym lekarzem ginekologiem, mat-
ka Neonilla – aktorką, wychowanką Wandy 
Siemaszkowej. Początki muzyczne młodego 
Wojtka wcale nie były obiecujące – na lek-
cjach fortepianu u panien Reiss trzeba było 
dużo ćwiczyć, a to dość męczące zajęcie! 
Wkrótce przyszła wojna. Latem 1944 roku Jan 
Kilar wysłał żonę i syna do znajomych w Kro-
śnie, gdzie wkrótce znaleźli się w ogniu walk 
o Przełęcz Dukielską. Cudowne ocalenie, 
dzięki Bożej Opatrzności (zawrócił z matką 
z parku, gdzie za chwilę spadły bomby), pozo-
stawiło trwały ślad w psychice chłopca. Jesie-
nią 1944 roku wyjechali razem do Rzeszowa. 

Kompozytor tak wspomina rzeszowskie 
czasy: „Wraz z moją rodziną zostałem przez 
bolszewików pozbawiony mojego rodzinne-
go miasta Lwowa. Ja tę drugą Ojczyznę, na tej 
mojej drodze wygnańczej, znalazłem właśnie 
w Rzeszowie. Trafiłem tam na wspaniałych 
ludzi, którzy jakąś dziwną, wielką mądrością 
ukształtowali mnie i przygotowali na dalszą 
drogę mojego życia. Myślę tutaj nie tylko 
o muzyce. Myślę o gimnazjum, do którego 
chodziłem, gdzie miałem wspaniałego łacin-
nika prof. Rodzonia, a także wspaniałego, 
choć surowego polonistę prof. Szewerę. To 
oni rozwinęli u mnie zamiłowanie do przed-
miotów humanistycznych, a przy tym prze-
kazali mi także tę najlepszą, przedwojenną 
tradycję polską, narodową. Bardzo surowy 
w swych zasadach ks. katecheta przekazał 
mi głęboką tradycję religijną. Miałem szczę-
ście spotkać się z ludźmi, którzy przenieśli tę 

teatru. Jest tam scena, w której Balladyna ska-
zuje małych posłańców: „Ręce im odjąć i oczy 
wyłupić! Do lochu wrzucić!” – mówi. Jednym 
z nich był nastoletni Wojtek… 

Przyjaźnił się z Polańskim, pisał muzykę 
do wielu jego filmów, m.in. do słynnego Pia-
nisty. „Moje życie w konfrontacji z jego burzli-
wym, to żona, kapcie, spokój. Lecz mimo tych 
przeciwności jest coś takiego w Romku, za co 
oboje z żoną szalenie go lubimy!” – wspomi-
nał. Za muzykę do filmu Dracula Coppoli 
dostał Oscara. „Coppola zadzwonił do mnie 

na pile w Rejsie. Ale stworzył także tak wspa-
niałe dzieła muzyki poważnej, jak Krzesany 
i Orawa, Exodus, Kościelec i Victoria, i cały 
szereg wspaniałych koncertów i symfonii 
(granych m.in. w rzeszowskiej filharmonii 
i na Muzycznych Festiwalach w Łańcucie). 
Mawiał, że najlepiej mu się wypoczywa na Ja-
snej Górze. Tam też najczęściej organizował 
swoje urodziny. W roku, który się skończył 
niedawno, roku jego śmierci, obchodził je 81.

 Andrzej PIĄTEK

o trzeciej nad ranem (ci Amerykanie nigdy się 
nie liczą, że w Europie jest inny czas!). Powie-
dział, że robi taki i taki film, i czy by mnie to 
nie interesowało. Od razu mi przyszła na myśl 
kwestia z innego jego filmu Ojciec chrzestny, 
że jest to propozycja nie do odrzucenia…” – 
żartował wspominając. 

Muzykę filmową napisał do ponad 130 fil-
mów. Współpracował z Wajdą, Kutzem i Za-
nussim, Kieślowskim, Różewiczem, Hasem 
i Konwickim. Mało kto wie, że był autorem 
muzyki do filmu Sami swoi i solówki granej 

Całą filozofią sztuki, każdej sztuki, jest 
to, by była skierowana ku człowiekowi i ku 
dobru. To łączy się ze świadomością roli 
muzyki. Jakie zadanie ma muzyka? Przede 
wszystkim powinna dawać radość, dobro, 
nadzieję, niekoniecznie zaś wyjaśniać za-
gadkę świata, kosmosu. Mozart nie starał 
się tłumaczyć zagadki kosmosu, ale jego 
muzyka, budząc w człowieku radość i na-
dzieję, właśnie to czyni. Tłumaczy zagad-
kę naszego bytu, daje nam pogodzić się ze 
śmiercią, z faktem końca, który nas czeka.

Wojciech Kilar

dawną niepodległą Polskę dwudziestolecia 
międzywojennego do naszych czasów. Mogę 
powiedzieć, że ja się w Rzeszowie wychowa-
łem w tej najczystszej, prawdziwej Polsce”. 

Ze szczególnym rozrzewnieniem wspo-
minał artysta prof. Kazimierza Mirskiego, 
pedagoga fortepianu, który odkrył w nim 
talent kompozytorski. Po dwóch latach nauki 
w rzeszowskiej szkole muzycznej (1946–47) 
Wojciech Kilar wziął udział w konkursie mło-
dych talentów zorganizowanym w czerwcu 
1947 roku w Rzeszowie, w którym zdobył II 
miejsce, po Adamie Harasiewiczu. Przewod-
niczącym jury był znany muzyk, redaktor 
„Ruchu Muzycznego”, Zygmunt Mycielski.

W latach 1947–1948 miejscem muzycznej 
edukacji Wojciecha Kilara stał się Kraków, 
gdzie kształcił się muzycznie u Marii Biliń-
skiej-Rieger (fortepian) i Artura Malaw-
skiego (harmonia), a od 1950 roku w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Kato-
wicach (fortepian i kompozycja u Bolesława 
Woytowicza), którą ukończył w 1955 roku 
z wyróżnieniem. W latach 1959–1960 jako 
stypendysta rządu francuskiego doskonalił 
swoje umiejętności w zakresie kompozycji 
u słynnej Nadii Boulanger w Paryżu. 

Miałem wielki zaszczyt i przyjemność 
prowadzić 13 marca 1998 roku wywiad 
z Wojciechem Kilarem w jego mieszkaniu 
w Katowicach, pełnym religijnych obrazów, 
spokojnego, wręcz mistycznego nastroju 
(„Kamerton” 3/4 (28/29) 1997, s. 55–61). Snu-
ły się wspomnienia o rzeszowskich czasach: 
„No i szkoła muzyczna. Moim kolegą był 
wtedy Adam Harasiewicz, zwycięzca kon-
kursu chopinowskiego. Stykałem się z jego 
profesorką Janiną Stojałowską, uczennicą 
Ignacego Friedmana. To były te tradycje 
nie tylko polskie, ale i wielkie tradycje euro-
pejskie. No i wreszcie mój profesor, cudow-
ny, wspaniały człowiek, Kazimierz Mirski, 
świetny muzyk, ale także człowiek wielkiego 
świata, w którym czuło się oddech Wiednia, 
Paryża, Berlina. Trafiłem na człowieka, który 
miał niesłychanie szerokie horyzonty i jakby 
był w stanie przewidzieć, co się ze mną stanie. 
To, że zostałem kompozytorem, zdecydowa-
ło się właśnie w Rzeszowie. Dlatego zawsze 
to miasto będzie dla mnie najważniejsze 
w moim życiu”.  

Wojciech Kilar był artystą głębokiej 
wiary, traktował swoje powołanie z wielką 
odpowiedzialnością, ze świadomością du-
chowego posłannictwa. We wspominanym 
wywiadzie mówi tak: „Ja wcale nie uważam 
muzyki, mimo że ją uprawiam, za najważ-
niejszą rzecz na świecie. Muzyka służy cze-
muś. Czemuś większemu. A czymś większym 
jest budowanie dobra, budowanie człowieka”. 
Mistrz odwoływał się w swej twórczości do 
norwidowskiego piękna, które „kształtem 
jest miłości”, do miłości do Boga, drugiego 
człowieka, solidarności z ludzką wspólnotą. 
Czynił to poprzez dzieła sztuki, zawsze zna-
czące w polskiej i światowej kulturze, opar-
te na tematyce religijnej czy też inspirowane 
ludową muzyką góralską, jak Bogurodzica, 
Krzesany, Kościelec 1909, Orawa, Siwa mgła, 
Exodus, Victoria dedykowana Janowi Pawło-
wi II, Angelus oparty na różańcu, Missa pro 
pace i wiele innych.  

W 1998 roku Wojciech Kilar został Ho-
norowym Obywatelem Miasta Rzeszowa. 
W 2003 roku Zespół Szkół Muzycznych 
nr 2 w Rzeszowie, którego był uczniem w la-
tach powojennych, nazwano jego imieniem. 
W 2007 roku otrzymał Honorową Nagrodę 
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. 
Przyjął te wyróżnienia z wielkim wzrusze-
niem, ale i z dumą. 22 czerwca 2012 roku 
w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszo-
wie odbył się nadzwyczajny koncert z jego 
utworami i z jego osobistym udziałem. 

Andrzej Szypuła u Wojciecha Kilara 17 marca 1998 r. 
w mieszkaniu kompozytora w Katowicach
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Był związany z Rzeszowem od 17 lat. 
Współtworzył Uniwersytet Rzeszowski. 

Od 1997 roku był profesorem Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej, potem od 
2001 już Uniwersytetu Rze-
szowskiego. I do końca życia 
był aktywny jako emeryto-
wany profesor Instytutu Hi-
storii w tej uczelni.

Prof. dr hab. Władysław 
Andrzej Serczyk urodził się 
23 lipca 1935 roku w Kra-
kowie, 5 stycznia br. zmarł 
nagle w Rzeszowie. Ten wy-
bitny polski historyk, znawca 
dziejów Europy Wschodniej, 
zajmował się zwłaszcza hi-
storią Ukrainy i Rosji. Miał 

Z wielką mocą zabrzmiały dzieła: Mała 
Uwertura, II Koncert fortepianowy z solist-
ką Beatą Bilińską, Siwa mgła z solistą Lesz-
kiem Skrlą, Krzesany. Dyrygował Tadeusz 
Wojciechowski. 

Ważnym nurtem w twórczości kom-
pozytorskiej Wojciecha Kilara jest muzyka 

filmowa. Jej wysokie walory artystyczne 
w połączeniu z innymi elementami dzieła fil-
mowego znajdują najwyższe uznanie kryty-
ków i publiczności i są ewenementem w skali 
światowej.

Myślę, że my rzeszowianie możemy być 
dumni, iż z Rzeszowa wyszedł artysta tak 

wielkiej artystycznej miary, o światowej sła-
wie, przy tym człowiek wielkiej skromności, 
głębokiej wiary i szlachetności. 

 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog,  

wiceprezes rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

WYBITNY POLSKI HISTORYK
Zmarł prof. Władysław Andrzej Serczyk (1935–2014)

duszę literacką i artystyczną. W roku 1956 
ukończył historię na UJ, a siedem lat później 
obronił doktorat. Niedawno, bo 19 listopada 

2013 r., na uroczystym po-
siedzeniu Senatu UJ honoro-
wano profesora Władysława 
Serczyka z okazji honoro-
wego odnowienia doktoratu 
po pięćdziesięciu latach. Był 
on profesorem Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w latach 
1976–1986, prorektorem tej 
uczelni, także dyrektorem Bi-
blioteki Jagiellońskiej. A w la-
tach 1986–1996 pełnił funk-
cję prorektora Uniwersytetu 
Warszawskiego do spraw Filii 
w Białymstoku. 

Napisał ponad 300 prac naukowych, 
w tym ponad 30 książek, są to m.in. Kolisz-
czyzna (1968), Katarzyna II carowa Rosji (wy-
danie trzecie 1975), Historia Ukrainy (wy-
danie drugie 1979), Kultura rosyjska XVIII 
wieku (1984), Dzieje Polski 1918–1939. Wybór 
materiałów źródłowych (1990). Autor wielu 
popularnych i wielokrotnie wznawianych 
biografii i syntez historycznych. 

Członek licznych organizacji, m.in. od 
1993 przewodniczył Polsko-Ukraińskiej 
Komisji ds. Podręczników Szkolnych. Wy-
kładał w blisko 30 uniwersytetach, m.in. 
w Kijowie, w Edmonton (Kanada), w Institut 
of European Studies (Wiedeń), w Grodnie. 
Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego od 1988. Pomagał jako kon-
sultant historyczny polskim prezydentom, 
a także Jerzemu Hoffmanowi przy realizacji 
filmu Ogniem i mieczem. W 2011 roku Sejmik 
Województwa Podkarpackiego uhonorował 
prof. W.A. Serczyka odznaką Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego.  Prof. Władysław Andrzej Serczyk

BEZPIECZNE 
FERIE

Adam Szeląg

Już wkrótce dzieci z na-
szego regionu rozpoczną 

zimowe ferie. Zapewnienie 
bezpiecznego wypoczynku 
w okresie ferii wszystkim 
dzieciom i młodzieży bę-

dzie jednym z priorytetowych zadań poli-
cjantów. Muszą o to zadbać również rodzice.

Policjanci z ruchu drogowego wspólnie 
z pracownikami Inspekcji Transportu Dro-
gowego będą kontrolować autokary i pojazdy 
przewożące dzieci i młodzież na zimowiska, 
a także samochody osobowe, reagując na 
przypadki przekroczenia prędkości, niepra-
widłowego przewożenia dzieci, stan tech-
niczny samochodów. Będą się również przy-
glądać miejscom zbiorowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży pod kątem oznakowania 
oraz stanu urządzeń technicznych zabezpie-
czających przed wtargnięciem na jezdnię. 
Podczas ferii policjanci spotkają się z dziećmi 
wypoczywającymi na zimowiskach i oma-
wiać będą zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Szczególnym nadzorem obej-
mą również miejsca występowania wzmożo-
nego ruchu pojazdów.

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku 
podczas jazdy samochodem to także obowią-

zek każdego kierowcy. Właściwą ochronę za-
gwarantujemy wyłącznie wtedy, gdy maluch 
będzie przypięty pasami i podróżował w fo-
teliku. Tej zasady nie można lekceważyć na-
wet na krótkich dystansach, nasze nawet naj-
lepsze umiejętności jazdy nie chronią przed 
błędami innych użytkowników drogi.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby 
każde dziecko w wieku do 12 lat, które ma 
mniej niż 150 cm wzrostu, było przewożone 
w foteliku lub innym urządzeniu do przewo-
żenia dzieci. Urządzenia tego typu są podzie-
lone na pięć grup: 
•  grupa 0 – obejmuje tzw. nosidełka prze-

znaczone dla noworodków i niemowląt 
o wadze do 10 kg,

•  grupa 0+ – nosidełka dla noworodków 
i niemowląt o wadze do 13 kg,

•  grupa I – foteliki dla dzieci o wadze 9–18 
kg,

•  grupa II – foteliki i podstawki podwyż-
szające dla dzieci o wadze 15–25 kg,

•  grupa III – podstawki podwyższające dla 
dzieci o wadze 22–36 kg.
Fotelik musi być dostosowany zarówno 

do wagi, jak i wzrostu dziecka. Powinien po-
siadać atest zgodny z europejską normą ECE 
R44/03 (znak homologacji – w kółku litera 
E z numerem kraju, w którym przeprowa-
dzono badanie, albo znak bezpieczeństwa). 
Nosidełka mocujemy tyłem do kierunku 
jazdy. Najlepszym miejscem jest tylna ka-
napa. Montując je na przednim siedzeniu 
pamiętajmy, że pojazd nie może być wypo-
sażony w poduszkę powietrzną lub musimy 
ją zdezaktywować. Foteliki i podstawki dla 
starszych dzieci ustawiamy przodem do kie-

runku jazdy. Foteliki i nosidełka wyposażo-
ne są we własne pasy bezpieczeństwa. Należy 
jednak umocować je do kanapy lub siedzenia 
pasami bezpieczeństwa będącymi na wypo-
sażeniu samochodu. Podczas montażu warto 
zapoznać się z instrukcją i stosować dokład-
nie do zawartych w niej zaleceń. Pamiętajmy, 
aby w trakcie przewożenia dziecka nie kłaść 
żadnych przedmiotów na półce pod tylną 
szybą. W przypadku gwałtownego hamowa-
nia mogą one zrobić mu krzywdę.

W okresie ferii częściej niż zwykle dzie-
ci mogą stać się ofiarami wypadków. Dlate-
go apelujemy do rodziców i opiekunów, aby 
w tym czasie zwracali szczególną uwagę na 
sposób spędzania wolnego czasu przez swo-
ich podopiecznych. Brak ostrożności i do-
statecznej opieki ze strony osób dorosłych 
powoduje, że w trakcie zabaw na śniegu 
i lodzie może dojść do niebezpiecznych zda-
rzeń. Przypominamy, że na polskich stokach 
obowiązują zmienione w 2011 roku przepisy 
bezpieczeństwa. Wprowadzają one m.in. dla 
dzieci poniżej 16. roku życia obowiązek jazdy 
na nartach i snowboardzie w kasku. Opieku-
nom, którzy nie dostosują się do tego obo-
wiązku, grozi kara grzywny.

W zimie popularnością cieszą się zabawy 
na lodowiskach, ślizgawkach czy zamarz-
niętych rzekach. Zwracajmy uwagę na prze-
strzeganie podstawowych zasad, aby ten czas 
zabawy był przyjemny i bezpieczny. Jeśli to 
możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na 
nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. 
Będziemy wtedy pewni, że nasze dzieci będą 
miały zapewnioną opiekę osób dorosłych. 
Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki do-
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Bogusław Kobisz

Sprawcom zabójstw 
i gwałtów skazanym 

w czasach PRL na kary 
śmierci, w wyniku ustawy 
o amnestii w 1989 roku 
złagodzono kary i zamie-

niono je na 25 lat więzienia. Kodeks karny 
nie przewidywał wówczas kary dożywocia, 
tak więc kara 25 lat więzienia była jedyną 
lżejszą, a zarazem surową karą.

Władza z pewnością w 1989 roku nie 
myślała o tym, co będzie za 25 lat (przecież 
to szmat czasu), no i mieliśmy nową tzw. III 
Rzeczpospolitą. Nie ma co owijać w bawełnę, 
rząd popełnił błąd polegający na tym, że nie 
przewidział, jak zachowywać się będą zabój-
cy i gwałciciele po odbyciu 25 lat więzienia 
i jak z nimi dalej postępować.

Premierem był wówczas Tadeusz Ma-
zowiecki, a ministrem sprawiedliwości 
Aleksander Bentkowski. Po nich premierzy 
zmieniali się 16 razy (od prawa do lewa), przy 
czym Pawlak, Belka i Tusk byli premierami 
dwukrotnie, ministrów sprawiedliwości było 
w tym czasie nieco więcej, bo około 20. To 

WYŚCIG Z CZASEM
Niebezpieczna wpadka rządu

wszyscy ci, którzy powinni, a nie uczyni-
li nic, by zabezpieczyć nadzór nad tą grupą 
groźnych przestępców objętych amnestią 
w czasie, gdy przyjdzie im opuścić więzienia. 
Bezdyskusyjny jest fakt, że to rząd Donalda 
Tuska i jego ministrowie sprawiedliwości 
powinni w odpowiednim czasie problem ten 
zdefiniować i odpowiednio zadziałać, a tego 
nie zrobili.

Teraz rząd na gwałt, na łeb, na szyję pró-
buje zapobiec bądź co bądź groźnej sytuacji, 
bo może okazać się, że na wolność wyjdzie 
(jak podaje ministerstwo) 18 groźnych prze-
stępców po odbyciu kary. W połowie grudnia 
2013 roku prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi, które stwarza-
ją zagrożenie dla życia i zdrowia lub wolno-
ści seksualnej innych osób. Przepisy tej usta-
wy ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw 
7  stycznia 2014 roku, a wejdą w życie 22 
stycznia. Ustawa ta daje możliwość umiesz-
czenia takich skazanych po odbyciu kary 
w specjalnych ośrodkach lub objęcia ich do-
zorem policji.

Opinię społeczną przestraszono uka-
zując sylwetkę skazanego Mariusza Tryn-
kiewicza, pedofila, zabójcy, którego matka 

w telewizji wprost zaapelowała o to, by syna 
nie zwalniać, bo znów kogoś zgwałci i zabije 
(podobnie twierdzą lekarze, którzy go bada-
li). Rząd się tłumaczy i przekonuje, że zdą-
ży, że wszystko jest pod kontrolą. Rząd się 
tłumaczy, opozycja zaś mówi, że jeśli jedno 
dziecko zostanie zabite, to Tusk się z tego nie 
wytłumaczy. Podpisuje się nerwowo porozu-
mienie pomiędzy Komendą Główną Policji 
i Służbą Więzienną w sprawie przekazywa-
nia informacji o uznaniu przez sąd osoby za 
stwarzającą zagrożenie i zastosowaniu wobec 
niej nadzoru prewencyjnego lub umieszcze-
nia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym. Mają powstać 
specjalne wspólne grupy do realizacji zadań 
związanych z tymi skazanymi.

Za błędy rządu zawsze płaci społeczeń-
stwo i rzecz w tym, żeby płacić za nie jak 
najmniej, aby te pieniądze zamiast wydawać 
na śledzenie przez całą dobę kilku czy kil-
kudziesięciu łotrów, wydać na przykład na 
ochronę zdrowia. To jednak nie jest jedyna 
cena, jaką zapłacimy za tę wpadkę. Otóż po 
raz kolejny społeczeństwo będzie świadkiem 
dostosowywania przepisów do indywidu-
alnej sytuacji i łamania wszelkich procedur 
(terminów), żeby tylko zdążyć. Nad skut-
kami, jakie wywołają lub wywołać mogą 
uchwalane przepisy prawa, należy się zasta-
nawiać przed ich uchwaleniem, aby nie mar-
twić się o to 25 lat później.

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

rosłych nie wchodziły na zamarznięte rze-
ki, jeziora i inne zbiorniki wodne. Bardzo 
zdradliwa jest pokrywa lodowa przysypana 
śniegiem, ponieważ pod warstwą śniegu nie 
widać przerębli. Niebezpieczne są również 
miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, 
nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach, gdzie zwykle lód jest cieńszy. 
Gdy jednak dojdzie do wypadku na zamarz-
niętym zbiorniku wodnym, stosujmy się do 
poniższych zasad.
•  W przypadku załamania lodu starajmy się 

zachować spokój i próbujmy wzywać po-
moc. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, 
rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć 

na lód. Starajmy się poruszać w kierunku 
brzegu, leżąc cały czas na lodzie.

•  Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie bie-
gnijmy w jej kierunku, ponieważ pod 
nami również może załamać się lód. Naj-
lepiej próbować podczołgać się do toną-
cego.

•  Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub 
grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na 
odległość rzutu i starajmy się podać po-
szkodowanemu drugi koniec.

•  Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić 
poszkodowanemu pomocy, natychmiast 
poinformujmy o wypadku najbliższą jed-
nostkę policji lub straży pożarnej.

•  Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej 
z wody należy okryć ją czymś ciepłym 
(płaszczem, kurtką) i jak najszybciej 
przetransportować do zamkniętego, 
ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec 
dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie 
wolno poszkodowanego polewać ciepłą 
wodą, ponieważ może to spowodować 
u niego szok termiczny. Do ofiary wy-
padku powinniśmy wezwać pogotowie 
ratunkowe.

 Podkomisarz Adam SZELĄG

NOWY PAS STARTOWY
Na lotnisku Politechniki Rzeszowskiej

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zgodę na ko-
rzystanie z nowego pasa startowego zbudowa-

nego na lotnisku Politechniki Rzeszowskiej za blisko 
40 mln złotych z projektu „Rozbudowa i doposażenie 
Ośrodka Kształcenia Lotniczego” i z programu Roz-
wój Polski Wschodniej. Ma 900 m długości i 30 m sze-
rokości. Jest wyposażony w oświetlenia nawigacyjne 
o kilkustopniowej regulacji. Drogę startową z płytą 
przed hangarem łączy droga kołowania. Obok znaj-
duje się nowo wybudowana kontenerowa stacja paliw.

Studenci lotnictwa będą mogli wykonywać więcej 
lotów, także po długotrwałych opadach deszczu, co 
nie było możliwe na pasie trawiastym. Dodatkowym 
atutem jest oznakowanie drogi startowej, takie jak na 
lotniskach komunikacyjnych, dzięki czemu studenci 
poznają właściwe oznakowania już od pierwszego lotu. 

 Andrzej PIĄTEK
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Daniel Czarnota

„Piosenka w Meloniku” to 
Podkarpacki Festiwal Pio-
senki Aktorskiej, Filmowej 
i Musicalowej. Coroczne 
wydarzenie zostało zaini-
cjowane przez Rzeszowski 

Dom Kultury w następstwie sukcesu odnie-
sionego w prestiżowym ogólnopolskim kon-
kursie „Dom z Wyższą Kulturą”, który zo-
stał zorganizowany w 2010 roku przez Alior 
Bank, Narodowe Centrum Kultury, tygodnik 
„Newsweek Polska” oraz dziennik „Fakt”. Do 
konkursu projekty zgłosiło wówczas aż 240 
ośrodków kultury z całej Polski. Kapituła za-
kwalifikowała do drugiego etapu tylko 20 naj-
ciekawszych pomysłów, w tym projekt RDK 
pod nazwą „Musical w Meloniku”, który dzię-
ki licznym głosom internautów zajął czwarte 

Andrzej Grzywacz 

Oddano do użytku 
nowy plac – zarazem 

szeroki deptak z dojściem 
od ulicy Rejtana. Wyposa-
żony w ławeczki i latarnie, 
drzewka i krzewy umożli-

wia klienteli przybytku Temidy przemyślenie 
decyzji oraz refleksję odnośnie słuszności 
orzeczeń ziemskiej sprawiedliwości. 

Plac nosi imię Maurycego Allerhanda, 
znakomitego prawnika o korzeniach rze-
szowskich. Urodził się tu w roku 1868 i tutaj 
ukończył liceum ogólnokształcące. Resztę 
życia (poza okresem studiów prawniczych 
w Wiedniu, gdzie uzyskał stopień doktora) 
spędził we Lwowie jako adwokat i profesor 

NOWY PLAC IM. ALLERHANDA
Obok Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Uniwersytetu Jana Kazimierza. Specjalizował 
się w procedurze cywilnej, prawie wekslowym 
i handlowym. Był autorem komentarzy do 
Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodek-
su Prawa Handlowego, Prawa o Notariacie, 
Prawa Upadłościowego i Układowego. Z jego 
dorobku do dziś korzystają rzesze prawni-

Maurycy Allerhand,  portret pędzla Marka Münza

ków. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, która zajmowała 
się unifikacją prawa po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 r. i członkiem Trybunału Stanu. 
W 1942 r. został zamordowany wraz z żoną 
we Lwowie. 

 Andrzej GRZYWACZ 

NA TROPIE TALENTÓW
„Piosenka w Meloniku” już po raz czwarty

miejsce i rzeszowska placówka zyskała dzięki 
temu możliwość realizacji swojego projektu.

Pierwsza edycja „Piosenki w Meloni-
ku” odbyła się 14 stycznia 2011 roku. Swoją 
obecnością zaszczyciła wówczas uczestników 
słynna polska piosenkarka i aktorka Kata-
rzyna Groniec, która zasiadła w składzie 
festiwalowego jury. Impreza ta przeszła do 
historii imprez kulturalnych miasta Rzeszo-
wa jako niebywały sukces. Nowy festiwal już 
od samego początku spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem, co było wynikiem nie-
zwykle ciekawej i oryginalnej formuły im-
prezy, bowiem uczestnicy „Piosenki w Melo-
niku” wykonują tylko piosenki aktorskie, fil-
mowe i musicalowe. „Piosenka w Meloniku” 
to przede wszystkim miejsce wykuwania no-
wych talentów muzycznych. Młodzi wokali-
ści poprzez udział w festiwalu mogą postawić 
milowy krok w swojej karierze artystycznej.

„Piosenka w Meloniku” od efektowne-
go debiutu cieszy się niesłabnącą popular-
nością, a czwarta już edycja tego festiwalu 
odbędzie się 10 lutego 2014 roku. Wokaliści 
z całego Podkarpacia ponownie zawalczą 
o festiwalowe statuetki w trzech kategoriach 
wiekowych: 13–15 lat, 16–18 lat i powyżej 
19 lat. Zaprezentują się przed publicznością 
oraz komisją artystyczną festiwalu, której 
przewodzić będzie znana polska piosenkarka 
i kompozytorka Renata Przemyk. 

Organizatorzy czekają na zgłoszenia 
uczestników do 31 stycznia. Rzeszowski 
Dom Kultury zaprasza wokalistów na finało-
we przesłuchania, które rozpoczną się 10 lu-
tego o godzinie 11.30 w Instytucie Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Dą-
browskiego 83. Będzie to znakomita okazja 
do usłyszenia na żywo wokalnych interpreta-
cji znanych i lubianych utworów, jak również 
do obejrzenia występów artystycznych wielu 
utalentowanych wokalistów z całego Podkar-
pacia. Wstęp jest bezpłatny.

 Daniel CZARNOTA

Rzeszowski zespół taneczny Kornele, 
działający w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Rzeszowie, wrócił z grudniowych 
Mistrzostw Świata Jazz Dance z Mikołajek 
z tytułem wicemistrzów świata w kategorii 
formacji. Dziewczęta spisały się na medal nie 
tylko na scenie, ale i poza nią. Mimo prze-
ciwności losu (choroba, która dopadła przed 

KORNELE  
NA MEDAL

Tancerki zaprezentowały się 
znakomicie
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startem dwie trzecie zespołu) tancerki wy-
szły na scenę i zaprezentowały się znakomi-
cie. Uznanie wzbudziły nie tylko u sędziów. 
Po zejściu ze sceny usłyszały wielkie okrzy-
ki zachwytu od konkurencyjnych zespołów, 
a także z widowni.

Bardzo kibicowała nam kanadyjska re-
prezentacja, mimo że to właśnie ich zespół 
uplasował się na pierwszym miejscu. Korne-
le podziwiane były za ciekawą choreografię, 
pomysł i technikę wykonania. Najmłodsze 
reprezentantki zespołu Kornele, mistrzynie 

Polski a debiutantki na Mistrzostwach Świa-
ta Jazz Dance, wywalczyły finałowe 5. miej-
sce. W mistrzostwach brało udział 4 tysiące 
tancerzy z ponad 20 krajów.

 Magdalena SIERŻĘGA

Rycerze, dwórki, żywe konie, na których 
paradowali Baltazar (Edward Kłak) 

i Kacper (Grzegorz Wojtaczka) oraz praw-
dziwa wielbłądzica Dżamira, która niosła 

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Nowa obrzędowa tradycja

Melchiora (Kazimierz Latocha), korony na 
głowach królów i kilkanaście tysięcy ko-
ron gadżetów, które wraz ze śpiewnikami 
rozdały dziewczęta uczestnikom orszaku 

i widzom. 6  stycznia, 
podobnie jak przed 
rokiem, ulicami Rze-
szowa przemaszerował 
Orszak Trzech Króli. 
Po raz drugi w naszym 
mieście. Tak kształ-
tuje się i rozwija nowa 
obrzędowa tradycja 
– barwnie i radośnie 
poszerzająca bożona-
rodzeniowe uroczysto-
ści świąteczne, co pod-
kreślał nie tylko ów 
niezwykły korowód, 
ale piękne zawołania 

grup dzieci i młodzieży, jak np. „Idźmy w tej 
radości tam, gdzie dar miłości”.

Orszak zatrzymywał się z widowiskowy-
mi akcentami teatralnymi przy pięciu sce-
nach. Poczynając od ul. 3 Maja (Rozporządze-
nie Cezara Augusta), przez pl. Farny (Anioł 
Boży), ul. Sobieskiego (Szef Piekieł i Republiki 
Przyjemności), pl. Ofiar Getta (Dwór Heroda) 
i ul. Mickiewicza (Walka Dobra ze Złem) aż 
do szopki w Rynku, gdzie złożono dary przed 
Świętą Rodziną (Agata i Piotr Dworakowie 
z 1,5-rocznym synem Jasiem). 

Pospołu z organizatorami, dziećmi 
i młodzieżą oraz innymi rzeszowianami szli 
przedstawiciele władz miasta, województwa 
i Kościoła. Centrami organizacyjnymi były 
Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr 
Prezentek, Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek, 
ale w orszaku uczestniczyły także inne rze-
szowskie szkoły: Gimnazjum nr 12, Gimna-
zjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie, 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27. 
Pułku Piechoty w Rzeszowie i Przedszkole nr 
18 Sióstr Serafitek.  

Blisko 250 mieszkańców z podrzeszow-
skiej Kielanówki przybyło 5 stycznia br. 

do miejscowego Zespołu Szkół, aby obejrzeć 
kolejne przepiękne jasełka przygotowane 
przez uczniów należących do szkolnego 
kółka teatralnego. W oryginalnej insceni-
zacji, obok motywów typowo bożonarodze-

W SZKOLE I SZPITALU
Jasełka w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Kielanówce

niowych pojawiły się postaci ze 
świata współczesnego: policjant, 
lekarz, burmistrz, nauczyciel 
i uczniowie, które wprowadziły do 
betlejemskiej szopki dużo ciepłe-
go humoru. 

Ozdobą przedstawienia, obok 
wysokich aktorskich 
umiejętności wycho-
wanków nauczyciel-
ki języka polskiego 
Bogumiły Żyrackiej, 
była wspaniała sce-
nografia wykonana przez kon-
serwatora Franciszka Kloca 
i barwne kostiumy uszyte przez 
rodziców. Nie zabrakło także 
pięknych, nastrojowych kolęd 
i pastorałek zaśpiewanych przez 

podopiecznych nauczycielek Anny Polak i Ja-
dwigi Kyc-Gąsior. 

Przedstawienie małych aktorów z Kiela-
nówki obejrzały także dzieci przebywające 
na oddziale pediatrycznym Szpitala Woje-

wódzkiego nr 2 w Rzeszowie, do którego 
utalentowani uczniowie zawitali z jasełkami 
9 stycznia.

 Bogumiła ŻYRACKA

Jasełka w szkole w Kielanówce 

Widownia w szpitalu na występie jasełkowym 

Fo
t. 

M
ar

iu
sz

 K
al

an
dy

k
Fo

t. 
Jó

ze
f G

aj
da

  F
ot

. J
ad

w
ig

a 
Ky

c-
G

ąs
io

r

Trzynastoletni Wiktor Kłos, z roczni-
ka 2000, od września minionego roku 

zawodnik Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
„Resovia”, jest już od 7 stycznia zawodnikiem 
drużyn młodzieżowych Legii Warszawa. 
Oczywiście w stosownej grupie wiekowej. Po 
pomyślnych testach sprawnościowych, me-

TALENT PIŁKARSKI
Trzynastoletni Wiktor Kłos w Legii

dycznych oraz próbnej grze w zespole stanął 
przed życiową szansą i swój bezsprzeczny ta-
lent piłkarski będzie mógł rozwijać w jednej 
z najlepszych polskich drużyn. Znając jego 
uzdolnienia oraz determinację w doskona-
leniu umiejętności sportowych jestem pe-
wien, że danej mu szansy nie zmarnuje i zro-
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bi wszystko, aby być najlepszym na boisku. 
Zresztą w nauce podobnie.

Wychowywał się w moim rodzinnym 
domu w Jagielle koło Przeworska. Można 
powiedzieć, że urodził się z piłką, gdyż mój 
szwagier Józef Matyja, wielki fan piłki noż-
nej, od kołyski widział w nim przyszłego mi-
strza. Ileż dzieciak naobijał się piłką drzwi 
od stodoły i elewacji domu, ku zmartwieniu 

swojej babci. Dzięki staraniom szwagra już 
od 2008 roku Wiktor mógł bezproblemowo 
trenować w Centrum Szkolenia Sportowego 
Dzieci i Młodzieży „Orzełek” w odległym 
o 10 km Przeworsku, pod okiem świetnego 
szkoleniowca Waldemara Majby. Szybko 
stał się podstawowym członkiem kadry wo-
jewództwa i zaczął zdobywać wyróżnienia 
sportowe, w tym wielokrotnie dla najlepsze-

go zawodnika. Dlatego zaczęły się nim inte-
resować poważne kluby piłkarskie, jak cho-
ciażby wspomniana Legia czy Lech Poznań. 
Jestem przekonany, że jeszcze o nim usłyszy-
my i będziemy mogli nieraz podziwiać go na 
piłkarskim boisku. To bowiem prawdziwy 
talent sportowy. Powodzenia, Wiktor!

 Roman MAŁEK

Dorota Kwoka

W okresie przedświą-
tecznym oprócz 

krzątaniny sklepowej, po-
rządków i codziennych 
obowiązków nie zabrakło 
okazji do wspólnych spo-

tkań, wyciszenia i życzeń. 18 grudnia Sto-
warzyszenie Nasz Dom – Rzeszów zaprosi-
ło do wspólnego kolędowania do Zodiaku 
młodzież i wychowawców z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli 
w Rzeszowie. Jasełka – przygotowane pod 
kierunkiem Joanny Kocór, odpowiedzialnej 
za scenariusz i występ oraz przez Sławomira 
Gołąba, który w profesjonalny sposób opra-
cował występ chóru i popisy wokalne – były 
niecodzienną ucztą.

Jasełka składały się z czterech aktów. 
Podczas pierwszego, rozgrywanego w piekle, 
mogliśmy podziwiać Lucyfera, w którego po-
stać wcieliła się Sylwia Ozga, oraz diabłów 
i diabełków w osobach Anny Balawejder, 
Gabrieli Trzcińskiej, Izabeli Turzyńskiej, 
Katarzyny Mazur, by w kolejnych odsłonach 
ujrzeć Heroda i jego żonę – Huberta Kusza 
i Agnieszkę Bąk, dworzan – Jakuba Wajdę, 
Michała Sobola oraz śmierć, pod maską któ-
rej skryła się Sylwia Barłoga, by dzięki anio-
łom – Ewelina Frankiewicz, Kamila Bakaj 
i Dominika Lewek (jednocześnie chórzystki), 
ujrzeć Maryję i Józefa w aureoli dobra. Posta-
ci te grali Kinga Łuszcz i Grzegorz Kocaj. Ja-
sełka były powiązaniem wydarzeń z narodzin 
Jezusa z obrazami współczesności, toteż po-
jawili się policjant, prezydent, dzieci, lekarz, 
nauczyciel, uczniowie, taksówkarz, a nawet 

murarz – Katarzyna Stokłosa, Wojciech Za-
wiło, Karolina Sękowska, Gabriela Głowiś, 
Kinga Noworól, Honorata Mik, Martyna 
Buczek, Karolina Dziepak, Sławomir Regu-
ła, Witold Kuśnierz. Rolę narratorów pełnili 
Aleksandra Plich, Klaudia Cabaj, Daniela 
Miazek, Dominika Sanecka. Na zakończenie 
członków naszego stowarzyszenia (widzów) 
i występującą młodzież połączyło wspólne ko-
lędowanie i życzenia.

W zupełnie odmienny sposób 
uczczono ten okres przedświą-

teczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 w Rzeszowie na osiedlu Nowe Miasto. 
Tamże 14 grudnia został rozegrany XIII Tur-
niej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty 
o Puchar Dyrektora ZSO nr 4 w Rzeszowie. Po 
meczach fazy grupowej wyłoniono pary pół-
finałowe, w których to zespół Szkoły Języków 
Obcych Union Jack Rzeszów wygrał 2:0 z Ze-
społem Szkół Samochodowych, a gospodarze, 
czyli ZSO nr 4 pokonali ZS Kupno również 
2:0. W meczu o III miejsce lepsi okazali się 
nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych 
wygrywając 2:0 z Zespołem Szkół w Kupnie. 

W finałowym meczu spotkały się najlep-
sze nauczycielskie drużyny. Prowadzony przez 
dyrektora Ryszarda Sobonia Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie grał jak 
z nut pokonując 2:0 mocny Union Jack (zwy-
cięzcę trzech poprzednich turniejów). Warto 
podkreślić, że turniej rozgrywany był w zna-
komitej sportowej atmosferze i mam nadzieję, 
że uczniowie wezmą przykład z zaangażowa-
nia, ambicji i waleczności swoich nauczycieli, 
co przyczyni się do tego, iż w przyszłości to 
oni sięgną po wysokie trofea nie tylko spor-
towe. Skład zwycięskiego zespołu: Bartło-
miej Skowron, Ryszard Soboń, Sebastian 
Warchałowski, Łukasz Dołowacki, Tomasz 
Pietrasiewicz, Łukasz Poznański i Radosław 

Z uprawnieniami  
skoczka spadochronowego

Czterdziestu pięciu najzdolniejszych 
uczniów klas wojskowych z całego kra-

ju uczestniczyło w drugiej Ekspedycji Orląt, 
która umożliwiała im zdobycie uprawnień 
płetwonurka. Kolejna zaś w ub. roku w 18. 
Batalionie Powietrznodesantowym w Biel-
sku-Białej dawała uprawnienia skoczka spa-
dochronowego.

– Uczestniczył w niej Karol Knyżewski, 
najlepszy uczeń LO nr XIV w Rzeszowie (Ze-

JASEŁKA I MECZE
W Zodiaku i ZSO nr 4 w Rzeszowie

Stoją od lewej: Bartłomiej Skowron, Łukasz Poznań-
ski, Radosław Sworszt, Sebastian Warchałowski; 
w przysiadzie: Łukasz Dołowacki i Ryszard Soboń

Sworszt. Klasyfikacja turnieju: 1 – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie, 
2 – Szkoła Języków Obcych Union Jack w Rze-
szowie, 3 – Zespół Szkół Samochodowych 
w Rzeszowie, 4 – Zespół Szkół w Kupnie,  
5 – III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, 
6 – Zespół Szkół w Budach Głogowskich.

 Dorota KWOKA

SATYSFAKCJA I LAURY
Sukcesy uczniów ZST z Rzeszowa

spół Szkół Technicznych), który w ten sposób 
zdobył jako pierwszy w szkole uprawnienia 
skoczka spadochronowego – mówi jego opie-
kun, chorąży ZS i zarazem nauczycielka PO 
i PW Barbara Gajewska. – Po zdanym egza-
minie teoretycznym i zajęciach prowadzo-
nych przez instruktorów każdy uczeń wyko-
nał 3 skoki spadochronowe z samolotu Cesna 
206 z wysokości 1000 m.

Zwycięzcy konkursu 

To nie był jedyny sukces uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego nr XIV w ubiegłym 

roku. 29 listopada 2013 r. odbyła się w Rzeszo-
wie trzecia edycja konkursu „Wojska górskie 
– wczoraj i dziś. Narodowe siły rezerwowe”, 
w którym wzięło udział trzydziestu ośmiu Karol Knyżewski – uczeń LO nr XIV w Rzeszowie

Młodzi artyści z najmłodszym widzem Zuzią Wilk
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Aneta Teichman

Dzień 21 października 
zapisał się w historii 

Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 1 im. Karola Szymanow-
skiego w Rzeszowie jako 
moment szczególnie uro-

czysty – wtedy bowiem świętowano 60-lecie 
tej instytucji. Trzy dni wcześniej w tej inten-
cji mszę świętą koncelebrowaną odprawił ks. 
biskup Edward Białogłowski w asyście księ-
ży Stanisława Słowika, Franciszka Dziedzi-
ca, Andrzeja Cyprysia, Józefa Jaworskiego.

Obchody jubileuszowe sprzyjają przed-
stawianiu osiągnięć i planów na przyszłość, 
ale i wysłuchaniu opinii o działalności szko-
ły. Na ręce dyrektora szkoły Jolanty Niżań-
skiej wpłynęło wiele listów gratulacyjnych. 
Jakże budujące i wzruszające zarazem są 
słowa prezydenta Tadeusza Ferenca, któ-
ry podkreślił „bezcenną rolę Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1 w dziele edukacji muzycz-
nej dzieci i młodzieży oraz nauki gry na in-
strumentach”. Za zaletę szkoły uważa „wy-
soką popularność, wręcz elitarność placówki 
oraz konkretne wyniki – sukcesy uczniów 
na krajowych i międzynarodowych konkur-
sach i festiwalach”. Jakże ważne jest to, że nie 
przeszły bez echa koncerty organizowane 
i firmowane przez szkołę, jak m.in. „Mło-
dzież Naszemu Miastu”, „Poranki Muzycz-
ne” i „Audycje Umuzykalniające”. W ocenie 
pana prezydenta „ZSM nr 1 zajmuje ważne 
miejsce w przestrzeni społecznej Rzeszowa, 
a w szczególności w obszarze edukacji i kul-
tury”. Krzysztof Szczepaniak, główny wizy-
tator Centrum Edukacji Artystycznej w liście 
skierowanym do dyrekcji przypomniał, że 
sukces tej szkoły mierzony jest „licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami, ale także całą 
rzeszą świetnie przygotowanych do życia 
i pracy zawodowej absolwentów”. Zaznaczył, 
że szkoła ma długoletnią tradycję, której ko-
rzeniem jest utworzona w 1953 roku średnia 
szkoła muzyczna. „Nie byłoby – podkreślił 
– tak wspaniałych sukcesów rzeszowskiej 
szkoły muzycznej bez wielkiego zaangażo-
wania i ofiarnej pracy licznego grona peda-
gogów. To oni szlifowali diamenty muzyczne, 
które trafiały do szkoły i to dzięki ich żmud-

nej, ciężkiej pracy liczne grono znakomitych 
artystów sławi imię mistrzów, szkoły i mia-
sta”. Pan Krzysztof Szczepaniak jako głów-
ny wizytator CEA współpracuje ze szkołą 
ponad 20 lat – jest to więc okres pozwalający 
na postawienie pewnych wniosków, ale też 
esencjonalną refleksję. Miło jest dowiedzieć 
się, że lata współdziałania ze szkołą stały się 
w jego odczuciu „pasmem wielkiej satysfakcji 
zawodowej”. 

Piękne i serdeczne słowa skierowane 
z okazji jubileuszu do dyrektor Jolanty Ni-
żańskiej zapadają w pamięć, ale nie mo-
gło zabraknąć też muzyki. Na uroczystym 
koncercie w dniu 21 października zgroma-
dziło się wielu znakomitych gości m.in. JE 
ks. biskup Jan Wątroba, posłowie Andrzej 
Szlachta i Jan Bury, wicedyrektor Departa-
mentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji 
Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Mariusz Tokarski, 
wicemarszałek podkarpacki prof. Jan Burek 
i pełnomocnik prezydenta Rzeszowa Henryk 
Wolicki. Podczas części oficjalnej zostały 
także wręczone odznaki Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej, nagrody prezydenta Rzeszowa 
i przyznane przez dyrektora Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1. Część artystyczną tej 
podniosłej uroczystości wypełniły utwory 
najwybitniejszych polskich i zagranicznych 
kompozytorów, takich jak np. Karol Szyma-
nowski, Witold Lutosławski, Georg Haendel, 
Georges Bizet. Zgromadzeni goście wysłu-
chali występu chóru Cantores Resovienses 
przygotowanego przez Beatę Adamczyk i or-
kiestry pod batutą Roberta Naściszewskie-
go, a także obejrzeli prezentację multime-
dialną przygotowaną przez Gabrielę Wąsacz 
i Marcina Puto – swoisty album wzruszeń 
i wspomnień. W ten sposób przypomnie-
liśmy sobie ważne fakty z dziejów szkoły, 

wspaniałe osiągnięcia artystyczne, sylwetki 
wybitnych nauczycieli i naszych uczniów. 

Część artystyczna to pasmo wspaniałej 
muzyki. Swoje talenty prezentowali nie tylko 
uczniowie, ale i nauczyciele. W duecie zagrali 
Robert Mosior i Paweł Paluch, a następnie 
kwintet akordeonowy w składzie Mariusz 
Siuśta, Michał Stefanik, Mirosław Dymon, 
Paweł Paluch, Tomasz Blicharz. Orkiestra 
pod dyrekcją Roberta Naściszewskiego za-
grała m.in. uwerturę do opery Carmen Geo-
rgesa Bizeta oraz utwór naszego absolwenta 
Dominika Lasoty pt. Makbet. Na zakończe-
nie uroczystości zaprezentował się szkolny 
Big-Band pod dyrekcją Janusza Szczęcha 
z wiązanką popularnych melodii rodem ze 
słonecznej Brazylii. Repertuar koncertu to 
mozaika form i stylów, która została przyjęta 
przez słuchaczy z entuzjazmem. 

Z okazji wspaniałej okoliczności zosta-
ła również wydana Księga Jubileuszowa, 
w której przedstawione zostały najwybit-
niejsze osiągnięcia szkoły z ostatnich 60 lat 
ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 
dziesięciolecia. Zebrano również wspomnie-
nia wybitnych absolwentów i pracowników 
szkoły, oto fragmenty z nich: „Za wspaniałe 
lata spędzone w Zespole Szkół Muzycznych 
nr 1 dziękuję wszystkim, z którymi współ-
pracowałam. Szkole życzę wielu wspaniałych 
osiągnięć w kolejnych latach” – Maria Du-
brawska. „Po latach nauki i pracy w Szkole 
pozostały mi piękne wspomnienia” – Jerzy 
Dynia. „Kiedy myślę o moich szkolnych cza-
sach zawsze dochodzę do wniosku, że mia-
łam ogromne szczęście spotkać na mojej dro-
dze wspaniałych pedagogów” – Małgorzata 
Gajewska. „Jasnych i ciepłych wspomnień 
z czasów, kiedy byłam uczennicą tej szkoły 
jest tak dużo, że mogłaby powstać na ten te-
mat książka” – Zofia Stopińska. „Mamy sa-
tysfakcję, że nasza praca jako nauczycieli nie 
poszła na marne” – Andrzej Szypuła. „Nie 
kocham jubileuszy! Nie lubię oglądać się za 
siebie, ale w tej szkole spędziłam 26 najlep-
szych lat swojego życia” – Ewa Żebrowska-
-Kowalska. 

Wspaniałe osiągnięcia szkoły są z jed-
nej strony wielką satysfakcją, ale też wysoko 
ustawioną poprzeczką, której trzeba zawsze 
potrafić sprostać. Pozostaje podziękować 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili 
i życzyć szkole kolejnych wspaniałych lat.

 Aneta TEICHMAN

DIAMENTY MUZYCZNE
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego

uczniów z 8 podkarpackich szkół średnich 
z Dukli, Nowego Żmigrodu, Przemyśla, Stalo-
wej Woli, Rzeszowa. Zdominowali go ucznio-
wie XIV LO w Rzeszowie, którzy zwyciężyli 

nie tylko zespołowo, ale również w kategorii 
indywidualnej; dwa pierwsze miejsca zajęli 
Marcin Zabawa i Mateusz Dziepak, a wśród 
6 wyróżnionych znalazły się z tej szkoły rów-
nież Olimpia Leniar i Agnieszka Bosek. 
Młodzież LO nr XIV przygotowywała do kon-
kursu Barbara Gajewska, nauczycielka PO  
i PW. 

Patrycja Jarosz najlepsza

12 grudnia 2013 w Nadleśnictwie Gło-
gów Małopolski rozstrzygnięto 

XXVII edycję konkursu „Mój las” na szcze-
blu wojewódzkim. Pierwsze miejsce na Pod-
karpaciu w kategorii szkół średnich zdobyła 

Patrycja Jarosz, uczennica pierwszej klasy 
LO nr XIV w Rzeszowie. Przygotowała ona 
pod kierunkiem nauczycielki chemii Iwony 
Skoczylas-Pilat pracę pt. „Przedstaw swoją 
wizję lasu, który chętnie byś odwiedzał”, za-
kwalifikowaną jednocześnie do centralnego 
szczebla konkursu w Warszawie.

Widać zatem, że nauka w liceum z Ze-
społu Szkół Technicznych w Rzeszowie wca-
le nie musi kojarzyć się tylko z książką czy 
szkolną ławką. Obozy letnie i konkursy róż-
notematyczne przynoszą jej uczniom, jak 
i ich opiekunom niemało satysfakcji i laurów. 

 Józef STALEC

Laureaci konkursu z organizatorami i opiekunami
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Panorama literacka Podkarpacia

Stanisław Dłuski

To, co osobiste, prowokuje do szczerego dialo-
gu, lepiej chować się niektórym za intelektu-
alne figury, Czesław Miłosz wolał ludzi, któ-
rzy nie zastawili w lombardzie prostoty serca 
w zamian za idee z wolnego rynku. Poeci z po-

kolenia „brulionu” (czy coś takiego istnieje?) pisali, że za oknem ni 
ch… idei. Wszystko wrzucono do bezimiennej otchłani. Ale przecież 
wciąż żyją ludzie, którzy mają ideały, idee, wartości. Poezja o tym 
przypomina i o wartości się upomina. W niezwykłym „Przesłaniu 
Pana Cogito” Zbigniew Herbert mówi, że warto być przyzwoitym nie 
dla nagrody, dla samego siebie, choć przyzwoici giną na śmietniku 
historii. Ilu jest bezimiennych bohaterów w naszej historii, dzisiaj 
o nich przypominamy, ginęli za idee, za wolność, warto młodym 
o tym przypominać. 

KARTKI Z PAWLACZA (3) Prawdę mówiąc, wolę jednak poezję wolną od 
uzależnień historycznych, refleksję egzystencjal-
ną, metafizyczną, etyczną, pytanie o człowieka 

wciąż jest bolesne, pytanie o sens codzienności. Miłosza prześlado-
wało pod koniec życia TO, bezimienne, nienazwane, czaiło się wszę-
dzie, w drugim człowieku, za rogiem kamienicy; TO jest też w nas, 
nie pozwala zasnąć, odsłaniają się otchłanie jutra, sprawy ostateczne 
nas prześladują, trudno znaleźć czasami pociechę w egzystencjalnej 
udręce, dlatego czekamy na wschód, na oddech stokrotki, na śpiew 
kosa w środku zimy.

***
życie to nieustanne metamorfozy, świty, noce, czarne słońca i wscho-
dy, skowronki i kruki, miłość odchodzi i powraca, wszystko płynie, 
nieustanne zmiany nastroju i humoru, ale jest TO, Niewyrażalne, 
nieoswojone, tajemnica istnienia, która mnie wypełnia i Prześliczna 
Rudowłosa, która powraca z dalekich podróży, i znowu dzień, ośle-
piające światło, „widzieć jasno i w zachwyceniu”

22 grudnia 2013 

DZIKI TEKSAS 

W Uniwersytecie Rzeszow-
skim grupka studentów 

z Sekcji Twórczości Literackiej pi-
sze lepiej lub gorzej, ale jest pełna 
zapału i wiary w słowo. Oni to pod 
opieką dr. Stanisława Dłuskiego – 
rzeszowskiego poety należącego do 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – 
wydali almanach literacki Dziki Teksas. Z tej 
okazji 28 listopada 2013 roku zorganizowali 

wieczorek poetycki promujący ich 
debiut w rzeszowskim pubie Kon-
takt przy ulicy Dymnickiego  4. 
Swoją obecnością zaszczycił ich 
dyrektor Teatru im. W. Siemasz-
kowej w Rzeszowie Remigiusz 
Caban, który o sobie mówi, że jest 
uzależniony od poezji. 

Po subtelnym występie Mo-
niki Jonik, wiersze Gabrieli Ka-

szowskiej energetyczno-erotyczne zdradzały 
ciężką artylerię poezji kolejnych twórców. 

NA DOBRY POCZĄTEK 

Spotkaniem autorskim z Adamem De-
cowskim 11 stycznia br. w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Mielcu członkowie 
Grupy Literackiej Słowo rozpoczęli ósmy 
sezon działalności artystycznej. Poeta, saty-
ryk i dziennikarz, członek zarządu rzeszow-
skiego oddziału Związku Literatów Polskich 
przywiózł poezję z tomiku Notatki z Sienia-
wy (2009). Spotkaniu towarzyszył wernisaż 
rzeźby zasłużonego mieleckiego artysty An-
drzeja Ciacha, członka KŚT i autora dwóch 
tomików poezji Ujeżdżalnia i Szurnięte anio-
ły, zaś o znakomite tło dla prezentowanej 
twórczości zadbała tym razem w recitalu pio-
senkarskim Barbara Giża. Uczestników im-
prezy przywitali dyrektor MBP Maria Błaż-
ków i prezes GL Słowo Zbigniew Michalski. 

Wiersze Adama Decowskiego zaprezentowa-
li recytacyjnie Dorota Kwoka i Stach Ożóg. 
Spodobał się także sam bohater wieczoru 

w roli satyryka, gdy prezentował swoje frasz-
ki i limeryki.

 Zbigniew MICHALSKI

Uczestnicy spotkania – przy stoliku Adam Decowski (podpisuje),  Andrzej Ciach i Stach Ożóg
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Rafał Leniar wprowadził w nastrój uśmiech-
niętego zastanowienia wierszami ze swojego 
debiutanckiego tomiku Philosophie dla ubo-
gich i kolejnego, zatytułowanego Wołchwary. 
Rozbawił publiczność rymowanymi wier-
szami Krzysztof Socha, który przygotowuje 
się do druku samodzielnego tomiku. Całość 
uświetniła znakomita muzyka w wykonaniu 
Bartosza Świętoniowskiego w towarzystwie 
wokalu Krystiana Wilka, który także czytał 
swoje utwory poetyckie. Wykonywali nume-
ry z repertuaru zespołu Fonsito, którego są 
członkami.

 Sabina LEWICKA 

EWOLINY

Ładny obraz, ładny wiersz często kojarzą 
się z kiczem. Zwykło się uważać, że jak 

coś ładne, nie może być dobre. W większo-
ści tak bywa. W przypadku tomiku Eweliny 
Łopuszańskiej Ewoliny z rysunkami Wojt-
ka Atamana ten stereotyp nie funkcjonuje. 
Rysunki Wojtka nie są ilustracjami do wier-
szy Eweliny, powstały zupełnie niezależnie, 
a Ewelina je tylko wybrała i wybrała traf-

nie. Wiersze Eweliny są obrazowe 
i sugestywne. W wierszu Kształty 
pisze: „deszcz kształtuje samocho-
dy, faluje ściana wody// Zen/ czer-
wony parawan drzewko w śniegu 
przed murem”. Z kolei surreali-
styczne rysunki Wojtka są poetyc-
kie; urodziwe anioły opiekują się 
pijaczkami, krzywe wieże i ratusz 
faluje jak we śnie. W wierszu bez 
tytułu Ewelina pisze: „nie otwie-
ram oczu, bo spać mogę i również 

lunatykować”. Można spytać, po 
co ten mariaż. No właśnie, czy nie 
za dużo dwa grzyby w barszczu. 
Otóż nie. Poezja i rysunek w tym 
tomiku biegną swoimi torami, nie 
uzupełniają się, bo na swój sposób 
są samowystarczalne i pełne, one 
świetnie ze sobą konweniują, ubo-
gacają się i potwierdzają, iż obraz 
i poezja są bardzo blisko siebie. 

 Janina ATAMAN-GĄSIEWICZ

file:///E:/!!!PRACA/NASZ%20DOM%20RZESZOW/099%20-%20STYCZEN/Nasz%20Dom%20Rzeszow%20nr%2099%20-%20STYCZEN/materialy/permalink.php?story_fbid=235789486597249&id=100004985976900
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Małgorzata Żurecka

Laureatka konkursów poetyckich 
i nagrody Złotego Pióra. Wydała 

tomiki poezji: Piąta pora konieczności 
(2001), Ostatni anioł goryczy (2005), 
W kapsule codzienności (2007), In & 
out (2010) [wspólnie z Dorotą Jawor-
ską], Ucieczka z krainy pozoru (2011). 
Należy do stalowowolskiego SL Wi-
tryna, a od 2006 roku do Związku 
Literatów Polskich; jest wicepreze-
sem rzeszowskiego oddziału ZLP. 
Publikowane wiersze są z jej najnow-
szej książki poetyckiej Naga Malwa 
(2013).

Po
ez

ja

spotkanie

w białym prześcieradle
z kosą
kolędnica
wylęknione oczy
dziecka pod stołem
dziwna nieznajoma
proszę nie wchodzić
tu jest małe dziecko
krzyczała babcia Ludwika
zemsta Teofila
wiadro popiołu
wysypane
na głowę
znanej nieznajomej

zielone myśli

otwarte oczy hibiskusa
znienacka zaskoczyły fioletem
złota grzywka słonecznika
odcinała się od peleryny liści
niezbyt zdecydowanie
czy pokrzywa jeszcze żyje?
a może wraz z łopianem
nie ma ich już w spisie 
powszechnym

ja naga malwa
poprowadzę procesję
ziół i ostów
bezimiennych
w kadzidłach mgieł
z feretronami
umarłych ptaków
owadów i ryb
przy pieśni
żałobnej
kruków
pod baldachimem
z pajęczyny
z księgą
zapomnianych nazw

śpiewać będę

baldachy kopru
moje hesperyjskie róże!

ona i on

tędy na pewno szła kobieta
w śniegu odbite
obcasy
pewnie była wysoka
bo nie udaje się
iść po jej śladach
idziesz za kobietą
a ona idzie za tobą
przez całe życie
nie mogą zrównać kroku
ani się dogonić
w żelaznym
kieracie czasu

przy tobie

przy tobie znowu jestem
bezpieczna
jak dziecko
trzymane za rękę
gdy jeszcze ufa
że rodzice są mądrzy
i wiedzą
co robią

nietutejszy

gwiazdy spadły krokusami
na klomb w centrum Rzeszowa
przez betonowe ucho igielne
przedostają się
jedynie gołębie
by posiąść królestwo dachów
starego rynku i dzwonnicę fary
skubię obwarzanek
przy kolejowym dworcu
ja obywatel nietutejszy
który tu zostawił
kawał swojego życia
wspominam tylko
ławeczkę w parku
jest stale gotowa
na święto
mojego powrotu

Do... 

Mam takie oczy błyszczące 
jak lodowa góra w szklance 
topi się znikając 
powoli łzy słone mieszają 
kroplę z kroplą 

Mam takie oczy... 
sztormowa fala za falą 
kawałki lądu znikają 
domy wypalone ognisk szary pył 
nie-ludzie skaczą sobie do oczu 

Mam takie bielmo na oczach 
rzęs firanką zasłoniętych 
nie widzę kruchości 
w jego oczach 
ni błękitu 
w oczach jej 

błękit rozprzestrzenia 
w sercach do serca 
zaraża ciebie i mnie 
Mam takie oczy widzące

Ewelina Łopuszańska

Tomik ewoliny (2013) jest pierwszym 
samodzielnym wydawnictwem w jej 

dorobku. Debiutowa w almanachu Rzeszów 
w poezji wydanym przez WiMBP. Wyróż-
niana w konkursach w 2011 „Cięte słowa”, 
„Harmonia Dusz”, „O Wawrzyn Sądecczy-
zny” oraz „Wrzeciono” w 2013. Wyróżnione 
wiersze znalazły się w tomikach pokonkur-
sowych. 

zen 

czerwony parawan 
drzewko w śniegu 
przed murem 
fotografii podświetlonych 
południowym słońcem 
morze faluje 
para stoi na plaży 
czerwony prochowiec z kontrafałdą 
beżowe ubranie 
na tej wystawie zawieszone 
tyłem do świata 

Rano 

Chciałabym napisać mięciutki wiersz 
Do głaskania kota na kolanach 
Mruczący, stary piec 
Trzeszczący drewnem fotel na 
biegunach 
A tymczasem... 
Kanciaste słowa, 
Gwiazdy kłują mnie pod żebrem 
Gdy dom się nie ocknął 
Poranni Podróżnicy spacerują z psami 
Gazetowa papka, świat drukowany. 
Słowa rozkładają ciszę. 

brak

w tańcu
obracam się
kurz opada
na pobocze
drogi ginącej
z oczu od razu
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Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl 

Młoda bibliotekarka, 
absolwentka filologii 

polskiej UR; miłośniczka li-
teratury, współczesnej poezji 
i starych pamiątek. Pasjonuje 
się malarstwem, kulturą Da-
lekiego Wschodu oraz poezją 
śpiewaną.

Po
ez

ja

Matczyne buty

Podarte dziurawe pajęczyną łatane
Żyły matczyne buty

Wspominały wszystkie lekkie kroki
Wiosenne kałuże leśne poszycie
Pamiętały dotyk drżącej dłoni zawiązującej sznurowadła
I zapach czarnej kosmatej pasty

Czekały
Przygniecione milczeniem 
Skazane na bycie rupieciem wyrzutem pamięci 
Skrzypiały coraz ciszej 
Pozwalając pająkom na nocne schadzki

Odnalezione na moich stopach
Nie chciały już iść 
Pochowałam je w starej skrzyni
Pod świerkową belką matczynego strychu

Debiut
Marcelina Janisz

Experiri audire

Widziałem niebo
Zachodzące słońce
Schyłek dnia
Nadmiar purpury 

To moje widzenie
Zapisane 

Widziałem odchodzące promienie
Szereg znikających postaci
Porozwieszanych na obłokach
Zamierającego dnia

Widziałem przechodzących 
Lekko spychanych w półcień
Na skraju wartościowania 
Przenikających sklepienie czasoprzestrzeni 

To moje widzenie
Utrwalone

Odtąd nie mam już chwil zdziwienia
Wolny
Płynę rozkoszując się wielopostaciowością 
Bytu

z cyklu Itaka Odyseusza, 2011

Stefan M. Żarów
Animator kultury, wiceprezes Regionalnego 

Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rze-
szowie, członek Mieleckiej Grupy Literackiej 
Słowo. Stały uczestnik Przemyskich Spotkań 
Poetów; uprawia poezję i publicystykę.

List do syna 
                   Konradowi

W mojej biografii 
W każdy dzień
Dzwonnica kościoła
Głos sygnaturki

W mojej biografii 
Jednorodny znak milczącego
Zamknięta w bezruchu
Przeorana cisza

W mojej biografii 
Słowa
Formy języka
Spowite laurem kształty

W mojej biografii
O zapachu wosku
Nadzieja przed muśnięciem
Fal

W mojej biografii 
Czeluście głębin
Bolesne księgi
Rozpamiętywanie

W mojej biografii
Każdy dzień wspinaczką
Szpaler palm
Drżenie dłoni

W mojej biografii 
Metafizyczne wzgórza
Codzienne zbliżanie
Do jedności

z cyklu 
Pomiędzy mijaniem, 1995

Melancholia, piękno i nadzieja

I sypnął luty srebrem na ziemię,
błyszczą promienie w zmrożonym śniegu,
szmaragd zieleni w ukryciu drzemie,
czas jakby chwilę przystanął w biegu.

A jeszcze wczoraj pachniało wiosną,
lecz jednak luty wciąż zimę woli,
uciszył w duszy nutę radosną,
zagrał na strunie mej melancholii.

W mroźne poranki tak kocham ciszę,
jaskrawość słońca, gdy ze snu wstanie,
brzozy na wzgórzu – to o nich piszę,
przyjazne w piecu ognia trzaskanie.

Już za chwil parę wyruszę z domu,
by szukać wiosny, która się budzi;
dokąd, nie mówię o tym nikomu,
znam takie miejsca z dala od ludzi.

Józef Cupak

Urodził się w 1955 roku. 
Zajmuje się rolnictwem 

i oddaje się swojej pasji – pisa-
niu wierszy. Poeta z Wary jest 
„Zasłużony dla Powiatu Brzo-
zowskiego” (2012), laureatem 
Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Starosty 
Brzozowskiego, a w 28. Między-
narodowym Konkursie Poezji 
uzyskał tytuł Mistrza w katego-
rii „Szukamy Talentów Wsi”, za 
co otrzymał Nagrodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Między prawdą a kłamstwem

Między prawdą a kłamstwem są półprawdy szeptane,
brzmią prawdziwie jak prawda – dopieszczone, przybrane.
Taka duszę oplecie i umysłem zawładnie,
jeśli ty jej nie badasz dość wnikliwie dokładnie.

A ci, którzy ją głoszą, są wredniejsi czasami
od szulerów krętaczy; ci, wiesz, że są kłamcami,
choć opinie swe głoszą sensacyjnie barwione.
Wiesz, że prawdy szukając trzeba w inną iść stronę.

Lecz się strzeż od szeptaczy, którzy to „prawdę znają”,
lecz nie mówią jej w oczy, a po kątach szeptają,
coś przekręcą, dodają, przerywając w pół słowa.
Wreszcie wszystko zmiksują i trucizna gotowa.
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Zofia Brzuchowska

Małgorzata Żurecka 
podarowała swoim 

czytelnikom nowy tomik 
poetycki Naga malwa. Jest 
to kolejny zbiór po Piątej 
porze konieczności (2001), 
Ostatnim aniele goryczy 

(2005), po tomiku W kapsule codzienności 
(2007) i Ucieczce z krainy pozoru (2011). Jej 
utwory spotykamy także w zbiorowym albu-
mie In & out (do siebie i od siebie), wydanym 
w roku 2010. Wiersze M. Żureckiej wskazu-
ją na zakorzenienie jej twórczości w pięknej 
tradycji polskiej poezji kobiecej, bowiem 
nawiązują do tego nurtu liryzmu, którego 
rewelatorką była Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska. Potrafiła ona zachować to, co dotąd 
tworzyło wartość i urok kobiecości, a za-
razem wykreować kobiecy podmiot wobec 
męskiego równorzędny, ujmujący swym wi-
talizmem i autentyzmem. M. Żurecka ucieka 
zatem „z krainy pozoru” drogą wyznaczoną 
przez „słowiańską Safo”, a jej twórczość na-
wiązuje wprost do formuły poezji miłości 
i natury. Widać tu wspólny model przeżywa-
nia uczuć, oparty na głównym, europejskim 
wzorze kulturowym miłości tristanicznej. 
Nie ma w nim miejsca na walkę płci, jest za 
to smutek, ból rozstania i utraty – nieodłącz-
ni towarzysze miłosnej fascynacji.

„NAGA MALWA” I CIEŃ MELANCHOLII
Przyglądając się gałęziom 

drzewa genealogicznego Nagiej 
malwy natrafiamy na zmysło-
wość łączoną z Thanatosem, 
znaną z poezji Haliny Poświa-
towskiej, delikatność uczuć 
i subtelność metafory Małgorza-
ty Hillar, wreszcie słuch nowo-
czesności wzmocniony kobiecą 
mądrością Wisławy Szymbor-
skiej. Nie bez powodu Anna 
Garbaczowa napisała, że w po-
ezji M. Żureckiej łączą się liryka 
i elektronika. W poezji tej można zauważyć 
usilne poszukiwanie równowagi miedzy pod-
miotem lirycznym a światem, mocowanie się 
ze smutkiem osoby „wprawnej w cierpieniu” 
– czytamy nawet o „hibernacji tęsknoty”.

Nie od wczoraj wiemy, że „piękna dusza” 
wychowana w romantycznym czy neoro-
mantycznym klimacie, za bliską towarzyszkę 
życia wybiera melancholię. Rzecz w tym, że 
w poezji M. Żureckiej jest to zarówno katego-
ria antropologiczna, jak postawa estetyczna, 
która decyduje o rodzaju, a zarazem inten-
sywności uczuć, oraz o swoistym nastroju 
i kolorycie. Spójrzmy na Jesienną akwarelę: 
„drzewa w grafice zmroku / garść ptaków 
rzucona / z wiatrem / w spopielałe pole / po-
bladły księżyc / wabi chłodną jesień”.

Melancholik najczęściej wybiera samot-
ność lub skazuje go na nią jego wrażliwość, 

ale na szczęście nie musi się on 
godzić na odosobnienie. Więź 
ze światem odzyskuje poprzez 
pracę i twórczość. Samotność 
budzi lęk, ale jest też szansą wol-
ności, może tworzyć piękno i jest 
szkołą sympatii i empatii. Te 
spostrzeżenia pozwalają lepiej 
rozumieć ekspresję poetycką 
obecną w Nagiej malwie. Nostal-
gię obecną w tych utworach za-
wiesza, a może nawet odwołuje, 
szereg wierszy poświęconych 

najbliższym – córce, przyjaciołom, wreszcie 
obcemu przechodniowi, na którego czeka 
tylko ławeczka w parku: „jest stale gotowa / 
na święto mojego powrotu” (Nietutejszy). 

Jakkolwiek Małgorzata Żurecka jest po-
etką postmodernistycznych czasów, źródła 
jej wyobraźni biją w krainie wiejskiego dzie-
ciństwa (Pamięć, Historia czarno-biała), któ-
re powraca w poetyckim wspomnieniu, czy-
niąc z jej twórczości poezję natury i kultury. 
Sympatia, jaką budzi obcowanie z poetyckim 
światem Nagiej malwy, pozwala odczuwać 
niekłamaną radość, gdy natrafia się na taki 
wiersz jak Zielone myśli, gdzie poetka daje 
wyraz wiary w siebie i swoją poezję. Trzeba 
mieć nadzieję, że ta tonacja w przyszłości 
zwycięży.

 Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

To już piętnaste takie spotkanie 
w Rzeszowie, które co roku przygoto-

wuje Anna Czenczek ze swoimi wokalistami 
i zaprzyjaźnionymi muzykami. Tegoroczne 
widowisko świąteczne, którego scenariusz 
także jest jej autorstwa, a wyreżyserowała 
je wespół z Kamilem Dobrowolskim, nosi 
tytuł Kolędy niebiańskim piórem pisane… 
18  stycznia solistów i grupę artystyczną 
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 
i Gimnazjum im. Jana Pawa II w Sarzynie, 
z towarzyszeniem zespołu Manitou zoba-
czymy i usłyszymy w Teatrze Maska w Rze-
szowie. Aranżacje wokalne 
przygotowała Anna Czen-
czek wraz z Andrzejem 
Paśkiewiczem, który jest 
również autorem aranżacji 
instrumentalnych. Ów lider 
Manitou (gitara) występu-
je z Jackiem Chrobakiem 
(akordeon, instrumenty 
klawiszowe), Witoldem So-
larskim (bas) i Jackiem Au-
gustynem Pacześniakiem 
(perkusja). 

WIDOWISKO ŚWIĄTECZNE 
Wokaliści z Centrum Sztuki Wokalnej

Zapewne będzie to kolejne ciekawe prze-
życie artystyczne. Przypomnijmy, że Anna 
Czenczek sama jest muzykiem i wokalist-
ką, nauczycielką emisji głosu, dyrektorką 
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, 
pomysłodawczynią i szefową wszystkich do-
tychczasowych edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Carpathia Festival. Ar-
tystka jest laureatką wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów wokalnych. 
Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą. Współ-
pracuje z wieloma instytucjami kultury na 
terenie całego kraju i za granicą. 

Uczniowie Anny Czenczek zdobyli kilka-
set nagród w ogólnopolskich i międzynarodo-
wych festiwalach piosenki. W połowie grud-
nia Alicja Rega z Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie, pracująca pod kierunkiem Anny 
Czenczek, wyśpiewała w Krakowie III miej-
sce w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” 
organizowanym przez Nowohuckie Centrum 
Kultury. Ta wokalistka zakwalifikowana zo-
stała też do udziału w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie. A w Konkursie Kolęd 

i Pastorałek „Kantyczki” w Ja-
śle uczniowie Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie też byli 
honorowani: Anastazja Sta-
nio nagrodzona została wśród 
przedszkolaków, Julia Kawa 
wyróżniona wśród gimnazja-
listów, a w kategorii solistów 
szkół średnich drugie miejsce 
zajęła Kamila Mokrzycka, 
a trzecie Beata Rzeźnik.

 Andrzej OSIŃSKI
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Anna Wiślińska

Jeszcze brzmią w uszach 
dźwięki skrzypiec fe-

nomenalnego Roby La-
katosa, który oczarował 
publiczność podczas kon-
certów sylwestrowo-no-

worocznych, a już czekają na rzeszowskich 
melomanów kolejni znakomici wirtuozi. 
W styczniu Filharmonia Podkarpacka go-
ścić będzie skrzypka Mariusza Patyrę, który 
jako pierwszy Polak zdobył najwyższy laur 
na Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym im. Paganiniego w Genui oraz kontra-
basistę Jacka Miruckiego, solistę Orkiestry 
Narodowej w Singapurze. 

W marcu zawita do Rzeszowa Janusz 
Olejniczak. Koncert z jego udziałem wypeł-
ni muzyka polska, będącą jak zawsze waż-
nym nurtem filharmonicznego repertuaru. 
Usłyszeć będzie można utwory z kanonu 
literatury narodowej, jak i te mniej znane. 
Zabrzmi bowiem Uwertura i Symfonia Józefa 
Wieniawskiego, młodszego brata wirtuoza 
skrzypiec – Henryka, jednego z najwybitniej-
szych pianistów XIX stulecia i cenionego on-
giś kompozytora. Janusz Olejniczak przypo-
mni natomiast dzieło bardziej zadomowione 
na estradach koncertowych – młodzieńczą 
Fantazję na tematy polskie Chopina ze znajo-
mymi motywami piosenki o Laurze i Filonie, 
dumki autorstwa Karola Kurpińskiego i me-
lodii kujawiaka. 

MOZAIKA BARW MUZYCZNYCH
Z nowym rokiem w Filharmonii Podkarpackiej

W kwietniu Roman Lasocki sięgnie po 
literaturę skrzypcową XX stulecia prezen-
tując VII Koncert skrzypcowy Grażyny Bace-
wicz. Jednoczęściowy utwór odbiegający pod 
względem stylistycznym od wcześniejszych 
koncertów polskiej kompozytorki propono-
wać będzie słuchaczowi wyrafinowaną aurę 
dźwiękową partii skrzypcowej oraz mozaikę 
różnorodnych barw w or-
kiestrze. 

Plan repertuarowy 
przewiduje również wy-
konanie wielkich form 
muzycznych. W lutym 
Zespół Baletowy Lwow-
skiego Teatru Opery i Ba-
letu przedstawi legendar-
ną Giselle A. Ch. Adama, 
a w marcu zabrzmi Stwo-
rzenie świata J. Haydna, 
z udziałem Chóru Fil-
harmonii Wrocławskiej. 
Ponadczasowe misterium 
z 1798 roku i jedno z naj-
większych w historii muzyki jest ukorono-
waniem twórczości wielkiego klasyka wie-
deńskiego. Monumentalne, a jednocześnie 
przystępne w odbiorze dzieło wypełnione 
ariami, recytatywami, chórami i mistrzow-
skimi fragmentami instrumentalnymi ob-
razuje kolejne dni stworzenia świata opisane 
w Księdze Rodzaju. Najsłynniejszy efekt ilu-
stracyjny wywołujący do dzisiaj entuzjazm 
publiczności towarzyszy słowom „I stało się 

światło”, gdy po dłuższym fragmencie przed-
stawienia muzyką Chaosu pojawia się prosty, 
symboliczny akord C-dur. 

Drugi z wielkich koncertów wokalno-
-instrumentalnych przybliży fragmenty 
Pasji według św. Jana autorstwa Jana Seba-
stiana Bacha. Utwór rzadziej wykonywany 
od słynnej Pasji wg św. Mateusza jest dzie-

łem niemniej poruszającym, a każde kolejne 
jego wykonanie pozwala na nowo odkrywać 
tkwiące w nim ponadczasowe piękno. Za-
planowano także liczne koncerty z cyklu 
„Fil-Kameralia”, tak więc szeroka oferta fil-
harmoniczna z pewnością zadowoli nawet 
najbardziej wymagających miłośników po-
ważnej Muzy.

 Anna WIŚLIŃSKA

Zespół Lwowskiego Teatru Opery i Baletu przedstawi legendarną „Giselle”

W 2013 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa ukazał się zbiorek piosenek Zakochani w Rzeszowie. Opracował tę książkę Jerzy 
Dynia – rzeszowski dziennikarz muzyczny, artysta muzyk, założyciel i lider znakomitego zespołu Old Rzech Jazz Band, także wielki 

znawca i popularyzator folkloru, m.in. od ponad 20 lat prowadzi w Telewizji Rzeszów program pt. „Spotkania z folklorem”. Otrzymał też dwu-
krotnie nagrodę im. Franciszka Kotuli oraz ogólnopolską nagrodę im. Oskara Kolberga; uhonorowany również srebrnym medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. W zbiorku Zakochani w Rzeszowie znalazło się 18 piosenek o różnym charakterze, od rozrywkowych po ludowe, wszyst-
kie tematycznie związane z Rzeszowem. 

ZAKOCHANI W RZESZOWIE
Rozmowa z Jerzym Dynią, dziennikarzem muzycznym

 Jak były gromadzone te piosenki? 
– Początkowo odszukałem w archiwum 

Radia Rzeszów kilka utworów autorstwa Ta-
deusza Hejdy, które zostały nagrane w latach 
50. ubiegłego wieku. Były to piosenki: A ja 
lubię Rzeszów, Przyszła wiosna nad Wisłok, 
Piosenka o moim mieście oraz Zakochani 
w Rzeszowie, którą spopularyzowała w latach 
80. Stenia Dyniowa. 

 Nieżyjąca już, ale ciągle wspominana 
utalentowana wokalistka zespołów prowa-
dzonych przez… Jerzego Dynię, a prywat-
nie jego żona wszakże. I piosenka, którą 
śpiewała, nieprzypadkowo tytułem i emo-
cjami w niej zawartymi stała się tytułem 
zbiorku. 

– Są w nim także i piosenki ludowe: 
Chłopcy Rzeszowianie, Ty dziewczyno, ty 
mnie nie znasz, W Staromieściu kościół, 
W Rzeszowie zegary smutno biją. 

 Jakżeby autor, znawca i popularyzator 
folkloru mógł je pominąć. Ale spotykamy 
tam również utwory innych współczesnych 
poetów i muzyków.

– Tomasz Sienkiewicz, szef zespołu Dwa 
Balony, skomponował wcześniej piosenki 
Rzeszowie kochany i A ja idę przez Rynek. Z tej 
okazji powstały również nowe piosenki. An-
drzej Szypuła udostępnił swoje kompozycje 
Wiosenny wiatr i Rzeszowski walczyk, a Ma-
rek Pękala Moją piosenkę o Rzeszowie. Znala-
zła się w zbiorku znana już wcześniej Ballada 
historyczna Jana Wywrockiego i Małgorzaty 
Ostrzychowskiej, a także Ballada historyczna 
o założeniu Rzeszowa oraz Mój przyjaciel jazz 
duetu autorskiego Andrzej Warchoł i Henryk 
Wądołowski. Do tych utworów dołączone 
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zostały trzy nowe moje kompozy-
cje: To Rzeszów tak ma i Trąbka 
w Bohemie do słów Małgorza-
ty Zygo oraz Piosenka Zosi 
o Rzeszowie ze słowami 
Zofii Nowakowskiej. 

 Zachęcając do opra-
cowania tego zbiorku, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Rzeszowa zakładało, że 
popularyzacja piosenek 
o mieście powinna przybrać 
również inne formy, m.in. po-
przez płyty CD. 

– Prezes stowarzyszenia Zdzisław Daraż 
„wychodził” w Urzędzie Miasta środki fi-
nansowe umożliwiające realizację tego pro-
jektu. Jako autor zbiorku zaproponowałem 
natomiast, aby w nagraniu wzięli udział mło-
dzi rzeszowscy wokaliści skupieni w Rze-
szowskiej Grupie Artystycznej. Przygotowa-
niem wokalnym zajęła się Ewa Jaworska-Pa-
wełek, zaś uwspółcześnionymi aranżacjami 

Krzysztof Mroziak. Do grona osób 
sprzyjających temu przed-

sięwzięciu dołączył prezes 
Radia Rzeszów Henryk 

Pietrzak, udostępniając 
nieodpłatnie radiowe 
studio i wraz z realiza-
torem dźwięku Jerzym 
Dziobakiem mogliśmy 
w listopadzie ub. roku 

nagrać 12 piosenek.

 Czyli tylko część tych za-
mieszczonych w zbiorku. Jacy 

artyści je zapisali swym głosem?
– Z towarzyszeniem zespołu instru-

mentalnego pod kierownictwem Krzysztofa 
Mroziaka zaśpiewali: Małgorzata Boć, Mał-
gorzata Chruściel, Katarzyna Dudzik, Sabina 
Kurek-Delikat, Sylwia Łyko, Mariola Nizio-
łek, Katarzyna Sztaba-Adamczyk, Agnieszka 
Podubny, Kamil Biłoś, Kuba Jonkisz, Arka-
diusz Kłusowski, Mirosław Szpyrka. Spra-
wami formalno-organizacyjnymi zajmowała 

się dyrekcja Rzeszowskiego Domu Kultury. 
Dysponentem płyty jest Urząd Miasta Rze-
szowa. 

 Animatorzy tego pierwszego w takim 
wymiarze w Rzeszowie przedsięwzięcia nie 
powiedzieli chyba ostatniego słowa? 

– Zbieram następne utwory. Miasto 
mogłoby natomiast ponownie ogłosić kon-
kurs na piosenkę o Rzeszowie. Myślę też np. 
o styczniowym koncercie w 660. rocznicę 
nadania Rzeszowowi praw miejskich oraz 
o zorganizowaniu przez rzeszowskie placów-
ki kulturalne, środowiska oświatowe i aka-
demickie festiwalu pod nazwą „Śpiewajmy 
o Rzeszowie”.

 Można mieć zatem pewność, że spotka-
my kolejne, poszerzone edycje książki i pły-
ty. Czekamy też na spełnienie kolejnych po-
mysłów artystycznych.

 Rozmawiał Ryszard ZATORSKI

Ryszard Zatorski

Ten, obok Tanga najczę-
ściej przywoływany 

w teatrach utwór Sławomi-
ra Mrożka, na rzeszowskiej 
scenie w Teatrze im. W. 
Siemaszkowej gości po raz 

trzeci. Pierwszy raz pojawił się w marcu 1980 
roku za dyrekcji artysty Wojciecha Zeidlera, 
który zarazem reżyserował Emigrantów. A do 
tych dwóch ról poprosił Hilarego Kluczkow-
skiego i wtedy gościnnie Zdzisława Kozie-

nia. W tym duecie wystąpili oni po raz kolej-
ny w 1985 roku za dyrekcji reżysera i aktora 
Stanisława Wieszczyckiego, ale przedstawie-
nie reżyserował wtedy Marek Gliński. 

Teraz na Małej Scenie, która nosi imię 
Zdzisława Kozienia, znakomicie potwier-
dzili swój talent w premierowej odsłonie 14 
grudnia ub. roku artyści kolejnego pokolenia 
Robert Żurek i Waldemar Czyszak. Z podzi-

EMIGRANCI U SIEBIE
Premiery i nowe sceny

wu godną świeżością artystycznego tempera-
mentu przez ponad dwie godziny grają w tej 
ciasnej i dusznej przestrzeni rozumianej me-
taforycznie, ale też i w całej dosłowności tego 
określenia dla miejsca, w którym znajdują się 
aktorzy i widzowie. Spektakl przygotowa-
ny został za dyrekcji reżysera i dramaturga 
Remigiusza Cabana, który cztery dni przed 
premierą został pozbawiony stanowiska. Wy-
reżyserował Emigrantów znany w Rzeszowie 
Grzegorz Mrówczyński. Wszakże to on przy-
gotował reżysersko Mój boski rozwód, z któ-
rym Anna Demczuk zmierza do kolejnego re-

kordu, bo zagrała już gru-
bo ponad 200 razy skrzący 
się humorem spektakl. Czy 
Emigranci zyskają podob-
ne uznanie u widzów, to 
jeszcze przed nami. 

Warto teatr odwie-
dzić i pobawić umysł 
Mrożkowym widzeniem 
świata i mistrzowskim 
puentowaniem absurdów, 
z którymi przychodzi nam 
zmierzać się codziennie. 
Utwór Mrożka jest ciągle 
tak świeży intelektualnie, 
jak wtedy, gdy został na-
pisany przed czterdziestu 

laty i prapremierową światową odsłonę miał 
w paryskim Théâtre d’Orsay z Gérardem De-
pardieu i Laurentem Terzieffem na scenie. 
Śmiech, który wyzwala ta sztuka, obnaża po-
niekąd nasze wewnętrzne słabości, odbijane 
perypetiami bohaterów wegetujących w tej 
piwnicznej przestrzeni. Takich emigrantów, 
zwłaszcza wewnętrznych, są krocie, z po-
dobnymi rozterkami i niemocą, uwięzionych 

niejednokrotnie bez ruszania się z miejsca we 
własnych domach czy mieszkaniach – bez-
radnych, przytłoczonych warunkami, w któ-
rych przyszło im wegetować. Jest to taki uni-
wersalny przekaz artystyczny, wciąż aktuali-
zowany doświadczeniami, zwłaszcza milio-
nów Polaków, których na emigracji w samej 
tylko europejskiej przestrzeni jest obecnie 
więcej niż liczy sobie mieszkańców niejeden 
cały kraj Unii Europejskiej. Ten sylwestrowy 
obrazek sceniczny dwóch zdanych na siebie 
w przeszłości i w gruncie rzeczy bezsilnych 
facetów z różnych płaszczyzn społecznych 
i intelektualnych, owa piwniczna emigracyj-
na rzeczywistość zrównuje jak walec. 

W takiej artystycznie nomen omen 
metaforycznie emigracyjnej 

przestrzeni pojawił się 17 grudnia Przemy-
sław Tejkowski w premierowej odsłonie 
swojego Teatru Nowego w Rzeszowie, pre-
zentując monodram Ostatnie tango z Herber-
tem. Premierowo w Rzeszowie, dla którego 
to spektaklu – jak twierdzi – wcześniej nie 
mógł znaleźć tu sceny, choć znany był i dzie-
siątki razy już grany przezeń w różnych miej-
scach w Polsce. P. Tejkowski przez trzy lata 
(2007–2010), gdy był dyrektorem Teatru im. 
W. Siemaszkowej, w sposób zamierzony nie 
pojawiał się na scenie jako aktor, czego wi-
dzom brakowało, bo pamiętali go z ciekawie 
zagranych ról, by wspomnieć rewelacyjną 
wręcz kreację Jaszy w Sztukmistrzu z Lublina 
za dyrekcji Jana Nowary. 

Robert Żurek i Waldemar Czyszak w „Emigrantach”

Przemysław Tejkowski w mondramie
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Teatr poetycki, który zaprezentował 
niedawno w swym aktorskim wcieleniu, to 
ciekawa propozycja dla widzów. Choć wyda-
je mi się, tych o szczególnie wyrafinowanej 
wrażliwości i wiedzy literackiej. Premierowa 
publiczność w ogromnej części miała do tej 
pory raczej styczność z teatrem jako miej-
scem spotkań na partyjnych czy związko-
wych uroczystościach. Tym większe uznanie 
dla twórcy Teatru Nowego, że zainteresował 
nowy krąg widzów. Teatr jest ulokowany 
w przestrzeni obiektów Capital Park przy al. 
Rejtana w Rzeszowie.

Trzy miesiące wcześniej, o czym 
wspominałem już na tych łamach, 

z takiejże artystycznej potrzeby „emigro-
wali” z Siemaszkowej aktorzy, którzy stwo-
rzyli Teatr Bo Tak, ale nadal etatowo są 
związani ze swoim macierzystym teatrem. 
Premierowo wystartowali Prawdą – sztuką 
francuskiego autora Floriana Zellera, którą 
na zaproszenie założycielek teatru Marioli 
Łabno-Flaumenhaft i Beaty Zarembian-
ki wyreżyserował Marcin Sławiński. Ich 

Mariola Łabno-Flaumenhaft i Grzegorz Pawłowski 
w „Prawdzie”
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spektaklowi partnerzy Grzegorz Pawłow-
ski i Marek Kępiński to przez miłośników 
Melpomeny artyści oczekiwani i z aplauzem 
przyjmowani na scenie zawsze, gdy się tam 
pojawiają. Sztuka grana jest brawurowo, 
z perfekcyjnym aktorskim oddaniem i ta-
lentem, to wspaniała uczta dla miłośników 
teatru. Lekka, farsowa fabuła niesie z sobą 
uniwersalne treści i każe się zastanowić 
nad wieloma przesłaniami formułowany-
mi w scenicznych dialogach. Teatr ma swe 
lokum w Instytucie Muzyki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83 
w Rzeszowie.

Dodajmy, że ponad rok temu, w grud-
niu 2012, Spowiedzią w drewnie 

Jana Wilkowskiego w reżyserii Ryszarda 
Szeteli i z nim w roli głównej pojawił się Te-
atr Małych Form, stworzony w rzeszowskim 
WDK przez animatorów z kręgu Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej. Niezwykle profesjo-
nalnie funkcjonują jeszcze dwie inne sceny 
w przestrzeni miasta – od ponad ćwierć-
wiecza Scena Propozycji Janusza Pokrywki, 
a od niedawna jako teatr uniwersytecki, i Te-
atr Przedmieście Anety Adamskiej od 2010 
roku przy ul. Reformackiej 4, który ma już 
wszak blisko piętnastoletnie tradycje. Teatr 
Maska i Siemaszkowej zwieńczają tę koronę 
najdłużej. Przez odbiorców sztuki nowe ofer-
ty teatralne będą przyjmowane z nieustan-
nym zainteresowaniem i jej twórcom należy 
życzyć zawsze kompletów widzów oraz za-
proszeń do występów nie tylko w Rzeszowie.

 Ryszard ZATORSKI

Barbara Chmura

W W y p o ż y c z a l n i 
Głównej Woje-

wódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rzeszo-
wie, zlokalizowanej przy 
ul. Dąbrowskiego 33a, 

wprowadzone zostały kolejne nowoczesne 
rozwiązania. 

Wypożyczalnia ta od wielu lat przoduje 
wśród placówek bibliotecznych stosujących 
nowoczesne technologie komputerowe. Po-
siada kompletny i wysokiej jakości katalog 
elektroniczny rejestrujący opisy książek, kar-
tografii, audiobooków, filmów i innych doku-
mentów. Wszyscy czytelnicy (ok. 10 tys. osób) 
zarejestrowani są w centralnej bazie danych 
czytelników WiMBP w Rzeszowie. Wypo-
życzalnia Główna zautomatyzowała wszyst-
kie procesy i czynności biblioteczne, m.in. 
prowadzi elektroniczny system wypożyczeń 
i zwrotów egzemplarzy. Czytelnicy mogą ko-
rzystać z różnorodnych usług bibliotecznych 
i informacyjnych dostępnych również online 
w sieci internetowej. System informatyczny 
zapewnia użytkownikom możliwość rezer-
wowania egzemplarzy, zamawiania książek 
i innych dokumentów, sprawdzania stanu 
konta czytelniczego (wypożyczeń, rezerwacji, 
zamówień), prolongowania egzemplarzy.

Biblioteczny system informatyczny po-
siada szerokie możliwości automatycznego 
powiadamiania czytelników biblioteki, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, o zbli-
żających się terminach zwrotu książek, tytu-
łach książek przetrzymanych oraz o możli-
wości odbioru egzemplarzy, które wcześniej 
zostały zamówione, a osoby które nie są 
jeszcze czytelnikami biblioteki, mają do dys-

INNOWACJE W BIBLIOTECE
Dla wygody mieszkańców Rzeszowa

pozycji samoobsługowy zdalny zapis, który 
pozwala na automatyczną rezerwację książek.

Użytecznym i łatwym w obsłudze urzą-
dzeniem jest wrzutnia książek (trezor). 
Wrzutnia pozwala na samodzielne zwroty 
książek w dowolnym czasie, przez 24 godzi-
ny na dobę. Dla wygody oraz zapewnienia 
łatwego dostępu dla użytkowników wrzutnia 
została zamontowana (jako urządzenie ze-
wnętrzne) obok wejścia do budynku Wypo-
życzalni i dzięki temu pozwala na oddawanie 
książek również po zamknięciu biblioteki. 
Wrzutnia została tak skonfigurowana, aby 
pozwalała na zwroty egzemplarzy książek 
wypożyczonych wyłącznie z Wypożyczalni 
Głównej. Posiadając zbliżeniową kartę czy-
telnika można dodatkowo, z panelu urządze-
nia, uzyskać wydruk potwierdzenia zwrotu 
książki z konta czytelnika, a także wydruk 
informacji o stanie wypożyczeń na koncie bi-
bliotecznym.

Innym urządzeniem do samodzielnej 
obsługi jest stanowisko do wypożyczeń 
książek – self check. Urządzenie to zainsta-
lowano na parterze Wypożyczalni Głównej. 
Czytnik RFID w self check’u w postaci spe-
cjalnej półki pozwala na jednoczesne wypo-
życzenie kilku książek. Ich lista pojawia się na 
ekranie monitora, a użycie karty bibliotecznej 
i wybranie przycisku „wypożycz” pozwala na 
przeniesienie ich na konto czytelnicze. Na 
monitorze urządzenia pojawią się informację 
o wszystkich egzemplarzach wypożyczonych 
z terminami ich zwrotu. Możliwe jest również 
wykonanie wydruków z potwierdzeniami 
dokonania wypożyczeń i informacją o stanie 
konta czytelnika. 

Wszyscy czytelnicy Wypożyczalni 
Głównej jak również osoby obecnie zapisu-
jące się do biblioteki otrzymają nowe, zbli-
żeniowe karty czytelnika. Dzięki nim będą 

realizowane wypożyczenia i zwroty książek, 
również na stanowiskach samoobsługowych. 
Karta posiada również kod kreskowy, dzięki 
któremu kartą tą mogą posługiwać się czytel-
nicy wypożyczając książki również w innych 
bibliotekach publicznych w naszym mieście. 
Karty wydawane są bezpłatnie wszystkim 
czytelnikom WiMBP w Rzeszowie. 

Dla usprawnienia pracy bibliotekarzy 
w Wypożyczalni Głównej zainstalowano 
stanowiska obsługi wypożyczalni przy la-
dzie bibliotecznej składające się z elektro-
nicznych czytników książek, czytników 
zbliżeniowych kart bibliotecznych oraz 
oprogramowania. Dodatkową ochronę księ-
gozbioru bibliotecznego zapewniają bramki 
kontrolno-raportujące oraz system monito-
ringu, na który składają się kamery, rejestra-
tor obrazu i dedykowane oprogramowanie. 
Zintegrowany z bramką elektroniczny licznik 
odwiedzin zlicza osoby przychodzące do bi-
blioteki. 

Wypożyczalnia Główna jest też miej-
scem, w którym można skorzystać bezpłat-
nie z bezprzewodowego Internetu. Dzięki 
instalacji urządzeń sieciowych i oprogramo-
wania każdy czytelnik Wypożyczalni może 
bezpłatnie podłączyć własny laptop lub inne 
urządzenie przenośne do Internetu. W ra-
mach projektu zakupiono też 6 nowych sta-
nowisk komputerowych dla czytelników. 
Wypożyczalnia Główna jest jedną z najlepiej 
skomputeryzowanych bibliotek publicznych 
w kraju. 

Wspomniane innowacje poprzedziło sze-
reg prac przygotowawczych: wymieniono sieć 
elektryczną i informatyczną oraz oświetlenie 
i regały, zmieniono system przechowywania 
książek z magazynowego na działowy, umoż-
liwiający wprowadzenie wolnego dostępu do 
półek. 

 Barbara CHMURA,
dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie
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Adam Decowski

Końcem ub. roku uka-
zał się album Strachy 

polne – dzieje, rytuał, sym-
bolika. Muzeum Strachów 
Polnych w Lubeni Aleksan-
dra Bielendy, opublikowa-

ny przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lu-
beni. Jest to rarytas wydawniczy, bo to pio-
nierskie wydawnictwo w Polsce poświęcone 
strachom polnym jest prawdopodobnie – jak 
twierdzi sam autor – jedynym na świecie. 

Aleksander Bielenda, długoletni nauczy-
ciel historii, regionalista, etnograf i pasjo-
nat kultury chłopskiej dostrzegł w strachu 
polnym oryginalne dzieło sztuki ludowej. 
Dowodzi, że te kukły przybierające ludzkie 
kształty są postaciami magicznymi, które 

MAGIA STRACHÓW 
Wypełnia lukę w literaturze etnograficznej

wywierają szczególną moc 
na obfite plony, bo odstrasza-
jąc ptaki i zwierzęta chronią 
uprawy. Ale nie tylko, bo we-
dług ludowych wierzeń miały one też moc 
odczyniania uroków. Dlatego stawianie stra-
chów na polu miało specjalny obrzęd. Od-
bywało się to bez świadków, wcześnie rano, 
a jesienią musiały być spalone. Autor, by dla 
potomności zachować te dzieła ludzkiej wy-
obraźni, utworzył pierwsze w kraju Muzeum 
Strachów Polnych w Lubeni z siedzibą w So-
łonce. Eksponaty pozyskiwano poprzez im-
prezy artystyczne i etnograficzne, wykonując 
je choćby na Festiwal Strachów. Były one też 
otrzymywane od gospodarzy, ale i zabiera-
ne bez ich wiedzy, gdy właścicieli zagonów 
czy sadów trudno było ustalić. W muzeum 
można zobaczyć nie tylko strachy rodzime, 

ale i pochodzące ze Słowa-
cji i Ukrainy. Przyjeżdżają 
je oglądać goście nie tylko 
europejscy, ale i zza oceanu. 
Eksponaty te ulegają jednak 
naturalnemu zniszczeniu. Ze 
zgromadzonych tu ponad 250 
strachów polnych (beboków, 
dziadów, puheroków, kulaw-
ców – jak są nazywane) pozo-

stało już tylko 70. Są one jednak utrwalone 
na fotografiach przez Urszulę Deręgowską 
i kilkadziesiąt z nich zostało umieszczonych 
w tym wydawnictwie.

Aleksander Bielenda jako autor tej książ-
ki-albumu nie ma aspiracji naukowo-badaw-
czych w dziedzinie etnografii czy antropo-
logii kultury, co sam we wstępie wyznaje. 
Wypełnia jednak lukę w literaturze etno-
graficznej, podejmując trud merytorycznego 
i rzetelnego przybliżenia fenomenu kulturo-
wego, jakim jest strach polny. 

 Adam DECOWSKI

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. 
Juliana Przybosia w Strzyżowie zorga-

nizowała warsztaty dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Zajęcia były prowa-
dzone w ramach projektu ,,Ucz i baw – spo-
tkania z literaturą, malarstwem i fotografią 
dla dzieci i młodzieży”. Ich celem było pobu-
dzenie aktywności twórczej oraz populary-
zacja wśród uczniów amatorskiej twórczości 
artystycznej w dziedzinie literatury, plastyki 
i fotografii.

Podczas warsztatów plastycznych, które 
prowadziła Anna Furtek, instruktor DK So-
kół, dzieci zapoznały się z różnymi materia-
łami i technikami plastycznymi. Pracowały 
indywidualnie i w grupach. Podczas zajęć 
powstały piękne witraże, zabawne karyka-
tury, niezwykle barwne podwodne światy, 
wyjątkowe miasta widziane nocą, kolorowe 
bukiety. Dzieci przy wykorzystaniu dostęp-
nych na co dzień przedmiotów, na pozór 
banalnych, stworzyły wiele pięknych prac, 
które można podzi-
wiać podczas wysta-
wy zorganizowanej 
w bibliotece. 

Zajęcia literac-
kie prowadziła Nina 
Opic – rzeszowska 
poetka i pisarka. 
Uczestnicy warszta-
tów poznali piękno 
ojczystego języka, 
otrzymali cenne 
wskazówki, jakich 
form użyć, aby 
przelać swoje myśli 
na papier, poznali 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Spotkania z literaturą, malarstwem i fotografią

zasady powstawania zarówno utworów po-
etyckich, jak też prozatorskich. Serdeczna 
i otwarta osobowość prowadzącej zachęciła 
młodych ludzi do samodzielnych prób lite-
rackich. Jej cenne rady i wskazówki zaowo-
cowały powstaniem samodzielnych opowia-
dań i wierszy, które zostały wydane w formie 
broszurki zawierającej także ilustracje do 
poszczególnych utworów wykonane przez 
autorów prac.

Warsztaty fotograficzne prowadzone były 
przez Bartosza Bącala – dziennikarza, foto-
reportera. Przeznaczone były dla wszystkich 
kochających fotografowanie, niezależnie od 
wieku i posiadanego aparatu. Uczestnicy po-
znali podstawowe techniki fotograficzne za-
równo cyfrowe, jak analogowe. Zdobyli wie-
dzę, co i jak fotografować, aby powstało cie-
kawe zdjęcie. Swoją wiedzę mogli sprawdzić 
w praktyce podczas zajęć w plenerze, podczas 
których powstały piękne zdjęcia uwieczniają-
ce piękno najbliższej okolicy.

Uczestnikom warsztatów podczas 
wszystkich spotkań zapewniono poczęstu-
nek. Potem w naszej bibliotece odbyło się 
spotkanie podsumowujące owe warsztaty, 
w którym udział wzięli ich uczestnicy wraz 
z opiekunami oraz zaproszeni goście. Wśród 
nich znaleźli się przedstawiciele władz samo-
rządowych i lokalnych. Gościem specjalnym 
była Nina Opic, która w sposób barwny i eks-
presyjny omówiła prowadzone przez siebie 
zajęcia. 

Każdy uczestnik w sposób szczególny zo-
stał doceniony, a efekt jego pracy nagrodzo-
ny. Dzieci biorące udział we wspomnianych 
zajęciach mogły bowiem zgłosić swoje prace 
do konkursu. Z każdej grupy nagrodzono 
trzy najlepsze prace i przyznano jedno wy-
różnienie. Prace plastyczne: I miejsce – Dag-
mara Gęguś, II – Joanna Krupa, III – Mag-
dalena Bieńko, wyróżnienie – Ewa Mularz. 
Fotografia: I miejsce – Karolina Warchoł, 
II – Mateusz Kozdraś, III – Katarzyna Ma-
tłosz, wyróżnienie – Jakub Worek. Prace 
literackie: I miejsce – Joanna Fortuna, II – 
Katarzyna Pawlik, III – Jan Czarnik, wyróż-
nienie – Anna Salwa. Nagrody wręczył wice-
burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra wraz 
z Niną Opic i dyrektorem BPGiM. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątko-
we dyplomy i drobne upominki. Dodatkową 
nagrodą dla uczestników warsztatów lite-
rackich była autorska broszurka zawierająca 
opowiadania i wiersze, które powstały na za-
jęciach pod kierunkiem Niny Opic. 

Z prac plastycznych i fotograficznych, 
wykonanych podczas warsztatów, powstała 
piękna wystawa, którą można było oglądać 
w sali wystawienniczej naszej biblioteki. Były 
tam również pamiątkowe zdjęcia uczestni-
ków spotkań z literaturą, malarstwem i foto-
grafią. 

 Marta UTNICKA,
dyrektor BPGiM w StrzyżowieUczestnicy warsztatów na spotkaniu z Niną Opic 
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Marek Olszyński, z cyklu „Ćwiczenia przestrzenne” – 
„Ażur”, olej, płótno, 35 x 25
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Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Rze-

szowie rozpoczyna cykl 
wystaw, które będą miały 
na celu zaprezentowanie 
rzeszowskiej publiczności 

współczesnej polskiej grafiki. W ciągu całego 
roku zaplanowane zostały wystawy grafiki 
z różnych ośrodków w kraju, m.in. z Łodzi, 
Cieszyna i Kielc. Inaugurują ten ciekawie za-
powiadający się cykl wystawy artystów grafi-
ków z Rzeszowa i w różnoraki sposób powią-
zanych z tym środowiskiem. 

Pierwszą z nich jest wystawa malarstwa 
grafiki Marka Olszyńskiego pt. „Obrazzki 
50/50”. Tytuł tej wystawy ma rodowód z ubieg- 
łorocznej wystawy, którą autor zorganizował 
z okazji swoich pięćdziesiątych urodzin, co 
tłumaczyło jej przekrojowy charakter po-
przez prezentację 50 prac (obrazy, grafiki, 
obiekty) z różnych okresów jego działalno-
ści. Dzięki prezentacji wystawy na dużej sali 
wystawowej BWA możemy zobaczyć na niej 
więcej niż tytułowe 50 dzieł artysty.

Marek Olszyński urodził się w 1963 r. 
w Przeworsku. Ukończył PLSP w Jarosławiu 
– był uczniem prof. Wiktora Śliwińskiego. 
W latach 1984–1989 studiował na Wydziale 
Grafiki krakowskiej ASP. Otrzymał dyplom 
z wyróżnieniem w pracowniach: litografii prof. 
Romana Żygulskiego, rysunku prof. Włodzi-
mierza Kotkowskiego oraz malarstwa prof. 
Stanisława Batrucha. Jeszcze podczas studiów 
wolontaryjnie był asystentem w pracowni prof. 
S. Batrucha (1988), a także odbył staż studyj-
ny w pracowni prof. Karla Pfalera na ASP 
w Norymberdze (1988–1989). Po ukończeniu 
studiów przez rok (1990–1991) był asystentem 
w pracowni prof. Wł. Kotkowskiego. W 1989 
zostaje członkiem ZPAP w Rzeszowie. W 1992 
roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztu-
ki. W latach 1995–2003 pracował jako nauczy-

WSPÓŁCZESNA GRAFIKA
Cykl wystaw w rzeszowskim BWA

ciel przedmiotów plastycznych oraz opiekun 
Pracowni Grafiki Warsztatowej w jarosław-
skim PLSP. Równocześnie, od końca lat dzie-
więćdziesiątych, powrócił do kariery uniwer-
syteckiej. Od 1998 roku pracuje na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś w la-
tach 2002–2006 był wykładowcą w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. 
Brał udział w 199 wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Nagrodę 
Zarządu Województwa Podkarpackiego za 
całokształt działalności w dziedzinie kultury 
i sztuki oraz indywidualną nagrodę rektorską 
II stopnia za osiągnięcia naukowe – otrzymał 
w 2002 r. Obecnie profesor Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Członek rzeszowskiej grupy arty-
stycznej Na Drabinie, Stowarzyszenia Literac-
ko-Artystycznego Fraza, prezes ZPAP.

Artysta znany jest z bezkompromisowych 
wypowiedzi artystycznych. Zarówno w ma-
larstwie, jak i grafice posługuje się własnym 
wypracowanym językiem. Abstrakcyjne 
kompozycje, mające często rodowód w obser-
wowanej rzeczywistości, są jej komentarzem. 
Artystę cechuje wnikliwa obserwacja zacho-
wań ludzkich, zjawisk społecznych, które – 

bardzo często humorystycznie i anegdotycz-
nie podkreślone tytułami prac – wytyka czy 
wręcz krytykuje.

Druga wystawa pt. „Młoda Grafika Rze-
szowska” przygotowana została przez kurato-
rów Kamilę Bednarską i Pawła Bińczyckiego 
i jest próbą prezentacji właśnie młodej grafiki 
z kręgu Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Autorzy wystawy są w większości 
absolwentami i pracownikami tego wydziału. 
Wśród nich znajdują się artyści mieszkający 
i aktywnie działający w Rzeszowie i Podkarpa-
ciu: Kamila Bednarska, Magdalena Uchman, 
Joanna Janowska-Augustyn, Agnieszka 
Włodarczyk-Rułka, Agnieszka Lech-Biń-
czycka, Kinga Cichowska, Marcin Jachym, 
Łukasz Cywicki, Paweł Bińczycki, Grzegorz 
Frydryk, Janusz Jędrzejczyk, Kamil Jodko, 
Jacek Garbaczewski, Andrzej Rułka.

Zaproszeni do udziału artyści gwaran-
tują wysoki poziom wystawy – podkreślają 
jej kuratorzy we wstępie do towarzyszącego 
wystawie katalogu – gdyż wszyscy oni są 
uczestnikami znaczących wystaw i konkur-
sów, laureatami nagród w konkursach ogól-
nopolskich i zagranicznych. Wystawa ma za 
zadanie zaprezentowanie i scharakteryzowa-
nie młodego pokolenia grafików urodzonych 
po 1970 roku. Ostatnia tak duża prezentacja 
grafiki miała miejsce w 2004 roku w BWA 
w Rzeszowie pod nazwą „Grafika z Krasne-
go”. Autorzy obecnej wystawy w większości 
brali udział we wspomnianej wystawie jako 
jeszcze studenci albo początkujący artyści 
absolwenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

Jak wspomniałem na wstępie, począwszy 
zatem od dużych prezentacji grafiki, którą 
tworzą artyści z naszego środowiska, będzie-
my mogli porównać i skonfrontować ich pra-
ce z dokonaniami artystów z innych polskich 
środowisk, zobaczyć tendencje i kondycję 
współczesnej polskiej grafiki. Zapraszam do 
rzeszowskiego BWA. Wystawy można oglą-
dać do 2 lutego. Mam nadzieję, że wystawy 
adresowane do miłośników sztuki będą dla 
odwiedzających Dom Sztuki źródłem wielu 
estetycznych i intelektualnych doznań. 

 Piotr RĘDZINIAK

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

JOANNA JANOWSKA-AUGUSTYN

Urodzona w Rzeszowie. W latach 1991–
1994 studiowała na Wydziale Filo-

zoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Następnie na Wydziale Grafiki 
ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w Pracowni Litografii prof. Roma-
na Żygulskiego, za który otrzymała Medal 
Rektora w 1999 roku. Jeszcze w trakcie stu-
diów w 1998 r. była stypendystką w Kent In-
stitute of Art and Design, Canterbury (An-
glia). Zorganizowała szereg wystaw indywi-
dualnych oraz brała udział w licznych wy-
stawach zbiorowych w kraju i za granicą. Na 
konkursach w dziedzinie rysunku i grafiki 
otrzymała kilka prestiżowych nagród i wy-

różnień, m.in. wyróżnienie honorowe 
w V Ogólnopolskim Triennale Rysunku 
Polskiego w Lubaczowie (2005) oraz na-
groda-zakup Miejskiego Muzeum Sztu-
ki na VIII Międzynarodowym Biennale 
Rysunku i Grafiki Master of Graphic Art 
– Győr 2005 (Węgry). W 2006 roku rów-
nież w Győr uczestniczyła w 38. Sympozjum 
Artystycznym. Ostatnio odniosła spektaku-
larny sukces na Międzynarodowym Trien-
nale Grafiki – Kraków 2012, gdzie otrzymała 
Grand Prix.

W 2008 roku obroniła doktorat na Wy-
dziale Grafiki macierzystej uczelni. Obecnie 
pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale 

Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pro-
wadząc zajęcia w Pracowni Rysunku oraz 
Pracowni Struktur Wizualnych. Piszę dziś 
o Joannie Janowskiej-Augustyn przy okazji 
omawianej wyżej wystawy „Młoda Grafika 
Rzeszowska”, której jest uczestniczką, a jej 
prace w istotny sposób decydują o jej wyso-
kim poziomie. Gratulacje!  

Joanna Janowska-Augustyn – „Lęk I”, druk cyfrowy

Fo
t. 

Ja
ce

k 
N

ow
ak



WIROWANIE 
NA PLANIE ODPRYSKI

NOWY ROK BIEŻY...

Świąteczna, bożonarodzeniowa i noworoczna rzeczywistość w Rze-
szowie w jednym pokoleniu radykalnie zmieniła się. Jeszcze w latach 

siedemdziesiątych pojawiali się prawdziwi kolędnicy. Później łazili już 
tylko wydrwigrosze. Ale czasem przynajmniej umieli śpiewać. Choinki 
tuż przed wigilią paliły się w każdym oknie, najczęściej prawdziwe. 

Załatwiane lub wystane karpie pluskały się w wannach, wszędzie 
roztaczał się niezwykły kulinarny zapach kapusty, grzybów, śledzi, 
barszczowego kwasu i suszonych owoców. Wyjątkowa i niepowtarzalna 
mieszanina. Nawet wystane w kolejce świąteczne pomarańcze inaczej 
pachniały. Niczego nie było, ale wszyscy wszystko mieli i to w nadmiarze. 
W nadmiarze było też wzajemnej życzliwości, bezinteresownego wspar-
cia, gościnności i zwykłej otwartości oraz nawet kolejkowej solidarności. 
Ileż tam narodziło się przedświątecznych przyjaźni, albo i czegoś więcej! 

Teraz naprzeciw mam front niemałego siedmioklatkowego bloku, 
a w nim jedynie cztery rachityczne sztuczne choinki. Więcej w nich 
światełek, aniżeli choinki. A powinno być 70 jarzących się prawdziwych 
drzewek. Pierogi, uszka i rybę zamawia się teraz w sklepie lub knajpie. 
Owe choinki przeniosły się z domów do marketów, instytucji i urzędów. 
Tam też poszło opłatkowanie, które już utraciło swoją intymną rodzinną 
moc na rzecz medialnej, merkantylnej atrakcji. Ten rodzinny, niepowta-
rzalny, opłatkowo-miodny ceremoniał z mojej młodości, który miał nie-
mal mistyczną siłę, stał się obecnie zwykłym pretekstem i tak obiegową 
czynnością, jak okolicznościowe spotkanie przy kawie czy lampce wina. 
W tym roku zjadłem już czternaście okolicznościowych, nic nieznaczą-
cych opłatków. I co? Ano nic! Przeżyłem. W dodatku życzenia wówczas 
wypowiadane są najczęściej banalne, zdawkowe, bezosobowe i zwykle 
nieszczere. A przecież owa hipokryzja to jest grzech główny. Jeśli ktoś 
nie wie który, niechaj zapyta, podpowiem. 

Wybitnie rodzinne święta powoli rozmywają się w bezosobowej, 
alienacyjnej mgle bez emocjonalnego obcowania z sobą, symbolicznego 
talerza dla wędrowca, jakiejś nadzwyczajnej scenerii i zwyczajnej potrze-
by wspólnego pośpiewania kolęd tak, aby coś tam z fantazyjnego ducha 
mogło tworzyć poczucie czegoś wyjątkowego. Ale to już było! Znajomość 
kolęd kończy się najczęściej na pierwszej strofie i to niekoniecznie pełnej. 
Młodzi, i nie tylko, coraz częściej wybierają egipskie smażenie się na pla-
żach bądź karaibskie atrakcje. Nie ma to nic wspólnego z kultywowaniem 
tradycji. Raczej tworzeniem nowej mody spędzania wolnego czasu. 

Dziwię się, że struktury kościelne nie próbują coś sensownego z tym 
zrobić, a wikłają się w idiotyczną wojnę z nieistniejącym, bo wymyślo-
nym przez abp. Michalika, wrogiem w postaci gender. Nie jakiejś ideo- 
logii, lecz zwykłej socjologicznej metody równania szans kobiet. Naj-
większą wesołość u mnie wzbudził protest jednego z biskupów, że ponoć 
jakiemuś przedszkolakowi kazano paradować w sukience. A w czym był 
wówczas ów purpurat? Właśnie w sutannie. Budzi to we mnie niezbyt 
podniosłe refleksje, dalekie od świątecznych.

Dlatego z uznaniem witam nowe jasełka w postaci orszaków trzech 
króli. Pomysł znakomity, zmuszający ludzi do wyjścia z domu i uczest-
nictwa w czymś nowym. Jeśli wynika to tylko z chęci zobaczenia wiel-
błąda, to też jest wartością samą w sobie. Świetne uliczne widowisko! 
A tak między nami, bardzo przypadło mi do gustu stwierdzenie papieża 
Franciszka, że mniej milszy jest Bogu katolik, który przestrzega tylko 
trzy pierwsze przykazania, aniżeli ateista przestrzegający siedem pozo-
stałych. 

A na zakończenie pozwolę sobie na bardzo osobistą i emocjonalną 
frazę. W tym ponoć Nowym Roku, moim Wyrozumiałym, Życzliwym 
i Przychylnym Czytelnikom życzę z całego serca przypływu wszystkie-
go, czego im w życiu brak. Chociażby małolatom spełnienia marzeń 
o dorosłości, dorosłym przypływu młodzieńczych, ozdrowieńczych 
uczuć i witalnie mobilnych pomysłów. Wszystkim zaś wejścia zdobyw-
czym krokiem w noworoczną rzeczywistość. Swoim zaś zagorzałym 
przeciwnikom miłościwie wszystko wybaczam (zwłaszcza niektórym 
z Rady Miasta Rzeszowa oraz kombatanckiej i represjonowanej władzy 
wojewódzkiej) i życzę spłynięcia nań boskiej łaski oświecenia w duchu 
przyjaźni i miłosierdzia bożego. Amen! 

 Roman MAŁEK

    NIECHCIANA KOLĘDA?

Zawsze jakoś tak w okolicach Nowego Roku nachodzą mnie re-
fleksje. Różne. Bo uzmysławiam sobie, jak co roku, że obraca-

my się w kręgu kłamstw, obłudy, głupoty, ignorancji i cynicznego 
wyrachowania, wymuszonego przez naszą nową 25-letnią rzeczy-
wistość. I snuje mi się wtedy po głowie kolęda napisana przez Jana 
Kazimierza Siwka, krakowskiego poetę i pisarza, którą usłyszałem 
w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Jest pouczająca.
Pustoszeją kościoły, tłum po sklepach się pęta.
Giną wieprze i woły, znak, że idą już święta.
Tłum po sklepach szaleje, w krąg towarów jest w bród.
A w stajence, w Betlejem, żłobek, sianko i chłód.
Nasza nowa rzeczywistość teoretycznie okazała się wspaniała. Mniej 
wspaniali okazali się ludzie, którzy wybrali złą drogę przystosowa-
nia się do niej, nie tylko, że nie odrzucili siermiężnych nawyków 
epoki komunizmu, to jeszcze wzbogacili je o nowe, równie niebez-
pieczne. Wśród nich dzielenie naszego tak dotkniętego przez histo-
rię narodu na lepszych i gorszych.
Nie śpiesz nam się dzieciaku na świat.
Lepiej skryj się pod sercem u mamy.
Bo wśród ludzi niejeden to kat.
A my dobrzy i tak cię wydamy.
Kto jest dobry, a kto zły? Iście hamletowskie „To be, or not to be”. 
Zła czy dobra jest władza, która na siłę chce nas uszczęśliwić łazien-
kowymi deptakami, odbiciem swego gustu, zalatującego galicyj-
skim ciemnogrodem, przy okazji zamiarując zniszczyć dwie inne, 
przyzwoicie wyglądające ulice? Źli czy dobrzy są doradcy władzy, 
którzy nie potrafią ustawić wymogów przetargu na remont tak, by 
ulice zachowały atmosferę galicyjskiego miasta? Jeśli nie, to co robią 
w ratuszu? Czy tak trudno przyswoić sobie, że w Galicji dominowały 
jezdnie z kostki, chodniki z krawężnikami i „ryndzole”. I drzewka. 
Strzyżone. Jest tak wiele fotografii.
Jest wigilia, opłatek, pustoszeje ulica.
Po cichutku nad światem wschodzi hostia księżyca.
A w pobliżu stajenki drzewko ciągnie się wzwyż.
Nawet nie wiesz maleńki, że w nim rośnie twój krzyż.
Czy dobra jest władza, która planowo niszczy teatr, który śmie ma-
rzyć, by stać się miejscem spotkań ludzi myślących, miejscem wy-
miany poglądów, a nie miejscem spotkań towarzyskich połączonych 
z prezentacją nowych sukienek. Czy dobra jest władza, która drwi 
z parlamentu i ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej? Czy 
dobra jest wreszcie władza, której aspiracje sięgają jedynie taniej 
rozrywki, koniecznie z moralnym przesłaniem? W Polsce już są in-
stytucje, które zawodowo zajmują się ogłupianiem społeczeństwa.
PS
W serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, w „wizytów-
ce miasta”, jeden z rozdziałów rozpoczyna się następująco, tłustym 
drukiem oczywiście: „Rzeszów bogaty jest w liczne placówki kultu-
ralne – kina, teatry, galerie sztuki i fotografii, domy kultury, muzea”. 
Znamienne. Muzeum Dobranocek ważniejsze od Filharmonii. Pod-
karpackiej zresztą.
Nie śpiesz nam się dzieciaku na świat…

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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SMAKI  RODZINNE

Światem rządzi wyobraźnia
„Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia!” – słowa te wypowiedział 

Albert Einstein, jedna z najważniejszych osobowości w świecie nauki i geniusz 
matematyczny. I rzeczywiście, wyobraźnia to jedna z największych sił we wszech-
świecie. Rozwój ludzkości był i jest ściśle związany z kolektywną wyobraźnią 
wszystkich ludzi. Leonardo da Vinci zapisał na szkicu do swej latającej maszy-
ny kilka proroczych słów. Latająca maszyna Leonarda przeleciała zaledwie kilka 
metrów, to wystarczyło jednak, aby dostojnicy kościelni nazwali ją wyobraźnią 
diabła. Zmuszono jej twórcę do zniszczenia publicznie swego dzieła. Czas po-
kazał, że da Vinci miał rację. Dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że dzięki 
wyobraźni ludziom wyrosły już skrzydła. Wyobraźnię cechuje dynamika, naj-

więcej jej jest w samym akcie tworzenia obrazów tego, co nie istnieje w świecie rzeczywistym. Innym, równie 
ważnym aspektem, jest tworzenie nowych idei oraz łączenie idei już powstałych, zainspirowanych wcześniej-
szym doświadczeniem. Inteligencja twórcza to coś więcej niż tylko tworzenie obrazów w umyśle. Nadaje ona 
początek procesom, tworzy, produkuje i – co najważniejsze – sprawia, że to, czego pragniemy, realizuje się 
w rzeczywistości. Nasza wyobraźnia ma moc twórczą. Obrazy w naszej wyobraźni zawdzięczamy inteligencji 
twórczej. Wyobraźnia twórcza to sposób na to, aby stopniowo przezwyciężać problemy świata. Nie powinni-
śmy nigdy myśleć, że jakaś sytuacja jest beznadziejna lub nie do rozwiązania. Nawet wtedy, gdy rzeczywistość 
wydawała się jak najbardziej ponura, ni stąd, ni zowąd pojawiały się jednostki, które kierowały ludzkość ku 
większym osiągnięciom dzięki swoim wyobraźniom. Każdy problem jest w istocie niewykorzystaną możliwo-
ścią. Zdawali sobie z tego sprawę Chińczycy. Ich symbol kryzysu złożony jest z dwóch znaków: jeden oznacza 
problem, drugi możliwość, tylko trzeba uruchomić wyobraźnię. I niech wyobraźnia towarzyszy nam każdego 
dnia i w każdym miejscu nie tylko w 2014 roku!

Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Będzie to dobry rok pod 
względem finansowym i zdrowotnym.
Byk (21 IV–20 V) Powiew miłości rozpoczął sty-
czeń i tak będzie do połowy roku. Później sprawy 
zawodowe przysłonią wszystko inne.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Czas zakasać rękawy i wziąć 
się za sprawy remontowe. Najlepszy też czas na po-
większenie rodziny.
Rak (22 VI–22 VII) Dobrze dobieraj znajomych 
w pracy, aby później nie żałować. Zajmij się swoim 
zdrowiem.
Lew (23 VII–23 VIII) Gwiazdy wróżą dobry rok, ale 
to Ty musisz uczynić pierwszy krok.
Panna (24 VIII–22 IX) Będzie w tym roku więcej 
seksu i więcej gotówki w portfelu. Rzucisz też nałogi.
Waga (23 IX–23 X) Słońce doda Ci przebojowości. 
W rodzinie dzidziuś!
Skorpion (24 X–22 XI) Coś się skończy, a coś no-
wego zacznie. I tak będzie wszędzie.
Strzelec (23 XI–21 XII) Planety namawiają Cię do 
zmiany trybu życia na bardziej aktywny i twórczy.
Koziorożec (22 XII–20 I) To, czego wcześniej się 
nauczyłeś, teraz zacznie przynosić zysk.
Wodnik (21 I–19 II) Zapowiada się szalony rok. Bę-
dziesz mieć dobrą rękę do pieniędzy i podróży.
Ryby (20 II–20 III) Wenus i Jowisz zachęcą Cię do 
podjęcia ważnych decyzji życiowych. Twoja kariera 
ruszy z kopyta. Powodzenia!

Powiew miłości

PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (4)
(powieść w odcinkach) 

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Bogdan Loebl

Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz***
Wynoszeni pod niebiosa nieuchronnie tracą kontakt 

z ziemią.

***
Do dyspozycji niewielu stoją wielkie możliwości.

***
Siedzący okrakiem na barykadzie w równym stopniu 

irytują obydwie strony.

***
Większą swobodę ruchów mają działający w cieniu.

SEKRET Y ŻYCIA

Nina Opic

Partyzant zrozumiał, że jeśli nie strzeli pierwszy, to pierwszy strzeli jego wróg.  
cdn.

Jerzy 
Maślanka

IDZIE NOWE 
MŁODZIEŻOWE

Minął nam roczek z przygodami,
starego już zastąpił nowy,
dogoniliśmy tych przed nami.
Kto dziś dorówna Rzeszowowi?

Najlepsze chłopaki, najładniejsze panny,
najwyżej wytryska woda nam z fontanny,
rozległe parkingi, najszersze ulice,
najcnotliwsi księża, prawe zakonnice.

Tylko w Rzeszowie!

W ratuszu z klientem urzędnik się liczy,
miłe sekretarki, syci emeryci.
W kawiarniach i pubach gros twórców poetów,
wiedza gród ogarnia – brak analfabetów.

Tylko w Rzeszowie!

A nasz Mer w konkursach i wielu mityngach,
sondażach, ankietach, wywiadach, rankingach
już prawie wszystkiego zostaje człowiekiem.
Innych pokonując pasją, stylem, wiekiem.

Nie tylko w Rzeszowie!

Radę ma wspaniałą, która uzdę trzyma,
co  wątpliwe sprawy wyolbrzymia.
Czując do działania ogromną podnietę,
sprawnie dba o siebie, interes i dietę.

A podobno wkrótce w wyborczym pochodzie
na ratusz chce ruszyć nasza zdolna młodzież.
Z nadzieją, zamiarem takim oczywiście,
że może się uda znaleźć im na liście.

Za babcię, wujaszka, szwagra i tatusia,
przez płoty, okopy tu przedrzeć się muszą,
by zamiast w Londynie zmywać „brudne statki”,
spróbują przepędzić „nasze leśne dziadki”.

PS 
chór
Naprzód młodzieży świata,
wszystko co nasze Polsce oddamy.
Zwycięskie nadejdą lata,
chociaż na razie szansy nie mamy.
A może?

Od autora
Wierzę, że kiedyś nadejdzie władza,
obym był tego dobrym prorokiem.
I swojej córce Gosi pokazał,
jak rośnie Paryż tu nad Wisłokiem.
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BUŁECZKI  
DROŻDŻOWE 
1 kg mąki • 10 dag drożdży • 2 jaja 
• 1 szklanka cukru  • 1½ szklanki 

mleka * ok. ½ szklanki oleju.
W ½ szklanki ciepłego mleka i w 2 łyżkach cukru 
rozpuścić drożdże, odstawić do wyrośnięcia. Mąkę 
przesiać, zrobić wgłębienie, wsypać cukier, dodać 
rozkłócone jajka, drożdże i wyrabiać ręką, dolewając 
resztę ciepłego mleka. Na końcu dodać olej. Wyrabiać, 
aż ciasto będzie gładkie i lśniące. Przykryć, odstawić 
do wyrośnięcia na ok. 50 min w ciepłe miejsce. Z wy-
rośniętego ciasta formować bułeczki i układać (za-

chowując odległości) na posmarowanej tłuszczem 
i posypanej mąką blasze, odstawić do ponownego 
wyrośnięcia. Wówczas posmarować białkiem, posy-
pać makiem i piec w gorącym piekarniku (180–200 
stopni) na złoty kolor. 
Takie bułeczki można też posypać kruszonką lub 
nadziać np. marmoladą.
Kruszonka: 5 dag mąki • 5 dag cukru pudru • 5 dag 
masła. Mąkę wymieszać z cukrem, wlać roztopione, 
gorące masło, dokładnie wymieszać. Rozetrzeć ręką 
na drobne grudki. Wyrośnięte bułeczki posmarować 
białkiem, posypać kruszonką, przyciskając ją palca-
mi, aby dobrze trzymała się ciasta i piec.
Bułeczki nadziewane: Wyrośnięte ciasto rozwałko-
wać, posypując mąką. Szklanką wykrawać krążki, 
nakładać po łyżeczce nadzienia, zlepiać i układać 
sklejoną stroną do dołu na blachę wyłożoną perga-
minem. Piec 15–20 min w temperaturze 180 stopni.

NIE OD RAZU
Nie na każdą kiecę
od razu lecę.
  
NA ZAPAŚNIKA
Na macie go zwykle
czeka sukces rzadki,
więc częściej płeć słabą 
kładzie na łopatki.
  

W parku zdrojowym miasta Rymanów
siedzi na ławce trzech smutnych panów.
Twarze ich pełne frasunku
z powodu zbyt tanich trunków...
Po pięć wypili „wiśniowych dzbanów”.

              ***
Czterech miejscowych „smakoszy” z Żołyni
kupiło w sklepie nalewkę z brzoskwini.
Wieczorną ją pili porą,
musiało tego być sporo...
bowiem poranek witali w Małkini.

LIMERYKI

Sprytny chłop pod Lutoryżem
obsiał żyzne łany ryżem.
Mimo zgryźliwych kpin
eksportował do Chin
wyborną sake z anyżem.
 ***  
Mały piesek ze wsi Budy
nienawidził dużej budy,
nie jadł, nie spał i zdechł.
Kotu zaparło dech,
przeraźliwie bał się nudy.



Zakład Produkcyjny: 39-207 Brzeźnica 395 A
tel./fax 14 662 00 30, tel. 14 677 11 31, 682 04 42

e-mail: hermal.tel.debica@wp.pl

FABRYKA FARB I LAKIERÓW

HERMAL-DĘBICA

BUDOWNICTWO 
FARBY
LAKIERY
KLEJE

®

Hotel
Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

Restauracja
Wesela, studniówki.

Imprezy okolicznościowe,

biznesowe i towarzyskie.

Sylwester, catering.

Boguchwała

ul. Techniczna 1

tel. 017 872 01 00
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KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE 
BIUR W ARTYKUŁY:
• PAPIERNICZE
• BIUROWE
• SZKOLNE

• KREŚLARSKIE
• FOLIE REKLAMOWE

Resgraph Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
ul. Boya-Żeleńskiego 19

tel./fax: 17 854 04 31
e-mail: biuro@resgraph.pl
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