
Grafi ka Jacka WOŹNIAKA, znanego 

paryskiego artysty rodem 
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plastycznej obrazuje symboliczny 

chiński ideogram długowieczności. 
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Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE

Szóstka sportowców z Podkarpacia za-
kwalifi kowała się na Igrzyska Olimpijskie 

w Pekinie: z Rzeszowa czterej siatkarze As-
seco Resovii: Marcin Wika, Krzysztof Igna-
czak, Krzysztof Gierczyński i Paweł Woicki; 
z Tarnobrzega tenisistka KTS Wisan Forbet 
- Li Qian, a z Huciska w pow. niżańskim 
Artur Brzozowski, który udowodnił, że 
w sporcie wszystko jest możliwe. Trenując 
w amatorskich warunkach, bez sztabu szko-
leniowego i masażysty, 23-letni sportowiec 
z małej wsi wystartuje w Pekinie w chodzie 
na 50 kilometrów.   �

OLIMPIJCZYCY 
Z PODKARPACIA

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów- olimpijczycy. Od lewej Marcin 

Wika, Paweł Woicki, Krzysztof Ignaczak, Krzysztof Gierczyński

Artur Brzozowski 

Li Qian 

Pojechali na igrzyska w Pekinie

Sejmowe igraszki

Tego jeszcze nie bywało,

aby w Sejmie tak się działo.

Kłótnie, żale, spory –

nadejdą ROZBIORY.

Śmieje się już Polska cała,

Europa nie przestała,

kiedy znów podnietą

jest LIBERUM VETO.

PiS zasady tej się trzyma,

że co małe – wyolbrzymiać.

A bliźniaki dwa 

cieszą się – ha!, ha!

Wiem, że wszystkie „kurdupelki”

mają w sobie kompleks wielki.

Wbrew prawom natury

chcą nękać nas z góry.

A zasadą jest premiera,

by miernoty nie popierać.

Zwłaszcza kiedy ktoś,

robi wciąż „na złość”.

Poseł nasz to okaz rzadki,

coraz częstsze są przypadki.

Dawniej na kolanach –

dziś udaje „pana”.

To chyba nieprzyzwoite,

gdy gość dostał immunitet,

a robi co chce,

wyborców ma w d…

Przeżyliśmy już Sejm Niemy 

i „warcholski” przeżyjemy.

Kurskich i Gosiewskich,

tak jak potop szwedzki.

Takie polskie to love story,

a gdy przyjdzie - na wybory 

ten kto krzyczy, tupie,

zostanie w „chałupie”.

PS

Czy pomożesz Panie Boże,

bo ty przecież wszystko możesz.

Niechaj nasza władza

żyć nam nie przeszkadza.
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Książka Zbigniewa Dominy Kraina 
Smoka wydana została przez war-

szawskie Studio Emka jakby na powitanie 
olimpiady w Pekinie. Na kilka dni przed 
igrzyskami. – Choć wcale nie była pisana z tą 
myślą – podkreśla pisarz, który przygotował 
ją już we wrześniu ubiegłego roku, a impul-
sem była kolejna jego podróż do Chin równo 
rok temu. Jednak w ostatniej chwili sytuuje 
tę książkę niektórymi odniesieniami również 
w ostatnich wydarzeniach, które wyznaczył 
kataklizm w prowincji Syczuan, gdzie pisarz 
niedawno przebywał, olimpiada i sprawa Ty-
betu. 
To już kolejna książka Zbigniewa Domi-
ny o Chinach, kojarzonego ostatnio przede 
wszystkim ze znakomitymi, głośnymi, wyda-
wanymi też za granicą powieściowymi opisa-
mi świadka–uczestnika sybirackiej gehenny 
Polaków, czyli  z ową odyseją sybiracką – try-
logią poczynającą się od powieści Syberiada 
polska, poprzez Czas kukułczych gniazd, a za-
mkniętą Tajgą. Czytelnicy i bohaterowie tych 
poniekąd biografi cznych także powieści nadal 
oczekują ich dalszego ciągu. Nowa książka 
Zbigniewa Dominy jest – jak sam przyznaje – 
przerywnikiem w tamtym sybirackim ciągu 
tematycznym. Inna, ale mająca wcześniejsze 
odniesienia, bo przecież reportażowy zapis 
sprzed ćwierćwiecza znajdujemy już w jego 
Bramie Niebiańskiego Spokoju.
Chiny wczorajsze i dzisiejsze, jak dopowiada 
autor w podtytule Krainy Smoka, przybliżone 
są w formie reportażu literackiego, swoistego 
dziennika pisarza i jego refl eksji pogłębio-
nych lekturą o tym niezwykłym kraju oraz 
rozmowami z zaprzyjaźnionymi Chińczyka-
mi, zwłaszcza ze sfer kulturalno-naukowych. 
I choć książka, czego nie ukrywa Domino, 
jest wyłącznie jego subiektywnym oglądem 
Chin, to autor opisuje to tak fascynująco, że 
otrzymujemy jakby w pigułce kompendium 
wiedzy o Chinach, o ludziach, zwyczajach 
poczynając od Chin cesarskich. A w klimat 
tej opowieści wprowadza już okładka zna-
komicie zaprojektowana przez Jacka Woź-
niaka, znanego paryskiego artystę plastyka 
rodem z Rzeszowa. Bo obrazuje w plastycznej 
formie, w takiej swoistej parafrazie grafi cz-
nej, symboliczny chiński ideogram długo-
wieczności. 
Te literacko-reportażowe zapisy „mogą się 
przydać w postrzeganiu wczorajszego i dzi-
siejszego dnia, wciąż nieznanego dokładnie, 
a dla wielu moich rodaków niestety niemal 
mitycznego Kraju Środka” – uważa pisarz. 
I można dodać, że nasi olimpijczycy powinni 
wręcz taką lekturę otrzymać przed wyjazdem 
do Pekinu, pomocną w zrozumieniu kraju, 
do którego się wybierają. A pasuje tu jak ulał 
rada Beaty Pawlikowskiej, znanej globtroterki 
i świetnej pisarki, którą autor Krainy Smoka 
przypomina: „Dokądkolwiek wybierasz się 
w podróż, postaraj się wcześniej o tym kra-

CHINY WCZORAJSZE i DZISIEJSZE
Przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie

ju i jego mieszkańcach jak najwięcej dowie-
dzieć. A kiedy już tam będziesz, podziwiaj, 
ale głośno się nie dziw i nie oceniaj. Staraj się 
zrozumieć, szanuj zwyczaje i sposób bycia tu-
bylców. Wtedy i oni będą ciebie szanować”. 
Zarozumiałych częstokroć Europejczyków 
mogłaby pobudzić do refl eksji przytoczona 
przez Dominę wypowiedź światłego Chiń-
czyka, który w te oto słowa odzywa się do 
światłego Europejczyka: „Tak się chwalisz tą 
waszą europejską kulturą i cywilizacją. A po-
wiedz mi, co wy, biali ludzie, robiliście tysiąc, 
no, dwa tysiące lat temu? Ostrzyliście dopiero 
kamień o kamień i strzelaliście z łuku. A my 
już wtedy wynaleźliśmy proch strzelniczy. 
Już wtedy ujarzmialiśmy wielkie rzeki, budo-
waliśmy tamy, kopaliśmy żeglowne kanały, 
stawialiśmy obronne mury i nieprzystępne 
twierdze, wyrabialiśmy porcelanę, jedwab, 
papier i tusz. Mieliśmy własne pismo, własną 
morską żeglugę i nawigację z własnym kom-
pasem. A wy co? W tamtych czasach biały 
człowiek, ten twój >>cywilizowany<< Euro-
pejczyk, żarł jeszcze surowe mięso, no, może 
czasami kiedy piorun strzelił, przypiekł je na 
ognisku. Myśmy mieli wielką fi lozofi ę, uczo-
ne księgi, a wy dopiero usiłowaliście sklecić 
swój alfabet. I co byś teraz nie mówił, to nasza 
chińska kultura jest pramatką całej światowej 
kultury!”  Lata po tym zdarzeniu Zbigniew 
Domino miał okazję poznać owego Europej-
czyka i wyraził podziw dla jego wszechstron-
nej wiedzy o Chinach. Na co  – opowiada 
pisarz – ów światły i naprawdę uczony mąż 
pokręcił powątpiewająco głową: „Mówi pan, 
że znam Chiny. Drogi panie, poznawanie 
Chin, od ich prehistorii po dzień dzisiejszy, 
chińskiej cywilizacji, fi lozofi i i kultury, da się 
jedynie porównać do próby wyczerpania mo-
rza łyżką. Nie przesadzam. Ale próbować nie 

tylko warto, ale wręcz trzeba. Koniecznie.” 
I  Zbigniew Domino tak właśnie czyni i próbu-
je wyciągać wnioski, aby „Polacy, słysząc i mó-
wiąc o Chinach nie kojarzyli ich tylko z chiń-
skim murem, z chińskim cyrkiem, z chińskimi 
sztukami walki z legendarnym Brucem Lee, 
czy z walczącymi mnichami z klasztoru Sha-
olin, cudami tradycyjnej chińskiej medycyny, 
czy wspaniałościami chińskiej kuchni i mniej 
wspaniałymi bazarowymi ciuchami. Ale 
z głębszą znajomością Chin współczesnych, 
nie wspominając o historii, jest już zdecydo-
wanie gorzej” – stwierdza Zbigniew Domino 
i przytacza znane polskie porzekadło: „Lepiej 
raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć”. 
I wcale nie był zdziwiony – jak opisuje da-

Zbigniew Domino na tle górskich formacji kraso-

wych na brzegu rzeki Lin w Chinach w sierpniu ubie-

głego roku.

Autor „Krainy Smoka” wraz z przewodniczką Siao-Mei na tle twierdzy Jiayu Guan, na skraju pustyni Gobi, 

gdzie zaczyna się południowa część Wielkiego Muru Chińskiego. 
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lej – gdy stary Chińczyk, który ze swojego 
bambusowo-glinianego hutongu nad połu-
dniowochińską rzeką Li w daleki obcy świat 
kroku nie zrobił, zacytował to znane u nas 
porzekadło. „Dwa razy byłem w Chinach 
i za każdym razem mogłem potwierdzić mą-
drość tego powiedzenia –  stwierdza pisarz. 
– Zwiedziłem kilka chińskich prowincji, nie 
licząc miast i pomniejszych miejscowości. Za 
każdym razem notowałem to, co mnie aku-
rat szczególnie zaciekawiło. W żadnym jed-
nak razie nie chciałbym uchodzić za znawcę 
Chin. Bywało też, że to, co usłyszałem i zo-
baczyłem, z trudem albo w ogóle nie mieści-
ło mi się w głowie. Często ze wstydem przed 
samym sobą przyznawałem się do niewiedzy, 
albo do mylnego wyobrażenia o tym napraw-
dę wyjątkowym, a już na pewno fascynują-
cym kraju i jego mieszkańcach. I nie kryję, 
że z każdym pobytem w Chinach moje prze-
konanie o europejskiej, jakoby >>wyższej<< 
kulturze, uchodziło ze mnie jak powietrze 
z przekłutego balona.”
Zbigniew Domino w zakończeniu Bramy 
Niebiańskiego Spokoju przytoczył słowa Woj-
ciecha Żukrowskiego wieszczące, że „kiedy 
Chiny się obudzą, to zadrży cały świat”. I te-
raz w Krainie Smoka przypomina owe pro-
rocze słowa wypowiedziane pół wieku temu. 

Zajadałem się chińskim ryżem w czasie 
pierwszego pobytu, trzymałem się ryżu 

i teraz. I powiem, że z różnych, nie tylko smako-
wych powodów, źle na tym nie wyszedłem. Zresztą 
moje nazwisko, jak mi to kiedyś wyjaśnił zaprzy-
jaźniony mędrzec Kuo Feng, pisane chińskimi 
znakami można przetłumaczyć jako Obfi tość 
Ryżu. A to przecież do czegoś zobowiązuje.(...) 

Spotkanie polskich pisarzy z chińskimi tłu-
maczami, do tego z wybitnymi znawcami 

polskiej literatury, to sens, a może nawet główny 
cel tych międzynarodowych literackich podróży. 
(...) Siadamy we czwórkę, żeby przed tym spotka-
niem przypomnieć sobie to i owo o naszych polsko 
– chińskich kontaktach literackich, a zwłaszcza 
o obecności polskiej literatury w Chinach. Marek 
Wawrzkiewicz, częsty bywalec w Chinach, i Wa-
cław Sadkowski, wiadomo (np. jego chiński numer 
„Literatury na Świecie”), są w tej materii prawie na 
bieżąco. Ja również coś nieśmiało próbuję dopowiadać. Ale prawdziwą 
znawczynią literackich relacji polsko – chińskich okazuje się Irena Hu 
Peifang-Sławińska. Nie mówiąc już o tym, że Irena z większością tłu-
maczy, z którymi mamy się spotkać, jest od dawna zaprzyjaźniona. 

Wspólnie sobie przypominamy, że literatura polska dotarła do 
Chin ponad sto lat temu, przede wszystkim za sprawą poezji Adama 
Mickiewicza. Nieco później jeden z najwybitniejszych chińskich pisa-
rzy i krytyków, Zheng-tuo, porównywał Adama Mickiewicza do Dan-
tego i Szekspira. Jednakże Zheng Zheng-tuo nie był pierwszym, który 

zaprezentował Mickiewicza chińskiemu czytelniko-
wi. Już w 1907 roku, Lu Xun – największy chiński 
pisarz XX wieku, w swojej pracy poświęconej świa-
towej sławy poetom, obok Byrona, Schillera, Pusz-
kina i Petofi ego, omawiał również poezję naszych 
wieszczów, Mickiewicza i Słowackiego.

Pierwsze utwory Adama Mickiewicza ukazały 
się w chińskim przekładzie w 1929 roku, w czaso-
piśmie zatytułowanym „Pędząca Fala”, redagowa-
nym przez wspomnianego Lu Xuna. Pojawiły się 
tam takie wiersze Mickiewicza: Trzech budrysów 
i Oda do młodości. W komentarzu redakcyjnym Lu 
Xun pisał: „Los Chińczyków podobny jest do losu 
Polaków w epoce Mickiewicza, a wiersze polskiego 
wieszcza budzą nasz gniew, nadzieję i chęć zerwa-
nia niewolniczych łańcuchów, w jakie nas zakuto. 
Utwory Mickiewicza spowodowały, że serca Chiń-
czyków zbliżyły się do serc Polaków.” Pan Tadeusz 
ukazał się w Chinach jednak dopiero w 1950 roku, 

po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej. Autorem przekładu, 
niestety z języka angielskiego i do tego prozą, był Sun Yong. Kilka lat 
później wydano w Chinach Zbiór poezji Adama Mickiewicza. Znala-
zły się w nim takie utwory jak Grażyna, Konrad Wallenrod i Sonety 
Krymskie. Niestety i te utwory tłumaczono z różnych języków pośred-
nich – angielskiego, francuskiego, a nawet z esperanto. 

Dopiero w 1976 roku ukazała się w Chinach III część Dziadów, 
tłumaczona bezpośrednio z języka polskiego. Autorami przekładu 
byli chińscy absolwenci polonistyki, którzy w latach 50. i 60. studio-

„Dwadzieścia parę lat potem, po mojej pierw-
szej podróży – pisze Domino – widziałem, 
jak Chiny się budzą Teraz śmiem twierdzić, 
że Chiny nie tylko się obudziły, ale zdążyły 
przetrzeć oczy i realnie spojrzeć na otaczają-
cy świat. Czy w związku z tym ten świat ma 
zadrżeć w posadach? Na razie nie ma chyba 
takiego powodu. Dzisiejsze Chiny to już nie 
Chiny Mao Tse-tunga, to wciąż jeszcze Chi-
ny Deng Siao-pinga, konsekwentnie realizu-
jące jego hasło: >>Nieważne, jakiego koloru 
jest kot, czarny czy biały,  ważne, żeby łapał 
myszy<<. Dzisiejsze Chiny już dziś są potężne 
i na swoją miarę bogate, ale chcą być jeszcze 
potężniejsze i jeszcze bogatsze. W dążeniu do 
tego celu potrzebują pokoju. Nie wiem, czy na 
wieki, ale na pewno na lata.” 
I odniesienie autora do olimpiady w Pekinie: 
„Wiem, że pojedynczy głos znaczy niewiele, 
ale podobnie jak zdecydowana większość lu-
dzi i sportowców świata, w tym Polaków, by-
łem przeciwko bojkotowi tych igrzysk. A czy 
znalazł się choć jeden Chińczyk, nawet wśród 
opozycjonistów w diasporze, który popierał 
bojkot olimpiady? Nawet przywódca Tybetu, 
Dalajlama XIV, zdecydowanie wypowiedział 
się przeciwko takiej postawie. Historia olim-
piad dowodzi, że wszystkie próby doraźnego 
politycznego wykorzystania tego światowego 

sportowego święta, nigdy nie przyniosły ko-
rzyści. Nie odbierajmy temu dumnemu naro-
dowi chęci i nadzwyczajnej okazji otwarcia 
się na świat.”
I refl eksja dotycząca Tybetu: „Nie byłbym Po-
lakiem, gdybym nie popierał dążeń niepodle-
głościowych innych narodów. Popieram więc 
w tej kwestii Tybet, ale w takiej formie, na ile 
to dzisiaj realne. Nawet przywołany wcze-
śniej, niekwestionowany duchowy przywódca 
Tybetu, szanowany na świecie dalajlama, nie 
domaga się niepodległości – pragnie jedynie 
odzyskania dla swojego kraju konstytucyjnie 
zagwarantowanej, realnej autonomii i od lat 
zabiega o dialog na ten temat z chińskimi wła-
dzami.” W tym kontekście Zbigniew Domino 
przypomina, że „wytrawna znawczyni Chin 
Maria Kruczkowska, przeprowadziła nie-
dawno wywiad z Wangiem Youcai, jednym 
z przywódców buntu chińskich studentów 
w roku 1989 na placu Tienanmen i zapytała 
go wprost: >>A co chiński demokrata zrobiłby 
dla Tybetu?<< Wang Youcai  odpowiada: >>Jest 
za autonomią, ale przeciwko niepodległości. 
Tybet należy do Chin. Podobnie mówi sam 
dalajlama. Proszę mnie zrozumieć, zgadzać 
się na oderwanie Tybetu, to tak jak przestać 
być Chińczykiem<<”.

����Ryszard ZATORSKI

KRAINA SMOKA
Fragmenty książki

Zbigniew Domino
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wali na Uniwersytecie Warszawskim. Ale prawdziwym pionierem 
w tłumaczeniu na język chiński utworów Adama Mickiewicza był Lin 
Hongliang, który już w 1957 roku, jeszcze jako student polonistyki 
UW u profesora Eugeniusza Sawrymowicza, przetłumaczył niektóre 
wiersze naszego poety – m.in. Świteziankę, Panicz i dziewczyna oraz 
Niepewność. Były to pierwsze nieśmiałe próby wtedy młodego stu-
denta, a dziś wybitnego, zasłużonego dla polskiej kultury i literatury 
tłumacza i profesora, autora pierwszej w Chinach biografi i Adama 
Mickiewicza. Profesor Lin przełożył też na język chiński Quo Vadis 
i Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, a także sporo utworów Słowac-
kiego. Tłumaczył też Tuwima, Broniewskigo, Stachurę, Grochowiaka 
i Miłosza. 

Osławiona Rewolucja Kulturalna i w tej dziedzinie narobiła 
sporo szkód. Dopiero w latach 80., kiedy sytuacja w Chinach 

zaczęła się normalizować, prof. Lin powrócił do tłumaczenia polskiej 
literatury. Wraz ze swoją koleżanką, prof. Yi Lijun, również znaną 
i wybitną tłumaczką literatury polskiej, przełożył Pana Tadeusza. 
Profesor Yi Lijun jest wieloletnią kierowniczką Katedry Języka Pol-
skiego Uniwersytetu Języków Obcych w Pekinie. Jest też tłumaczką 
Dziadów Mickiewicza. Przetłumaczyła również Sławę i chwałę Iwasz-
kiewicza. Spod jej pióra i pod jej redakcją wyszedł Tom współczesnej 
poezji polskiej, obejmujący utwory wybitnych poetów współczesnych 
od Iwaszkiewicza i Różewicza do Miłosza. W 1997 roku ukazało się 
przetłumaczone na język chiński Ogniem i mieczem, a niedługo póź-
niej Potop H. Sienkiewicza. Była to wspólna praca prof. Yi Lijun i jej 
małżonka, prof. Yuan Hanronga. 

Również były absolwent UW, obecnie prof. Zhang Zhang, prze-
tłumaczył na język chiński m.in. Ziemię obiecaną Władysława Rey-
monta. Ogólnie, wg Ireny Sławińskiej, chińscy czytelnicy aktualnie 
dysponują ponad setką pozycji tłumaczeń literatury polskiej. 

Na wieczorne spotkanie zabiera nas Liu Xianping, szef wy-
działu zagranicznego Związku Pisarzy Chińskich, poeta, 

prozaik (zauważyłem, że chińscy literaci często uprawiają obydwa te 
rodzaje literackie), a do tego jeszcze tłumacz rosyjskiej literatury. Ta 
ostatnia specjalizacja nikogo nie dziwi, ponieważ Liu jest absolwen-
tem moskiewskiego Instytutu Literackiego im. Gorkiego i kilka lat 
mieszkał w Moskwie. Świetnie włada rosyjskim, więc mogłem w koń-
cu z kimś bezpośrednio porozmawiać. (...) Przy takich sporadycznych 
okazjach możemy wymienić się informacjami. Rekomendujemy im 
więc m.in. wybitną prozę Wiesława Myśliwskiego, z ostatnio wyda-
nym Traktatem o łuskaniu fasoli. Dobrze, że był wśród nas Wacław 
Sadkowski, bo ten świetny znawca aktualiów literatury polskiej mógł 
w pełni zaspokoić ciekawość naszych chińskich gospodarzy. A nie 
było to łatwe, gdy dyskutują tacy wybitni tłumacze, propagatorzy 
i znawcy literatury polskiej, jak choćby pani profesor Yi Lijun czy 
prof. Lin. 

Miałem to szczęście, że mogłem ich oboje poznać ponad dwa-
dzieścia lat temu, kiedy razem ze Zbigniewem Safj anem i Bohdanem 
Drozdowskim gościliśmy u nich w instytutach. Obydwoje mieli za 
sobą ciężkie osobiste przejścia w czasie Rewolucji Kulturalnej. Wia-
domo, że nawet wtedy nie wyrzekli się swojej miłości do literatury 
polskiej. To wtedy prof. Yi Lijun zaczęła tłumaczyć „do szufl ady” 
Dziady Adama Mickiewicza, a prof. Lin ani na chwilę nie porzucił 
tłumaczeń swego uwielbianego polskiego poety i przygotowywał się 
do tłumaczenia Pana Tadeusza. (...) Prof. Lin z kolei pyta o Droz-
dowskiego i Safj ana. I dodaje, że Stawkę większą niż życie puszcza-
ją co jakiś czas w chińskiej telewizji, a jej wersja książkowa rozeszła 
się w milionowym nakładzie. A Stanisław Mikulski jest tutaj do dziś 
bardzo popularny. Dobrze mi się rozmawia z prof. Lin. „To pan na-
dal w Rzeszowie mieszka?” Potwierdzam. „Nasze siatkarki właśnie 
w Rzeszowie ostatnio miały mecz i przegrały, niestety. To nic, zre-
wanżujemy się wam na olimpiadzie” odgraża się profesor żartobliwie, 
opowiada, nad czym pracuje i wręcza mi swoją książkę z dedykacją. 
Rewanżuję się  Syberiadą polską. Dodatkowo proszę, żeby przyjął 
skromną pamiątkę z Polski, płyty CD, na których Jan Englert czyta 
Pana Tadeusza. Prof. Lin jest wyraźnie tymi nagraniami wzruszony: 
„Posłucham sobie pięknej polskiej mowy, mojego Mickiewicza posłu-
cham...” Pani profesor Yi Liun podarowałem Tajgę, córkę Syberiady 
polskiej. (...) 

W hotelu jeszcze siadamy wspólnie i rozmawiamy. Irena 
opowiada nam zajmującą historię o przygodzie prof. Yi 

Lijun z Dziadami i premierem Czou Eu-lajem. Otóż Czou zaintrygo-

wany marcowymi wydarzeniami 1968 roku w Polsce, zapytał chiń-
skiego ambasadora, co to za utwór te mickiewiczowskie Dziady, skoro 
zdjęcie ich ze sceny wywołało w Polsce prawie rewolucję. Ambasador 
nie wiedział. Zdenerwowany Czou kazał mu się dowiedzieć, a nieza-
leżnie od tego kazał przetłumaczyć na chiński owe Dziady, pewnie 
nie tylko dla siebie, ale również z politycznych powodów. W pilnym 
poszukiwaniu tłumacza szczęśliwym trafem ktoś dotarł do Yi Lijun, 
która niedawno wróciła z polonistycznych studiów w Polsce. Nim Li-
jun zabrała się do tłumaczenia, wraz z całym pekińskim instytutem 
została zesłana na „reedukację”, w ramach szalejącej wtedy Rewolu-
cji Kulturalnej na daleką głuchą prowincję. Pracowała tam fi zycz-
nie w strasznej nędzy. Ale zasiany w niej bakcyl Dziadów zadziałał, 
tłumaczyła je na tym zesłaniu fragmentami i w ukryciu. Dopiero po 
latach prof. Yi Lijun dopięła swego, a przetłumaczony przez nią mic-
kiewiczowski dramat został opublikowany w Chinach. (...)

Podczas pierwszego mojego pobytu, w Nankinie usłyszałem 
historię, która powinna zostać wywieszona na honorowym 

miejscu w Muzeum Henryka Sienkiewicza, w Oblęgorku. Przy stole 
siedział razem z nami Mei Żu-kai, literat, miejscowy tłumacz Sien-
kiewicza (Ogniem i mieczem, Potop), który nie zna polskiego! Nie 
umiał też po angielsku, a dzieła Sienkiewicza tłumaczył właśnie z an-
gielskiego. Jakim cudem, nie mogliśmy wyjść z podziwu. Nie umiał 
nam tego nikt wytłumaczyć, natomiast jego nie zdążyliśmy wypytać. 
Następnego wieczoru, obok mnie przy stole znalazła się miła pani, 
jak się okazało żona Mei Żu-kaia, która przedstawiła się jako Anna 
Peng. Osoba bardzo sympatyczna, towarzyska, a ku mojej radości 
swobodnie mówiąca po rosyjsku, tak więc mogliśmy się obejść bez 
tłumaczki. 

I tutaj zaczyna się nieprawdopodobna wręcz historia. Pani Anna, 
bo tak prosiła, żeby się do niej zwracać, przyznała się najpierw do swej 
dawnej i nieprzemijającej sympatii do Polski i Polaków. A sympatię 
tę wzbudził w zaledwie 15-letniej wówczas ciekawej świata Chince, 
nikt inny tylko właśnie ... Henryk Sienkiewicz! Zupełnie przypad-
kowo trafi ła wtedy do jej rąk książka Sienkiewicza w języku angiel-
skim, a tą książką była Trylogia! Anna uczyła się angielskiego, zna 
go zresztą dobrze również dzisiaj. I oto klucz do zagadki, jak jej mąż 
Mei Zu-kai, nie znając polskiego ani angielskiego, mógł zabrać się do 
tłumaczenia Sienkiewicza. A jeśli ktoś chce, to śmiało może uznać 
jego żonę Annę Peng za tłumaczkę właściwą. Ale jak do tego konkret-
nego tłumaczenia doszło? I tu zaczyna się dalszy ciąg tej przedziw-
nej historii. Mei Żu-kai był pracownikiem naukowym uniwersytetu 
w Nankinie. W okresie rewolucji nie tylko został wyrzucony z tej po-
sady, ale z żoną i trojgiem małych dzieci zesłany w okolice Jangczou 
na „reedukację”. W jego przypadku polegała ona na tym, że profesora 
zatrudniono jako zamiatacza ulic. Był bliski załamania. I wtedy Anna 
podsunęła mu Ogniem i mieczem Sienkiewicza. Zaczęli ją wspólnie 
czytać, a potem tłumaczyć. 

W tajemnicy przed hunwejbinami, którzy co jakiś czas wpadali 
na kontrolę do ponurej klitki państwa Mei Żu-kai.(...)  „Ku pokrzepie-
niu serc” – polskich serc, pisał swe wiekopomne dzieła pan Henryk. 
Ku pokrzepieniu swojego, skołatanego, poniżonego serca – czytali 
i tłumaczyli Henryka Sienkiewicza w ponurych czasach Rewolucji 
Kulturalnej, w dalekich Chinach, Anna Peng i profesor Mei Żu-kai. 

����Zbigniew DOMINO 

Dedykacja dla Zbigniewa Dominy od Anny Peng i  Mei Żu-kai - chińskich tłuma-

czy powieści H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”.

 



6

Nr 8(34) Rok IV

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 �

 O
P

IN
IE

 �
 L

U
D

Z
IE

Rozwój oparty na 
wiedzy, nowoczesne 

technologie wymagają 
coraz to wyższych kwali-
fi kacji oraz specjalistycz-
nej wiedzy uzyskiwanej 

w powszechnym systemie edukacji, który 
niestety często zbyt sformalizowany, nie 
zawsze ciekawy i pasjonujący  – jest wręcz 
zniechęcający do nauki. 
Co zatem należy uczynić aby młodzi ludzie 
chcieli zostać naukowcami, inżynierami czy 
technikami? By wybierali zawody techniczne 
i specjalistyczne jako ścieżkę nie tylko pasjo-
nującej kariery zawodowej, ale także miejsce 
do samorealizacji? Jedną z dróg jest uzupeł-
nienie standardowego modelu edukacji, do-
datkowym, niesformalizowanym systemem, 
w którym pozyskiwanie wiedzy o otaczają-
cym świecie odbywa się przez rozbudzanie 
wyobraźni i naturalnej ciekawości poprzez 
samodzielne uczestniczenie w atrakcyjnych 
eksperymentach naukowych. Poznawanie ta-
jemnic natury, odkrywanie zagadek przeszło-
ści i wyzwań przyszłości w ciekawy sposób 
ma rozbudzić w dzieciach chęć do zgłębiania 
wiedzy oraz odkrywania, że nauka i technika 
to obszary ekscytujących poszukiwań. Pre-
zentacje tego typu odbywały się dotychczas 
w formie festiwali i pikników naukowych, ale 
obecnie coraz częściej powstają specjalistycz-
ne ośrodki – placówki edukacji interaktywnej 
ukierunkowane na tego typu model edukacji 
prowadzonej w formie wystaw i ekspozycji. 
Powstało już ponad 300 tego typu placówek 
w Europie, a w Polsce realizowanych jest 
około 15 projektów powołania ośrodków 
tego typu. Wśród działających wymienić na-
leży projekt Experymentarium w Łodzi, czy 
też wałbrzyski ExploraPark. Powstają rów-
nież nowe: w Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu 

EDUKACJA INTERAKTYWNA
Poznawanie tajemnic natury, chęć do zgłębiania wiedzy

Tomasz Michalski
i przede wszystkim w Warszawie, gdzie roz-
poczęto budowę Centrum Nauki Kopernik.
Podstawową formą działalności placówki jest 
udostępnianie eksponatów, urządzeń i in-
stalacji, prezentujących określone zjawiska 
i procesy zachodzące w przyrodzie lub spo-
sób działania wytworu myśli ludzkiej. Nie 
jest to jednak muzeum techniki, bowiem naj-
ważniejszym założeniem jest to, że w pobliżu 
urządzeń nie wisi karteczka „nie dotykać”, 
ale instrukcja, jak uruchomić i samodzielnie 
przeprowadzić eksperyment. Łatwo więc zo-
baczyć jak, działają maszyny proste, jak roz-
chodzi się dźwięk i na czym polegają zjawiska 
optyczne. Można na samym sobie sprawdzić 
działanie siły odśrodkowej lub pola elektro-
statycznego, czy też zgłębiać tajemnice mate-
matyki.
Prezentowane mogą być nie tylko proste 
zjawiska fi zyczne, ale również np. mikrobio-
logia oraz anatomia i fi zjologia człowieka, 
poznawana w trakcie „bezkrwawych opera-
cji” przeprowadzanych na modelu ludzkiego 
organizmu. Ośrodek może być również wy-
posażony w instalacje prezentujące osiągnię-
cia techniki, np. symulator lotu, albo w salę 
do projekcji dynamicznej, w której poznamy 
zjawiska występujące podczas lotu w kosmos. 
Placówka edukacji interaktywnej to także 
dobrze wyposażone laboratoria i warsztaty, 
stanowiące doskonałe zaplecze dla systemu 
oświaty, to planowe zajęcia laboratoryjne 
z fi zyki, chemii czy biologii, to także miejsce 
dla pracowni modelarskiej, klubu wynalaz-
ców lub astronomów. Bardzo ważnym ele-
mentem działalności może stać się edukacja 
ekologiczna młodego społeczeństwa. Dodat-
kową działalnością placówki może stać się 
organizowanie konferencji, imprez popula-
ryzujących naukę, konkursów, powadzenie 
szkoleń i kursów dokształcających. Ośrodek 
taki to również miejsce wypoczynku, relak-
su, rodzinnych spotkań, miejsce wspólnego 
spędzania wolnego czasu na zabawie z nauką 
i edukacji poprzez zabawę.

Pomysłów na działalność placówki jest wiele, 
a skoro ośrodki tego typu powstały i powstają 
w kilkunastu miastach Polski, to powinna po-
wstać także w naszym mieście. Rzeszów jako 
ośrodek akademicki posiada odpowiednie 
zaplecze naukowe. Jako ośrodek przemysło-
wy zarówno miasto, jak i region potrzebują 
specjalistów w dziedzinie nauk technicznych 
dla dalszego rozwoju strategicznych gałęzi 
gospodarki. Ważnym argumentem jest też 
odległość, jaka dzieli nasz region od miast, 
w których funkcjonują placówki tego typu 
i związane z tym ograniczenie dostępności 
do nich dla mieszkańców regionu. Utworze-
nie placówki w Rzeszowie wpłynie na rzecz 
wyrównywania szans rozwojowych na Pod-
karpaciu. Rzeszów wzbogaci się też o nowy, 
niekomercyjny element przestrzeni publicz-
nej, atrakcję turystyczną, miejsce spotkań 
i rozrywki o społecznym, proedukacyjnym 
charakterze. Nie bez znaczenia jest też wzrost 
rangi Rzeszowa oraz promocja miasta i regio-
nu w przypadku wyboru unikatowej specja-
lizacji ośrodka, jaką może stać się technika 
lotnicza.
Rzeszów zasługuje na tego typu ośrodek, 
a jego utworzenie jest możliwe i potrzebne. 
Aby do tego doprowadzić, w marcu tego roku 
powstało Stowarzyszenie Upowszechniania 
Wiedzy ExploRes, którego celem jest propago-
wanie edukacji interaktywnej oraz idei utwo-
rzenia placówki tego typu – Centrum Edu-
kacji Interaktywnej w Rzeszowie. Powstanie 
stowarzyszenia było ukoronowaniem wielo-
miesięcznej pracy pasjonatów tego pomysłu, 
której efektem jest opracowanie wstępnej 
koncepcji funkcjonowania centrum, założeń 
dotyczących lokalizacji, zakresu i tematyki 
ekspozycji oraz sposobu realizacji. Stowa-
rzyszenie tworzą osoby związane z miej-
scowymi uczelniami, pracownicy naukowi 
Politechniki Rzeszowskiej  i Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, nauczyciele z Zespołu Szkół 
nr 4, w którym idee edukacji interaktywnej 
wciela się już w życie, specjaliści zarządzania 

projektami i inne osoby, które 
zafascynowane ideą postano-
wiły włączyć się w działalność 
stowarzyszenia. Nawiązane 
kontakty i prowadzone konsul-
tacje z instytucjami, admini-
stracją samorządową, fi rmami, 
a także z innymi organizacjami 
pozarządowymi koncentrują się 
obecnie wokół stworzenia szero-
kiego porozumienia wszystkich 
wspierających ideę powołania 
Centrum Edukacji Interaktyw-
nej w Rzeszowie.

���Tomasz MICHALSKI,
prezes Stowarzyszenia 

Upowszechniania Wiedzy ExploRes

W wałbrzyskim ExploraParku
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Ojczyzna to ludzie, 
którzy chcą być ze 

sobą. Cenię tę myśl i z lu-
bością jej używam. Z tej 
potrzeby bycia ze sobą wy-

nika potrzeba bezpieczeństwa, które każdy 
obywatel naszej ojczyzny powinien odczu-
wać. Bezpieczeństwo gwarantuje Konstytu-
cja RP, uchwalona 2 kwietnia 1997 r. 
Potrzeba bezpieczeństwa wewnętrznego gwa-
rantowana w Konstytucji obrosła tysiącami 
strażników w miastach, a nawet w gminach, 
opłacanych z lokalnych podatków. Oprócz 
tego niezliczona armia prywatnych agencji 
ochrony chroniących prawie wszystko – rów-
nież za nasze pieniądze, bo na pewno wkal-
kulowane to jest w cenę towaru czy usługi. 
Odnoszę wrażenie, że państwo w tym zakre-
sie staje się coraz bardziej bezsilne. 
A mając na uwadze bezpieczeństwo zewnętrz-
ne uważam, że uzawodowienie armii, a zatem 
brak powszechnego kontaktu z nią, zwłasz-
cza mężczyzn, spowoduje niepowetowane 
straty w postawach i mentalności Polaków, 
iż dla obrony ojczyzny potrzeba powszech-
nego wspólnego zaangażowania. Zaniknie 
wielowiekowo podsycana powszechna wola 
narodu w potencjalną obronę granic. Jakoś 

CESARSKIE CIĘCIE
Bezsilność państwa czy wyrachowanie

Edward Słupek
nie wierzę również, że zawodowi żołnierze 
nie zaczną na przykład strajkować z powodu 
biedy w państwie. Już tak w naszej historii 
bywało, że armie zaciężne sprawiały kłopoty. 
Rozumiem potrzebę profesjonalizmu, ale nic 
nie zastąpi powszechności, podsyconej pier-
wiastkiem patriotycznym. 
Widać to w toczących się obecnie, daleko 
wojnach, gdzie niewykształceni i niezawo-
dowcy wodzą za nos najwyższej próby profe-
sjonalistów świata. Czerpiąc z doświadczenia 
obcych należy podkreślić, że Niemcy, z któ-
rymi tak złączyła nas wielowiekowa historia 
wojenna, nie zrezygnowali z powszechnej 
armii. Razi również sposób uzawodowienia 
armii, taki natychmiastowy, wręcz jak cesar-
skie cięcie. Uważam, że powinno się to odbyć 
ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, jak to miało 
i ma miejsce w wielu naszych reformach.
Inną naszą niekonsekwencją jest powszechna 
bezpłatna oświata zawarowana w Konstytu-
cji. Szczęście i przyszłość narodu to oddech 
dzieci spieszących do szkół. Odnoszę wraże-
nie, że państwo spycha koszty kształcenia na 
rodziców. Odczuwa się brak konsekwentnej 
państwowej myśli w systemie kształcenia. To 
chyba najbardziej obgadany i opisany pro-
blem, bo czynią to znawcy, czyli nauczyciele. 
Wiadomo, mistrz nauczyciel zawsze ma ra-
cję! Widzę problem w marketingu szkolnym, 
gdzie szkoły, szczególnie prywatne, dla intra-
ty, różnymi sposobami prowadzą rekrutacje 

na masową skalę, na całkiem nieużyteczne 
kierunki, gdzie potem absolwenci nie mają 
szans na pracę. Kierunki w sensie kosztowym 
są tanie w kształceniu, przynoszące nieopo-
datkowany zysk dla właścicieli szkół. Przecież 
za naukę płacą rodzice, wierząc w przyszłość 
i szczęście swoich dzieci. Jest to bardzo nie-
uczciwe manipulowanie przyszłością, skar-
bem narodowym, jakim jest młodzież.
Następną niekonsekwencją konstytucyj-
ną jest bezpłatna służba zdrowia, do któ-
rej kiedyś się już odnosiłem. Zróbmy jedną 
rzecz po serii wstydliwych strajków lekarzy. 
Wprowadźmy kasy fi skalne dla lekarzy, wzo-
rem fryzjerów i taksówkarzy. Przecież każda 
wizyta u lekarza jest odnotowana w karcie 
choroby, wystarczy tylko dołączyć kupon 
fi skalny z możliwością odliczenia przez pa-
cjenta od podatku PIT. Jestem za sensownym 
płaceniem lekarzom, gdyż nic nie jest wart 
lekarz, który leczy za darmo. Czas wyzbyć się 
wstydliwej i powszechnie znanej „wdzięczno-
ści” krępującej dla wszystkich. 
Jeszcze został system emerytalny, również za-
gwarantowany konstytucyjnie. Ostatnio je-
steśmy straszeni jego pogarszającą się kondy-
cją. Fundusze emerytalne mające pomnażać 
nasze przyszłe emerytalne pieniądze, straszą 
miliardowymi stratami. Po tych konstytucyj-
nych malkontenctwach pocieszające jest tyl-
ko to, że prawie cała Europa, i nie tylko, bory-
ka się z różną intensywnością i proporcjami 
z podobnymi nierozwiązywalnymi proble-
mami. Zatem jesteśmy Europejczykami całą 
gębą, chodzi tylko o to, byśmy lepiej niż inni 
rozwiązywali nasze problemy, budząc podziw 
i mając poczucie dumy z ojczyzny.

���Edward SŁUPEK

Tak. Ten miesiąc niesie 
w sobie coś wyjątko-

wego. To miesiąc wielkich 
uroczystości maryjnych, 

a przede wszystkim uroczystości Wniebo-
wzięcia NMP  i doniosłych rocznic narodo-
wych. To miesiąc cudu nad Wisłą, Powsta-
nia Warszawskiego, pielgrzymek na Jasną 
Górę. 
Skoncentruje się na skrótowym zaprezento-
waniu tajemnicy Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Wniebowzięcie NMP zo-
stało uroczyście ogłoszone jako prawda wiary 
1 listopada 1950 roku. Dokonał tego Pius XII 
w konstytucji apostolskiej Munifi centissimus 
Deus po szerokich konsultacjach obejmują-
cych wszystkich biskupów świata. Chodziło 

ROCZNICE I PRAWDA WIARY
Sierpień - miesiąc wyjątkowy

Adam Podolski
bowiem o ogłoszenie prawdy wiary opartej 
przede wszystkim na doświadczeniu wiary 
ludu Bożego. Wprawdzie o wniebowzięciu nie 
mówi bezpośrednio ani Nowy Testament, ani 
najwcześniejsza tradycja, jednak prawda ta 
wyrasta z nich organicznie jako pogłębienie 
zrozumienia objawienia, realizowane w Ko-
ściele dzięki działaniu Ducha Świętego. Wła-
ściwa defi nicja dogmatu brzmi: „Niepokala-
na Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po 
zakończeniu biegu życia ziemskiego, została 
z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwa-
ły”. Orzeczenie to wypowiedział Ojciec Świę-
ty uroczyście w bazylice św. Piotra w obec-
ności prawie 1600 biskupów i niezliczonych 
tłumów wiernych. Orzeczenie to oparł papież 
nie tylko na dogmacie, że kiedy przemawia 
uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa 
na Ziemi, w sprawach prawd wiary i obycza-
jów jest nieomylny, ale także dlatego, że ta 
prawda była od dawna w Kościele uznawana. 
Papież ją tylko przypomniał, swoim autory-

tetem najwyższym, potwierdził i usankcjo-
nował, iż kto by ją odrzucał, nie byłby wierny 
nauce Kościoła katolickiego. 
Papież umyślnie wybrał rok 1950 jako Rok 
Święty, by uwielbić Pana Jezusa przez przy-
pomnienie jedynego w swoim rodzaju na 
Ziemi przywileju, jakim obdarzył on swoją 
matkę, Maryję. W kościołach wschodnich 
najczęściej spotykane nazwy: zaśnięcie i od-
pocznienie. Na Zachodzie: przejście i wnie-
bowzięcie. Dość często spotyka się również 
nazwę ludową Matki Bożej Zielnej, a to dla-
tego, że ze świętem tym łączy się zwyczaj 
poświęcania ziół, a często również dożynko-
wych snopów. Czyniono to w samo święto lub 
w ostatni dzień oktawy. Obecnie po zniesie-
niu oktawy (1969) poświęcenia ziół dokonuje 
się tylko w samo święto. Zwyczaj to nie tylko 
polski, ale zachowany również w wielu in-
nych krajach. I tak np. święto Wniebowzięcia 
ma również nazwę Matki Bożej Zielnej w na-
stępujących krajach: w Czechach i Słowacji, 
Belgii, Estonii, Bawarii, Szwabii, na Sycylii, 
wśród Ormian, na Kaukazie, itd. Stąd nazwy 
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święta: Maria Kofenna, Maria Wurzeweihe, 
Maria Krauterweihe, Roggen-Marientag. 
Już w VI wieku cesarz Maurycy (582–602) 
polecił obchodzić na Wschodzie w całym 
swoim państwie dnia 15 sierpnia święto osob-
ne dla uczczenia tej tajemnicy. To nas napro-
wadza, że święto to musiało lokalnie istnieć 
już wcześniej, przynajmniej w V wieku. 
W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością 
w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. 
Sergiusz I (687–701), ustanawia na tę uroczy-
stość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał 
do tego święta wigilię i oktawę. Z pism św. 
Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, 
że w Galii istniało to święto już w VI wieku. 
U Ormian uroczystość Wniebowzięcia Ma-
ryi rozpoczyna nowy okres roku kościelne-
go. A oto fragment z liturgii ormiańskiej na 
dzień Wniebowzięcia Maryi: „Dziś duchy 
niebieskie przeniosły do nieba mieszkanie 
Ducha Świętego. (...)Przeżywszy w swym cie-
le życie niepokalane, zostałaś dzisiaj owinięta 
przez Apostołów, a przez wolę Bożą uniesio-
na do królestwa swojego Syna”. Polacy bardzo 
szybko zaczęli kojarzyć Bitwę Warszawską 
z Wniebowzięciem NMP. Powszechne sta-
ło się przekonanie, że polskie zwycięstwo 
zostało wymodlone przez wiernych przed 
jasnogórską ikoną. „Cud nad Wisłą” stał się 
kolejnym -  po obronie Częstochowy podczas 
szwedzkiego potopu w XVII wieku -  dowo-
dem na szczególną więź polskiego narodu 
z matką Jezusa.

���Ks. dr Adam PODOLSKI 
Uniwersytet  Rzeszowski

27 czerwca 2008 r. 
w wieku 86 lat 

zmarł Tadeusz Hejda 
– rzeszowski dzienni-
karz muzyczny, kom-
pozytor i pedagog. Na 
początku lat 70. założył zespół Rzeszowskie-
go Studia Muzycznego, z którym nagrał wiele 
utworów. Do Rzeszowa przybył z Zagłębia. 
Był nauczycielem w Szkole Muzycznej I i II 
stopnia, a następnie do roku 1982 kierowni-
kiem redakcji muzycznej Rozgłośni Polskie-
go Radia w Rzeszowie. Członem ZAiKS od 
1954 roku. Autor Szkół na saksofon i klarnet, 
wydanych przez Polskie Wydawnictwo Mu-
zyczne i wielokrotnie wznawianych. Wydał 
także Studium jazzowe na saksofon. Był wir-
tuozem akordeonu. Skomponował kilkadzie-
siąt utworów tanecznych i wiele utworów na 
akordeon. Wśród najbardziej znanych jego 
piosenek są: Zakochani w Rzeszowie i Piosen-
ka o moim mieście. Współpracował z Teatrem 
im. W. Siemaszkowej, komponował muzykę 
do spektakli teatralnych i widowisk Estrady 
Rzeszowskiej. Na emeryturze częściej prze-
bywał we Wrocławiu, współpracował z tam-
tejszą Akademią Muzyczną. Zmarł w stolicy 
Dolnego Śląskiego.    �
 

TADEUSZ 
HEJDA

Wyludnione uli-
ce, brak korków 

w mieście, opustoszałe hi-
permarkety – oto oznaki 
kanikuły. Polak wypoczy-

wa najchętniej latem, bowiem zbiega się to 
ze szkolną przerwą wakacyjną i dzięki temu 
rodzina wreszcie ma szanse pobyć razem. 
Mamy więc czas urlopów pracowników i czas 
dopustu bożego pracodawców. Część za-
kładów, podobnie jak to jest w krajach Unii, 
zwalnia tempo, redukuje produkcję lub wręcz 
zamyka fi rmy na miesiąc. Jednak wielu pra-
codawców wciąż pomstuje na wypoczywa-
jących, jakby zapominając, że urlop pracow-
nikowi należy się „jak psu zupa”. Ci drudzy 
z kolei wypoczywają z poczuciem winy, pod-
trzymując wizerunek takiego, co to nawet na 
urlopie śpi ze służbową komórką i laptopem  
– co też do niczego dobrego nie prowadzi. 
A przecież dobrzy menedżerowie wiedzą, że 
dobry pracownik to wypoczęty pracownik.
Czas urlopów to też czas migracji. Wyposz-
czeni w „poprzednim systemie”, głodni wra-
żeń, mający nadal silną złotówkę, pielgrzy-
mujemy coraz dalej, drożej i odważniej. Wie-
lu rodaków nadal wybiera swojskie klimaty 
nad Bałtykiem lub w górach –  a według to-
uroperatorów i badaczy zjawiska – czynią to 
bardziej z przyzwyczajenia i… nieznajomości 
języka, obawiając się, że nie poradzą sobie na 
obczyźnie. Obawy te są wyolbrzymione, bo-
wiem biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę 
energicznych turystów z naszego kraju, coraz 
częściej, nawet w bardzo egzotycznych miej-
scach globu, znajdziemy napisy „mówimy po 
polsku”. 
Z kolei lokalni organizatorzy wypoczyn-
ku wciąż głowią się, jak tu z Polski uczynić 
turystyczną potęgę. Problem jednak polega 
na tym, że polskie pomysły „na turystykę” 
polegają głównie na propagandzie i tworze-
niu jakiejś wirtualnej „marki”, kolorowych 
folderach (koniecznie „na ludowo”) i kosz-
townych wydawnictwach. Dodajmy do tego 
horrendalnie wysokie ceny wynikające z chę-
ci „obłowienia się” w dwa miesiące, a mamy 
koktajl, który wczasowiczowi staje w gardle 
i skutecznie zniechęca do powtarzania do-
świadczeń urlopowych w naszym pięknym 
przecież kraju… 
Tymczasem turysta, nawet ten ambitny, jest 
na urlopie istotą przyziemną, nastawioną na 
zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych także 
w dosłownym znaczeniu. Pomijając turystów 
ekstremalnych, którzy są w mniejszości i na-
wet studenci już się do tej grupy nie zaliczają, 

WCZASOWY 
KOKTAJL
Podróżujemy coraz dalej, 
drożej i odważniej

Dorota Dominik

urlopowicz pragnie wygodnego i przyjemne-
go miejsca pobytu, czystej łazienki, dobrego 
jedzenia, atrakcji lokalnych na średnim po-
ziomie, a wieczorem sympatycznych i bez-
piecznych rozrywek. Dodać należy, że każdy 
turysta, nawet ten ze skromnym budżetem, 
lubi wydawać na wakacjach pieniądze i jest 
emocjonalnie nastawiony na trwonienie 
oszczędzanych przez rok środków. Sęk jed-
nak w tym, że zachowując zdrowy rozsądek, 
wakacjusz nie lubi być „robiony w bambuko”. 
Jeżeli więc w kraju zmuszony jest zapłacić 
za piwo tyle, ile w przyzwoitej kawiarni we 
Włoszech, a za kawę nawet więcej (tu palmę 
pierwszeństwa otrzymuje Kazimierz nad Wi-
słą, gdzie znajdziemy kawę najdroższą w UE  
10–12 złotych), to wiemy już, skąd się biorą 
historie o „awanturujących się klientach”. Je-
żeli na plaży nie znajdzie prysznica, a płacąc 6 
złotych za wejście do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego (drożej niż w Tatrach) nie może 
skorzystać z toalety i pozostaje mu kosodrze-
wina, już i tak zanieczyszczona przez po-
przedników, to urlop z wypoczynku zamie-
nia się w piekło. Dziwi to i irytuje, zwłaszcza 
że przed wejściem do każdego nieomal parku 
narodowego w Europie usytuowane są czyste, 
bezpłatne i zaopatrzone w higieniczne uten-
sylia toalety. Gdyby jeszcze wieczorem – nie 
daj Boże – zapragnął spaceru w polskim ku-
rorcie, naraża się na pobicie, a w najlepszym 
wypadku wyzwiska ze strony pijanej hołoty. 
Tak na marginesie, niektóre kraje europejskie 
w  miejscowościach turystycznych dopusz-
czają sprzedaż alkoholu w sklepach wyłącz-
nie do godziny 20 lub 21, a po tej godzinie już 
tylko w knajpkach. Strach pomyśleć, co by się 
działo, gdyby ktoś chciał wprowadzić takie 
zasady u nas! 
Może zamiast propagandowych chwytów za-
chęcających do wypoczynku w kraju, warto 
na początek sięgnąć do podręczników mar-
ketingu, w których znajdziemy jedną wska-
zówkę; „Zrozumieć potrzeby klienta potrafi  
niewielu. Jeszcze mniej potrafi  je zaspokoić. 
A już tylko nieliczna garstka potrafi  je prze-
wyższyć. Tylko ci ostatni wygrywają”. Tyle 
uczeni. Górale, znani z biznesowych zdol-
ności mówią prościej – aby ostrzyc dobrze 
owieczkę, trza wcześniej o nią zadbać.

����Dorota DOMINIK

Autorka podczas pobytu w Piranie (Słowenia) w lip-

cu br. Zdjęcie z ulicy Lenina. 
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Nina mieszkała we Lwowie na Fre-
drówce zupełnie jak na wsi. Wielki 

ogród aż po ulice Batorego i Kochanow-
skiego. Pałacyk, zajazd, stajnie i portier-

ka. Niedaleko piętrowy domek – to zakład fotografi czny 
pani Marii Kalapus. Bardzo ładnej, zaprzyjaźnionej z Niną. 
Tak wspominała w 1977 r. w Londynie swoją cioteczną sio-
strę Felicję ze Szczepańskich 1.v. Fredrową, 2. v. Skarbkową 
– Felicja z Serwatowskich Dzieduszycka (1888–1981). 
Fredrówka to inaczej Chorążczyzna, dworek we Lwowie 
w którym zmarł 15 lipca 1876 r. Aleksander Fredro z rodzi-
ny związanej z ziemią podkarpacką, zasłużonej dla Polski 
już w XV w., co utrwalił Juliusz Kossak, malując Andrzeja 
Fredrę odbijającego jeńców Tatarom w 1498 roku. W portalu 
„Wrota Podkarpackie”, redagowanym w Rzeszowie, nie ma 
przywołanej żadnej ilustracji. Niedawna lipcowa rocznica to 
okazja, aby o Fredrach wspomnieć i pokazać wnętrze dwor-
ku, który Aleksander Fredro kupił i wprowadził się tam z ro-
dziną w 1846 roku. Rysunek salonu wykonał Szeptycki, wnuk 
Aleksandra Fredry. 
We Fredrówce mieszkał syn pisarza, Jan Aleksander 
(2.09.1829–15.06.1891) i wnuk Andrzej, fotografowany czę-
sto w atelier Marii Kalapus z siedzibą przy Pałacu Fredry, ul. 
Fredry 7 we Lwowie. 
Felicja Aleksandra Maria Szczepańska (ur. 12.03.1872 r. 
w Laszkach Zawiązanych – zm. 29.11.1963 w Krakowie) zaślu-
biła 30.06.1892 r. w katedralnej kaplicy biskupiej w Przemyślu 
Andrzeja Maksymiliana Marię Fredrę h. Bończa, szambela-
na; zmarłego we Lwowie 28.02.1898 r. po operacji raka języka. 
Andrzej Fredro, zapalony myśliwy, był zaprzyjaźniony z ma-
larzem Julianem Fałatem, patronował odsłonięciu pomnika 
dziadka we Lwowie. Był autorem wierszy okolicznościowych, 
romantycznych i pozasalonowych. W rodzinie cytowano 
rymowankę wnuka komediopisarza adresowaną w okre-
sie zimowego karnawału do panien z domów rozmaitych, 
w brzmieniu: moja droga mościa pani; z swej postaci uczyń 
sani; piczka będzie dywan spory, a półdupki znów za szory; 
ja do sani dyszel włożę, taką jazdę pani stworzę, że rozkażesz 
mościa pani, nie wyjmować dyszla z sani. Tekst ten znaleziono 
w nieznanych bliżej okolicznościach przy pisaniu scenariusza 
jednego z fi lmów dokumentalnych wg scenariusza Marii ze 
Skibniewskich Tymowskiej.
W kościele parafi alnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Rudkach, na granicy z ziemią przemyską, znaj-
duje się płyta z czarnego marmuru upamiętniająca Andrzeja 
Maksymiliana Fredrę. Płyta jest ujęta w kanelowane pilastry, 
a po ich bokach rzeźbione orły na gzymsie wazy, pomiędzy 
którymi miejsce na herb. W polu płyta z czerwonego marmu-
ru zamocowana ozdobnymi guzami z mosiądzu z napisem: 
Dla Ojców pamięci / wytrwaj w twej pracy w dziejach szukaj 
wzoru. Herb Twój niech będzie tarczą od niechęci / a bodźcem 
Maryja z poczuciem Honoru. PAMIĘCI ANDRZEJA MAKSY-
MILIANA / DOBIESŁAWA MARYI / HRABIEGO FREDRY 
/1.II.1859 – 28.II.1898 / ŻONA. 
Może „Wrota Podkarpackie” skorzystają z tej publikacji 
w „Naszym Domu Rzeszowie”.

����Władysław SERWATOWSKI

FREDRÓWKA
Chorążczyzna – dworek we Lwowie, 
w którym zmarł Aleksander Fredro

Władysław 
Serwatowski

Juliusz Kossak utrwalił na obrazie Andrzeja Fredrę odbijającego jeńców Tatarom 

w 1498 r.

Rysunek salonu wykonał Szeptycki, wnuk Aleksandra Fredry.

W Fredrówce mieszkał syn pisa-

rza, Jan Aleksander.  

Wnuk Andrzej fotografowany często w atelier Marii 

Kalapus z siedzibą przy Pałacu Fredry, ul. Fredry 7, we 

Lwowie.

Felicja Aleksandra Maria Szczepańska i An-

drzej Maksymilian Maria Fredro h. Bończa.

Nina Fredrowa. Fot. Maria, 

Lwów, ul. Fredry 7, Pałac 

Fredry.
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Jakże wzruszająca to 
pieśń, wyrażająca mi-

łość i tęsknotę do stron 
rodzinnych. Pobrzmiewa 
w niej staropolska, nieco 

sentymentalna nuta, przywołująca na myśl 
poloneza Pożegnanie Ojczyzny M. K. Ogiń-
skiego, smętne kujawiaki czy chopinowskie 
mazurki... 
Całe pokolenia Polaków wędrowały po świe-
cie za chlebem, szczególnie z Podkarpacia, 
gdzie przysłowiowa galicyjska bieda doku-
czała najbardziej. I choć wielu Polakom wio-
dło się na obczyźnie coraz lepiej, to pozostała 
ta bezmierna tęsknota, które zżerała serca 
i dusze. I chociaż w pieśni, ludowym tańcu, 
chóralnym śpiewie koiła zmysły i skołatane 
serca...
Kraj rodzinny Matki mej... Ta pieśń od kil-
ku dziesiątków lat żyje swoim życiem. Jak 
powstała, jakie były jej początki? Józefa Ja-
rosz w „Tygodniku Polskim” z 27 czerwca 
2008 roku wydawanym w Australii pisze 
o złotym jubileuszu Polskiego Zespołu Pie-
śni i Tańca Tatry z Adelajdy. W artykule pt. 
Złoty jubileusz zespołu Tatry wspomina jego 
najznakomitszych animatorów, wśród nich 
szczególnie Tadeusza Mikuckiego, znanego 
w środowisku polonijnym Adelajdy, a także 
poza granicami Australii głównie jako kom-
pozytora pieśni Kraj rodzinny Matki mej. Sło-
wa tej popularnej pieśni ułożyła żona pana 
Tadeusza, Helena Mikucka.
Jakie od początku były losy tej pieśni? „Po 
raz pierwszy wykonał ją zespół Łowiczanki 
w latach sześćdziesiątych, a potem stała się 
przebojem I Festiwalu Pop-Art w sydnejskiej 
operze. Śpiewano ją również na Światowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklory-
stycznych w Rzeszowie. Trafi ła też do Lon-
dynu i innych krajów Europy i znalazła się 
w podręcznikach szkolnych i śpiewnikach. 
Jest najbardziej znaną pieśnią z ponad stu 
kompozycji p. Tadeusza, który nie tylko two-
rzy muzykę, ale i od początku opiekował się 
Tatrami od strony muzycznej, a kiedyś pro-
wadził chór Łowiczanki. Dziewczęta śpiewa-
ły utwory skomponowane przez swojego kie-
rownika i pieśni Moniuszki oraz ludowe. Pan 
Tadeusz rozszerzał repertuar w ten sposób, że 
spisywał pieśni z taśm i płyt” – pisze Józefa 
Jarosz we wspomnianym artykule w „Tygo-
dniku Polskim.”
Tadeusz Mikucki studiował kompozy-
cję i śpiew w wileńskim konserwatorium. 
W 1949 roku założył i prowadził chór męski, 
który występował we wszystkich imprezach 
polonijnych, w telewizji ABC i radiu. Śpiewał 
też partie solowe, m. in. arię Jontka z opery 
Halka S. Moniuszki,  także solo w chórze ka-
tedralnym. 

KRAJ RODZINNY MATKI MEJ
Koiła zmysły i skołatane serca...

Kraj rodzinny Matki mej

Słowa: Helena Mikucka

Muzyka: Tadeusz Mikucki

W słońcu pławią się doliny

i gdziekolwiek spojrzysz rad,

kraj mej Matki, kraj rodzinny

kwitnie jak wiosenny sad.

Ref. 

Daleko, daleko, za morzem, daleko,

przepiękna kraina, kraj rodzinny Matki mej.

Tutaj brzózka, tu kalina,

tam nad rzeką olszyn gaj,

to jest ziemia Jej rodzinna,

gdzie jest drugi taki kraj?

Ref. 

Daleko, daleko...

Zespół Tatry z Australii przyjechał po raz 
pierwszy na rzeszowski Światowy Festiwal 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
w 2002 roku w liczbie 66 osób. Zyskał ogrom-
ne uznanie publiczności. Ale pieśń Tadeusza 
Mikuckiego i jego żony Heleny pt. Kraj ro-
dzinny Matki mej pojawiła się na festiwalu 
o wiele wcześniej. Z opowiadań rzeszowskich 
animatorów kultury dowiedziałem się, że 
było to w 1980 roku, podczas piątego festiwa-
lu. W archiwach Radia Rzeszów zachowało 
się sympatyczne nagranie tej pieśni w języku 
angielskim i polskim w wykonaniu Polskiego 
Teatru Folkloru z Sydney, uczestnika wspo-
mnianego piątego festiwalu w Rzeszowie 
w 1980 roku oraz solisty Ryszarda Kułaka 
z towarzyszeniem akordeonu. Wzruszające 
to nagranie! Od tamtego czasu pieśń ta to-
warzyszy kolejnym edycjom rzeszowskiego 
festiwalu.
Szkoda tylko, że w okolicznościowym fol-
derze wydanym na błyszczącym papierze 
i w żywych kolorach z okazji XIV Światowe-
go Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklo-
rystycznych, odbywającym się w Rzeszowie 
w dniach 18 – 23 lipca 2008 roku, przy cyto-
wanych na tle biało-czerwonej fl agi słowach 
pieśni Kraj rodzinny matki mej przekręcono 
nazwiska autorów pieśni, Heleny i Tadeusza 
Mikuckich... Przepraszamy ich za to! Mam 
nadzieję, że za trzy lata podobna sytuacja już 
się nie zdarzy. I jeszcze jedno – w oryginale 
tekstu pieśni wyraz „Matka” pisany jest z du-
żej litery. Uszanujmy to. I jeszcze jedno – na 
stronie internetowej rzeszowskiej Wspólnoty 
Polskiej mamy podany plik z nutami wspo-
mnianej pieśni, także dla zespołów biorących 
udział w festiwalu. Niestety, są tam co naj-
mniej dwa dość istotne błędy muzyczne.
Ale moja opowieść o wzruszającej pieśni pt. 
Kraj rodzinny Matki mej jeszcze się nie koń-
czy. W ogólnopolskim Tygodniku „Niedziela” 
nr 34/2005 w artykule pt. Zapomniana pio-
senka, gdzieś pod sercem ukryta... Aleksander 
Markowski pisze o pieśniach znad Niemna, 
z białoruskich kresów, wymieniając wśród 
nich pieśń pt. Kraj rodzinny Matki mej śpie-
waną przez chór z Grodna Głos znad Nie-
mna. Autor pisze o tej pieśni: „Jest serdeczna 
i piękna”. Wszelako cytowana w tej publika-
cji druga zwrotka pieśni, a także refren obu 
zwrotek, są inne, niż cytowane wyżej: „Tu 
mnie wita krzyż przydrożny,/ tam kościelny 
bije dzwon,/ tu Ojczyzny znak pobożny,/ to 
jest nasz, to polski ton.// Ref. Nad Niemnem 
błękitnym,/ gdzie gaje, strumyki,/ przepięk-
na kraina,/ kraj rodzinny matki mej”.
Nie wiadomo, jak ta pieśń trafi ła nad Niemen. 
Ważne, że jest ukochana i umiłowana przez 
Polaków zarówno na Białorusi, jak i na całym 
świecie. Także w Rzeszowie.

Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Andrzej Szypuła

Tadeusz Mikucki
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Na otwarciu festiwalu 
i gali fi nałowej naj-

bardziej honorowany był 
ks. biskup Kazimierz Gór-
ny, bo ordynariusz rze-
szowskiej diecezji i pre-

zydent naszego miasta Tadeusz Ferenc tak 
naprawdę byli przez cały czas jedynymi do-
stojnikami z pierwszej półki na tej najwięk-
szej światowej imprezie kulturalnej Polonii 
i Polaków z zagranicy. 
Patrona honorowego, czyli marszałka Sena-
tu, zabrakło wtedy w Rzeszowie. Marszałków 
było dwóch, ale przeszłych: Marek Borowski 
– sejmowy i Andrzej Stelmachowski – se-
nacki, ale jego akurat i na szczęście uczest-
nicy zespołów i tak traktują nieustannie jako 
lidera Wspólnoty Polskiej i honorują, gdzie 

WIENIEC POLSKIEJ KULTURY
Już odliczamy czas, by się znowu z wami spotkać

Ryszard Zatorski że Polonia potrzebuje Polski, a Polska Polonii. 
Zachęcił do pełnienia nadal misji społecznej 
ambasadorów kultury polskiej i zakończył 
jak przystało na hierarchę kościelnego prze-
słaniem: „Niech was Matka Boska prowadzi 
do waszych domów i przywiedzie znowu do 
Rzeszowa za trzy lata”.  Co powtórzył nieco 
inaczej, ale z równą serdecznością  prezydent 
Tadeusz Ferenc, gdy mówił, że „już odlicza-
my czas, by się znowu z wami spotkać”. Po-
dziękował artystom za trud i za radość, której 
dostarczyli oglądającym ich występy widzom 
i zaprosił na kolejny festiwal. 
Poza nami zatem już XIV Światowy Festiwal 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. 
Z Rzeszowa za pośrednictwem transmisji 
TVP Polonia i bohaterów tego wydarzenia 
poszła w świat wieść o naszym mieście. Czy 
zostały wykorzystane wszystkie atuty pro-
mocyjne? Ile spojrzeń, tyle ocen. Miejscowe 
media skąpo odnotowywały ten przecież jed-

nak krok w  jubileusz festiwali, które 
miał swój początek w Rzeszowie w 1969 
roku. Wtedy festiwalowi goście byli 
u nas ponad trzy razy dłużej, bo przez 
trzy tygodnie, a potem jeszcze zwiedza-
li Polskę. A fi nał był w podeptane dziś 
Święto Odrodzenia, czyli 22 lipca. Na 
tegorocznym festiwalu ten dzień w ka-
lendarzu fi gurował, ale galowy koncert 
był o jedną dobę później, a dzień przed 
nim koncert tańców i pieśni  krajów 
zamieszkania. Przed prawie czter-
dziestu laty też honorowano bardzo 
najważniejszego wówczas dostojnika 
władzy wojewódzkiej, jakim był Wła-

dysław Kruczek, ale onże znalazł czas, by nie 
tylko oglądać występy, ale i długo gawędzić 
z uczestnikami podczas prób nawet. A niepo-
radne, z wyjątkiem  czeskiej Olzy, wówczas 
artystycznie popisy zaledwie sześciu zespo-
łów oklaskiwały tysiące osób na stadionie 
Stali przy ulicy Hetmańskiej, wtedy jeszcze 
Obrońców Stalingradu. Były czasy biedniej-
sze, ale gościnność równie wielka, a grosza na 
ten cel nawet może więcej. 
Te wspomnienia wracały teraz i w ofi cjalnych 
wystąpieniach, i rozmowach przypadkowych. 
Trudno nie przywołać znowu Krakowiaka 
bostońskiego i rodziny Pierce’ów, twórców 
tego zespołu  – pani Mary pomaga sobie la-
seczką, gdy kroczy przez korytarze odnowio-
nego WDK, pan Alvin podobnie, ale duchem 

oboje są młodzi i radośni, gdy zapewniają, że 
młodzież polonijna interesuje się polską kul-
turą i czeka na kolejny festiwal w Rzeszowie. 
Przed czterdziestu laty mieli chyba mniej lat, 
niż obecnie ich bardzo dorosły już syn Eric, 
który nadal tańczy w Krakowiaku (ba, jest 
nawet prezesem, a choreografem Zbyszek 
Bogdański). Na zdjęciu z drugiego festiwalu 
(1972 r.), które pokazaliśmy w poprzednim 
numerze miesięcznika, ów mały „krakowia-
czek” z pierwszego planu, tenże sam Eric 
Pierce, był jeszcze dzieckiem. Podobnie jak 
jego siostra Andrea wówczas jeszcze Pierce, 
a dziś Haber po mężu, która wtedy też tań-
czyła, a dziś jest również dyplomowaną cho-
reografk ą, choć zarobkuje jako programator 
komputerów. Dziś w Krakowiaku tańczy syn 
Andrei, Lee Haber, który jest w wieku swego 
wujka Erica, gdy tamten przyjeżdżał pierw-
szy raz do Rzeszowa na festiwal. 
Na konferencji w WDK poświęconej folk-
lorowi jako spoiwu środowisk polonijnych 
z macierzą, którą przygotował i prowadził 
znany nie tylko w Rzeszowie animator kul-

się tylko da z szacunkiem. Sędziwy profesor 
jaśniał radością, gdy z balkonu ratusza witał 
roztańczony korowód, który 18 lipca wnikał 
jak kolorowy niekończący się wąż na rze-
szowski Rynek. 
Dla rzetelności relacji należy zauważyć, że 
już 23 lipca na gali fi nałowej w hali na Pod-
promiu w pierwszym rzędzie wśród obfi tości 
gości w czarnych odzieniach i koloratkach, 
zauważyć było można i wojewodę, i marszał-
ka podkarpackiego, który wygłosił chyba 
najkrótsze przemówienie, jakie mi się uda-
ło słyszeć w kilkudziesięcioletnim bieganiu 
dziennikarskim po różnorakich imprezach. 
Powtórzył  bowiem tylko ze trzy razy słowo 
„dziękujemy”, bo uznał, że inni już wszystko 
powiedzieli. Zaiste, bo także były już  marsza-
łek sejmowy Maciej Płażyński, który obec-
nie jest nominalnym szefem Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska, wyraził wcześniej dumę 
z naszego bogactwa narodowego, jakim jest 
kultura, która „nas łączy niezależnie od tego, 
gdzie mieszkamy”. Ale przede wszystkim ks. 
bp Kazimierz Górny jak zawsze z wielką eru-
dycją  wyraził gościom-artystom wdzięczność 
za ukazanie bogactwa kultury polskiej, za mi-
łość do ojczyzny, przypomniał słowa najbar-
dziej znanego w świecie Polaka, Jana Pawła II, 

tury i kilkakrotny dyrektor festiwalu Lesław 
Wais, pani Andrea przypomniała, że jako 
tancerka w 1969 roku nie znała jeszcze nawet 
języka polskiego. Dziś mówi znakomicie, bo 
wtedy od razu pozostała i przez rok kształciła 
się na UJ w Krakowie, a choreografi czne szli-
fy zdobyła w Lublinie. Od dziesięciu lat Stu-
dium Choreografi czne jest także w Rzeszo-
wie, a kieruje nim wytrawna mistrzyni w tej 
dziedzinie Alicja Haszczak, która  i na tym 
festiwalu był obecna i oblegana przez swych 
wychowanków. Andrea Haber przekazała na 
konferencji znamienne marzenie polonijnej 
artystki. Wspominając wieczór w miasteczku 
festiwalowym (domy studenckie Politechniki 
Rzeszowskiej przy ul. Akdemickiej) i sponta-
nicznej zabawy z dnia poprzedniego, zaini-
cjowanej przez muzyków Olzy z czeskiego 
Cieszyna i Krakusa z belgijskiego Genku, 
zabawy niezaplanowanej przez organizato-
rów – a nawet nie pochwalanej –  stwierdzi-
ła, że „jeżeli nie warto tańczyć i muzykować 
dla rozrywki, dla przyjemności, to może le-
piej zgasić światło i jechać do domu?”. – Ale 
ja nie chcę tak wracać, chcę tańczyć, ale nie 
tylko w ramach cotygodniowego obowiązku 
spotkań w polonijnym klubie. Możemy to 
zmieniać, marzę, aby te polskie tańce zno-

Zespół Polonia z Hannoveru (Niemcy).

Leonard, Mary i Alvin Pierce’owie w WDK
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Andrzej Stelmachowski (z lewej) wita zespoły z bal-

konu ratusza.
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wu były tańczone na zabawach, weselach, 
piknikach  – dodała od razu. To był jakby 
odzew na zawołanie Joanny Wulfert z Berli-
na, też choreografk i z dyplomem lubelskim, 
z dziennikarskim życiorysem, która znała na 
tym festiwalu prawie wszystkich i była ży-
wiołowym duchem spinającym nieformalne 
dążenia jego uczestników, i która uważa, że 
może należałoby uczyć tańców narodowych 
w układach rozrywkowych a nie tylko sce-
nicznych. Bo wcale nie trzeba mieć 18 lat, by 
tak w ogóle tańczyć i czerpać z tego przyjem-
ność i radość. Pani Joannie sercem jest naj-
bliżej do Olzy, zespołu,  który od początku 
rzeszowskich spotkań, od pierwszego festi-
walu, błyszczy niezrównanym poziomem ar-
tystycznym. Założony w końcu lat 60. przez 
fanatyków folkloru na czele z Janiną Marci-
nek, długoletnią przewodniczką artystyczną 
– co przypomniał z satysfakcją członek ze-
społu i asystent kierownika Adam Milerski, 
który w Olzie tańczy już od 18 lat – błyszczy 
do dziś i przyjeżdża zawsze z nowym reper-
tuarem. I tym razem także zespół ten prowa-
dzony przez Romana Kulhanka zachwycił 
publiczność. 
Oni, także Suszanie z Czech oraz Krakus 
belgijski, mają wciąż jeszcze własne kapele, 
które im przygrywają do tańca zamiast mu-
zyki z głośnika. Krakus to zespół, od którego 
i jego założycieli przed laty, czyli od państwa 
Bronisława i Wandy Stalów poczynają się 
poniekąd rzeszowskie festiwale. I od Bando-
ski, oczywiście z rzeszowskiego WDK, która 
wcześniej gościła w Belgii i tamże, wtedy ów-
czesny dyrektor WDK Czesław Świątoniow-
ski wespół z redaktorem Lubomirem Ra-
dłowskim pochwycili myśl, aby polonijnym 
zespołom pomóc zaprezentować się w ojczyź-
nie ich przodków. I do pierwszego spotkania 
doszło w 1969 roku. A Rzeszów był i jest 
nadal doskonałym miejscem na ziemi, by tę 
ideę urzeczywistniać. Krakus był i tym razem 
w Rzeszowie, a nawet bardzo zauważalny 
z uwagi na swych muzyków, choć ofi cjalnie 
nie występował na scenie. 
Bo jak wyjaśniła Daria 
Kępa, tancerka z Krakusa 
(a prywatnie taka „przyszy-

wana” wnuczka pani Janiny 
Marcinek z Olzy), na festi-
wal trzeba było przywieźć 
najmniej 8 par tanecznych. 
A tu cztery dziewczyny za-
szły w ciążę... – Ale za trzy 
lata na pewno przyjedzie-
my i wystąpimy – zapewnił 
Marc Pick, wiceprezes Kra-
kusa. 
Natomiast zespół Polonia 
z niemieckiego Hannoveru 
był po raz pierwszy w Rze-
szowie. Zachwyceni gościn-
nością, mimo że aura była 
nieżyczliwa i już na powi-
tanie w Rynku pokropił ich 
deszcz, radowali się, dzierżąc symboliczny 
klucz do bram miasta (wręczony na scenie li-
derce ich zespołu Aldonie Głowackiej  przez 
prezydenta Ferenca) i fotografowali się na tle 

potem z II Korpusem, gdzie służył jej ojciec 
Antoni Skuriat. Niezmordowana w pielęgno-
waniu polskości. Podobnie jak setki innych 
polonijnych działaczy, by wspomnieć o pani 
Zofi i Kraszewskiej ze środowiska zespołu 
Piastowie w Szwecji, po której pałeczkę prze-
jęła Grażyna Piątek, czy sędziwą panią Adę 
Dziewanowską i jej rodzinę. 
Ambasadorowie polskości. – W polskiej dia-
sporze za granicą – przypomniał dyrektor 
festiwalu Mariusz Grudzień – żyje ponad 21 
mln Polaków i osób o rodowodzie polskim. – 
Zachowują i odradzają polskość wielorako, 
także tańcem, obrzędami – potwierdził  dr 
Sergiusz Leończyk z Abakanu w Rosji, skąd 
kolejny raz na festiwal przybył Syberyjski 
Krakowiak. Stroje ludowe przywiezione przez 
osadników ze wschodnich terenów Polski, 
którzy w liczbie  ok. 20 tys.  przyjechali na Sy-
berię na początku XX wieku, są przechowy-
wane do dziś. Wsie Witebka, Aleksandrówka, 
Wierszyny w Krasnojarskim Kraju przypomi-
nają nawet brzmieniem, że polskie korzenie 
mają na Syberii nie tylko potomkowie zesłań-
ców. A diaspora polska, sięgająca tradycjami 
400 lat wstecz, coraz mocniej przypomina swe 
narodowe tradycje, w czym jest wielki udział 
m.in. takich ludzi, jak założycielka zespołu 
Julia Skidan, czy obecna przewodniczka ar-
tystyczna Natalia Buszujewa. 
Na wspomnianej konferencji w WDK Mi-
cheline i Ryszard Jamińscy ze Stanów Zjed-
noczonych wzruszająco mówili o tym, jak 
to rzeszowski festiwal wydał także owoce za 
oceanem, gdzie też wzorem naszym odbywa-
ją się teraz podobne festiwale. Przypomniał 
polskich wybitnych choreografów (m.in. Igo-
ra Wachowiaka, Sławomira Mazurkiewicza 
i Leokadię Magdziarz), którzy im pomagali. 
To w Rzeszowie na jednym z festiwali za-
kiełkowała myśl, aby założyć Stowarzysze-
nie Zespołów Polskich Tańców Ludowych 
w Ameryce Północnej, które obecnie zrzesza 
ponad 30 zespołów z USA i Kanady. Trochę 
poetycko, z pewnym nawet ale uzasadnio-
nym patosem i satysfakcją mówili o tym, że 
mogą wyrażać polskość przez taniec, śpiew, 
barwne stroje. – Tu nie ma różnic, skąd kto 
pochodzi, ani jaką ma pozycję zawodową czy 
społeczną. Tu celebrujemy kulturę polską 
i układamy wielki wieniec polskiej kultury 
– stwierdzili państwo Jamińscy. 

����Ryszard ZATORSKI 

ratusza. Sabina Kałuża z mężem Januszem 
mieszkają w Brunszwiku, na próby zespołu 
dojeżdżają zatem około 70 kilometrów.  Z sa-
tysfakcją przyznają się do swej polskości. Po-
dobnie jak ich koleżanka z Hannoveru Kata-
rzyna Fisch, która zaczęła tańczyć, gdy miała 
12 lat, a  na festiwal w tym roku przyjechała 
z dwuipółletnią córeczką Janaselią.
Pogodna niezwykle Maurea Kutereba z Lon-
dynu przewodzi i opiekuje się zespołem Ka-
rolinka jak własnym dzieckiem, bo to ona go 
stworzyła przed 30 laty, a tańczy w nim już 
trzecie pokolenie Polaków mieszkających 
w Wielkiej Brytanii. Zorganizowała i pre-
zesuje Federacji Polskich Zespołów Folklo-
rystycznych w Anglii. Wychowała ponad 20 
choreografów. W tym gronie jest jej córka 
Jolanta, która teraz także przewodzi arty-
stycznie zespołowi, a przyjechała na festiwal 
z trzema córkami – Moniką, Gabrysią i Elen-
ką. Pani Maura rodem z Wileńszczyzny, sybi-
raczka, która jako trzyletnie dziecko znalazła 
się z rodzicami na zesłaniu, do Anglii trafi ła 

Adam Milerski Olza z czeskiego Cieszyna wchodzi na Rynek

Daria Kępa z belgijskiego Krakusa

Final gali festiwalowej w hali na Podpromiu

Joanny Wulfert i Maurea Kutereba

Fot. Ryszard Zatorski
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Na zaproszenie sieci 
księgarń Nova 12 

września o godzinie 18 
w Teatrze im. Wandy Sie-

maszkowej w Rzeszowie brytyjski historyk 
Norman Davies będzie promował swoją 
najnowszą książkę Europa walczy 1939
– 1945. Nie takie proste zwycięstwo. Spo-
tkanie z Daviesem odbędzie się pod hono-
rowym patronatem prezydenta Tadeusza 
Ferenca i rzeszowskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. 
Zapowiada się znakomita uczta dla konese-
rów historii i dobrej literatury, gdyż twór-
czość historyka z Wielkiej Brytanii ma 
w Polsce wielu fanów. Niezwykła popular-
ność Normana Daviesa w Polsce sięga roku 
1981, gdy wydał dwutomową wówczas po-
wieść Boże igrzysko. Zawarte jest w niej spoj-
rzenie z zewnątrz na historię Polski. Drugie 
wydanie tej książki ukazało się w 1999 roku 
jako jeden obszerny tom. Popularność wśród 
polskich czytelników Davies ugruntował tak 
znakomitymi pozycjami, jak Europa. Między 
Wschodem a Zachodem,  Serce Europy, Orzeł 
biały – czerwona gwiazda, czy Jak powstało 
Powstanie ‘44. Ostatnio wymieniona książ-
ka miała największą sprzedaż. Naukowcy 
o twórczości Normana Daviesa piszą, że 

NORMAN DAVIES W RZESZOWIE
Cenna inicjatywa księgarń NOVA

Wiesław Zieliński w osądach historycznych ma on na uwadze 
nie polityków i armie, lecz cierpienia prostego 
ludu. Eseistyczny styl zapisu, porównywalny 
jedynie do pisarstwa Pawła Jasienicy, zyskuje 
brytyjskiemu historykowi uznanie nie tylko 
polskiego czytelnika. On sam w przedmowie 
do promowanej w Rzeszowie książki tak pi-
sze między innymi: „(...) w żadnym momen-
cie nikomu nie przyszło do głowy, aby przy-
pomnieć inne wydarzenia tamtego stycznia 
1945 roku. (...) gdy wyzwalano Auschwitz, so-
wieckie siły bezpieczeństwa używały innych 
hitlerowskich obozów koncentracyjnych, aby 
w nich osadzać nową falę więźniów. Pozo-
stając pod wrażeniem miłego sercu pojęcia 
„wyzwolenia”, niemal wszyscy dziennikarze 
obecni na rocznicowych obchodach pominęli 
milczeniem kłopotliwą kwestię: fakt, że owe 
akty wyzwolenia z 1945 roku miały w grun-
cie rzeczy bardzo ograniczony zakres. Nikt 
nie zakłócił spokoju stwierdzeniem, że hitle-
rowskie SS nie było jedyną organizacją, która 
w czasie drugiej wojny światowej zakładała 
obozy koncentracyjne. Nikt też nie zechciał 
zadać drażliwego pytania, jak należałoby 
zdefi niować to, co naprawdę stanowiło po-
wszechnie potępiane „Zło” (...)”
Za swoje bezinteresownie obiektywne trakto-
wanie historii Polski, autor tak wielu poczyt-
nych pozycji był w Anglii oskarżony o polo-
nofi lstwo. Z tego powodu opóźniono nawet 
przyznanie mu tytułu profesora zwyczajnego, 
który ostatecznie uzyskał w 1988 roku. Dok-
toryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w roku 1973. Studiował na Uniwersytecie 
Oxford, w Magdalen College, w Grenoble, 
Uniwersity of Sussex. Wraz  z żoną Maria po-
znaną w Krakowie i dwójką synów zamiesz-
kuje obecnie w Londynie, gdzie wykłada na 
miejscowym Uniwersytecie, pełniąc funk-
cję szefa katedry na Wydziale Słowiańskim 
i Wschodnioeuropejskim. Jest doktorem 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Gdańskiego, UMCS i Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Od władz Wrocławia 
uzyskał mieszkanie, gdzie pisze swoje lite-
racko–historyczne utwory. Książkę Europa 
walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo 

ukończył w Kołobrzegu. Przetłumaczyła tę 
pozycję z języka angielskiego Elżbieta Taba-
kowska, a ukazała się dzięki krakowskiemu 
Wydawnictwu Znak. 
Urodzony 8 czerwca 1939 roku Norman 
Davies rozpoczął pisanie od przejścia na 
wcześniejszą emeryturę w końcówce lat sie-
demdziesiątych minionego wieku. Prosty 
i oszczędny język zapisu oraz trafność lo-
gicznego wyboru historycznych danych, to 
najważniejsza cecha pisarstwa brytyjskiego 
historyka. W pisanych o Polsce książkach 
stawia odważne hipotezy. Sięga do najgłęb-
szych wartości polskiego narodu, jak męstwo 
i odwaga oraz zdolność do poświęceń dla do-
bra własnego i innych narodów. Ma przy tym 
umysł humanistyczny i cechuje go niezwykła 
wrażliwość na losy pokrzywdzonych nacji. 
Wielokrotnie podkreśla w swojej twórczo-
ści, że piękne i bogate losy naszego narodu są 
wartościowe dla kulturowego i historycznego 
losu Europy oraz świata.
Trzeba więc pochwalić cenną inicjatywę rze-
szowskich księgarń Nova z dyrektor Ireną 
Kościółek na czele, która zadbała o sprowa-
dzenie tak znaczącej osobowości do stolicy 
Podkarpacia. Nowa książka Normana Da-
viesa, licząca ponad sześćset stron, wydana 
w twardej oprawie, z pewnością zyska w na-
szym regionie sporo uważnych czytelników, 
podobnie jak pozostałe tytuły. 

����Wiesław ZIELIŃSKI  Norman Davis

Przeszło pięćdziesiąt lat dzieli nas od odej-
ścia Artura Malawskiego. Czas to już dosta-
tecznie długi, by przedmiot naszych docie-
kań wystarczająco się „ucukrował” i można 
by twórczość Malawskiego osadzić na sto-
sownym miejscu w historii polskiej muzy-

KŁOPOTY Z PATRONEM 
Kilka uwag o twórczości Artura Malawskiego

ki, a może muzyki europejskiej czy wręcz 
światowej? 
Wbrew pozorom, ocena twórczości Malaw-
skiego nie jest prosta. W literaturze poświę-
conej autorowi Wierchów, a pisanej głównie 
przy okazji okrągłych rocznic jego urodzin 

i śmierci, obok tonu uroczystej powagi, za-
chwytu i atencji dla zasłużonego dla kultury 
polskiej kompozytora, pobrzmiewają z cicha 
zarzuty tradycjonalizmu, nawrotu do ekspre-
sji romantyzmu oraz słowa obawy, czy jego 
twórczość pozostanie aktualna w dalszej per-
spektywie czasowej. Obawy te zdają się być 
uzasadnione, bo przecież utraciliśmy bezpo-
średni kontakt z jego twórczością. Wykony-
wane są jego Miniatury fortepianowe i Trio, 
natomiast jego utwory symfoniczne wykony-
wane są sporadycznie. Czy należałoby zatem 
wystawić Malawskiemu pomnik ze spiżu, by 
ustrzec jego osobę od zapomnienia? 
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Bogusław Schaeff er w swym leksykonie 
Kompozytorzy XX wieku (Kraków 1990) pi-
sze: „... mimo olbrzymiego talentu (czegoś 
tak autentycznego nie mięliśmy w swoim 
czasie w muzyce nawet na skalę europejską) 
Malawski jawi się nam jako kompozytor dziś 
zaledwie po kilkuna-
stu latach od śmier-
ci – co tu ukrywać 
– bardzo przeciętny, 
wręcz nieciekawy.” 
Rzecz zastanawia-
jąca, by znakomicie 
zapowiadający się 
kompozytor otarł się 
o przeciętność, brak 
nowatorstwa w wy-
korzystaniu środ-
ków ekspresyjnych, 
a wreszcie nadmier-
ne nawiązywanie do 
stylistyki Szyma-
nowskiego (z tym 
ostatnim argumen-
tem Malawski ostro 
by polemizował). 
W istocie trzeba pod-
kreślić, iż splot wy-
darzeń historycznych 
nie dał Malawskiemu 
okazji do swobodne-
go i pełnego wypowiedzenia się, mam tu na 
myśli niezwykle trudne lata II wojny świato-
wej i powojenny okres dominowania socre-
alizmu w kulturze. Lata swej najintensyw-
niejszej pracy twórczej Malawski osiągnął 
stosunkowo późno, a śmierć w 53. roku życia 
nie pozwoliła mu przelać na papier tego, co 
potencjalnie w nim tkwiło. 
Jeszcze w latach pięćdziesiątych Malawski 
uchodził za kompozytora na wskroś awan-
gardowego, choć podkreślano jego dbałość 
o budowanie własnego idiomu kompozytor-
skiego. Stefan Kisielewski w programie Fe-
stiwalu Muzyki Polskiej pisał w 1955 roku: 
„Malawski to najbardziej samodzielny i bez-
kompromisowy ze współczesnych kompozy-
torów polskich. Idzie swoją drogą, tworząc 
własny, na wskroś współczesny język twór-
czy, własną technikę i estetykę o charakterze 
uniwersalnym. Muzyka jego jest nieraz rady-
kalna i ostra, często przepojona głęboką emo-
cją zawsze nacechowana odrębnością języka, 
pozwalająca orzec: to napisał Malawski”. 
W tej sytuacji nie dziwi fakt, iż Malawskimu 
w owym okresie postawiono zarzut formali-
zmu, co nowatorsko nastawiony kompozytor 
mógł odebrać jako słowa uznania. Oczy-
wiście próbowano go z tej formalistycznej 
przypadłości leczyć, wskazując na muzykę 
ludową lub na polską przeszłość muzyczną 
jako na niewyczerpane źródło inspiracji. Ma-
lawski dał się skusić i wziął na warsztat wątki 
z Janiewicza, co zaowocowało Sonatą oraz 
Sicilianą i Rondem na tematy... przykładami 
sztywnego akademizmu. Owego „urzecze-
nia” nowinkami awangardy muzycznej nie 
możemy odnieść do całej twórczości Malaw-
skiego, którego rozwój kompozytorski moż-
na podzielić na cztery okresy. W pierwszym 
okresie (Allegro capriccioso, Sinfonietta, Wa-
riacje symfoniczne, Wyspa Gorgon, Wariacje) 

Malawski obraca się w kręgu wpływów kom-
pozytorów dwóch poprzednich generacji, 
szczególnie Debussy’ego. Ale już wówczas 
krystalizuje się jego indywidualny świat zain-
teresowań formalnych i ekspresyjnych. Ta in-
dywidualizacja własnego języka muzycznego 

nasili się w utwo-
rach drugiego 
okresu (I Symfonia, 
II Kwartet smyczko-
wy, pierwsza wersja 
Wierchów), choć 
Malawski całkowi-
cie nie uwolnił się 
od oddziaływania 
późnych roman-
tyków, impresjo-
nistów, Szyma-
nowskiego. W na-
stępnym trzecim 
okresie (Toccata 
na małą orkiestrę, 
Etiudy symfoniczne 
na fortepian i or-
kiestrę, Uwertura, 
Toccata na forte-
pian i orkiestrę 
oraz nowa redakcja 
Wierchów) Ma-
lawski pisze swoje 
najśw iet n ie jsz e , 

bardzo efektowne kompozycje. Ich radyka-
lizm nadawał się idealnie do niewybrednych 
wspomnianych już wcześniej ataków „an-
tyformalistów”. Malawski odchodzi tu już 
od ekspresji późnego romantyzmu, którego 
elementy w różnych postaciach przetrwały 
w muzyce polskiej do okresu powojennego. 
Kompozytor wykazał w tych dziełach ory-
ginalny styl orkiestrowy, oparty na ostrej, 
radykalnej syntezie nowych technik dźwię-
kowych, rytmicznych i kolorystycznych. 
I wreszcie w czwartym okresie (Trio forte-
pianowe, II Symfonia i Hungaria) Malawski 
rezygnuje z poprzedniej linii i obiera nową 
drogę – intensywnej i dramatycznej ekspresji 
nawet za cenę powrotu do kategorii roman-
tycznych. Nie znaczy to jednak, by kompozy-
tor zrezygnował z tworzenia nowych warto-
ści. Wydaje się, iż twórca dokonał tu syntezy 
tego, co nowoczesne w zakresie kształtowa-
nia formy, poszukiwania nowych środków 
wyrazowych ze specyfi czną retoryką roman-
tyzmu. To zespolenie nowych rozwiązań for-
malnych z dbałością o dramaturgię muzycz-
nego przebiegu, cechuje dojrzałych twórców, 
którzy ponad poszukiwania awangardowych 
rozwiązań postawili sugestywność oddziały-
wania swych dzieł. Podobną drogę przeszli: 
Szymanowski, Bartok, Martin, których kom-
pozytor bardzo cenił. 
Uniwersalność muzyki Malawskiego polega 
na tym, iż czerpał on inspiracje z bardzo róż-
nych twórców i z tych cząstek tworzył własny 
styl kompozytorski. Jego nowatorstwo nie 
było oparte na poszukiwaniu środków mu-
zycznych drogą spekulacji. Należy zaznaczyć, 
iż kompozytor tworzył je wiedziony instynk-
tem i intuicją, tak by utwór nie tracił swej 
spójności i wyrazistości. Jego nowatorskie 
kompozycje są jednocześnie z punktu widze-
nia rzemiosła artystycznego doskonałe, bo 

oparte na dobrej znajomości praktyki wyko-
nawczej oraz rzetelnej umiejętności właści-
wego operowania techniką kompozytorską. 
Nawrót do ekspresji i wyrazowości przyczynił 
się do złagodzenia pierwotnego radykalizmu 
jego twórczości, wskutek czego odbieramy ją 
dziś jako zwykłą, naturalną, a dla nowych 
pokoleń wręcz zwyczajną i mało interesującą. 
Nie znaczy to jednak, by był to powód do jej 
deprecjacji. Wydaje się, iż problem zasadza 
się na tym,  w jaki sposób postrzegamy dzie-
ła muzyczne wieku XX. Wieku, który rady-
kalizmem awangardy przełamał hegemonię 
systemu dur-moll wraz z całym bagażem jego 
rozwiązań formalnych i wyrazowych. Otwo-
rzyła się przed twórcami szeroka perspek-
tywa niczym nieskrępowanych poszukiwań 
w zakresie kształtowania nowej muzyki. Każ-
de kolejne dzieło miało nieść nowe rozwiąza-
nia kompozycyjne, im bardziej radykalne, 
tym lepsze. 
Spełniło się tym samym odwieczne marzenie 
artystów o niczym nieskrępowanej wolno-
ści twórczej, tak chętnie głoszone w konser-
watywnym XIX wieku pod hasłem „sztuka 
dla sztuki”. I tak kompozytorzy uwikłali się 
w śmieszne w gruncie rzeczy poszukiwania 
„nowości”, które miały zapewnić im poczesne 
miejsce w rozwoju muzyki. W swym optymi-
zmie i radykalności zapomnieli, iż „nowość 
jest tą cechą sztuki, która najszybciej się sta-
rzeje” (W. Lutosławski), i kiedy nie służy ona 
innym celom, sama w sobie nie ma większe-
go znaczenia. Dziś już „wybryki” awangardy 
postrzegamy tylko jako pole eksperymentów 
i doświadczeń w kształtowaniu nowego języ-
ka muzycznego, tęskniąc do prostych wzru-
szeń i zachwytu, jakie niosą uznane dzieła. 
A jednak, kiedy klasyfi kujemy danego kom-
pozytora, to z przemożną siłą jego twórczość 
ustawiamy na prostej linii rozwoju muzyki 
pod kątem tego, co „nowego” wniósł do jej 
historii. Tym, którym nie udało się „wymy-
ślić czegoś nowego” przydajemy pejoratywne 
miano epigona. 
Wydaje się, iż w taki sposób postrzegamy 
muzykę Artura Malawskiego. Po jego śmierci 
dużo zmieniło się w polskiej muzyce: poja-
wiły się nowe ideały, nowe kanony estetycz-
ne, do głosu doszły nowe nazwiska. W tej 
sytuacji twórca Hungarii jawi się jako mniej 
postępowy i tym samym mało atrakcyjny. 
Pamiętajmy jednakże, iż jest postrzegany za 
ogniwo łączące twórczość okresu między-
wojennego ze współczesną awangardą. Ale 
kiedy spojrzymy na jego dzieła nieobciążeni 
perspektywą historyczną, bez pretensji do 
wydawania werdyktów o tym, czy ta spuści-
zna przetrwają, czy też nie, nie dbając o to, 
czy jest nowatorska, czy zachowawcza, może-
my odkryć muzykę, którą dobrze się słucha. 
Bez uprzedzeń możemy na nowo ją odczytać, 
odnaleźć w niej smak mocny, niezwietrzały. 
Cenne są dzieła sztuki, które zmieniają swo-
ich odbiorców, które nakłaniają ich do my-
ślenia, wzruszają i uczą. Jeśli więc twórczość 
autora Wierchów zmusi nas do zrewidowania 
naszego myślenia o muzyce XX wieku, bądź 
nakłoni do głębszej nad nią refl eksji, to Artu-
ra Malawskiego można uważać za kompozy-
tora spełnionego. 

���Michał RUT

Artur Malawski
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Mówi się, że tempe-
rament poszczegól-

nych nacji jest ściśle za-
leżny od klimatu i tempe-

ratury, w której tym ludziom przyszło żyć. 
Zastanawiam się, jak to przełożyć na język, 
w którym chcę Państwu opowiedzieć o sztu-
ce, którą BWA proponuje na te letnie dni. 
Bo oto właśnie w sztuce mamy do czynienia 
z różnymi temperamentami artystów, zda-
wać by się mogło niezależnie od miejsca ich 
zamieszkania. Nawet ów temperament stał 

ZMIENNOŚĆ TEMPERATUR
W BWA – Wójtowicz, Konieczko i Pasieczny 

Piotr Rędziniak
rejonie kraju. Laureat kon-
kursu Jesienne Konfrontacje 
z 1991, Srebrny Czworokąt 
–Przemyśl 2000. Ale przede 
wszystkim  długoletni na-
uczyciel malarstwa i rysun-
ku w PLSP w Miejscu Pia-
stowym, a później (do dziś) 
w Krośnie. Znany również 
z ikonografi i, którą przed 
wieloma laty utworzył i kon-
sekwentnie posługuje się nią 
w komunikacji z odbiorcą, 
jak alfabetem, za pomocą 
którego przy każdym pokazie, wystawie, cy-
klach prac chce dialogować z widzem i opo-
wiadać mu inną historię. Ale wracając do 
temperamentu, zawsze jest to u niego prze-
dziwna mieszanka jakby szarpanych namięt-
nościami i zmiennymi nastrojami skrajnych 
uczuć. Wulkan, któremu upust artysta daje 
w spontanicznych i żywiołowych ruchach 
i gestach szerokiego pędzla, które następnie 
łagodzi, szereguje i układa, zasłaniając te 
partie obrazów jednolitymi, gładkimi po-
wierzchniami. Żarliwy kolor wydostaje się 
– jakby w naskórku rana – w miejscach naj-
większego natężenia, gdzie obraz czerni, bieli 
i szarości nie  wytrzymuje. 
Wcale mniej drapieżne i wyważone jest ma-
larstwo Łukasza Konieczki, który swoje pra-
ce eksponuje w dolnej sali Domu Sztuki. Przy-
najmniej mnie nie dziwi fakt, iż ten 44-letni 
mężczyzna jest profesorem krakowskiej ASP 
(JUŻ!). Artysta tzw. średniego (żeby nie po-
wiedzieć młodego) pokolenia jest naprawdę 
niezwykle świadomy swoich plastycznych 
działań i wyborów. Najnowszy cykl „Obra-
zy z lat 2003–2008 – Realność Obrazu” jest 
dalszym ciągiem – jak mniemam – progra-
mu jego twórczej drogi. A droga ta prowadzi 
do  eksperymentów i poszukiwań wyrażania 
iluzji przestrzeni na wskroś nowoczesnymi 
metodami. I znów żywiołowy temperament 
rozpiera jak lotnie nietradycyjnymi formata-
mi i kształtami obrazów olejnych na płótnie. 
Raz są te obrazy jak rozpostarte skrzydła, 

Łukasz  Konieczko - z cyklu „Realność obrazu”

z prędkością światła zmierzające w nasze 
dusze brył planet, słów bliskiej osoby, które 
cieszą i napawają radością, uskrzydlają, a raz 
są przygnębieniem, które towarzyszy nam 
nad trumną przyjaciela. Wszystko to Łukasz 
Konieczko potrafi  zawrzeć liryczną kurtyną 
skapującej, cieknącej farby, która zamienia 
się w kolor, kiedy mówi o świetle i cieniu. Za-
mienia się w sok w pełni czerpanego z życia 
owocu lub spływającej po policzku łzy...  Ja-
kiejś metafi zycznej przestrzeni, którą odbior-
ca jego obrazów musi zobaczyć w sobie!
Trzeci temperament artysty zamknąłbym 
w sformułowaniu, że jest to młody, wrażli-
wy obserwator otoczenia. Jacek Pasieczny, 
urodzony w 1978 roku, jest asystentem Łu-
kasza Konieczki w pracowni malarstwa ASP 
w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Re-
stauracji Dzieł Sztuki. W malarstwie, które 
często pejoratywnie postrzegam i nazywam 
„komiksowym”, okazuje się zaskakującym 
interpretatorem prozaicznej rzeczywistości: 
stacji benzynowych, parkingów ciężarówek, 
wielogodzinnej nocnej trasy. To jakby szki-
cownik z  dalekiej podróży, która zmęczo-
nym, zmrużonym okiem jest jedną z nielicz-
nych okazji zaobserwowania niespotykanych 
zjawisk zasypiającego właśnie światła i cie-
nia, który każe czuwać. Z tych niemal czarno
-białych obrazów wyłania się kolorowy świat, 
który o zmroku zobaczyć może ktoś, kto ma 
„szeroko zamknięte oczy”...
Wspaniałe wystawy trzech jakże różnych 
artystów świadczą o tym, że mężczyźni nie 
są wolni od targających nimi uczuć, że to 
niezwykle wrażliwi ale i twardzi faceci. Nie 
wstydzą się jednak swoich uczuć, doznań, 
przemyśleń i odsłaniania jakże skrajne-
go oblicza. Pokazują w końcu, że ckliwość, 
wielce wysublimowana wrażliwość, to nie 
jedynie kobietom przypisana właściwość. 
Atawistyczne pragnienie przekazania tego 
co najważniejsze, najlepsze przyszłemu po-
koleniu (potomstwu) to domena człowieka 
bez względu na jego płeć. Czy zatem istnieje 
coś takiego jak sztuka kobieca? Czy sztuce 
są potrzebne kolejne rozróżnienia, podziały 
i periody? Viva del Arte!

����Piotr RĘDZINIAK
    
    

Piotr Wójtowicz - „Trzy bramy”

Jacek Pasieczny - bez tytułu  

się pretekstem do stworzenia sztucznego 
podziału sztuki na sztukę kobiecą i sztukę... 
no właśnie, jaką – męską? Spróbujemy oba-
lić takie rozróżnienie za pomocą twórczości 
trzech artystów malarzy – mężczyzn, którzy 
prezentują swoje prace w BWA w sierpniu.
Pierwsza z wystaw to „Labirynt” – obrazy 
i rysunki Piotra Wójtowicza z Krosna. Arty-
sta jest znany w naszym środowisku z udzia-
łu w wystawach zbiorowych, przeglądowych 
i konkursowych organizowanych w naszym 
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Jaki to sport te łuki? Eli-
tarny, nudny, anielsko 

cierpliwy? Skomplikowa-
ny, niemal laboratoryjny 

sprzęt, zawiła punktacja i sędziowanie, 
wielogodzinne ślęczenie na odmierzonych 
torach, a wszystko bez...trybun.
Wyciszone do bólu zmagania z łukiem, pogo-
dą, zgnieciona w sobie emocja kapiąca z pró-
bówki czasu stężoną adrenaliną. A wszystko 
to między białymi liniami i karnie uszere-
gowanymi tarczami, których kolorowe koła 
znaczą wszystko albo nic. Gdzie tam łucznic-
twu do rozbestwionej kopanej, piekielnych 
dymów i świateł galowego boksu czy zado-
pingowanej królowej bieżni. ciw. Jeszcze przed II wojną światową zaczął 

napinać łuk. A w 1947 roku został prezesem 
zarządu okręgowego Polskiego Związku 
Łucznictwa w Rzeszowie. „Łuczniczyła” wte-
dy Spójnia i Budowlani, a w 1955 r. już tylko 
strzelała i trafi ała Resovia. Wszystkie publi-
kacje, traktujące o tym swoistym fenomenie 
kawałka sportowego bycia miasta nad Wisło-
kiem i Mikośką zbytnio polubiły statystykę, 
rachowanie i wyliczanki. Zagubiły gdzieś ko-
lor i barwę nie tylko klubową, nie tylko biel 
czapeczek i kapelusików chłopców z nadania 
Kupidyna. Nic nie ma o celnych pastelowych 
i błękitnych oczach Janiny Klęsk-Haber, 
Katarzyny Wiśniowskiej, Bogumiły Bielas, 
Marii Szeligi, Małgorzaty Szczepańskiej-
Trojnar czy Jolanty Wymlatil-Krupy.

Bogusław Kotula

MELODIA CIĘCIWY
Rzeszowskie łuki pod wodzą prezesa Bolesława

1958 r. W spektaklu „Halka” S. Moniuszki w Teatrze 

Muzycznym w Krakowie. Po lewej Bolesław Pezdan 

(wówczas student WSE), a w środku Anatol Kocyłow-

ski, szef artystyczny tegorocznego festiwalu polonij-

nego.

A jednak... Wspaniały biały sport. Bez agre-
sji, wulgarnych szalików, kiboli zalanych 
piwem czy zasypanych prochami. Jak więc 
ciszę i skupienie łuczniczych zmagań pogo-
dzić z rykiem tysięcy gardeł i mechanicznych 
koni. Symfoniczny brzęk łukowej cięciwy i 
syk błyskawicznej strzały... Piękne to! Swoiste 
sportowe zjawisko. Nie do oglądania. Tajem-
nica trwania łucznictwa zakamufl owała się w 
istocie jakby grupowej samotności na torach 
i stadionach. Nie od parady rzymski bóg mi-
łości, sztukmistrz Kupido, dźwiga na nagich 
dziecinnych ramionach łuk i kołczan pełen 

Na spartakiadzie młodzieży w Jeleniej Górze w roku 1964. Pierwszy z lewej B. Pezdan, 

czwarta z prawej Katarzyna Wiśniowska.

W 1995 r. na 90-leciu Resovii. Rzeszowska rodzina łucznicza na uroczystości 

w Teatrze im. W. Siemaszkowej.

Rzeszowskie łucznictwo ma jeszcze jeden re-
kord. Może nawet Guinnessa? Ma długoter-
minowego prezesa okręgu – Bolesława Pez-
dana! Od roku 1969 nieprzerwanie na tym 
społecznym stołku. Przepraszam, źle piszę 
– na tronie! Drobna wysmukła postać Pre-
zesa Bolesława nie ma najmniejszych nawet 
szans ruszyć z miejsca choćby części ciężaru 
pucharów, medali i dyplomów. Uczciwość i 
pewność sportowego łuku jako trzeciej ręki, 
wskazuje niezmiennie po co i gdzie iść ze 
swoją młodością, pasją talentem!
Prezes Bolesław, z domu Pezdan, nie lubi 
komplementów i zawracania strzałą Wisłoka. 
On nie robił, On zrobił! Potrafi ł nie tylko zor-
ganizować trwanie łucznictwa, ale, a może 
przede wszystkim, własną wyobraźnię w wy-
daniu nie tylko ryzykownych możliwości. To 
trudny chwyt „na gitarę”! Czy w tym wszyst-
kim pomogła mu jakoś wiedza ekonomiczna, 
poświadczana dyplomem krakowskiej aka-
demii. Urodzony po tamtej wojnie, jest już 
na zawsze zasiedziałym w Rzeszowie „krzo-
kiem”. Ostatnio straszy, że odchodzi. Prezesie 
Bolku Pezdanie, odejść można od...? Ale od 
łucznictwa nigdy! Miłość wybacza. Czasem 
wszystko. Pamiętaj – łuk Erosa nie pęka!

����Bogusław KOTULA

Prezes Bolesław Pezdan honoruje Kasię Wiśniowską.

1973 r. Złoty róg nestorowi łucznictwa Antoniemu 

Gromskiemu (z prawej) przekazuje prezes Pezdan

strzał. To jakaś tożsamość z czystą miłością 
do tego specyfi cznego sportu.
Rzeszowskiemu łucznictwu zaojcował jed-
noznacznie, po pioniersku, legendarny już 
dzisiaj harcerz, fi latelista – Antoni Gromski. 
On właśnie rozwinął kłębek łuczniczych cię- Prezes Bolesław 

Bogusia Bielas gratuluje Kasi Wiśniowskiej zdobycia 

tytułu mistrza Polski w 1974 r. w Krakowie.
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Już na kilka lat przed ak-
cesją Polski do Unii Eu-

ropejskiej dostępne były dla 
szkół programy edukacyj-
ne, fi nansowane z budżetu 

europejskiego. Dość wspomnieć projekt Phare, 
Socrates-Comenius czy największy z nich Le-
onardo da Vinci. Od przystąpienia do struktur 
unijnych paleta możliwości edukacyjnych dla 
szkół  wyraźnie zwiększyła się jeszcze bardziej. 
Programy strukturalne, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki – to nowości prowadzące do 
intensyfi kacji procesu kształcenia wspieranego 
m.in. przez fundusze europejskie. W Zespole 
Szkół Technicznych w Rzeszowie zawsze chęt-
nie sięgano po te granty, słusznie upatrując 
w nich przybliżenie uczniom drogi do Europy 
i możliwość zdobycia certyfi katów, które są 

BLIŻEJ DO EUROPY
znane i honorowane we wszystkich unijnych 
krajach.
W ZST odbył się turniej sportowy fi nansowa-
ny przez Euroregion Karpacki, projekt Socra-
tes-Comenius wykonywany wraz ze szkołami 
z Niemiec, Włoch i Holandii, projekty Młodzież 
w Działaniu zrealizowane z Hiszpanami, a tak-
że kurs obrabiarek sterowanych numerycznie, 
fi nansowany w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Od ośmiu lat szkoła realizuje projekty wymia-
ny i stażów w programie Leonardo da Vinci 
z końcem maja br. zakończył się kolejny staż 
uczniowski, zrealizowany wspólnie z hiszpań-
skim partnerem – Academia Cordoba.
Sześćdziesięciu uczniów, podzielonych na czte-
ry grupy, odbyło miesięczne staże w zakładach 
Andaluzji. Ich program merytorycznie obejmo-
wał zajęcia w zakresie komputeryzacji i stano-
wił przedłużenie oraz uzupełnienie szkolnego 
programu nauczania. Nadał ich kształceniu 
europejski wymiar; wszyscy benefi cjenci otrzy-

Jerzy Szeliga

W rzeszowskiej ZST doceniają  to nauczyciele i uczniowie

Mija pięć lat od powsta-
nia w Zespole Szkół 

Gospodarczych w Rzeszo-
wie szkolnej reprezentacji 
młodych barmanów w stylu 
klasycznym.

Szkolne koło zainteresowań barmaństwem, tą 
niecodzienną jak na warunki szkolne dyscypli-
ną, powstało z mojej inicjatywy i za aprobatą 
dyrekcji szkoły wiosną 2003 roku. Impulsem 
do jego zawiązania była rosnąca liczba i popu-
larność ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych konkursów barmańskich, adresowanych 
właśnie do młodzieży uczącej się w szkołach 
o profi lu gastronomicznym i hotelarskim. Chęć 
uczestnictwa w tego rodzaju zawodach pocią-
gała za sobą konieczność ukonstytuowania się 
w szkole odpowiedniej komórki, zajmującej się 
przygotowaniem uczniów do występów. 
Czy pięć lat działania to dużo? I tak, i nie, ale 
w tak nietypowej dziedzinie to już sporo. W tym 
czasie zrodziły się wielkie uczniowskie talenty, 
które zajmowały czołowe miejsca w wielu pre-
stiżowych konkursach. Można więc pokusić się 
o pierwsze podsumowanie naszych dotychcza-
sowych osiągnięć. Nie byłoby oczywiście żad-
nych sukcesów, gdyby nie młodzi uzdolnieni 
uczniowie naszej szkoły, którzy chętnie i z pasją 
podejmują się trudnego i odpowiedzialnego za-
dania jej reprezentowania.

SZKOŁA SUKCESÓW
Kuźnia młodych barmańskich talentów

Renata Szajna
ją miejsca na podium. Jako zwyciężczyni Ola 
uzyskała prawo reprezentowania Polski w 40. 
konkursie BMGP. Wprawdzie Ola nie zajęła 
honorowanego nagrodą miejsca, ale skutecznie 
przetarła pierwsze rzeszowskie szlaki w tych za-
wodach.
Za najbardziej udany pod względem sukcesów 
należy bez wątpienia uznać rok 2007, w którym 
Barbara Janda, startując w „kategorii talent”, 
tj. do 30 lat, zajęła 3. miejsce w 42. konkursie 
BMGP. W historii polskich występów w tych za-
wodach jest to największy sukces. Basia okazała 
się lepsza od około 40 najlepszych młodych bar-
manów z całego świata. Przed nią znaleźli się 
jedynie młodzi reprezentanci Włoch i Estonii. 
W tegorocznej, siódmej już edycji olimpia-
dy, naszą szkołę reprezentowała debiutantka, 
uczennica Agnieszka Rut. Lepszego debiutu nie 

uplasowała się na wysokim drugim miejscu. 
Z niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc 
jej przyszłorocznego występu. 
Możemy poszczycić się także wspaniałymi wy-
stępami w międzynarodowych zawodach Euro-
cup, organizowanych w słowackim Preszovie. 
Formuła konkursu przewiduje uczestnictwo 
dwuosobowej reprezentacji każdej szkoły. Nasi 
uczniowie, Wiktor Hadłow i Waldemar Ko-

sposób sobie wyobrazić. Agnieszka, startując 
w gronie 49 uczestników, w sposób perfekcyjny 
przeszła wszystkie etapy zawodów i ostatecznie 

nieczny, debiutowali na preszowskim konkursie 
w roku 2003 i od razu zaznaczyli swoją pozycję 
w tych zawodach. Uplasowali się oni w gronie 
najlepszych uczestników, zdobywając drugie 
miejsce drużynowo i nagrodę Nestle za najlep-
szą dekorację koktajlu. Potem przyszły kolejne 
sukcesy. W roku 2006 Barbara Janda i Leszek 
Błoniarz zajęli czwartą pozycję, zdobywając 
najlepszą lokatę wśród dwunastu szkół zagra-
nicznych uczestniczących w konkursie.
Dotychczasowe wspaniałe występy uczniów 
ZSG pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość, 
a jednocześnie nakładają na nas niepisany obo-
wiązek stałego podnoszenia umiejętności pod-
opiecznych.

����Mgr Renata SZAJNA,
nauczycielka Zespołu Szkół Gospodarczych 

w Rzeszowie

Aleksandra Guzek

Barbara Janda

Agnieszka Rut

Historia konkursowych występów uczniów 
ZSG rozpoczęła się od startów w Olimpiadzie 
Młodych Barmanów, organizowanej w war-
szawskim hotelu Jan III Sobieski. Zawody te 
należą do największych tego typu w Polsce. 
Począwszy od swojej pierwszej edycji w 2002 
roku, olimpiada gromadzi liczne grono mło-
dych adeptów sztuki barmańskiej reprezentu-
jących blisko 50 szkół z całego kraju. Uczniowie 
ZSG uczestniczą w tych zawodach od początku. 
Należy wspomnieć, iż konkurs ten stanowi kra-
jowe eliminacje do ogólnoświatowego konkur-
su barmańskiego Bacardi-Martini Grand Prix 
(BMGP), organizowanego od 1966 roku w Pes-
sione k. Turynu we Włoszech.
Pierwszy sukces wymagał trzech kolejnych lat 
startów i przygotowań – w 2005 roku uczenni-
ca Aleksandra Guzek zajęła I miejsce. Od tej 
chwili nasi reprezentanci nieprzerwanie zajmu-
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Pod koniec czerwca br. w Zespole Szkół 
Technicznych w Rzeszowie uruchomiona 

została nowa pracownia komputerowa oraz 
centrum multimedialne. To już 3. pracownia 
komputerowa w szkole. 
Pracownia wyposażona jest w najnowocze-
śniejszy sprzęt komputerowy – 14 stanowisk 
uczniowskich, stanowisko nauczycielskie, skaner 
i drukarka laserowa oraz serwer. Multimedialne 
Centrum Informacji otrzymało 4 stanowiska 
oraz skaner i drukarkę laserową. Oprócz tego 
w ramach projektu szkoła otrzymała laptop oraz 
rzutnik multimedialny. Wszystkie komputery są 
połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.
– Sprzęt ten otrzymaliśmy nieodpłatnie – po-
informowała mgr inż. Wanda Chodur-Filip, 
dyrektor ZST. – Nowe pracownie sfi nansowane 
zostały ze środków unijnych w ramach projektu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordy-
natorem projektu po stronie polskiej było Mi-
nisterstwo Edukacji, które realizowało program 
„Pracownie komputerowe dla szkół”. W pra-
cowniach są prowadzone lekcje z przedmiotów 
informatycznych i wspomagane komputerowo 
inne lekcje. Mamy nadzieję, że tak nowoczesne 
wyposażenie przyczyni się do podniesienia ja-
kości i poziomu nauczania oraz będzie dodatko-
wą zachętą dla gimnazjalistów do podjęcia na-
uki w naszej szkole na atrakcyjnych kierunkach 
kształcenia.    ���������

 

Centrum 
multimedialne
W ZST w Rzeszowie

mali certyfi kat Europass-Mobilność, dokument 
ustanowiony prze Komisję Europejską, w całej 
Europie znany i doceniany. Przywieźli też cer-
tyfi kat językowy w zakresie podstaw języka 
hiszpańskiego.
Wartość dodana, wynikająca z uczestnictwa 
w projekcie, jest jednak dużo większa. Obejmuje 
bowiem dodatkowe zajęcia  z języka angielskie-
go, który jest roboczym językiem stażu, zajęcia 
pedagogiczne oraz kulturowe. Uczestnicy stażu 
poznają ludzi, wśród których przebywają przez 
kilka tygodni, kraj wraz z jego kulturą, historią 
oraz dniem dzisiejszym.
Każda z grup poznała Cordobę – miasto, któ-
rego cała starówka wpisana  została na listę 
zabytków UNESCO, wspaniałą katedrę Me-
zquita, która w przeszłości jako Wielki Meczet 
ucieleśniała potęgę islamu na Półwyspie Iberyj-
skim. Uczniowie zwiedzali ruiny podmiejskiej 
rezydencji – Medina Azahara, wzniesionej w X 
wieku. Nie bacząc na kalendarz, wskazujący 
przecież zimowe miesiące, brodzili w  Morzu 

Śródziemnym, jedni w Maladze, inni w Motril. 
Nie lada atrakcję mieli benefi cjenci czwartej, 
ostatniej grupy. Byli na corridzie. Wprawdzie 
zdania są tu podzielone i nie ma jednoznacznej 
oceny wartości spektaklu, ale jedno jest pewne;  
corrida del torro – walka człowieka z bykiem –   
zapadła wszystkim głęboko w pamięć.
Uczestnictwo młodzieży w europejskich projek-
tach daje też korzyści niewymierne – wzmacnia 
wiarę we własne siły, zwiększa szanse na ryn-
ku pracy, wdraża do kształcenia ustawicznego, 
pomaga zaakceptować ludzi różnych ras, religii, 
narodowości. W rzeszowskiej ZST doceniają  to 
i nauczyciele, i uczniowie. Dlatego wszyscy do-
kładają starań – jedni, aby pozyskać dla szkoły 
nowe granty, a drudzy, aby spełnić warunki re-
krutacji i zakwalifi kować się do kolejnego wy-
jazdu.

���Mgr Jerzy SZELIGA,
nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie

W tym roku przypada 30-le-
cie istnienia muzeum…
– Do końca 1977 roku dzia-
łało ono i gromadziło zbio-
ry jako placówka społeczna, 
utworzona przy Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Władysława Szafera. A od 
1 stycznia 1978 roku –  już 
jako placówka państwowa. Li-
cząc od tej daty, to już faktycz-
nie minęło 30 lat. Z tej okazji 
planujemy dwie jubileuszowe 
wystawy, jedną u nas, w głów-
nej siedzibie muzeum, czyli 
w urokliwym pałacyku Obor-
skich, drugą zaś w Centrum 
Wystawienniczo-Promocyjnym Domu Kultury 
SCK przy al. Niepodległości.

Ale to nie jedyna rocznica, którą warto tu 
przywołać.
– Jesteśmy w przededniu 70-lecia Polskich Za-
kładów Lotniczych w Mielcu, przedsiębiorstwa, 
kojarzącego się nieodmiennie z Centralnym 
Okręgiem Przemysłowym. Uczciliśmy tę waż-

ną w dziejach najnowszych 
miasta rocznicę ekspozycja-
mi, poświęconymi tradycjom 
mieleckiego lotnictwa. Tym 
wystawom będzie towarzy-
szył piękny okolicznościowy 
album, zawierający bogaty 
materiał fotografi czny, który 
z pewnością zainteresuje nie 
tylko miłośników podnieb-
nych skrzydeł.

Skoro jesteśmy przy rocz-
nicach i jubileuszach, to 
chyba warto też wspomnieć 
o „Roczniku Mieleckim”.
– Czas biegnie szybko i w tym 

roku ukaże się jego dziesiąty tom. Praca nad 
jego edycją owocuje ogromną ilością interesu-
jących kontaktów i współpracą z ośrodkami 
naukowymi Lublina, Krakowa, Warszawy, Rze-
szowa i  innych miast.

Inne publikacje?
– Muzeum prowadzi intensywną działalność 
wydawniczą, z czego jestem dumny. Są to za-

W PAŁACYKU OBORSKICH
Rozmowa z dr. Jerzym SKRZYPCZAKIEM, dyrektorem 
Muzeum Regionalnego w Mielcu

równo publikacje towarzyszące wystawom, 
tych mamy od ośmiu do dwunastu rocznie, jak 
i samodzielne pozycje, będące wynikiem pracy 
badawczej naszych pracowników. Przypomnę 
chociażby o wydanym ostatnio albumie Mielec 
na dawnych pocztówkach, cieszącym się dużą 
popularnością, czy o Księdze Jubileuszowej 
100. rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum 
w Mielcu 1905–2005.

Jak wielkie są zbiory muzealne?
– To kilkadziesiąt tysięcy eksponatów, miesz-
czących się w działach: historycznym, fotogra-
fi cznym, archeologii, etnografi i, sztuki. Kon-
centrujemy się przede wszystkim na gromadze-
niu pamiątek, związanych z naszym miastem 
i regionem.

Utrzymujecie kontakty z podobnymi placów-
kami jak Wasza?
– Jeśli chodzi o Podkarpacie, to wypada wspo-
mnieć o współpracy z Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kol-
buszowej, Muzeum Narodowym Ziemi Prze-
myskiej w Przemyślu, Muzeum Historycznym 
w Tarnobrzegu oraz nowo powstałym Mu-
zeum Regionalnym w Dębicy. Utrzymujemy 
też podobne kontakty ze znanymi krajowymi 
placówkami, m.in. z Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa czy Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Edward GUZIAKIEWICZ
 

W hiszpańskim plenerze
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TĘSKNOTA 
ZA ROMANTYCZNOŚCIĄ 
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

Pełen obaw nie tylko o wyniki polskich 
reprezentantów podczas Letnich Igrzysk 

Olimpijskich w Pekinie, ale także i o atmos-
ferę sportowych zmagań, śledzę wraz z mi-
lionami kibiców wszystko to, co miesiąc sier-
pień niesie z Chin. 
Aby bodaj na chwilę złagodzić nieco poza-
sportowe wieści z Chin, proponuję powrót 
do romantyczności sportu. Podczas igrzysk 
olimpijskich w roku 1928, które odbyły się 
w Amsterdamie, słynąca z urody i elegancji, 
a także pisząca wiersze Halina Konopacka, 
zdobyła dla Polski w rzucie dyskiem pierw-
szy złoty medal olimpijski. Ale czy na pewno 
był to jedyny i pierwszy kruszec, jaki w tym 
czasie przypadł biało-czerwonym? Rok wcze-
śniej rozstrzygnięty został przedolimpijski 
konkurs artystyczny  i Złoty Wawrzyn ozdo-
bił także skroń polskiego poety Kazimierza 
Wierzyńskiego. Warto więc pamiętać, że to 
ludzie pióra zapoczątkowali wspaniałą serię 
zaszczytnych zwycięstw Polek i Polaków na 
arenie nowożytnych olimpiad. Wierzyński 
był przy tym pierwszym redaktorem naczel-
nym „Przeglądu Sportowego”, więc mamy 

w tym przypadku splatanie się wszystkiego, 
co powinno być najlepsze także w dzienni-
karskiej pracy. 
Warto pamiętać o tym, aby także w sportowej 
prasie nie ulegać magii bezmyślnej komercji 
i upolitycznieniu sportu. Warto pamiętać, 
aby móc powrócić do źródeł i pięknych ro-
dowodów współczesnego sportu. Obserwując 
zmagania sportowców powinniśmy mieć na 
uwadze nadrzędny cel, że rywalizacja winna 
jednoczyć, a nie dzielić. Bezpośrednio przed, 
podczas i po zawodach możliwie jak najdłu-
żej, wzorem prawdziwego święta rodem z an-
tycznych czasów, na ziemi powinien panować 
pokój, a w ludzkich sercach także. Nie można 
tego osiągnąć, przyznając prawo gospodarza 
igrzysk olimpijskich takim krajom, jak Chi-
ny. Mieliśmy w niedalekiej przeszłości czysto 
polityczne bojkoty olimpiad w Moskwie czy 
Los Angeles. Nie od dzisiaj jestem zwolenni-
kiem, że wszystkie igrzyska powinny odby-
wać się co cztery lata w Atenach. Ileż trzeba 
było czasu, starań, aby rolę gospodarza no-
wożytnych zmagań sportowców całego świa-
ta z przyczyn komercyjnych powierzyć Grecji 

niedawno, bo dopiero w roku 2004! Nie tylko 
dla mnie po olimpiadzie w dawnej Helladzie 
zrozumiałe stało się, że tylko tam wszyscy 
sportowcy bez względu na kolor skóry trak-
towani byli i będą jednakowo życzliwie. 
Nie będę rozważał szans Polek i Polaków, 
startujących w Pekinie, bo czynią tak jedynie 
barbarzyńcy, przedkładający idee rywalizacji 
na medale i punktowane miejsca. Chciałbym, 
aby biało-czerwoni przywieźli ich jak najwię-
cej i ze wzruszeniem, jak wszyscy Polacy, słu-
chać będę każdorazowo Mazurka Dąbrow-
skiego. Ale mam na uwadze, co wyrosło we 
mnie także z poezji Kazimierza Wierzyńskie-
go, że szanować należy sportowców nie tylko 
Polski, ale każdego kraju. Oni też walczą prze-
cież o chwałę dla własnych narodów. Trochę 
przytłacza  wiadomość o wysokości nagród, 
jakie dostaje się za złoty, srebrny czy brązo-
wy medal. Ale sportowcy, traktujący siebie 
jak ci, którzy wykonują pracę na stadionach, 
pływalniach i halach, muszą z czegoś żyć. Im 
oraz wszystkim kibicom dedykuję wspaniały 
wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, za który 
poeta i dziennikarz sportowy uzyskał w 1927 
roku Wawrzyn Olimpijski. Nieprzypadkowo 
nosi tytuł Dyskobol, który jest symbolem an-
tycznych zmagań olimpijskich. I to właśnie 
w tej dyscyplinie Halina Konopacka zdoby-
ła pierwszy dla Polski złoty medal na letnich 
igrzyskach!

����Wiesław ZIELIŃSKI

Sport zwiększa szanse osób niesłyszą-
cych na zaistnienie w życiu społecznym. 

Takie zadania spełnia w ogromnej mierze 
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-
GEST. Na początku czerwca br. piłkarze tego 
klubu zdobyli brązowy medal na Mistrzo-
stwach Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej, 
które odbyły się na stadionie KS Crasnovii 
w Krasnem.
W fi nałowym turnieju, przeprowadzonym 
systemem każdy z każdym, najlepszym ze-
społem okazał się Śląski Rybnik, który mimo 
porażki w pierwszym meczu z Warmig 
Olsztyn zdołał wygrać mistrzostwa. 
Wicemistrzem Polski została dru-
żyna z Łodzi, a III miejsce zajęli go-
spodarze – drużyna Res-Gest, która 
mimo wielu okazji w meczu z Łodzią 
i z Olsztynem nie zdołała jednak 
osiągnąć II miejsca.
Najlepszym zawodnikiem turnieju fi -
nałowego został Dawid Laska z Ryb-
nika, królem strzelców Tomasz Orzeł 
z Olsztyna, a najlepszym bramkarzem 
Rafał Retkowski z Łodzi. Zawodni-
kom turniejowych zespołów podzię-

BRĄZOWY MEDAL
Piłkarze rzeszowskiej drużyny KS Res-Gest

kował na zakończenie mistrzostw i wręczył 
medale Andrzej Wilczak, prezes RKSG 
Res-Gest Rzeszów. Zawodnicy, jak i przed-
stawiciele klubów wyrażali zadowolenie 
z dobrych warunków gry. Zadanie to zostało 
zrealizowane w ramach projektu: „Sport Nie-
słyszących” współfi nansowanego ze środków 
PFRON, Unii Europejskiej, Urzędu Miasta 
Rzeszowa, Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Ministerstwa Sportu.   

����Piotr KRUPA
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Res-Gest

Wszyscy już prze-
konaliśmy się, że 

porządkowanie świata 
i dbanie o swe otoczenie nie może spro-
wadzać się jedynie do tzw. akcji. Należy 
wreszcie uświadomić sobie, że w związku 
z wejściem do Unii Europejskiej podjęli-
śmy cały  szereg zobowiązań. Także tych, 
które dotyczą  ochrony środowiska. Doc. 
dr inż. Edward Garścia co i raz to apelu-
je do naszych umysłów i serc, pisząc m.in. 
„Ochrona środowiska nie jest wyodrębnio-
ną dziedziną. Jest sprzęgnięta z gospodarką, 
obecna w życiu społecznym i  politycznym. 
Jest sposobem na życie, regułą dobrego go-
spodarowania w domu i w całym kraju.” 
(„Aura” 8-07). W grudniowym numerze 

NIE 
SZKODZIĆ 
SOBIE

Grażyna 
Repetowska 
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„Aury” podkreśla: „Nowa ekipa rzą-
dząca zapowiedziała przywrócenie 
normalności. Dla nas ekologów sło-
wo to niewiele znaczy. Bo normalność 
u nas to z reguły prymat techniki nad 
przyrodą. My chcielibyśmy takiej nor-
malności, jaka jest w Austrii, w Niem-
czech czy we Francji, gdzie ochrona śro-
dowiska należy do priorytetów.” Tego 
właśnie możemy Ziemi i sobie życzyć 
i nie tylko w tym dniu. Mocno brzmią 
te słowa i chyba czas już najwyższy, by-
śmy wszyscy zrozumieli, że takie roz-
wiązania będą możliwe jedynie dzięki 
współdziałaniu przedstawicieli  rządu, 
samorządów terytorialnych z wieloma  
instytucjami gospodarki oraz nauki. 
Dużą rolę w tym zakresie na pewno 
mają  do odegrania organizacje poza-
rządowe i społeczności lokalne. 
Na razie jednak niewiele się zmienia 
w naszym ekologicznym krajobrazie. 
Świadomość mieszkańców miast i wsi 
jest wprawdzie zdecydowanie większa. 
Problem jednak w tym, że na co dzień, 
szczególnie w mniejszych miasteczkach 
Podkarpacia, ale także i w Rzeszowie, 
ciągle brakuje odpowiednich pojem-
ników na sortowane śmieci. Cóż więc 
z dobrych chęci ich mieszkańców, skoro 
odpowiedzialne za to instytucje nadal 
nie wywiązują się należycie ze swych 
obowiązków. A więc znowu Dzień Zie-
mi w takich właśnie miejscowościach 
musiał ograniczyć się do „akcji”. Nie 
czas już jednak na „akcje”. Czas i to naj-
wyższy na stworzenie wspólnego syste-
mu zbierania odpadów, segregowania 
śmieci i powtórnego ich wykorzystania. 
Wiedzmy, że wspólnie mamy wpływ 
m.in. na  topnienie lodowców, gdy np. 
nie wyłączamy niepotrzebnej żarówki. 
Wiedzmy, że kapiące krany ciągle nie-
potrzebnie zabierają duże ilości wody. 
Wiedzmy, że pojemniki na psie od-
chody to nie luksus, ale konieczność. 
Wiedzmy, że w 2007 r. segregowaliśmy 
zaledwie 10 proc. odpadów opakowa-
niowych, takich jak: szkło, makulatura, 
plastik, metale, a powinniśmy tak czynić 
w 50 proc. Wiedzmy, że coraz częściej 
małe społeczności lokalne bezskutecz-
nie upominają się o pojemniki na sor-
towane śmieci. I dlatego nie zdziwmy 
się, gdy pewnego dnia ktoś nas zapyta, 
dlaczego tak niewiele zrobiliśmy w tym 
zakresie. Nasze polskie zaległości w re-
alizacji zobowiązań wobec Unii rosną. 
I tylko czekać, gdy pojawią się stosowne 
kary i idące w ślad za nimi wszelkiego 
typu sankcje fi nansowe. I wiedzmy też, 
że kary te niestety  uderzą w nasze kie-
szenie, choć  jeszcze się o tym głośno 
nie mówi. Apelujmy więc do włodarzy, 
do instytucji i świata nauki. Miejmy  
nadzieję, że się ockną  i  w miarę szybko 
odrobimy duże zapóźnienia infrastruk-
tury w tym właśnie zakresie. Tak, by 
Polak „przed szkodą i po szkodzie” nie 
był ... 

����Grażyna REPETOWSKA  
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Koncert galowy 14. ŚFPZF w hali na Podpromiu
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Fot. Ryszard Zatorski

IGRZYSKA

Niektórzy twierdzą, że świat upodabnia się do Chin, a nie odwrotnie. 
To państwo obszarowo równe Europie, staje się gospodarczą potę-

gą, która w każdej chwili jest w stanie zakłócić gospodarczy ład USA czy nawet Unii Euro-
pejskiej. Wiedzą o tym wszyscy, tylko nie nasi decydenci. Oni nie znają oczywistej prawdy 
sformułowanej jeszcze przez Marco Polo, że wszystko przemija, ale Chiny zawsze trwają po 
swojemu. Widocznie mało czytają. 
Na otwarcie igrzysk pekińskich pojechali wszyscy wielcy tego świata. Z wdziękiem pozdra-
wiali swoich Bush, Putin i Sarkozy. Z Polski nie pojechał nawet szofer lub chociażby go-
ryl prezydenta.  Oprócz tych wielkich przyjechali również wodzowie bardzo egzotycznych 
państewek, jak Palau, Kiribati czy ogarniętego wojną Afganistanu. Był nawet szef Wysp 
Dziewiczych, chociaż z tym dziewictwem musi być tam nieszczególnie, ponieważ sporto-
we pokolenie prezentowało się niczego sobie. Prezydent  Najjaśniejszej szczyci się końskim 
stanem zdrowia, dającym mu taką potencję wydolnościową, że podczas jego peregrynacji 
dyplomatycznych po świecie świta złożona z kancelistów z trudem za nim nadąża, zmuszona 
do przyśpieszonego przebierania nogami. Oświadczył to światu ofi cjalnie uznając, że nie bę-
dzie wygłupiał się z jakimś raportem o własnym stanie zdrowia. Można rzec, że to ogromne 
przyśpieszenie w robocie dyplomatycznej jest takie, jak niegdyś na socjalistycznej budowie. 
Taki zapieprz, że nie ma kiedy załadować taczek. Ponadto niektóre media donoszą o radykal-
nej poprawie urody pani prezydentowej. Przecież warto ten fakt spopularyzować w świecie, 
a olimpiada jest znakomitą ku temu okazją.  
Nasi wodzowie postanowili jednak protestować razem z Tybetańczykami i olimpiadę zbojko-
towali, chociaż przy tej okazji można było wiele istotnych dla nas spraw w sposób nieofi cjalny 
załatwić. Idiotyzm tego gestu polega na tym, że w Chinach tego nikt nie zauważył, a w świecie 
nasze śmieszne reakcje wywołują tylko rozbawienie lub zdumienie. Chin nie musi się lubić! 
Nie wolno ich jednak ignorować, a tym bardziej lekceważyć. Przewodniczący MKOl, otwie-
rając igrzyska, nie  bez powodu powiedział: Pekinie jesteś gospodarzem na dziś i przyszłością 
na jutro. No, ale on tego nie skonsultował ani z naszym prezydentem, ani premierem.

KOTLET PO MARSZAŁKOWSKU

Marszałek Cholewiński i jego zastępca Rzońca robią sobie co i rusz takie kuku, jak 
szczyle w piaskownicy. Prowadzą wojnę podjazdową w kwestiach własnej ważności 

i mądrości. Wpierw Rzońca wytknął swojemu pryncypałowi, iż ten bezprawnie dopisał go 
do konsumentów służbowego kotleta, pomimo że on nie lubi takich dań. Naraził tym na 
szwank interes województwa i godność wicemarszałka. Aferę kotletową badają stosowne or-
gany, a może będzie i prokurator. No, bo przecież nic sensowniejszego nie mają do roboty, 
a kulinarny problem na szczeblu marszałkowskim musi zostać gruntownie zbadany i opisa-
ny. Przecież będzie to idealny materiał na dysertację doktorską ze sfery dziejów  głupoty w 
Polsce. Marszałek Cholewiński w rewanżu zabrał swojemu zastępcy zarządzanie środkami 
unijnymi. Zresztą to zarządzanie i tak było kulawe, gdyż różne złośliwości robili sobie urzęd-
nicy zblokowani według sympatii do Cholewińskiego, bądź Rzońcy. Wreszcie do Rzeszowa 
zjechał najpoważniejszy mediant partyjny, czyli policealny Kuchciński. Miało rzekomo być 
lepiej, ale jak jest, każdy widzi. A zabiegać o unijne pieniądze dla województwa ktoś powi-
nien. Krasnoludki tego nie zrobią. Wtajemniczeni twierdzą, że niewiele to mediowanie po-
może, a może nawet zaszkodzić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opróżnienie piaskownicy 
i wprowadzenie do niej nowych zabawowiczów, którzy potrafi liby przynajmniej przestrzegać 
zabawowych reguł. 

Roman MAŁEK
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Baran (21 III - 20 IV) Pozorna monotonia wpłynie na 
Ciebie mobilizująco. To pierwszy krok do kariery. Czło-
wieku, zrelaksuj się!

Byk (21 IV - 20 V) Energia i pomysły wprost emanują 
od Ciebie. Bliskość z drugą osobą przyniesie Ci sporo 
szczęścia.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Działaj stanowczo, ale dopiero 
wtedy gdy przekonasz się, że stoisz na twardym grun-
cie.

Rak (22 VI - 22 VII) Trochę odpocznij. Planety sprzyjają 
zawieraniu nowych znajomości. Skorzystaj.

Lew (23 VII - 23 VIII) Zacznij od nowa planować. Czeka 
Cię sporo spraw do załatwienia.

Panna (24 VIII - 22 IX) Realizuj plany, zaspokajaj ambi-
cje. Kontakt z ludźmi zapewni Ci powodzenie.

Waga (23 IX - 23 X) Trochę poleniuchuj, odpocznij. Dzia-
łaj dopiero wtedy, gdy zdobędziesz pewność, że jest to 
głęboko uzasadnione. 

Skorpion (24 X - 22 XI) Znowu odniesiesz niejeden suk-
ces. Nie tylko zawodowy.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Czeka Cię sporo spraw do za-
łatwienia i dodatkowa praca. Więcej uwagi poświęć 
bliskiej osobie.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Odkryj w sobie nowe talenty. 
Prezentuj swe umiejętności, a niebawem okaże się, że 
w tym czego jeszcze nie robiłeś, jesteś bardzo dobry.

Wodnik (21 I - 19 II) Znajdź równowagę między swoimi 
oczekiwaniami, a tym czego spodziewają się po Tobie 
inni. Na drobiazgi machnij ręką.

Ryby (20 II - 20 III) Wszystko zmieni się. Miesiąc lepiej się 
skończy niż się zaczął.

JESZCZE WAKACJE
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8KRZYŻÓWKA NR 34
Poziomo: 1/ niestrawna część 
śliwki, 4/ historyczna, krótka 
kiecka, 5/ do załatwienia, 8/ 
bez zakrzywień, 11/ zbytek, 
14/ psychiczna dolegliwość, 
18/ była, włoska waluta, 19/ 
Jantar, 20/ płynie sobie przez 
Francję, 21/ regionalne języki, 
22/ grecka wyspa.
Pionowo: 1/ nadęta mowa, 2/ 
atrybut wisielca, 3/ sukulent, 
6/ przed toaletą białogłowy, 7/ 
Stwosz, 9/ cukierkowa rzeczywistość, 10/ też gips, 11/ muchołap, 12/ bąbelkowa kąpiel, 
13/ z dwoma zerami, 15/ widzi bez oczu, 16/ antylopa, 17/ były trener kopaczy balona.

Litery z pól po numerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram 
krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 33 – TARGOWOLA.

RO-MA

Adam 
Decowski

CECHA NARODOWA
Nie odejdą Lachy
od pełnej fl achy.

NIE WYPIJE
Wódka przecież nie pomyje,
świnia tego nie wypije.

ZA JANEM I. SZTAUDYNGEREM
Myjcie się dziewczyny
i nie tylko z rana,
wszak może wam się zdarzyć 
randka rozbierana.

ULGA
Niektórym przynosi ulgę fakt,
że na czyjeś plecy spadnie bat.

TRUDNO SIĘ OPRZEĆ
Krew nie woda
fi gi nie pokrzywy,
jeżeli obok
leży człowiek żywy.
  

WOLNA CHATA
Mama wciąż pracuje,
późno wraca tata,
a dzieci szczęśliwe,
bo jest wolna chata.

  
SKARGA
Że ten świat nie tak stworzony,
by legalnie mieć dwie żony.
  

NIE OBWINIAJ
Nie obwiniaj dziury w płocie
za małżeńskie dożywocie.

  
MAŁA WADA
Jedną wadę w sobie ma:
długo stroi, krótko gra.

  
PÓŹNY POWRÓT MĘŻA
Towarzyszył swojej paczce,
teraz śpi na wycieraczce.

REWANŻ
Cwana była panna Ludka
wielu wystrychnęła na dudka,
aż się trafi ł pewien Zbychu
i wydudkał ją ... na strychu.

Grunt to rodzinka

Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka,

bo kto rodzinkę dobrą ma,

to temu bieda dokuczyć nie da,

no bo rodzinka o siebie dba.

Gdy zaufałeś swojemu guru,

byłeś zawzięty, silny, uparty;

choć przyciśnięty nieraz do muru

wierzyłeś – wdzięczność nadejdzie z partii.

Ojciec zaufał i dość wysoko

szczebel uchwycił miejskiej drabiny,

w nowym fotelu usiadł głęboko:

„Czas na pięć minut naszej rodziny”.

Stąd córka w biurze tuż po maturze,

co z matki wzięła trochę urody,

siedzi w promocji oraz kulturze

jako doradca u wojewody.

Zięć co się dotąd nie splamił pracą,

prymus po wyższej szkole w Tyczynie,

jest w NFZ-ecie, nieźle mu płacą

i dba o dobre zdrowie w rodzinie. 

Szwagrowi nawet to odpowiada,

zwłaszcza, że w szkole szło mu powoli.

Trzysta hektarów kupił w Bieszczadach,

chociaż nie orze, to żyje z roli.

Mnie, co męczyła w pracy gorzałka,

partia spełniła swe obietnice.

Dała mi tytuł wicemarszałka,

więc chodzę za Nim i plotę wice.

PS

Errare humanum est – 

Rzeczą ludzką jest błądzić.

Skorzystaj, gdy władza ma gest,

aby się szybko urządzić.
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www.restauracja-terminal.pl
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HotelHotel
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

RestauracjaRestauracja
Wesela, studniówki.Wesela, studniówki.
Imprezy okolicznościowe,Imprezy okolicznościowe,
biznesowe i towarzyskie.biznesowe i towarzyskie.
Sylwester, catering.Sylwester, catering.

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

SERVICE

ZAPEL

tel.:

handel@zapel.com.pl

+ 48 17 87 20 179
fax: + 48 17 87 20 320
e-mail:
www.kominy.zapel.com.pl

www.elektromontaz.com.plwww.elektromontaz.com.pl
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Telefonia internetowa VOIP

Us³ugi dostêpu do internetu dla firm

i osób indywidualnych

Hosting, poczta, strony internetowe

Komputerowe centrale telefoniczne

worzenie oprogramowania dla platform:
Windows, Unix, PocketPC, Internet
� T

www.enformatic.pl
Enformatic Sp. z o.o.

ul. Mieszka I - 48/50 35-303 Rzeszow Polska, ,

+48 (17) 717-50-00 +48 (17) 854-14-02 fax,

ENFORMATIC
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE


