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Październikowe iluzje

Duma mą wątłą pierś rozpiera,
bo w kraju tu nad Odrą, Wisłą
to mamy nagle dwóch premierów,
kiedy to z worka szydło wyszło.

Idą wyborcze już manewry,
co tworzy mecz nie byle jaki,
w mediach ogląda się bez przerwy
trafne sierpowe, groźne haki.

Trzęsą się portki w PSL-u,
a nawet krąży taka plotka,
by na sejmowym być fotelu 
potrzebna szóstka w totolotka.

A w zjednoczonej już Lewicy
wróżka przekłada księgi strony
i wierzy w ten znak tajemniczy:
Księżyc to dla nas był czerwony.

Kukiz wciąż znany refren śpiewa:
„Partie czas wyciąć wykarczować”.
Ale powoli już dojrzewa,
nie wie, co na tym ma budować.

Korwin szkolnictwo i lecznictwo
pragnie w prywatne ręce włożyć,
odebrać Unii przewodnictwo,
bo gdy tam siedzi, sen go morzy.

Petru chce Polskę spenetrować,
starym działaczom podziękować,
w chwale wyróżnić i poświęcić,
przekazać w gmach izby pamięci.

Prezes opuszcza już ukrycie,
wysyła w eter celne bodźce:
Polskę utopię w dobrobycie,
rząd ją sprowadził na manowce.

Naród w me ręce odda władzę,
nagrodzi wytrwałości męstwo.
Zbawco! – wykrzyknie Sejm w przewadze,
Październik wielkie da zwycięstwo.

Szef sztabu PiS 25.10.2015 r.

Wybitny wodzu, 
składam meldunek:
„Zadanie w pełni jest wykonane!
Czas na toasty i poczęstunek,
koalicyjnych biur wysprzątanie”.

PS
Wyborco! 
Pomyśl, kiedy nad urną się pochylisz,
prawda to będzie czy… prima aprilis?

W rekordowym tempie wybudowano 
ten ogromny most. Inwestycję roz-

poczęto na przełomie lipca i sierpnia 2014 r., 
a  uroczyście przekazano do użytku 7 paź-
dziernika br. Wstęgę przecinali prezydent 
Rzeszowa Tadeusz Ferenc, wicemarszałek 
Wojciech Buczak i wiceminister infrastruk-
tury i  rozwoju Iwona Wendel, a  poświęcił 
ks. bp Kazimierz Górny. Wszyscy przy tej 
okazji chwalili wykonawców – firmę Bilfin-
ger i  gospodarzy Rzeszowa. Wiceminister 
komplementowała prezydenta i  władze sa-
morządowe za ten „najpiękniejszy w Polsce” 
most – drugi co do długości w kraju, prawie 
półkilometrowy, zawieszony na pylonie wy-
sokości 108,5 metra, z  czterema pasami na 
dwóch rozdzielonych jezdniach oraz ciąga-
mi po bokach dla pieszych i  rowerzystów, 
szeroki na 23 metry. Zaczął on żyć komuni-
kacyjnie w  parę chwil później, gdy ruszyła 
kawalkada zabytkowych samochodów, mo-
tocykli, rolkarzy, rowerzystów, gokartów, 
a  nawet wojskowych pojazdów z  armatą na 
lawecie i oczywiście pieszymi uczestnikami 
wydarzenia.

Ta potężna przeprawa do ulicy Lubel-
skiej dobiega nowym rondem przy giełdzie 
rolnej, potocznie nadal określanej mianem 
PTHW od nazwy firmy, która tam niegdyś 
była ulokowana. I  wyznacza kolejny punkt 
nowocześnie rozwijającego się Rzeszowa. 

NAJPIĘKNIEJSZY W KRAJU
Most imienia Tadeusza Mazowieckiego

Wicemarszałek Wojciech Buczak, wiceminister Iwona 
Wendel i prezydent Tadeusz Ferenc otwierają most

4 APLAUZ! APLAUZ! 
 Jerzy Dynia
4 NAJWYŻSZE NAGRODY 
 Elżbieta Stępień
5 SKUTECZNI – DZIAŁAJĄC RAZEM 
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6 ODSETKI I DYLEMATY 
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11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA 
 Stanisław Dłuski
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Październik 2015

Edward Słupek

Nie wiem, kto wymyślił 
określenie „spado-

chroniarze” dla procederu 
umieszczania na listach 
wyborczych kandydatów 
obcych, niezwiązanych 

z  regionem, ale bardzo obrazowo oddaje 
ono sens tego niecnego procederu. Centra-
le partyjne, w  przypadku słabych dla nich 
regionów, a  takim określa się Podkarpacie, 
narzucają swoich kandydatów zazwyczaj ze 
stolicy. Ci kandydaci nie mają bowiem szans 
na tzw. jedynki na listach w regionach, z któ-
rych się wywodzą. 

Nasze Podkarpacie ma reprezentować 
27 posłów wybranych w  dwóch okręgach 
głosowania tj. rzeszowsko-tarnobrzeskim 
i przemysko-krośnieńskim. Analizując listy 
wyborcze poszczególnych partii, bezwzględ-
nie zacznę od Prawa i Sprawiedliwości, rzą-
dzącego na Podkarpaciu jako w  jedynym 
województwie w  Polsce i mającej realne 
szanse na wygranie wyborów. W  ostatnich 
wyborach prezydenckich kandydat popie-
rany przez PiS osiągnął na Podkarpaciu naj-
lepszy wynik w Polsce bez ponoszenia wysił-

ku w  kampanii na Podkarpaciu. W  okręgu 
rzeszowskim liderem listy Prawa i Sprawie-
dliwości została prof. Józefa Hrynkiewicz 
z  Warszawy, posłanka mijającej kadencji, 
wybrana również z listy rzeszowskiej. Lider-
ką została z namaszczenia prawdopodobnie 
samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, 
któremu nikt z  naszego regionu nie potrafi 
się sprzeciwić. To takie partyjne zakłama-
nie, polegające na tym, że partie szermują 
hasłami, iż uczynią w  Polsce demokrację, 
a  wewnątrz tych partii stosowane są bez-
względne praktyki autokratyczne. Zresztą 
nie widzę w naszym regionie działacza PiS, 
który zechciałby choćby grymasem wobec 
prezesa wyrazić niezadowolenie w jakiejkol-
wiek sprawie. Zostało tylko szemranie, które 
ma miejsce w  szeregach PiS co do „spado-
chroniarzy”, a  także pozycji na liście lokal-
nych działaczy, co wydaje się naturalne. 

Zastanawiające to szczególnie, bo wszak 
działacze PiS zawsze byli za zniesieniem tzw. 
listy centralnej, z  której „wchodziło się” do 
Sejmu z nadania centrali partyjnej. Tak było 
w PRL, zatem obecny proceder jest reliktem 
listy centralnej, gdzie np. – jako ciekawostka 
– na 1 miejscu listy w Krośnie do Sejmu był 
Piotr Jaroszewicz! W obecnych wyborach na 
drugim miejscu w  okręgu przemysko-kro-

śnieńskim znalazła się Anna Schmidt-Ro-
dziewicz również z nadania centralnego, nie-
związana z Podkarpaciem, a z „warszawką”. 
Pierwsze miejsce zajął niekwestionowany 
Marek Kuchciński, uważany za nr 1 w PiS na 
Podkarpaciu, ale nieradzący sobie z narzuca-
niem na Podkarpacie spadochroniarzy. 

I  tutaj osobista refleksja. Kiedy starto-
wałem do Sejmiku Podkarpackiego w 2014 r., 
to zwróciłem się w  liście otwartym do wy-
borców podkarpackich, by nie wybierali 
osób niezwiązanych z  regionem na swych 
reprezentantów. Miałem za złe PiS, że na po-
zycji 1 w okręgu nr 4 na pierwszym miejscu 
postawiła osobę zamieszkałą poza Podkar-
paciem. Osobę związaną z „warszawką”, a nie 
z  naszym regionem, czyli wzmiankowaną 
Annę Szmidt. Wywodziłem że kierownictwo 
PiS traktuje Podkarpacie jako swoistego ro-
dzaju kolonię, albo obszar zamieszkały przez 
bezmyślnych tępaków nierozumiejących idei 
demokracji i  samorządności. Gdyby było 
inaczej, nigdy by kierownictwo partii takie-
go kroku nie dokonało. Pominąłem stronę 
moralno-etyczną odnoszącą się do tej osoby, 
uznając to za nieistotne. Chciałem, aby z tre-
ści listu otwartego jasno wynikało, że pod-
noszę przede wszystkim bulwersującą spra-
wę – zjawisko polityczne, które nie powinno 
mieć miejsca. Może powstać konflikt inte-
resów pomiędzy regionami rywalizującymi 
o  inwestycje, różne preferencje, dostęp do 
środków finansowych. Swoje racje obroniłem 
w sądzie w trybie wyborczym. A tutaj znowu 
„warszawka” lansuje panią Szmidt. Notabene 
środowisko działaczy PiS jest także mocno 
zbulwersowane umieszczeniem pań Szmidt 
i Hrynkiewicz na czele swoich list. Ale to tyl-
ko wewnętrzne słuszne drżenie. 

Zaznaczam, że Polskie Stronnictwo 
Ludowe nie ma na swoich listach spadochro-
niarzy i podobnie jak w Platformie Obywa-
telskiej są one zestawione z polityków pod-
karpackich. Reszta komitetów podkarpac-
kich ma na swoich listach spadochroniarzy, 
ale na odległych pozycjach. Konsekwentnie 
uważam to za naganne. Na sercu, jako rze-
szowianinowi, leży mi start kandydatów 
z  Rzeszowa. Jest to zasada specjalna, gdyż 
od lat rzeszowianie są marginalizowani wy-
borczo. Od lat rzeszowianie niewiele znaczą 
w  Urzędzie Marszałkowskim, nie mamy – 
oprócz Jana Burego z  PSL – posłów z  Rze-
szowa znaczących centralnie. Nigdy rzeszo-
wianin nie był marszałkiem województwa. 
Zostaje jeszcze sprawa prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, startującego do Sena-
tu. Uważam, że jeżeli dopisze mu szczęście 
i  uda mu się wejść do Senatu, to jest mar-
szałkiem jak u Napoleona. Mieć szczęście to 
nieodzowne u polityka. Prezydenturę ma we 
wspaniałych czasach i dobrą. Byłoby to cu-
downe zejście ze sceny „niepokonanym”, jak 
w kultowej piosence. 

   Edward SŁUPEK

Łączy osiedla Załęże i Staromieście od skrzy-
żowania ulicy Załęskiej z  Rzecha po Lubel-
ską, nad zbiornikiem wody technologicznej 
elektrociepłowni i  Wisłokiem oraz ulicą 
Wioślarską. Most jest najbardziej znaczącym 
fragmentem tego traktu, bo uprości i skróci 
jazdę kierowcom zmierzającym z  kierun-
ku Przemyśla w stronę Warszawy, Krakowa 

i  Lublina. Inwestycja kosztowała 183 mln 
złotych, z  czego 170 miasto otrzymało jako 
dotację z  unijnego programu Rozwój Polski 
Wschodniej. Most ma za patrona Tadeusza 
Mazowieckiego, pierwszego premiera III 
Rzeczypospolitej.

   Ryszard ZATORSKI 

POLITYCZNI SPADOCHRONIARZE
Podkarpacie niepoważnie traktowane przez politycznych graczy
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Nr 10 (120) Rok XI

To nieważne, kiedy się zaczęło. Ważne jest 
to, że Małgorzata Boć wyrastała w  at-

mosferze panującej w domu muzyki. Jak sama 
twierdzi, jej ojciec i  wujkowie występowali 
w  różnych zespołach, kabaretach. A  potem 
był Klub 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie, gdzie pracuje skromna, ale 
bardzo skuteczna w  swych działaniach Ewa 
Jaworska-Pawełek. Spod jej rąk wyszło spo-
re grono wykonawców, którzy wiedzą co to 
śpiew, dykcja, interpretacja. 

W  tym właśnie klubie Gosia zaczęła 
odnosić sukcesy. Znalazła się też w  grupie 
wokalnej, która wyjeżdżała na tereny objęte 
działaniami wojennymi na Bałkanach, aby 
śpiewać dla znajdujących się tam polskich żoł-
nierzy. Jej zdolności interpretacyjne pozwoliły 
na wystąpienie z  recitalem w  filmie zrealizo-
wanym przez Wytwórnię Filmową Czołówka 
WP. Na jego emisję w  programie lokalnym 
zgodę otrzymała Telewizja Rzeszów i  mogli 
go obejrzeć mieszkańcy Podkarpacia. Potem 
przyszedł czas na piosenkarskie „wyzwoliny”, 
wejście na samodzielną drogę, występy z grupą 
rockową, udział w nagraniu płyty Zakochani 
w  Rzeszowie i  wykonanie piosenki Trąbka 

APLAUZ! APLAUZ!
Ta zabawa świetnie łączy pokolenia

w Bohemie na estradzie przy rzeszowskim ra-
tuszu 18 sierpnia 2014 roku podczas uroczy-
stego koncertu zorganizowanego z  okazji 70. 
rocznicy powołania do życia województwa 
rzeszowskiego i ustanowienia Rzeszowa stoli-
cą tegoż. 

Zaczęła też atakować szklany ekran. 
Gdzieś wcześniej, w  tzw. międzyczasie, sporo 
się zmieniło w jej życiu prywatnym. W domu 
Gosi zagościli na stałe 17-letnia dziś Patrycja 
Chmiel i jej brat. Małgosia, formalnie obecnie 
matka, z córką Patrycją są jak dwie przyjaciół-
ki. Mają swoje sprawy, razem chodzą na zaku-

py, wymieniają się ciuszkami. I łączy je wielka 
miłość do muzyki, bo Patrycja też śpiewa, ma 
piękny głos i spore zdolności interpretatorskie.

Od kilku tygodni w każdą niedzielę emi-
towany jest w  TVN cykliczny program zaty-
tułowany „Aplauz, aplauz”. Jest to program 
jakiego dotąd nie było. Jego celem jest łączenie 
pokoleń. Występują w  nim uzdolnieni mu-
zycznie ojcowie bądź matki oraz ich dzieci. Ta 
zabawa świetnie łączy pokolenia. Pokazuje, jak 
wiele jest wśród nas osób utalentowanych, któ-
re w szarej codzienności nie zawsze zdają so-
bie sprawę z tego, co w nich drzemie. I właśnie 
w tej edycji programu wystartowała rzeszow-
ska para – matka i córka, Małgorzata Boć i Pa-
trycja Chmiel. Program prowadzi Agnieszka 
Szulim, a  w  jury zasiadają Ania Rusowicz, 
Małgorzata Ohme oraz Piotr Rubik. Jurorzy 
oceniają każdy występ, ale to nie oni mają naj-
większy wpływ, kto przechodzi do następnego 
etapu. Najważniejszy jest aplauz publiczności. 
Od pierwszego programu Gosia i Patrycja szły 
jak przysłowiowa burza, zdobywając sympa-
tię licznie zasiadającej w  studiu publiczności. 
Jaki będzie końcowy rezultat tej niezwyczajnej 
muzycznej rywalizacji, w  chwili pisania ni-
niejszej informacji trudno przewidzieć. Może 
trzymanie kciuków dopomoże rzeszowskiemu 
duetowi? 

   Jerzy DYNIA

Patrycja Chmiel i Małgorzata Boć

Ala oraz Ania reprezentowały Rzeszów 
i Polskę w Monachium podczas XX Pol-

sko-Niemieckiego Festiwalu Kultury Dzie-
cięcej i Młodzieżowej – „Razem we Wspólnej 
Europie”. Uczennice Centrum Sztuki Wokal-
nej z  Rzeszowa, pracujące pod kierunkiem 
Anny Czenczek, wyśpiewały dwie najwyższe 
nagrody. 

Grand Prix otrzymała Alicja Rega za 
wykonanie piosenki Ich wollte nie Erwachsen 
sein z repertuaru Petera Maffaya. Alicja, któ-
ra od 5 lat uczy się śpiewu w  CSW, zdobyła 
już wiele nagród na festiwalach w  kraju i  za 
granicą, np. w  maju wygrała jako solistka 
program TVN – „Mali Giganci”, a w czerw-
cu zdobyła I  miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki „Maleńkie Gwiazdeczki” 
2015 w  Bułgarii. Druga reprezentantka Rze-
szowa, Ania Dąbrowska, zdobyła I miejsce za 
wykonanie piosenki z repertuaru Anny Jantar 
pt. Jambalaya. Ania wygrała w  czerwcu na 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka 
Grechuty Fundacji „Mimo Wszystko” Anny 
Dymnej, gdzie zaśpiewała podczas koncertu 
z  Grzegorzem Hyżym. Festiwal odbył się na 
krakowskim rynku. Obie laureatki zaśpiewają 
w grudniu z gwiazdami niemieckimi podczas 
Niemieckiego Festiwalu Piosenki w Hanowe-
rze 2015.

Obecnie artyści Centrum Sztuki Wokal-
nej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czen-
czek przygotowują się do II części Festiwalu 
Kultury Dziecięcej i  Młodzieżowej Mona-
chium 2015. Ta część festiwalu nie ma charak-
teru konkursowego i  organizowana jest pod 

NAJWYŻSZE NAGRODY
Uczennice CSW reprezentowały Rzeszów i Polskę

nazwą „Kuźnia Talentów” w  terminie od 13 
do 15 listopada 2015. Podczas festiwalu Anna 
Czenczek poprowadzi warsztaty wokalne dla 
wokalistów z Polski i z Niemiec. Polskę i nasze 
miasto Rzeszów będzie reprezentować grupa 
Che Donne w składzie: Kinga Cieśla, Mariola 
Leń i Beata Rzeźnik. Zespół ten zdobył wie-
le nagród w konkursach w kraju i za granicą. 
Bierze udział w autorskich projektach i spekta-
klach wokalno-tanecznych CSW m.in. Prawy 
do lewego (2013), Zadumany cały świat (2015), 
Volare Cantare (2015). Grupa Che Donne wy-
stąpiła również w  finale programu TVN X 
Factor, w finale Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Rzeszów Carpathia Festival w roku 
2012, 2013 oraz 2014, a w czerwcu br. zajęła II 
miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu „Student 
ma talent” 2015.

 Elżbieta STĘPIEŃ

Na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii 
Talia 2015 w  Tarnowie jedną z  nagród 

przyznało Joannie Baran, aktorce Teatru 
im. W. Siemaszkowej. Była to Nagroda „Ale 
aktor” przyznana przez Związek Artystów 
Scen Polskich młodej aktorce, która najlepiej 
zaprezentowała się na festiwalu. Joanna Ba-
ran grała Nacię w spektaklu Sąsiedzi Michała 
Bałuckiego w  reżyserii Waldemara  Śmiga-
siewicza. Gratulujemy sukcesu i podziwiamy 
naszą młodą utalentowaną artystkę!   

JOANNA 
BARAN 

LAUREATKĄ

Ania Dąbrowska, Anna Czenczek i Ala Rega
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   Jak ocenia Pani ideę budżetu obywatel-
skiego? 

– To piękna idea, którą od początku 
wspieram, ponieważ zakłada słuchanie lu-
dzi, bierze pod uwagę ich potrzeby, a  także 
marzenia. Przyszedł taki czas, że mieszkań-
cy chcą mieć bezpośredni wpływ na swoje 
najbliższe otoczenie, chcą kształtować prze-
strzeń miasta czy gminy. To obywatele chcą 
wskazywać władzy samorządowej, jakie za-
dania należałoby realizować. Zgłaszają swoje 
pomysły dla poszczególnych osiedli czy swo-
ich środowisk. Gdyby nie możliwości, jakie 
daje taki budżet, ci najbardziej zaangażowani 
i zatroskani o kształt i poziom funkcjonowa-
nia najbliższego otoczenia nie mieliby nigdy 
szansy przedstawienia tych pomysłów.

   Czy budżet obywatelski sprawdził się 
w Rzeszowie?

– Jestem inicjatorką wprowadzenia 
budżetu obywatelskiego. W  wyniku jego 
pierwszej edycji powstało wiele atrakcyjnych 
obiektów rekreacyjno-sportowych: placów 
zabaw, boisk sportowych czy parków, jak 
chociażby teren rekreacyjny przy ul. Odrzy-
końskiej, scena amfiteatralna na osiedlu Kra-
kowska-Południe czy plac zabaw na osiedlu 
Biała. Poprzez zadania zgłoszone do budże-
tu obywatelskiego mieszkańcy wskazali, że 
brakuje w Rzeszowie miejsc do wypoczynku, 
zwłaszcza czynnego, a przede wszystkim za-
troszczyli się o to, aby na osiedlach powstały 
takie obiekty dla dzieci. W  naszym mieście 
inwestorzy budują wielorodzinne budyn-
ki mieszkalne, a  jednak deweloperzy nie 
urządzają terenów zielonych czy terenów do 
uprawiania sportu lub odpoczynku przed 
blokiem. Mieszkańcy upomnieli się o  swoje 
i zawalczyli o powstanie takich miejsc. W ten 
sposób pokazali swoją siłę i to, że są skutecz-
ni, działając w jedności. 

SKUTECZNI – DZIAŁAJĄC RAZEM
Rozmowa z Jolantą Kaźmierczak, radną Rzeszowa, kandydatką do Sejmu z listy PO

   Co według Pani jest największym suk-
cesem wprowadzenia budżetu obywatel-
skiego?

– Myślę, że organizacja, zjednocze-
nie i  wspólne działanie grup mieszkańców, 
rad osiedlowych czy danych społeczności. 
Działanie, co istotne, uwieńczone sukcesem, 
którego wyniki można widzieć codzien-
nie. Jest to wyjście ludzi do ludzi, rozmowy 
o  mieście, a  potem radość z  osiągniętego 
sukcesu. Wszystko to, co inicjuje wspól-
ne działanie mieszkańców, co powoduje 
zaangażowanie ludzi dla poprawy jakości 
ich życia, jest sukcesem. Sukcesem jest też 
zgodna praca radnych miasta wszystkich 
opcji przy budżecie obywatelskim. Dlatego 
po zmianie regulaminu na 2016 rok wygra-
ło 17 zadań osiedlowych, m.in. plac zabaw 
przy ul. Kustronia i Budziwojskiej, park przy 
ul. Popiełuszki, boiska sportowe na Wzgó-
rzach Staroniwskich. Natomiast z  zadań 

Jolanta Kaźmierczak w Parku Błogosławionej Karo-
liny w Rzeszowie
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wy bezpiecznych przejazdów rowerowych, 
na co przeznaczone zostanie 1,5 mln zł.  

   Po zaangażowaniu mieszkańców widać, 
że chcą bezpośrednio decydować o tym, na 
co wydawane są ich podatki. Czy jako prze-
wodnicząca rady osiedla i radna miasta my-
ślała Pani o  działaniach zmierzających do 
przekazania mieszkańcom stałego wpływu 
do dysponowania środkami poprzez zwięk-
szenie kompetencji rad osiedli?
– Widzę taką możliwość, ale po przeprowa-
dzeniu reorganizacji rad osiedlowych i prze-
kształceniu ich w  rady dzielnicowe. Więk-
sze, mocniejsze i  wybierane bezpośrednio, 
działające potem jako mniejsze rady miasta. 
Taka propozycja była przedkładana Ra-
dzie Miasta Rzeszowa, niestety nie znalazła 
uznania większości radnych i  upadła. Ale 
warto wiedzieć, że obecny regulamin bu-
dżetu obywatelskiego proponuje 150 tys. zł 
na jedno zadanie osiedlowe, a  łączna kwota 
to 2,5 mln zł. A więc do osiągnięcia sukcesu 
wymagane jest tylko zaangażowanie człon-
ków rady osiedla w głosowaniu na zgłoszone 
i możliwe do realizacji przez miasto zadanie. 

   W  Krakowie rady dzielnic mają okre-
ślone obowiązki oraz przyznawany roczny 
budżet na zadania w  konkretnych obsza-
rach. Same decydują, na które inwestycje 
przeznaczone zostaną pieniądze. Czy sądzi 
Pani, że taki model sprawdziłby się w Rze-
szowie? 

– To są interesujące rozwiązania dla 
funkcjonowania jednostek pomocniczych 
rady miasta. To optymistyczna przyszłość do 
zmiany regulaminu działania osiedli przez 
Radę Miasta Rzeszowa.

   Rozmawiała Justyna ADAMIEC

Dlaczego w roku 70-lecia powrotu Polski 
na piastowskie ziemie nad Odrą i przy 

Bałtyku panuje na ten temat taka oficjalna, 
państwowa niezrozumiała cisza? Dlaczego 
tego wielkiego sukcesu, który w  ogromnej 
mierze był i  jest dziełem osadników i kolej-
nych pokoleń ich rodzin, nie pieczętuje się 
choćby symbolicznym pomnikiem – uchwa-
łą sejmową czy innym gestem politycznym? 

Dlatego z ogromnym uznaniem należy 
się odnieść do inicjatywy władz samorzą-
dowych województwa dolnośląskiego i  sa-
morządów lokalnych tego regionu, które we 
wrześniu przez trzy dni gościły uczestników 
I  Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów 
Polskich nad Odrą. Przygotowanego przez 
gospodarzy i spajającą to wszystko Radę Kra-
jową Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypo-

POMOST POMIĘDZY WIEKAMI
Regionaliści nad Odrą

spolitej Polskiej, której przewodzi właśnie 
członek zarządu województwa dolnośląskie-
go dr Tadeusz Samborski.

Wicemarszałek Samborski programem 
zjazdu – wędrującego od Wrocławia przez 
Trzebnicę, Lubiąż, Legnickie Pole, Legnicę 
i  Głogów – przypomniał, jak ogromną rolę 
w  utrwalaniu, budowaniu i  wydobywaniu 
tradycji polskich tych ziem odegrali przesie-
dleńcy powojenni zza Buga, z dawnych kre-
sów wschodnich Rzeczypospolitej. Do dzie-
dzictwa zastanej kultury materialnej – i  tej 
niemieckiej, i austriackiej, i dawnej słowiań-
skiej – wnieśli wschodnią, kresową wartość 
duchową i wymierną pracę. A teraz w nowej 
unijnej rzeczywistości podkreśla się coraz 
wyraźniej, iż jest to nasze wspólne dziedzic-
two – europejskie. 

Polskość jest dziś tamże wszechobec-
ną normalnością, a  kresowość, która z  jej 
mieszkańcami przyjechała ze wschodu, za-
domowiła się na ziemi dolnośląskiej w  spo-
sób namacalny i  trwały. Także jedynie tam, 
jak to ma miejsce np. w Legnicy, ludobójstwo 
banderowskie nie kryte jest pod eufemistycz-
nymi określeniami, ale przez kresowiaków 
polskich, którzy te zbrodnie ukraińskich 
nacjonalistów mają wyryte w  pamięci wła-
snych rodzin i  sąsiadów, przypominane po-
mnikami, tablicami, nazwami ulic i placów, 
jak owa Aleja Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, 
nomen omen biegnąca wzdłuż muru cmen-
tarnego. Są też dziesiątki innych znaków 
upamiętnień, np. sybiraków. A tamte polskie 
kresy są obecne również w nazwach ulic, jak 
Lwowska, Tarnopolska, Stanisławowska, Wi-
leńska itp. Nawet we wsiach przesiedleńcy 
mają takie swoje ulice – np. spod lwowskiego 
Dawidowa Dawidowską czy z Małego Dyło-
wa Małodyłowską. W  powiecie wołowskim 
wieś Bagno została zasiedlona przez kreso-
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Nr 10 (120) Rok XI

Bogusław Kobisz

W  życiu wielokrotnie 
znajdujemy się w sy-

tuacji, gdy nam lub komuś 
od nas należą się odsetki 
za zwłokę w płatności. Od-
setki te według obowią-
zującego prawa mogą być 

umowne, ustawowe i  maksymalne. Można 
napotkać umowy, głównie przy prywatnych 
pożyczkach, w których strony umówiły się na 
odsetki rzędu 30, 40, 100 czy też dużo więcej 
procent w skali roku. Umowy takie są ważne, 
jeżeli chodzi o  samo zobowiązanie główne, 
jednakże w  części odsetek przekraczających 
odsetki maksymalne obowiązujące w danym 
okresie są nieważne. Przypomnę kilka prze-
pisów prawa, żeby temat stał się dla wszyst-
kich jasny.

Ustawa – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) stanowi:

„Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pie-
niężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika 
z  czynności prawnej albo z  ustawy, z  orze-
czenia sądu lub z decyzji innego właściwego 
organu. • § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest 
w  inny sposób określona, należą się odsetki 
ustawowe. • § 2(1). Maksymalna wysokość 
odsetek wynikających z  czynności prawnej 

wiaków w  identycznym po-
rządku, jak mieszkali wcześniej 
przed wojną u siebie za Bugiem. 
Mieszkańcy dolnośląskiej gmi-
ny Kunice zadbali i  własnym 
sumptem wydobyli spod chasz-
czy i  odrestaurowali cmentarz 
na obecnej Ukrainie we wsi Da-
widów Gańczary – zawieźli tam 
też nowe tablice na odnowione 
groby swych rodzin. Takich 
przykładów jest tam moc. Jak-
że ciekawa jest inicjatywa sa-
morządu powiatu legnickiego, 
któremu przewodzi starosta Janina Mazur, 
urodzona już tutaj, ale w  rodzinie przesie-
dlonej po wojnie spod Lwowa. Chodzi mia-
nowicie o  dokumentowanie przez młodzież 
i dzieci na podstawie wywiadów z pradziad-
kami, sąsiadami, rodzicami obrazu życia tej 
wspólnoty kresowej. To był odzew na ogło-
szony konkurs literacki pod hasłem „Nasza 
ziemia – nasz dom. Pamiętnik pokoleń”. Jego 
pokłosie po części można było zobaczyć na 
wystawie w  legnickim Zamku Piastowskim, 
a potem w przekazie scenicznym aktorskim 
Aurelii Sobczak i Stanisława Górki, w któ-
rym zwłaszcza te pierwsze powojenne obra-
zy i  przeżycia zostały zapisane. Owe cytaty 
lwowskiego profesora, który do młodzieży 
kresowej w  Legnicy w  roku 1946 mówił, że 
dane jest jej „przerzucić pomost pomiędzy 
wiekami”, czy wspomnienie matki, która 

drżała, widząc jak nagle jej mały syn wspi-
na się na komin fabryczny, by zawiesić nań 
polską flagę i przy brawach zgromadzonych 
ludzi „wziąć w  polskie posiadanie to mia-
steczko śląskie”. Owe rozterki, gdy jedne 
transporty wysiadały w 1946 roku w Legni-
cy, a inni niepewni rozsiewanymi wieściami, 
czy aby na pewno miasto zostanie w Polsce, 
próbowali kierować się w  odwrotną stronę. 
Ale zostało i  zaczęło żyć życiem Wielkopo-
lan, Lwowiaków, Poleszuków, innych nacji… 
Także przez kilkadziesiąt lat współobecno-
ścią tutaj wojsk radzieckich. 

Sam Wrocław, centrum województwa – 
goszczący regionalistów, poczynając od uni-
wersyteckiego Oratorium Marianum, gdzie 
rozpoczynał się zjazd – od średniowiecza 
promieniował na całą Polskę, zapewniał dr 
Samborski, witając społeczników na Dolnym 

Śląsku i podkreślając w imieniu 
społeczności tych ziem punkt 
widzenia regionalistów: – My 
tu wróciliśmy, a  nie przyszli-
śmy. Tu są polskie korzenie pia-
stowskie. 

Drugim zaś motywem 
zjazdu było szukanie odpo-
wiedzi na pytanie, na ile ruch 
regionalistyczny bogactwem 
inicjatyw społeczników może 
być pomocny w  działalności 
samorządowej. Potwierdzano, 
że to partnerstwo należy bu-

dować, bo współpraca ta jest wzajemnie ko-
rzystna. A  tradycje i  treści regionalistyczne 
należy systematycznie wprowadzać do pro-
gramów szkolnych. Jeśli nie ministerstwo, to 
samorządy powinny pomóc szkołom w pro-
mowaniu dziedzictwa kultury i  tradycji. 
W  przesłaniu zjazdu podkreślono m.in., że 
pracą i poświęceniem ponad 10 mln Polaków 
przywrócono polskość na ziemiach zachod-
nich. Regionaliści mieli swój ogromny udział 
w odzyskiwaniu ludowych tradycji i folkloru. 
Jest konieczność powołania instytucji, która 
będzie badała polski regionalizm – stwierdził 
prof. Stefan Bednarek, jeden z moderatorów 
dyskusji zjazdowych, prezes Dolnośląskiego 
Towarzystwa Regionalnego.

 Ryszard ZATORSKI

ODSETKI I DYLEMATY
Według obowiązującego prawa

nie może w  stosunku rocznym przekraczać 
czterokrotności wysokości stopy kredytu 
lombardowego Narodowego Banku Polskiego 
(odsetki maksymalne). • § 2(2). Jeżeli wyso-
kość odsetek wynikających z czynności praw-
nej przekracza wysokość odsetek maksymal-
nych, należą się odsetki maksymalne. • § 2(3). 
Postanowienia umowne nie mogą wyłączać 
ani ograniczać przepisów o  odsetkach mak-
symalnych, także w razie dokonania wyboru 
prawa obcego. W takim przypadku stosuje się 
przepisy ustawy. • § 3. Rada Ministrów okre-
śla, w drodze rozporządzenia, wysokość od-
setek ustawowych.

Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia 
się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, 
wierzyciel może żądać odsetek za czas opóź-
nienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody 
i  chociażby opóźnienie było następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzial-
ności nie ponosi. • § 2. Jeżeli stopa odsetek za 
opóźnienie nie była z  góry oznaczona, nale-
żą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wie-
rzytelność jest oprocentowana według stopy 
wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może 
żądać odsetek za opóźnienie według tej wyż-
szej stopy. • § 3. W razie zwłoki dłużnika wie-
rzyciel może nadto żądać naprawienia szkody 
na zasadach ogólnych. 

Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek 
można żądać odsetek za opóźnienie dopiero 

od chwili wytoczenia o nie powództwa, chy-
ba że po powstaniu zaległości strony zgodziły 
się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej 
sumy”.

Od 20 lutego 2006 roku obowiązuje 
ograniczenie w  ustalaniu umownych odse-
tek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno 
odsetek związanych z  zaciągniętym zobo-
wiązaniem, jak i  odsetek za zwłokę. Jeżeli 
wysokość odsetek wynikających z czynności 
prawnej przekracza wysokość odsetek mak-
symalnych, należą się odsetki maksymalne. 
Wyższe od maksymalnych odsetki ustalone 
czynnościami prawnymi dokonanymi przed 
20 lutego 2006 r. pozostają w mocy (nie ulega-
ją po tej dacie zmniejszeniu). Odsetki roczne 
maksymalne od 2006 roku wielokrotnie się 
zmieniały, niekiedy kilka razy w roku, tak ja 
kwota kredytu lombardowego w  NBP. I  tak 
w 2008 roku wynosiły w niektórych okresach 
29%, później wahały się pomiędzy 20–24%, 
a od 2013 roku systematycznie maleją od 23% 
do 12% w marcu 2015 roku i 10% obecnie.

Jeżeli zatem strony umowy ustalą od-
setki w wysokości 30% i dłużnik je zapłaci, to 
wszystko będzie formalnie w  porządku, gdy 
jednak dłużnik zakwestionuje wysokość od-
setek to wierzyciel nie może liczyć na więcej 
niż odsetki ustawowe, bo sąd tylko w  takiej 
wysokości będzie je mógł zasądzić.

Dla bezpieczeństwa można określać 
w  umowach odsetki nie cyfrą, ale zwrotem 
„odsetki maksymalne”, podobnie jak „od-
setki ustawowe”.

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

Otwarcie zjazdu w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W prezydium od lewej Anatol Omelaniuk, Stefan Bednarek, Agnieszka Król, Tadeusz 
Samborski i Bożena Konikowska
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23 czerwca br. Rada Miasta Rzeszowa 
uchwaliła, że „…ulicy położonej na 

osiedlu Staromieście, biegnącej od ulicy Lu-
belskiej w  kierunku wschodnim nadaje się 
nazwę ul. Zbigniewa Górala”. Stało się to na 
wniosek Zakładu Produkcji i  Dystrybucji 
Leków Sanofi-Aventis w  Rzeszowie. Ulica 
jest położona przy tym zakładzie, a powsta-
ła – jak uzasadnili wnioskodawcy – dzięki 
ówczesnemu dyrektorowi, a teraz patronowi 
owego traktu w mieście. 

Zbigniew Góral, który zmarł pięć lat 
temu, 14 października 2010 roku, był mene-
dżerem, który sprawił, że ten zakład wiodą-
cego w  świecie koncernu farmaceutycznego 
znalazł swe miejsce w  Rzeszowie i  nadal 
dynamicznie funkcjonuje. Obecnie Sanofi-
-Aventis jest wizytówką prężnie rozwijające-
go się Rzeszowa.

Zbigniew Góral – zasłużony dla swo-
jego rodzinnego miasta, inżynierską wiedzę 
chemika znakomicie wykorzystywał w  za-
wodowych aktywnościach. Był wybitnym 
organizatorem i menedżerem, który doceniał 
wpływ gospodarczych inicjatyw na społecz-
ny i  kulturalny rozwój społeczeństwa. Jego 
postać dziś pamiętana jest także w  kręgach 
artystycznych i  naukowych. Przychylny bo-
wiem pomysłom tych środowisk, wspierał 
ich działania, co ułatwiało rzeszowianom 
dostęp do wybitnych realizacji muzycznych, 
literackich czy teatralnych. Wspomnieć na-
leży tu np. koncert Anny Marii Jopek w Te-
atrze im. W. Siemaszkowej, który odbył się 
dzięki zaproszeniu tej artystki do Rzeszowa 
przez firmę kierowaną wtedy przez dyrektora 
Górala. Pretekstem była uroczystość nadania 
zakładowi rzeszowskiemu certyfikatu ISO 
14001, który potwierdzał światową jakość za-
rządzania firmą.

Zbigniew Góral był związany z naszym 
miastem nie tylko czynami, osiągnięciami 
zawodowymi i  społecznymi. Urodził się 5 
grudnia 1943 roku w  Stanisławowie, skąd 
pochodzili jego rodzice. 

Z  wykształcenia był magistrem inży-
nierem chemii, absolwentem Politechniki 
Łódzkiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął 
w Szwecji, gdzie pracował w zakładach che-
micznych Svenska Cellulosa AB. Następnie 
w  Polsce – początkowo w  Kutnowskich Za-
kładach Farmaceutycznych Polfa, a  potem 

PATRON ULICY 
Zbigniew Góral przysparzał chwały rodzinnemu Rzeszowowi

w  Rzeszowskich Zakładach Farmaceutycz-
nych Polfa, skąd odszedł w 1984 roku. Był już 
wtedy zastępcą dyrektora ds. technicznych 
przedsiębiorstwa. 

Pozostał jednak w  branży, ale odtąd 
już samodzielnie wyznaczał sobie dalszą 
drogę zawodową. W tym samym roku, jako 

nofi-Aventis. Zbigniew Góral był autorem 
i współautorem wielu technologii leków (nie-
które z nich uzyskały patenty), wdrożonych 
w zakładach farmaceutycznych w Polsce.

W  swojej działalności, często niełatwej, 
Zbigniew Góral zawsze traktował wszystkich 
z szacunkiem i pamiętał o najbardziej potrze-
bujących. Wspierał wydarzenia promujące 
zdrowie oraz kulturę. Zakład, którym kiero-
wał i  on sam, znany był i  jest z  działalności 
charytatywnej świadczonej w  różnych for-
mach pomocy dzieciom, osobom starszym 
i  niepełnosprawnym. Partnerzy społeczni 
i  zawodowi doceniali te działania Zbigniewa 
Górala. W swej karierze zawodowej otrzymał 
wiele odznaczeń i  wyróżnień za pracę zna-
czoną nowatorskimi rozwiązaniami, z  którą 
wiązała się działalność na rzecz lokalnej spo-
łeczności Podkarpacia. Był między innymi 
wyróżniony za osiągnięcia w dziedzinie tech-
niki. Nagrodzono go tytułami: Zasłużony dla 
Województwa Rzeszowskiego, Zasłużony dla 
Przemysłu Chemicznego, honorową odznaką 
SITPChem, a także odznakami Złotego Klucza 
Wiolinowego za wieloletni mecenat w dziedzi-
nie kultury i sztuki oraz Złotego Serca za dzia-
łalność na rzecz kardiologii. Był też laureatem 
podkarpackiego konkursu Menedżer Roku.

Zbigniew Góral jako człowiek wielkie-
go serca i oddania dla innych dał się poznać 
nie tylko swoim pracownikom i  współpra-
cownikom, ale również przedstawicielom 
firm zewnętrznych oraz wszystkim, którzy 
kiedykolwiek zwrócili się do niego o pomoc. 
Jego współpracownicy w  zakładzie oraz 
partnerzy w  kraju i  na świecie pamiętają, 
że był on uczciwym, wiarygodnym i  rzetel-
nym kontrahentem. A  jako dyrektor jedne-
go z  wielu zakładów produkcyjnych grupy 
Sanofi-Aventis, wyróżniał się kreatywno-
ścią, odpornością na stres, umiejętnością 
wielopłaszczyznowej analizy problemów 
oraz łatwością zjednywania sobie ludzi. Był 
współtwórcą i trzonem firmy, która przybli-
żyła Podkarpaciu świat, a  światu pozwoliła 
poznać nasz region. 

 Piotr BIERNACKI

dyrektor zakładu, rozpoczął pionierską – 
jak na owe czasy – budowę firmy farmaceu-
tycznej, działającej początkowo w  ramach 
Przedsiębiorstwa Zagranicznego Comindex, 
a od 1994 roku znanej jako Biocom Sp. z o.o. 
w Rzeszowie. Potem firma przechodziła ko-
lejne transformacje – w 1996 roku nastąpiło 
połączenie z  francuskim koncernem far-
maceutycznym Sanofi, w  2000 roku z  Syn-
thelabo, a  fuzja z  2006 roku spowodowała 
utworzenie Sanofi-Aventis. Wszystkie te 
zmiany odbywały się w sposób przyjazny dla 
zakładu, a w szczególności dla pracowników. 
W ogromnej mierze było to zasługą Zbignie-
wa Górala. Stworzony w 1984 roku, dziś no-
woczesny, odpowiadający światowym stan-
dardom zakład farmaceutyczny, daje pracę 
około 300 pracownikom i setkom osób z kil-
kudziesięciu firm współpracujących z  Sa-

Zbigniew Góral

„Radosna, dźwięcząca, pogodę niosąca 
i smutki kojąca wiedeńska pieśń” – ten uroczy 
duet Hani i Schuberta, jak i  inne arie i duety 
z komedii muzycznej Domek trzech dziewcząt 
bardzo podobały się publiczności podczas ko-
lejnej prezentacji tego spektaklu 4 październi-
ka 2015 roku w sali widowiskowej Wojewódz-

WIEDEŃSKIE NASTROJE 
Komedia muzyczna w rzeszowskim WDK

kiego Domu Kultury w  Rzeszowie. Przypo-
mnę, że premiera tego spektaklu miała miejsce 
na rzeszowskim rynku 16 sierpnia 2015 roku 
i była wielkim sukcesem artystycznym.

Wygląda na to, że zespół teatralno-mu-
zyczny pracujący pod kierunkiem muzycz-
nym Andrzeja Szypuły i reżyserskim Jerze-

go Czosnyki, przy wsparciu doświadczonego 
pianisty i  pedagoga Janusza Tomeckiego, 
wyraźnie okrzepł i  daje nadzieję na dalszy 
rozwój tego tak potrzebnego w naszym mie-
ście własnego teatru muzycznego. Zespół 
chce nawiązać do tradycji Studia Operowego 
w  Rzeszowie działającego przy WDK w  la-
tach 1952–1966. Takie Studio znalazło się już 
w planach organizacyjnych WDK i oby przy-
nosiło jak najlepsze owoce. 

Ostatni spektakl w rzeszowskim WDK 
był nadzwyczaj udany. Nieco zmieniona sce-
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Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pu-
eri Cantores Resovienses pod dyrekcją 

Marcina Florczaka reprezentował diecezję 
rzeszowską i Podkarpacie na VIII Krajowym 
Kongresie Pueri Cantores, który odbył się 

PUERI CANTORES RESOVIENSES
Rzeszowskie słowiki koncertowały w Poznaniu

nografia pomysłu Jadwigi Orzechowskiej, 
dyskretnie podświetlona, pełna prostoty 
i delikatnej elegancji, wyraźnie ożywiła akcję 
na scenie, eksponując grę aktorów i  ich ko-
lorowe stroje. Wiedeńskie melodie i miłosne 
intrygi bawiły publiczność, pięknymi melo-
diami wzruszając do głębi w  czasach, kiedy 
ilość decybeli różnych imprez pseudomu-
zycznych wyraźnie przekracza możliwości 
odbioru wrażliwego człowieka. A sami arty-
ści pokazali pełny profesjonalizm i ogromne 

możliwości wokalno-aktorskie, pozwalające 
na realizację szerokiego repertuaru operowe-
go, operetkowego czy musicali.

Zwieńczeniem uroczego wieczoru 
w  rzeszowskim WDK było wręczenie na-
gród prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 
w dziedzinie kultury i sztuki z okazji Między-
narodowego Dnia Muzyki. Otrzymali je: dr 
Stanisława Mikołajczyk-Madej, śpiewaczka, 
wieloletni pedagog śpiewu solowego, wspania-
ła odtwórczyni roli Dozorczyni w omawianym 

spektaklu, Jerzy Czosnyka, wieloletni reżyser 
i  pedagog dykcji, czyli poprawnej wymowy, 
reżyser spektaklu, i  Andrzej Szypuła, peda-
gog i  dyrygent, prezes Rzeszowskiego Towa-
rzystwa Muzycznego, kierownik muzyczny 
spektaklu. Małgorzata Hołowińska, zastępca 
dyrektora rzeszowskiego WDK, wręczając na-
grody życzyła artystom wspaniałych sukcesów 
i satysfakcji z prezentacji wartościowych dzieł 
z dziedziny teatru muzycznego.

 Andrzej OSIŃSKI
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Artyści w scenie finałowej w spektaklu „Domek trzech dziewcząt” w  rzeszowskim WDK

Jerzy Dynia

„Szanowna Pani, 
pozwolę sobie w  imie-
niu Kapituły Ambasador 
Polszczyzny i  Prezydium 
Rady Języka Polskiego 
przy Prezydium PAN zło-

żyć serdeczne gratulacje i  wyrazić radość 
z tego wyróżnienia. Uroczysta gala, na której 
zostaną uhonorowani laureaci Ambasado-
ra Polszczyzny, odbędzie się w  Katowicach 
11 października 2015 roku”. Pismo tej treści 
podpisał prof. dr hab. Andrzej Markowski, 
przewodniczący Rady Języka Polskiego przy 
Prezydium PAN.

Fragment zacytowanego pisma Rada 
Języka Polskiego PAN skierowała do miesz-
kanki podrzeszowskiej wioski Nosówki Ste-
fanii Budy. Z  innego pisma rady wynika, 
że „to wyróżnienie ustanowiła w roku 2008 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 
w trosce o nasz język ojczysty, a jednocześnie 
w  przekonaniu, że propagowanie dobrych 
wzorców jest najskuteczniejszym środkiem 
upowszechnienia wśród Polaków świadomo-
ści, że nasz język ojczysty jest istotną warto-

AMBASADOR POLSZCZYZNY 
Laureatka z podrzeszowskiej Nosówki

ścią, którą należy kultywo-
wać i pielęgnować”. 

Kim jest nowo nomi-
nowana Pani Ambasador? 
Urodziła się w Nosówce i ni-
gdy jej nie opuściła, mimo że 
praca zawodowa zmuszała ją 
do podróżowania do niezbyt 
wprawdzie odległych miej-
scowości – ale najczęściej na 
rowerze i  to zarówno w  le-
cie, jak i  w  zimie. Pekaesy 
docierały do Nosówki wie-
le lat później. Jako technik 
statystyki, od najniższego 
stopnia zawodowego doszła do funkcji głów-
nego księgowego, poczynając od GS Samo-
pomoc Chłopska w  Niechobrzu, Zelmerze, 
Zakładach Drobiarskich, Igloopolu i  wresz-
cie w  RPSK w  Rzeszowie. Na początku lat 
80. zaangażowała się w  działania rzeszow-
skiej Solidarności, by w  roku 1992 przejść 
na wcześniejszą emeryturę i przyjąć w swojej 
miejscowości społeczną funkcję sołtysa.

Jeszcze w latach, kiedy pracowała zawo-
dowo, pociągnęła ją działalność miejscowego 
zespołu folklorystycznego „Nosowiany”. Tu 
wyszło na jaw, jakie drzemią w niej talenty. 

Zaczęła zbierać ludowe pieśni, gawędy, fa-
cecje, oracje. Odtworzyła wiele elementów 
stroju ludowego. Na bazie zebranego ma-
teriału zaczęła pisać scenariusze widowisk 

obrzędowych pokazujących 
życie dawnej wsi. Tak mię-
dzy innymi powstało wido-
wisko do prezentowania na 
scenie Obrzędy i  zwyczaje 
doroczne na Podkarpaciu 
czy Drepciny. Na bazie ze-
społu „Nosowiany” powstała 
Nieformalna Grupa Lokal-
na „Pod Miastem” skupia-
jąca miejscowych seniorów 
i młodzież, a wśród nich na-
wet prawnuków pierwszych 
członków zespołu. Filmową 
wersję widowiska dydak-
tyczno-etnograficznego Kie-

dy ranne wstają zorze, pokazującego wiejski 
poranek dnia powszedniego z  początku XX 
wieku, zaprezentowała Telewizja Rzeszów 
w programie „Spotkanie z folklorem”. 

Pani Stefania to osoba niezwykłej ener-
gii, zakochana w  tradycji, którą prezentuje 
m.in. w  ramach sekcji folklorystycznej Re-
gionalnego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w  Rzeszowie. Ma to szczęście, że jej 
działania są dostrzegane przez tzw. czynniki 
i właściwie nagradzane.

 Jerzy DYNIA

Stefania Buda

w dniach 10–13 września br. w  Poznaniu. 
Najważniejszym wydarzeniem artystycz-
nym kongresu, w  którym uczestniczyły 22 
dziecięce i młodzieżowe chóry z całej Polski, 
była światowa premiera kantaty Ad Fontes 

(Do Żródeł) specjalnie skomponowanej na tę 
uroczystość przez Bartosza Chajdeckiego. 

Rzeszowski chór był jednym z  czterech 
zespołów, które wraz z Orkiestrą Symfoniczną 
Passionart z  Krakowa pod dyrekcją Janusza 
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Październik 2015

Wierzgacza dostąpiły zaszczytu wykonania 
najnowszego dzieła twórcy muzyki do filmów 
Czas Honoru i Bogowie. Podczas kongresu rze-

znańskiej chrzcielne przyrzeczenia (zlot w sto-
licy Wielkopolski był jednym z  pierwszych 
ogólnopolskich wydarzeń rozpoczynających 
obchody 1050-lecia chrztu Polski).

Realizatorami znakomicie zorganizo-
wanego kongresu był Poznański Chór Ka-
tedralny pod dyrekcją ks. Szymona Dasz-
kiewicza i Polska Federacja Pueri Cantores, 
której prezydentem jest Mateusz Prendo-
ta, zrzeszająca obecnie blisko 40 chórów 
z całego kraju.

Pueri Cantores Resovienses można było 
także usłyszeć niedawno w  Rzeszowie pod-
czas miejskich obchodów XV Dnia Papie-
skiego połączonych z uroczystym otwarciem 
parku Papieskiego w Rzeszowie.

 Stanisław ŻYRACKI,
prezes Pueri Cantores Resovienses

Pueri Cantores Resovienses podczas kongresu przed katedrą poznańską

Jadwiga 
Kupiszewska

Koncertem laureatów 
w  przepełnionej wi-

downi Miejskiego Domu 
Kultury zakończony 
został II Przegląd Ama-

torskiej Twórczości Artystycznej Seniorów 
w  Stalowej Woli, który był wyjątkowym 
świętem radości, szacunku oraz świadec-
twem niezwykłej aktywności utalentowa-
nych seniorów. Nie bez powodu przebiegał 
pod hasłem „Bo radość jest w nas”. Koncert 
zaszczycił obecnością Lucjan Nadbereżny, 

SŁONECZNA SENIORIADA
Bo radość jest w nas
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szowskie słowiki koncertowały także w ramach 
pierwszej w Polsce Nocy Chórów oraz wspól-
nie z 800 chórzystami odnowili w katedrze po-

prezydent Stalowej Woli, oraz przedstawicie-
le władz miasta i powiatu. 

Słoneczny, jesienny dzień dodawał 
barw, podkreślając, jak może być słoneczna 
senioriada, słoneczne życie. Rzeszów repre-
zentował chór Cantilena prowadzony przez 
Marię Nowak, menadżera Alicję Borowiec 
oraz Adelę Wierzbicką, która po raz pierw-
szy wystąpiła w roli koordynatora do spraw 
artystycznych. Obecna była również Joanna 
Koszela, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie.

W konkursie wystąpiło osiem chórów: 
z  Mielca, Łańcuta, Wysokiej k. Łańcuta, 
z  Zaklikowa, Rzeszowa i  ze Stalowej Woli. 
Niezwykle wysoki poziom wykonawców po-

wodował, że z bijącym sercem oczekiwano na 
werdykt jury. „Ale my już mamy swoje długie 
życie, […] motywacja nas do pracy wzywa” 
– śpiewał chór Echo z  Mielca. Wyśpiewał 
w konkursie trzecią nagrodę. „O pokój Panie 
nasz błagamy Cię” – słowami piosenki, czy-
stymi, mocnymi głosami prosił chór Canta-
bile z  Łańcuta. W  ich wykonaniu fragment 
z  opery Czarodziejski flet W.A. Mozarta, 
w  ciekawej aranżacji, robił wrażenie. Chór 
otrzymał wyróżnienie. Chór z  Zaklikowa, 
który otrzymał drugą nagrodę, słowami jed-
nej z  prezentowanych piosenek śpiewał, że 
w życiu „radość przeplata się i łzy”. Ponadto 
wyróżnienia otrzymali: chór UTW w  Sta-
lowej Woli, chór Teatru Niespodziewanego 
Antynuda ze Stalowej Woli oraz chór Wyro-
czanie z Wysokiej gm. Łańcut.

Dla chóru Cantilena oczekiwanie na 
końcowy werdykt to było wstrzymanie odde-
chu, takie prawdziwe. I wreszcie najmilsze, 
najbardziej oczekiwane słowa: dwa pierw-
sze miejsca dla chóru Cantilena z Rzeszowa 
i chóru Gaude Vitae ze Stalowej Woli. Ra-
dość, oklaski podczas występu laureatów, 
a  szczególnie dla dyrygentki Bożeny Sło-
wik za jej szczególny kontakt z  widownią, 
robi to bowiem z  niezwykłym wdziękiem. 
I  wspaniały akompaniament Patryka 
Moszkowicza. Powrót z  pucharem, dyplo-
mem będzie na pewno zachętą do dalszej 
działalności. A  ja gratuluję i  dziękuję, że 
mogłam uczestniczyć w  tych niezwykłych 
zmaganiach konkursowych, przeżywać 
wspólnie chwile radości, pośpiewać.

 Jadwiga KUPISZEWSKA

Aktorki rzeszowskiego Teatru Maska 
zostały wyróżnione za swoje kreacje 

w Białym małżeństwie w reż. Olega Żiugżdy 
na 22. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Lalek w Toruniu, który zakończył się 10 paź-

Chór Cantilena

LAUREATKI 
Marta Bury i Ewa 

Mrówczyńska wyróżnione 
na festiwalu w Toruniu

dziernika br. – Marta Bury za rolę Banki 
i Ewa Mrówczyńska w roli Pauliny. 

To jeden z  najważniejszych festiwali te-
atrów formy odbywających się w naszym kraju. 
Co roku organizator festiwalu, Teatr Baj Pomor-
ski, gości kilkanaście teatrów z  całego świata, 
prezentujących przedstawienia, których głów-
nym aspektem jest animacja. Program nie ogra-
nicza się do spektakli dla dzieci. Przed połu-
dniem na widowni zasiadają młodzi widzowie, 
wieczory należą do dorosłych. Dla tych drugich 
przeznaczony był spektakl, z którym pojechali 
do Torunia rzeszowscy lalkarze.    
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Marta Bury i Ewa Mrówczyńska w spektaklu „Białe 
małżeństwo”
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Dorota Kwoka

Znany jest nie tylko 
w  środowisku kro-

śnieńskim. Wacław Turek 
to zdobywca wielu nagród 
i  wyróżnień poetyckich, 

m.in. I miejsca w konkursie o Laur Prometeja 
(1979), I  nagrody w  VI Międzynarodowych 
Spotkaniach Poetów Wrzeciono 2000, II na-
grody w Jesiennym Konkursie Poezji – Rze-
szów 2001, I  nagrody na II Festiwalu Sztuk 
różnych – Cisna 2002, I  nagrody w  Kon-
kursie Poezji im. Ludmiły Pietruszkowej 
w  Rzeszowie, Nagrody Prezydenta Miasta 
Krosna w dziedzinie kultury (2003), Nagro-
dy Marszałka Województwa Podkarpackie-
go (2005). Zdobył I  miejsce w  konkursie na 
najlepszy wiersz portalu literackiego Tvorac-
-Grada w Belgradzie w grudniu 2004, a wier-
sze te tłumaczone były na język serbski, zaś 
w 2005 i 2006 roku uczestniczył w XII Mię-
dzynarodowych Spotkaniach Literackich 
– Maj nad Wilią na Litwie oraz w Warszaw-
skiej Jesieni Poetyckiej w latach 2005, 2006, 
2008, 2011, 2013. W Święcie Kultury Polskiej 
w Kiejdanach na Litwie w roku 2007 i 2008 
i  V Wiośnie Poetyckiej w  Chicago w  2010 
roku.

Z jego wyobraźnią poetycką można się 
spotkać w kilkunastu almanachach oraz pu-
blikacjach wspólnie z  innymi poetami, jak 
chociażby Cecilią Woloch z  USA i  Sarah 

PRACA JEGO PASJĄ
Artystyczne ścieżki Wacława Turka

Luczaj z  Anglii w  wersji polsko-angielskiej 
(Thisline on the map – Ta linia na mapie, 
Krosno 2007), z Janem Tulikiem, Januszem 
Szuberem i  Janem Belcikiem w  wersji pol-
sko-węgierskiej (Złoto Aschu, 2003) oraz 
z  wileńskim poetą Wojciechem Piotrowi-
czem w wersji polsko-litewskiej (Czasy i  in-
kluzy – Laikai ir inkluzijos, Krosno 2004).
Swoje utwory poetyckie wydał w następują-
cych zbiorach: Na czas przemijania – Krosno 
1982, Jeśli mnie słuchasz – Krosno 1986, Cza-
sami skrzypce – Krosno 1997, Wrócę na inny 
czas – Krosno 2000, Zasiany czas – Krosno 
2000, Zapisane spojrzeniem. Wiersze wybra-

ne – Krosno 2007, Zanim się zacznie. Wybór 
wierszy – Krosno 2012.

Nie sposób nie nadmienić, iż jest on 
współzałożycielem i  redaktorem od 2003 
roku miesięcznika „Croscena” wydawanego 
przez Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie. W miesięczniku tym znaleźć 
możemy m.in. dorobek fotografów i poetów 
Podkarpacia, ale nie tylko. Wacław Turek 
jest również pomysłodawcą i  realizatorem 
piętnastu edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „O  Lampę Ignacego Łukasie-
wicza” z  udziałem środowisk polonijnych, 
a  także redaktorem piętnastu almanachów 
poetyckich, w  których znajdujemy dorobek 
poetów nie tylko z  Podkarpacia, ale także 
i pogranicza.

Muszę przyznać, że szukając materiału 
do tej publikacji dopiero teraz dowiedziałam 
się, iż Wacław Turek jest również autorem 
tekstów do piosenek, a w tym m.in. dla Alek-
sandry Szmyd z Krosna, która zdobyła Grand 
Prix konkursu muzycznego im. Jana Kiepury 
w  Sosnowcu, wykonując utwór z  repertu-
aru Jana Kiepury Ne Sun Dorma oraz przy 
akompaniamencie własnym na fortepianie, 
kompozycję do słów Wacława Turka.

Wacław Turek to również muzyk, któ-
rego dłonie wyczarowują najpiękniejsze 
dźwięki skrzypiec, kontrabasu czy gitary. I to 
nie koniec artystycznych pasji, bo jest jeszcze 
i fotografia. Już w latach 70. i 80. minionego 
wieku działało prężnie Krośnieńskie Towa-
rzystwo Fotograficzne i  fotografie Wacława 
Turka znalazły się w  Singapurze, we Wło-
szech i  w  Brazylii. Działalność tegoż towa-
rzystwa w  okresie stanu wojennego została 
zawieszona i dopiero po kilku latach powstał Wacław Turek

Stanisław Wieszczycki

Stanisław Wieszczycki zmarł w wieku 94 
lat. Wiek piękny! Jak na artystę. Artyści 

żyją niedługo. Wieszcz (tak o  nim mówio-
no) był wrażliwym reżyserem zwłaszcza 
kameralnych przedstawień. Długoletnim 
i sprawiedliwym dla ludzi teatru, twórczym, 
bowiem wnoszącym na scenę interesujące 
i  podnoszące poziom intelektualny widzów 
przedstawienia dyrektorem Teatru im. Sta-
nisława Węgierki w  Białymstoku (1966–74) 
i  im. Wandy Siemaszkowej w  Rzeszowie 
(1974–79 i  1984–87). Przerwę wypełnił dy-
rekcją artystyczną w Rzeszowskiej Estradzie, 
stawiając na rozwój form kabaretowych.

Absolwent reżyserii PWST w  Warsza-
wie (dyplom 1964). Wyreżyserował w  rze-
szowskim teatrze m.in. Świętą Joannę Shawa, 
Szewców, Jana Macieja Karola Wścieklicę 
i Matkę Witkacego, Wygnańców Joyce’a, Fał-
szywą monetę Gorkiego, Ryszarda III Szek-
spira (fenomenalna rola Mirosława Gawlic-
kiego!), Tango Mrożka, Kamień na kamieniu 
Myśliwskiego (wielka kreacja Zdzisława 
Kozienia!). Za jego dyrekcji Krystyna Mes-
sner zrealizowała jedno z  najważniejszych 
w  historii Teatru im. Wandy Siemaszko-

ZROBIŁ DLA TEATRU WIELE
Dyrektor Siemaszkowej dwóch kadencji

wej przedstawień, które odbiło się wielkim 
echem w  kraju: Kniazia Patiomkina Miciń-
skiego, z  fantastyczną rolą Adama Fornala 
jako kapitana Wamindo. 

Po części od Wieszcza rozpoczęła się 
moja przygoda z teatrem. Kiedy zainicjował 
w  Rzeszowie premiery studenckie, Henryk 
Pasławski, redaktor naczelny „Nowin”, gdzie 
rozpoczynałem pracę dziennikarską, zlecił 
mi zajęcie się nimi. Podjąłem się z  entuzja-
zmem! Teatr interesował mnie od zawsze, 
a  zasadniczo zajmowała się nim w  „Nowi-
nach” znakomita krytyk i wielka dama dzien-
nikarstwa Krystyna Świerczewska. W  Te-
atrze im. Wandy Siemaszkowej natrafiłem 
na Zbyszka Rybkę, takiego jak ja entuzja-
stę, którego Wieszcz właśnie zatrudnił jako 
konsultanta od spraw literackich (kierowni-
kiem literackim teatru był wówczas Czesław 
Sowa Pawłowski, poważny literat, człowiek 
wielkiego intelektu i  gołębiego serca). Ze 
Zbyszkiem z  sercem zajęliśmy się studenc-
kimi premierami. Były nagrody dla aktorów, 
specjalne statuetki, popremierowe dyskusje 
w  teatrze studentów z  aktorami, kończące 
się grubo po północy i głośne jeszcze na uli-
cach (jeden z gorliwych uczestników tychże 
dysput, Marek Pasieczny, kończący wówczas 
politechnikę, ukończył później reżyserię te-
atralną). Wieszcz w  teatrze uważnie im się 
przysłuchiwał, taktownie nimi koordynował. 
Był obecny i  jednocześnie nieobecny. Kiedy 
odszedł z  dyrekcji, stał się nieobecnym na-
prawdę. Na długie i smutne lata. 

   Andrzej PIĄTEK
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W ROCZNICĘ ŚMIERCI PRZYBOSIA

Ogólnopolska konferencja naukowa, wy-
stawa pamiątek w Muzeum Okręgowym 

w Rzeszowie oraz wyjątkowy recital poezji 
popularyzowały twórczość Juliana Przybosia 
w 45. rocznicę śmierci tego wybitnego po-
ety, który urodził się w Gwoźnicy, w gminie 
Niebylec. Pomysłodawcą tego cyklu imprez 
było Towarzystwo Miłośników Ziemi Nieby-
leckiej. Inicjatywa spotkała się z poparciem 
znakomitych osobistości ze środowiska lite-

CZYTANIE „LALKI”

5 września 2015 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażo-
wej odbyło się czytanie Lalki. Wszystkich przybyłych powitała dy-

rektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej Danuta Heller. 
Wśród gości był m.in. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Współorganiza-
tora Narodowego Czytania – rzeszowski oddział Związek Literatów Pol-
skich Oddział w Rzeszowie – reprezentowali: prezes Mieczysław A. Łyp, 
Zdzisława Górska, Dorota Kwoka i  Adam Decowski. Przybyła też dr 
Anna Niewolak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W atmosferze kawiarni 
literackiej przywołano fragmenty Lalki. Prowadząca imprezę dr Hanna 
Krupińska-Łyp stworzyła ciepły klimat, który pozwalał przenieść się do 
epoki Wokulskiego i pięknej, ale bezdusznej panny Izabeli. Jako prezen-
terzy wybranych fragmentów powieści wystąpili: Małgorzata Kutrzeba, 
Barbara Kędzior, Zdzisława Górska, Ewelina Szumska, Dorota Kwoka, 
Anna Heller, Jerzy Kocój, Franciszek Płaza, Mariusz Król.

   Anna HELLER

NOC POEZJI I MUZYKI

To artystyczne wydarzenie zaistniało w Radomsku po raz pierw-
szy dzięki Stowarzyszeniu Literackiemu „Ponad”, któremu 

przewodzi Edmunda Bodanka. W bur-
sie szkolnej przy ulicy Piastowskiej 
18 września br. spotkali się poeci z czte-
rech województw w  turnieju jednego 
wiersza. Licznie stawili się słuchacze 
– miłośnicy poezji i  muzyki. Oceniali 
jurorzy literaci z  różnych stron Polski: 
Mieczysław A. Łyp – radomszczanin 
z  pochodzenia, prezes rzeszowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich, 
Beata Kępińska – reprezentantka kie-
leckiego oddziału ZLP i Bogdan Knop 
– przedstawiciel częstochowskiej grupy 

Jurorzy Beata Kępińska, Mieczysław Łyp i Bogdan Knop wręczają 
nagrodę Barbarze Jędryszek z Praszki

literackiej „Litwa”. Zwyciężczynią konkursu została Barbara Jędry-
szek z Praszki w woj. opolskim, II miejsce zajęła Elżbieta Stępień 
z Radomska, III – Jolanta Stelmasiak z Grzybowa w woj. łódzkim, 

a  wyróżnienia otrzymali Cezary Bart-
nik z  Radomska i  Lechosław Stępień 
z Łodzi. Każdy z gości otrzymał wydany 
na tę okazję tomik pt. Powiat radomsz-
czański w  poezji. Muzycznie wystąpiły 
grupy artystyczne ze szkoły muzycz-
nej i  MDK. Zbiorowy śpiew znanych 
piosenek ludowych poprowadziły dwa 
barwne zespoły folklorystyczne spod 
Radomska – Od A do Z i Kalina.

   Matylda KASZYŃSKA

rackiego, artystycznego i naukowego, m.in. 
Wiesława Myśliwskiego, Ernesta Brylla, Ur-
szuli Kozioł, Eustachego Rylskiego, Sylwii 
Chutnik oraz córek Juliana Przybosia.

Najmocniejszym akcentem tych wyda-
rzeń była ogólnopolska konferencja naukowa 
„Przyboś dzisiaj” zorganizowana w dniach 
6–8 października wspólnie z Wydziałem Fi-
lologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
w której udział wzięli przedstawiciele środo-
wisk naukowych Łodzi, Poznania, Krakowa, 
Wrocławia, Kielc, Szczecina, Radomia, Kato-
wic, Tarnowa, Rzeszowa, ale także Brukseli. 
Inaugurowano ją w Niebylcu. Uczestnicy 
i goście konferencji odwiedzili nastepnie 
Gwoźnicę, rodzinną miejscowość poety, byli 
przy jego grobie na wzgórzu Patra, spotkali 
się z mieszkańcami wsi. Szczególnie wzrusza-
jące były spotkania z córkami Juliana Przy-
bosia, Wandą i Utą, oraz z osobami, które 
znały poetę, a mianowicie ze znaną poetką 
Urszulą Kozioł, prof. Edwardem Balcerza-
nem i Bogusławem Kiercem. Dopełnieniem 

Jerzy Kocój, Zdzisława Górska, Barbara Kędzior, dr Hanna Krupińska-Łyp, 
Mariusz Król, Anna Heller, Danuta Heller, Franciszek Płaza, Ewelina Szumska, 
Dorota Kwoka

uroczystości była wystawa pamiątek po Ju-
lianie Przybosiu, zorganizowana w Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie. A także w klubie 
Turkus WDK w Rzeszowie „Noc powrotna” 
– niezwykły recital poezji Juliana Przybosia 
w wykonaniu Bogusława Kierca, poety, ak-
tora, reżysera, autora licznych zbiorów liryki 
i książek eseistycznych oraz dramatów i opra-
cowań literackich.

   Katarzyna GRZEBYK, Antoni CHUCHLA 
Towarzystwo Miłośników Ziemi NiebyleckiejUta Przyboś 

Przy grobie Juliana Przybosia

współtworzenia z  innymi ludźmi pewnych 
wartości kulturowych.

Podczas rozmowy z  nim czuję nutkę 
sentymentu i  powrotów do lat młodzień-
czych, do początków kariery zawodowej oraz 
13 lat spędzonych w  dawnym ZNUN-nie 
i początków pracy w WDK w Krośnie. – A że 
nic nie może wiecznie trwać? Bo takie jest ży-
cie – zastanawia się i dopowiada. – Przecho-
dząc obok dawnego Klubu Techniki, patrząc 

na obecny sklep spożywczy Centrum, słyszę 
w pamięci echo tamtych lat i czuję pustkę po 
tym, co już nigdy nie wróci. 

Myślę, że przed Wacławem Turkiem 
jest jeszcze wiele szlaków do przebycia, wie-
le nut do odkrycia, i wiele słów do zapisania, 
a nade wszystko – czego życzę Wackowi – by 
dostrzegł, zatrzymał i zapisał także obiekty-
wem jeszcze wiele metaforycznych obrazów.

   Dorota KWOKA

w WDK w Krośnie Fotoklub działający pod 
kierunkiem Wacława Turka.

Dane mi było rozpoznawać Wacława 
Turka, tego szlachetnego człowieka, w  róż-
nych sytuacjach życiowych, spotkaniach oraz 
imprezach organizowanych nie tylko w Kro-
śnie czy w  Rzeszowie. Widać, że praca jest 
jego pasją, a dzięki niej może, jak sam mówi, 
łączyć obowiązki z  przyjemnością, co daje 
możliwość ciągłego doskonalenia się, a także 
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KARTKI Z PAWLACZA (24)
Krzysiu Karasek 

mówił mi daw-
no, jak ważna jest 
uczuciowość religij-
na. Ja to inaczej jesz-
cze ujmuję. Pamię-
tam z dzieciństwa na 

wsi, kiedy w zimie wychodziłem w nocy na 
pole, żeby się wysikać, patrzyłem z otwartą 
gębą w niebo pełne gwiazd i czułem, że ON 
jest, kim jest do dzisiaj nie wiem, Księga 
Objawiona nie wszystko mówi, jest jeszcze 
Księga Natury i  trzeba umieć ją „czytać”, 
przemyśleć, nie tylko na zasadzie taniej 
turystyki. Jeśli chcecie racjonalnie wszyst-
ko zmierzyć, nie tędy droga, umysł współ-
czesnego człowieka wszystko podważy, 
wszystko relatywizuje, ale jest głębokie, we-
wnętrzne doświadczenie. Kiedyś w „Nowym 
Nurcie” Krzysztof Varga nazwał mnie „księ-

Stanisław Dłuski

dzem proboszczem”, bo pisałem o  „doświad-
czeniach wewnętrznych” w  poezji, bo poezja 
to nie są tylko migające obrazki. 

Piszę o  Julianie Przybosiu, zadeklarow-
nym ateiście, i czytam jego niezwykłe „Zapiski 
bez daty” (jedyne wydanie 1970), są w  nich 
kuriozalne strony o marksizmie czy chrześci-
jaństwie, ale obok są strony prawie hierofanie, 
epifanie, pierwotna, elementarna religijność, 
pewnie pogańska z punktu widzenia Kościoła, 
ale jednak, Przyboś był dzieckiem chłopskim, 
w sensie społecznym odrzucał Kościół, mimo 
wszystko ocalił w sobie wrażliwość i naiwność 
dziecka, wrażliwość na Księgę Natury. Dwie 
strony Przybosia. Nie da się zanegować siebie, 
ale też jest taka prawda, dobrzy poeci, artyści, 
są pełni sprzeczności. Co zostało z Przybosia? 
Właśnie ocalał, nowoczesny w formie, ale jed-
nak chłopski poeta. My z Grześkiem Kociubą 
to dobrze rozumiemy, bo przecież jesteśmy 

z  chłopów, z  tej wrażliwości, piszemy inne 
wiersze, nie jesteśmy po „stronie Przybosia”, 
ale jednak warto go przemyśleć, nie odrzu-
cać dogmatycznie. 

Mnie ateizm jest obcy, ale bliska teo-
logia apofatyczna (negatywna), wierzę, ale 
nie dam nikomu racjonalnych argumentów, 
będę zawsze po stronie Jezusa, przekonuje 
mnie Władysław Sebyła, katastrofista, kie-
dy pisze „potykanie się w mroku o coś co ist-
nieje”. Żyjąc w największych ciemnościach, 
jednak o  coś się potykamy, np. o  „bolesne 
pytania”, na które nie ma odpowiedzi, i „ję-
zyk giętki” nie potrafi wszystkiego wyrazić, 
bo dochodzimy do ściany i przed nami sta-
je „niewyrażalne”. Niech sobie kpi filozofia 
z metafizyki, ale nie da się wszystkiego wy-
jaśnić „fizyką”.

14 sierpnia 2015, przed świtem

W PRZESTRZENIACH POEZJI I PROZY

Uroczystość wręczenia Złotych Piór oraz 
Nagród Zarządu i Nagrody Prezesa Od-

działu ZLP w Rzeszowie za 2014 rok odbyła 
się 30 września 2015 r. w hali Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rze-
szowie przy ul. Matuszczaka. Galę uświetnił 
koncert zespołu Jazz Band Niebylec pod kie-
runkiem Wiktora Bochenka. 

Laureatów i przybyłych gości powitali: 
Edyta Niemiec, dyrektor ZST w Rzeszowie, 
i Mieczysław A. Łyp, prezes ZLP o. Rzeszów, 
a  spotkanie prowadzili: poetka Małgorzata 
Żurecka z ZLP i Józef Stalec, nauczyciel po-
lonista z ZST. Sylwetki nagrodzonych twór-
ców prezentowali: Adam Decowski, Czesław 
Drąg, Zdzisława Górska, Mieczysław A. 
Łyp, Beata Magierska, Stach Ożóg, Wacław 
Turek, Józef Tadla, Ryszard Zatorski i Mał-
gorzata Żurecka, zaś ich wybrane utwory 
czytali i  recytowali uczniowie ZST: Diana 
Beniw, Karolina Kruk, Justyna Starzec, 
Aleksander Sikora, Aleksandra Socha i Pa-
trycja Tarnawska.

Złote Pióra za 2014 r. otrzy-
mali: w  kategorii poezji Miro-
sław Welz za tomik wierszy Po 
drodze, w  kategorii prozy Mag-
dalena Zimny-Louis za powieść 
Kilka przypadków szczęśliwych, 
w  kategorii satyry Jerzy Ma-
ślanka za zbiór wierszy satyrycz-
nych Spacerkiem po Rzeszowie, 
zaś Stach Ożóg za promocję 
literatury; natomiast Nagrody 
Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich odebrali: Mirosław Gru-
dzień za najlepszy debiut poetycki Podkar-
pacia (tomik wierszy Bezsenność przed świ-
tem), Jadwiga Kupiszewska za współpracę ze 
szkołami Rzeszowa (Ocalić od zapomnienia), 
Edward Marszałek za tomik wierszy Z gło-
wą pełną lasu popularyzujący wartość natu-
ry i  Mieczysław Działowski za interesujące 
wątki lotnicze w  wierszach i  prozie wspo-
mnieniowej. Tytuł Mecenasa Kultury otrzy-
mał Kazimierz Smolak, współwłaściciel Za-
kładu Mięsnego „Smak” Górno, a  Ryszard 

Zatorski statuetkę Srebrną Kaliope, nagrodę 
prezesa oddziału ZLP. 

Odczytano listy gratulacyjne od mar-
szałka podkarpackiego Władysława Orty-
la, prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 
i  burmistrza Strzyżowa Mariusza Kawy. 
Laureaci przyjmowali przyznane nagrody ze 
wzruszeniem, a  w  przemówieniach i  wypo-
wiedziach podkreślano ich wagę dla kultury 
Rzeszowa i Podkarpacia.

   Edward GUZIAKIEWICZ

Laureaci i organizatorzy: Mieczysław Działowski, Edward Marszałek, Mirosław Welz, Józef Stalec, Małgorzata Żurecka, Ryszard Zatorski, Kazimierz Smolak, Mirosław 
Grudzień, Mieczysław A. Łyp, Zdzisława Górska, Magdalena Zimny-Louis, Jadwiga Kupiszewska, Edyta Niemiec, Jerzy Maślanka, Stach Ożóg
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Nagrodzeni Złotymi Piórami: Jerzy Maślanka, Mirosław Welz, Mag-
dalena Zimny-Louis, Stach Ożóg

W POSZUKIWANIU EDENU

Stowarzyszenie Ekologiczne w  Barcinie 
rozstrzygnęło ogólnopolski konkurs 

poetycki „Prezentacje ekologiczne Barcin 
2015”. Tematem przewodnim zmagań po-
etyckich był Eden. Na konkurs napłynęło 
305 utworów z  całej Polski. Jury pod prze-
wodnictwem Mieczysława Wojtasika przy-
znało I  nagrodę Magdalenie Cybulskiej 
z Łodzi, dwie równorzędne II nagrody Ma-

rii Pocgaj z  Poznania i  Januszowi Pyziń-
skiemu z  Podgrodzia i  dwie równorzędne 
trzecie nagrody, których laureatami zostali 
twórcy z  oddziału ZLP w  Rzeszowie: Ha-
lina Kurek ze Zręcina k. Krosna i Mieczy-
sław A. Łyp z Rzeszowa. Warto odnotować, 
że zmarły niedawno poeta i  fraszkopisarz 
Edward Winiarski otrzymał wyróżnienie. 
Stowarzyszenie w  Barcinie wydało antolo-
gię poezji pt. Taki był zamysł Najwyższego 

opracowaną przez Janinę Drążek i Mieczy-
sława Wojtasika, która zawiera nagrodzone 
i  wyróżnione utwory oraz wprowadzenie 
autorstwa Janiny Drążek (bardzo dobrze 
charakteryzuje idee konkursu i  jego huma-
nistyczne przesłanie) i wstęp Jakuba Kawał-
ka. Wierszom towarzyszą piękne fotogramy 
Ludwiki Adamczyk. 

   Adam DECOWSKI
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Wacław Turek 

Debiut 
Ewelina Kut 

Ur. się w 1947 r. w Krośnie. Poeta, fotograf, 
muzyk. Wiceprezes rzeszowskiego od-

działu Związku Literatów Polskich. Wydał to-
miki wierszy: Na czas przemijania (1982), Jeśli 
mnie słuchasz (1986), Czasami skrzypce (1997), 
Zasiany czas (2000), Wrócę na inny czas (2000), 
Zapisane spojrzeniem (2007), Zanim się zacznie 
(2012). Wiele wierszy opublikował w  almana-
chach i czasopismach literackich. Uczestniczył 
w edycjach Warszawskich Jesieni Poezji, Maju 
nad Wilią na Litwie, Spotkaniach Literackich 
na Słowacji oraz V Wiośnie Poetyckiej w Chica-
go. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w ogól-
nopolskich konkursach literackich.

Urodziła się i mieszka w Rzeszowie. 
Studentka prawa, miłośniczka wszel-

kiego rodzaju literatury. Uważa, że bez 
książki czuje się jak „ryba bez wody”. Pisa-
nie wierszy traktuje jako swoistego rodzaju 
katharsis i  wewnętrzny nakaz. Interesuje 
się filozofią oraz psychologią. Ma 27 lat, jest 
mężatką i mamą rocznej córeczki.

Na każdy dzień

Nie wychodzę z siebie za daleko
by zdążyć na czas
zaprzyjaźnić się z nadchodzącą 
ścierniskiem jesienią

W uchylonym oknie przygląda się 
odbicie moich oczu 
w nich niedomknięte myśli
przez mnóstwo pożegnań 
chyba ich więcej niż powitań 
dlatego szanuję pamięć
w zasuszonych różach

Na każdą porę mam nastroje 
choć nie do końca wierzę 
w ich przydatność
przed sobą niosę kielich z winem
zważając by nie uronić 
ani jednej chwili

Z drugiej strony  
wiatru

W Bieszczadach jesień
wrzosami tańczy
rozśpiewuje trawy
na połoninach

Z drugiej strony wiatru
zdmuchnięte płomienie
gasnącego lasu

W Bieszczadach jesień
we włosach dziewczyn
i tyle nadziei
jak każdej wiosny
z umarłym liściem
powtarzam prawdę
o ziemi pachnącej niebem

W Bieszczadach jesień
naucza pożegnań
tych nie do końca
kończących się spotkań

Miłość

Twoja miłość była cicha: 
zwykła kartoflanka z zasmażanką, 
kubek gorącej herbaty z cukrem, 
nic więcej.
Twoja miłość o nic nie pytała
i niczego nie żądała w zamian
za kawałek świeżego chleba z masłem.
Twoja miłość to włochaty pocałunek
złożony na świeżym policzku dziecka. 
Twoja miłość niezauważona,
była tą prawdziwą,
Babciu. 

Z zapisków  
wędrowca

Dzielę troski
zamyślonych świątków
nie nękanych przeze mnie
zbędnymi modłami

Starzeję się powoli
obrośnięty jarzmem
niespełnionych nadziei

Przeglądając chwile
dni wyczerpanych
łagodnieję w cieniu
przydrożnych kapliczek

Operacja 

ktoś kiedyś bez większej kozery
gdyż wcale nie zamierzałam uciekać
przytwierdził me członki do żeliwnego stołu
oczy odgrodził zieloną zasłoną
a za nią miało narodzić się życie

w powietrzu zawisła ludzka dłoń
i jednym wprawnym ruchem skalpela
natychmiast otworzyła moje ciało
rozcinając połączenia żywych komórek
które trysnęły strumieniem purpury
niczym ze szczelin w skale woda

ze zwiniętych jak ślimak w swej muszli organów
wyłuskano już żyjące niezależnie nowe ciało
a rozdzielone włókna mięśniowe 
już tylko wstrząsane wbijaniem metalowej igły
raz po raz w ciało i ostatnie przeciągnięcie nici
przez „wpółmartwą” obolałą skórę

a na powrót desperacko zszyte podbrzusze
i uśmiercona w akcie rozumu kraina 
zmysłowości
czy to przekleństwo bycia kobietą
czy kara za chwilę cielesnej rozkoszy
a może cena za nową tożsamość
którą kobieta płaci aby stać się Matką.

Błękit w Beskidzie

W krajobrazie łemkowskiej wioski
kilka zdziczałych jabłoni
 
Wiatr gładzi ciszę 
dawnego podwórza
która została tajemnicą
utkaną z opowieści

Mieszkańcy odeszli 
po stopniach praojców
zostawiając pustkę 
– miejsce dla poetów 
błądzących w obłokach

Tylko niezapominajki 
o bezwonnym odcieniu 
spoglądają w niebo
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Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl 

Urodził się w 1952 r. w Mielcu. Jest absolwentem KUL, członkiem Związku Literatów Polskich i Sto-
warzyszenia Polskich Mediów, od przeszło 30 lat dziennikarzem i publicystą. Teksty literackie za-

czął pisać w połowie lat osiemdziesiątych, adresując je głównie do dzieci i młodzieży. Jako autor prozy 
fantastyczno-naukowej dał się poznać dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Spod jego pióra wyszło sześć 
powieści SF i dziewięć mikropowieści SF. Jego bajecznie kolorowe prozatorskie światy są pełne budzą-
cych sympatię postaci, z których losami czytelnik szybko się utożsamia.

Niezastąpiony geniusz komputerowy 
był tak zaniedbany, że nawet lustro 

wstydziłoby się pokazać w jego towarzystwie. 
Obywał się bez mydła, szamponu i czystych 
ręczników. Ale trudno się było temu dziwić. 
Żył przecież w cyberprzestrzeni, która zajmo-
wała go bardziej niż świat realny. Flanelowa 
koszula straszyła oberwanymi guzikami. Do 
niej nosił postrzępione szorty, powstałe po 
obcięciu nogawek starych dżinsów, i  teni-
sówki bez fasonu. Nieogolony i kudłaty, miał 
w nosie prawdę, że jeśli wychodzi się między 
ludzi, wypada zadbać o  powierzchowność. 
Programom komputerowym, z  którymi 
przestawał, z pewnością to nie przeszkadzało. 
Jego lasce chyba też, skoro z oddaniem wisia-
ła mu na ramieniu. Dziewczyna przywoływa-
ła na myśl Judith, kumpelę z ich klasy. Podob-
nie jak tamta była ruda i piegowata, choć przy 
tym niepozbawiona wdzięku.

Hacker ożywił się, kiedy ujrzał Nikki.
– Hej! – przywitał ich. – Wiem! Chodzi 

wam o tę poronioną wyspę – wycelował pal-
cem w seksowną blondynkę. 

 – Właśnie. Dowiedziałeś się czegoś? – 
niewinnie zapytała.

 – Jakżeby inaczej! Takich fortyfikacji 
nigdy dotąd nie widziałem – wartko zaczął. 
– Z map satelitarnych niewiele wynika. Jed-
nak udało mi się dotrzeć do sekretnej bazy 
danych, w  której jest wszystko na jej temat. 
Wpadniecie do mnie, to wam pokażę. Jak 

pragnę zdrowia, będziecie jedynymi na kuli 
ziemskiej, wyjąwszy garstkę wcześniej wta-
jemniczonych!

– Chcielibyśmy tam popłynąć jachtem – 
wtrącił się Oscar do rozmowy.

W  oczach Nathana pojawiły się wesołe 
iskierki. Zatarł ręce.

 – Masz zamiar robić za Jamesa Bonda? 
Stalibyście się karmą dla rekinów, o ile by coś 
z was zostało. Tę wyspę trzeba wziąć sposo-
bem. Mają tam wyrzutnie torped, nie mówiąc 
o przystani dla łodzi podwodnych. Brzegi są 
zaminowane, ale nie wszędzie. Powinniście 
wyposażyć się w drony z pociskami klasy po-
wietrze-ziemia – zażartował.

– Jest aż tak źle? – pomyślał, że zamiast 
karabinków snajperskich bardziej przydały-
by im się ręczne wyrzutnie rakiet, granatniki 
i stingery. Jednak nie ciągnęło go do strzela-
niny, po której trzeba było po kolana brodzić 
w łuskach.

– Zależy, co kto lubi. Gdy przyjedziecie, 
poinstruuję was, jak tam się dostać. Każdy sys-
tem zabezpieczeń ma przecież słabe punkty.

Na taką przynętę Oscar dał się złapać. Po-
rozmawiali jeszcze chwilę, umawiając się na 
następny dzień.

Kiedy odeszli, chłopak mimochodem za-
pytał Nikki:

– Jak ci się udało go przekonać? Chyba nie 
próbowałaś…

– Nie, nie! Nie tak, jak myślisz – natych-
miast wpadła mu w słowa. – Nie próbowałam 
go kokietować. Zorganizowałam mu dziew-
czynę, a właściwie żonę – rzekła konspiracyj-
nym szeptem. – Jedną, a potem drugą. Taki 
był układ.

– Rety! A gdzie te laski znalazłaś? – zdzi-
wił się.

– U  mamy w  bibliotece – powściągliwie 
wyjaśniła. – Obie studiowały informaty-
kę. Nawiedzone jak on. Nie, nie… – znowu 
ubiegła jego pytanie. – Jeśli chodzi o aparycję 
i  higienę, jego panny są całkiem do rzeczy. 
Pewnie wezmą się za niego i  zmuszą go do 
porządnej kąpieli. I wytłumaczą mu, do cze-
go służy grzebień. Imponuje im jego wiedza. 
Facio potrafi siedzieć przy komputerze dwa-
dzieścia godzin na dobę. Już ci mówiłam, nie 
ma systemu, do którego nie potrafiłby się wła-
mać. Cwaniak straszny, nigdy nie dał się na-
kryć. – I dodała: – Aż dziw bierze, że nas za-
prosił. Podobno pracuje na sprzęcie, o jakim 
nawet nam się nie śniło. Najnowszej generacji. 
À propos! – zmieniła nagle temat. – Wiecie, 
że przeżyły załogi okrętów podwodnych? Do 
głębin morskich ponoć superwirus nie dotarł. 
Ale ci biedacy nie mogą się wynurzyć – zrobi-
ła smutną minę – bo to byłby ich koniec.

Oscar się zastanowił.
– Na dwoje babka wróżyła. Wcześniej 

czy później muszą to zrobić, nie mają innego 
wyjścia. Skończy im się powietrze – ostroż-
nie dedukował. – Chociaż z  drugiej strony 
patrząc… – skrzywił się. – Nowoczesne jed-
nostki mogą się obywać całe tygodnie bez wy-
pływania na powierzchnię.

– Cóż to za życie? – westchnęła Natasha. 
– Jak w puszce sardynek? Bez prawa do po-
wrotu na ląd? Koszmar! Chyba że tacy ludzie 
jak John Marshall coś wymyślą.

– Ratunkiem byłaby szczepionka – za-
uważyła Nikki.

HACKER
Fragment powieści A jeśli jutra nie będzie

Edward Guziakiewicz

Itineris
            Czesławowi Drągowi 

Dzień 
który zwie się życiem
Zegarem 
punktem na codziennej mapie
To bezszelestna granica 
bytu

Spełniłeś marzenia
pokonując chroniczną tkankę
niemocy 
Dźwigając porozrzucane talenty 
charyzmatycznej podkarpackiej 
ziemi

Stefan Michał Żarów

Animator kultury, wiceprezes Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszo-

wie, członek Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. 
Uprawia poezję i publicystykę.

Przechadzasz się spełniony 
W otoczeniu Muz z orszaku Apollina
z tomami Narodowej Księgi
Wypatrujesz powrotu 
mickiewiczowskiego Panicza

To Twój dom
Boguchwała wschodów…

  Rzeszów, lipiec 2015
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Koncert otwierający 61. 
sezon artystyczny w  Fil-

harmonii Podkarpackiej wy-
pełniła muzyka romantycz-
na. Jeden z  najpiękniejszych 
koncertów wiolonczelowych 
pióra Antonina Dvořáka 
przypomniał Tomasz Strahl, 
a  za pulpitem dyrygenckim 
stanął maestro Tadeusz Stru-
gała. Utytułowany polski ka-
pelmistrz, nagrodzony m.in. 
Diamentową Batutą za wy-
bitne kreacje artystyczne i za-
sługi dla polskiej i  światowej 
kultury muzycznej, obchodzi 
w  tym sezonie koncertowym 
jubileusz 60-lecia pracy ar-
tystycznej i  80 urodziny. Po-
dwójny jubileusz stał się powodem do wspo-
mnień artysty...

   Kiedy po raz pierwszy stanął Pan za pul-
pitem dyrygenckim?

– W  1953 roku ukończyłem Liceum 
Muzyczne w  Katowicach. Warto wspo-
mnieć, że absolwentami tej szkoły było 
bardzo wielu znakomitych muzyków, m.in. 
Kazimierz Kord, Wojciech Kilar, Krystian 
Zimerman, Lidia Grychtołówna, Krystyna 
Szostek-Radkowa i Witold Szalonek. Z gru-
pą kliku kolegów z  klasy postanowiliśmy 
wyjechać na studia do Wrocławia i  tu się 
zaczęła historia, o którą pani pyta. W 1953 
roku rozpocząłem studia na Wydziale Teo-
rii, Kompozycji i  Dyrygentury w  Wyższej 
Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Na dru-
gim roku studiów mój profesor Adam Ko-
pyciński dostrzegł mój talent pianistyczny 
i  zaproponował mi etat na tejże uczelni. 
Grałem również na oboju, tak więc kiedy 
jesienią 1954 roku została założona Wro-
cławska Orkiestra Symfoniczna, podjąłem 
pracę w  tej orkiestrze jako oboista. Studia 
ukończyłem w 1958 roku, ale pierwszy afisz 
koncertowy, na którym pojawiło się moje 
nazwisko jako dyrygenta, datowany jest na 
rok 1955 (był to drugi rok studiów). Dyry-
gowałem wówczas orkiestrą akademicką. 
Pracę na uczelni zakończyłem w 1976 roku 
dorobiwszy się własnej klasy dyrygenckiej. 
W  1960 roku wygrałem konkurs na dyry-
genta w  orkiestrze w  Opolu. Tam też pra-
cowałem przez cztery lata jako drugi dyry-
gent – poprowadziłem w tym okresie ponad 
400 koncertów! W 1964 roku Włodzimierz 
Ormicki – ówczesny szef Filharmonii Wro-
cławskiej – ściągnął mnie do Wrocławia. 
Kilka lat później (w  1969 roku) zostałem 
dyrektorem naczelnym i  artystycznym Fil-
harmonii Wrocławskiej oraz dyrektorem 
organizacyjnym trzech festiwali: Wratislavi 
Cantans (prowadziłem ten festiwal przez 28 
lat!), Festiwalu Polskiej Muzyki Współcze-
snej i Festiwalu Muzyki Organowej i Klawe-
synowej we Wrocławiu.

SPOTYKAM TU ŻYCZLIWYCH LUDZI 
Z maestro Tadeuszem Strugałą rozmawia Anna Wiślińska

   A więc równolegle praca na uczelni, dy-
rekcja orkiestry i organizacja festiwali – im-
ponujące…

– To jeszcze nie wszystko, na krótko 
(1975–76) zostałem szefem Wielkiej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia i  Tele-
wizji w  Katowicach.  Przyjąłem następnie 
stanowisko generalnego dyrektora muzycz-
nego Prezydenckiej Orkiestry Symfonicznej 
w  Ankarze. To była orkiestra z  dużymi tra-
dycjami – ciekawostką jest, że w XIX wieku 
prowadzona była przez brata Gaetano Doni-
zettiego. W  1979 roku objąłem stanowisko 
dyrygenta i  zastępcy dyrektora artystycz-
nego Filharmonii Narodowej w  Warszawie, 
a w 1981 roku zostałem jednocześnie dyrek-
torem artystycznym Filharmonii w Krakowie 
(do roku 1986). Od 1990 roku piastowałem 
stanowisko dyrektora artystycznego i pierw-
szego dyrygenta Warszawskiej Orkiestry Ra-
diowej. Rok później wprowadziłem ten zespół 
– pod nazwą Polska Orkiestra Radiowa – do 
stałej siedziby w  Studiu Koncertowym S-1 
nazwanym później imieniem Witolda Luto-
sławskiego. W okresie największego nasilenia 
pracy w swojej karierze dyrygowałem nawet 
siedemdziesięcioma koncertami rocznie.
   Dodajmy, że przez cały ten czas trwały 
Pana zagraniczne wojaże…

– W sumie dyrygowałem ponad stu za-
granicznymi orkiestrami, z  wieloma zespo-
łami współpracowałem przez dłuższy okres, 
m.in. przez siedem lat byłem stałym dyrygen-
tem znakomitej Praskiej Orkiestry Symfo-
nicznej FOK. 
   Jakie są tajniki dyrygenckiego rzemio-
sła?

– Po pierwsze trzeba nauczyć się abeca-
dła dyrygenckiego, a  więc pewnego rodzaju 
kodu, jak należy pokazać „piano” czy „for-
te”… oczywiście to są pojęcia umowne. Drugi 
etap to bardzo dokładne odczytanie party-
tury według znaków graficznych zanotowa-
nych przez kompozytora, wydawcę czy osobę 
opracowującą dzieło muzyczne i przekazanie 
tych wskazówek gestem. Trzeci etap następu-
je wtedy, gdy próbuje się sięgnąć głębiej w za-

mierzenia, psychikę i  uczu-
cia autora danego utworu, 
znajdując własny rodzaj 
narracji opartej na wiedzy 
na temat danej epoki i życia 
kompozytora. Nie można 
podążać za efekciarstwem, 
trzeba tworzyć własną wi-
zją utworu przekonującą 
dla publiczności. Niekiedy 
w  trakcie koncertu zdarza-
ją się takie momenty, kiedy 
dzięki tak zwanej charyzmie 
(przyznam, że nie lubię sto-
sować tego słowa) można 
zadyrygować w  taki sposób, 
że orkiestra zabrzmi jeszcze 
piękniej niż na próbie. 
   Domyślam się, że do-

kumentacja Pana pracy zawodowej jest 
ogromna…

– W  tej chwili robię remanent swojego 
życia. Kolekcję 840 bardzo wartościowych 
analogowych płyt podarowałem Bibliotece 
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 
w  Warszawie. Zostały one zdigitalizowane 
i można z nich korzystać w każdej chwili. Je-
stem także w  trakcie przekazywania różnego 
rodzaju dokumentacji do Biblioteki Narodo-
wej. Do tej pory przekazałem już około 1200 
dokumentów. Są w  tym zbiorze ręcznie pod-
pisane gratulacje i  podziękowania od prezy-
dentów naszego kraju, ministrów kultury, ale 
także odręcznie pisane listy prywatne osób ze 
świata kultury, z którymi przez lata korespon-
dowałem, m.in. od Tadeusza Różewicza, Jerze-
go Semkowa i Stanisława Skrowaczewskiego.
   Wspomnijmy jeszcze, że jest Pan kolek-
cjonerem historycznych batut dyrygenckich.

– Ta kolekcja była przez wiele lat w de-
pozycie Muzeum Historii Warszawy. Pokazy-
wano ją kilka lat temu w Muzeum w Katowi-
cach. Chciałbym, żeby znalazła godne miej-
sce w muzeum muzyki, którego w Polsce jak 
dotąd nie ma. Te niepozorne przedmioty to 
rękodzieła wykonane z  najszlachetniejszych 
materiałów i z niezwykłą pieczołowitością.
   Zabytkową, hebanową batutą dyrygował 
Pan w jednej ze scen filmu Pianista…

– Mam nawet podpisany kontrakt ak-
torski (śmiech).
   Historia „jak z filmu” dotyczy także od-
nalezienia i uratowanie przez Pana cennych 
druków muzycznych…

– W  czasie studiów, kiedy mieszkałem 
w  budynku Wyższej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławiu, znalazłem pod schodami ku-
chennymi ogromną ilość papierów służących 
jako opał na zimę. Były tam prawdziwe cy-
mesy, m.in. pierwsze wydanie VIII Symfonii 
Beethovena, Mesjasz Haendla w opracowaniu 
Mozarta (z  ręcznymi dopiskami) i  pierwsze 
wydania utworów Józefa Elsnera. Prawdziwa 
gratka dla muzykologów.
   Wychował Pan całe grono znakomitych 
dyrygentów. 16 października Orkiestrą 

Maestro Jerzy Strugała na koncercie inauguracyjnym 9 października 2015 r.
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stra to świetni muzycy, z którymi pracuje się 
o wiele łatwiej. Przyznam szczerze, że polubi-
łem Rzeszów. To miasto bardzo wypiękniało 
i  co ważne spotykam tu zawsze życzliwych 
ludzi…

   Dziękuję serdecznie za 
rozmowę i  życzę następ-
nych pięknych jubileuszy…

   Anna WIŚLIŃSKA
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Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej 
zadyryguje Pana doktorantka – Patrycja 
Pieczara, a w grudniu gościć będziemy ma-
estro Marka Pijarowskiego. Co jest obecnie 
najistotniejsze w  procesie kształcenia mło-
dych dyrygentów?

– Bardzo ważne jest, żeby młodzi polscy 
dyrygenci mieli gdzie terminować. Udało mi 
się doprowadzić do tego, że w kilku filharmo-
niach w  Polsce jest miejsce dla dyrygenta – 
rezydenta. Ale to wciąż za mało. Asystentura 
w orkiestrze powinna być pierwszym etapem 

ich praktyki, powinni uczestniczyć także 
w  najlepszych kursach mistrzowskich na 
świecie, a  trzecim etapem winien być udział 
w  najbardziej prestiżowych międzynarodo-
wych konkursach dyrygenckich. 

   Jubileusz 60-lecia Pana pracy artystycz-
nej zbiega się z  60. rocznicą istnienia rze-
szowskiej orkiestry, z  którą pracował Pan 
wielokrotnie.

– To prawda. Po raz pierwszy zaprosił 
mnie tutaj Józef Radwan. Dzisiejsza orkie-

Ryszard Zatorski

Ten spacer po jubile-
uszowych, bo wszak 

już piątych teatralnych 
ścieżkach festiwalu, od 23 
do 27 września br. – nawią-
zującego nazwą do trzech 

wielkich magów rodem stąd, reformatorów 
teatru, jakimi byli Szajna, Grotowski i Kan-
tor – rozpoczął się w  foyer Teatru Maska 
wystawą prac artystki, której talent publicz-
ność rzeszowska miała okazję poznać także 
niedawno podczas innego, zaniechanego 
niestety festiwalu VizuArt. Joanna Braun 
swą opowieścią plastyczną o wybitnej tancer-
ce Pinie Bausch stworzyła w  tych obrazach, 
oglądanych niczym kolejne sceny teatralne, 
swoisty spektakl o  przemijaniu, umieraniu, 
ale z optymistyczną kropką nadziei na odro-
dzenie, na nowe wcielenie w tym symbolicz-
nym znaku-obrazie gamety.

I  tamże była chwila rozpoczęcia festi-
walu, którą celebrowali gospodarze – dy-
rektor naczelna Maski Monika Szela i  jej 
zastępca ds. artystycznych Jerzy Połoński, 
ale przede wszystkim Aneta Adamska – 
twórczyni Teatru Przedmieście i wszystkich 
tam dziejących się zdarzeń scenicznych – 
która ten festiwal przed pięciu laty wymyśliła 
i w coraz ciekawszych realizacjach zaprasza-
nych teatrów tylko konsekwentnie pomna-
ża widzom doznania estetyczne i  kształtuje 
ich wyobraźnię sceniczną. Z  wielkim uzna-
niem powtarzam zawsze ów fakt, że jej mały 
teatr, ulokowany przy ul. Reformackiej 4 
w  dosłownie piwnicznych warunkach, stał 
się promotorem i  organizatorem festiwalu 
ogromnego. Nie tylko, jak w tym roku, z racji 
owych dziewięciu spektakli i  szeregu semi-
naryjnych i innych dysput o teatrze i pa-
tronach festiwalu, ale przede wszystkim 
z racji wagi artystycznej i treściowej tego 
wydarzenia. 

I  z  satysfakcją należy też odnoto-
wać, że premiery rzeszowskie na tym 
festiwalu były przedniej marki. Poczy-
nając od inaugurującego go spektaklu 
Bieguny, zrealizowanego przez lubelski 
neTTheatre i  rzeszowską Maskę wedle 
scenariusza i  w  reżyserii Pawła Passi-
niego. A  rewelacyjna scenografia i  ko-

PUSZ SIĘ DRANIU
Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor

stiumy Marty Góźdź sprawiły, że i widownia 
– po części ulokowana na scenie i powiązana 
owym wspólnym habitem, dosłownie nało-
żonym na nasze ramiona – jak i artyści czuli 
spójność już od pierwszego momentu. Wielki 
Norwid w  tym scenicznym przekazie został 
wydobyty symbolicznie z  owej nicości by-
towej paryskiego przytułku i anonimowości 
zbiorowego grobu dla nędzarzy na piedestał 

niego, korzystający z  tworzywa poetyckiego 
romantycznych mistrzów, pobrzmiewa jed-
nocześnie bardzo współcześnie. Słyszymy go 
jakby w tle swarów politycznych i polonocen-
tryzmu w nich akcentowanego oraz tej naszej 
nadzwyczajności narodowej i  w  oportuni-
zmie zarazem wobec obcych, gdy przekazu-
je nam ze sceny proroczym Norwidem, że 
„Polak jest jak olbrzym, a człowiek w Polaku 
karzeł”. 

Znakomicie zapisał się znowu Teatr 
Przedmieście premierowym widowiskiem 
Podróż wedle powieści Józef i  jego bracia 
Manna, adaptowanej przez Anetę Adamską 
i w jej reżyserii. Zwraca uwagę zwięzłość ak-
cji oraz scenograficzna i kostiumowa wielo-
rakość i metaforyczność, jak choćby w „wy-
budowanej” studni na pustyni zakreślonym 
kręgiem piasku. Legendę biblijnego Józefa – 
którego sugestywnie kreuje Jakub Adamski 
w  obu wcieleniach, bo także jako namiest-
nika egipskiego faraona – oraz jego braci, 
które to role grają wytrawnie Paweł Sroka 
i Maciej Szukała, dopełniają kobiece postaci 
w wykonaniu samej Anety Adamskiej i Mo-
niki Adamiec. Opowieść sprzed tysięcy lat 
znana powszechnie z  biblijnych przekazów 
ma uniwersalne przesłania, co bardzo trafnie 
wyraża Józef, którego największą „wadą” jest 
ufność i  uczciwość. Tego, co akurat nie jest 
powszechne w naszej codzienności.

Jakże wspaniale Marta Bury chore-
ograficznymi obrazami malowała na scenie 
w  Łagodnej wg Dostojewskiego widowisko 
z udziałem w większości wszak nieprofesjo-
nalnych artystów ze stworzonego przez się 
Teatru O. de. la. Jej córka Olga Bury w tytu-
łowej roli z wielką sugestywnością wytańczy-
ła i gestem przekazała owe wartości – pytania 
o  sens miłości i  cierpienia w  małżeństwie, 
które zatraciło się dawno i rozbiegało w róż-
ne strony aż po tragizm śmierci samobójczy-
ni. Uniwersalny, sugestywny przekaz zapa-
dający w pamięć widzów, z wykorzystaniem 
– a  jakże – lalkowych postaci, bo wszakże 
Marta Bury jest na co dzień aktorką Teatru 

Maska. Tańczą to widowisko Olga Bury, 
Mateusz Ostrowski, Łukasz Żółtek, 
Katarzyna Paluch, Magdalena Widłak, 
Anna Puzio, Agnieszka Kramarz, To-
masz Przeszłowski, Tomasz Kuliberda, 
Piotr Sito.

Pamiętać się będzie długo chociaż-
by Sambora Dudzińskiego z Teatru Mu-
zycznego Capitol, który sam muzycznie, 
wokalnie i aktorsko tak zawładnął sceną 
i  widownią swym wszechstronnym ar-
tystycznie talentem w przekazie o królu 

NeTTheatre i Teatr Maska – „Bieguny”

wielkości, jaką ten romantyczny artysta i po-
eta swą twórczością zapisał się trwale. Pro-
wadzi go Passini do owej arktycznej nieosią-
galnej dlań przestrzeni, z dylematami wobec 
własnego ja i  otoczenia niczym u  Hrabiego 
z  dramatu Krasińskiego, Kordiana Słowac-
kiego czy Konrada Wyspiańskiego. Geniusz 
innego narodowego wieszcza Passini w tych 
odniesieniach do wielkich romantyków trak-
tuje z  pobłażliwym humorem, jak choćby 
w  owych retorycznie wypowiadanych pyta-
niach o  polskość Mickiewicza, który wszak 
Inwokację zaczyna od słów „Litwo, ojczyzno 
moja”, bohaterem kluczowym tej sztandaro-
wej epopei czyni Żyda Jankiela, a wyzwolenie 
dumnemu narodowi polskiemu przynosi ce-
sarz Napoleon i jego Francuzi. Dramat Passi-

Teatr Przedmieście – „Podróż”
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Dawidzie, że owe dylematy biblijnego 
bohatera docierają znacząco współcze-
snymi tropami i  wzruszeniami. Albo 
aktorstwo Ireny Jun, niepowtarzalnej 
mistrzyni słowa scenicznego, słyszalnej 
w każdej sekundzie i miejscu w ciekawie 
pomyślanym widowisku teatrów war-
szawskich – dramatycznego i  Malabar 
Hotel – w  reżyserowanym przez Ewę 
Piotrowską Don Juanie, w którym mo-
lierowskich bohaterów poznajemy, jak-
byśmy widzieli ich w optyce Bergmana.

Ale przede wszystkim nie sposób za-
pomnieć spektakli przygotowanych według 
scenariusza i  reżysersko przez Andrzeja 
Dziuka, twórcę i lidera Teatru im. St. I. Wit-
kiewicza z  Zakopanego, z  niezwykłej urody 
muzyką Jerzego Chruścińskiego. Przeko-

naliśmy się o tym przed wakacjami podczas 
festiwalu Buda Jarmarczna w  teatrze Anety 
Adamskiej, potwierdzili to i teraz podwójnie, 
bo w  dwóch spektaklach – Appendix oraz 
Ccy-Witkac-Y Menażeria, których tworzy-
wem jest twórczość Witkacego. Spektakli 

stworzonych na podstawie Niemytych 
dusz, Narkotyków i  Juweniliów Witkie-
wicza, a  także jego wierszy oraz poezji 
Rilkego w  tłumaczeniu Jastruna. Ma-
estria słowa, gry aktorskiej, subtelnego 
mądrego humoru w  kabaretowej wart-
kości, spójnie łączonych songami i mu-
zyką biegnącą do widza na żywo ze sce-
ny. Teatr wysmakowany artystycznie, 
aluzyjny, poetycki, który rzeczywiście 
porywa do „wyskoczenia ponad siebie”, 
ale i  choćby tą wyśpiewaną przestrogą 

Witkacego: „Pusz się draniu, pusz się pusz, 
potem hycniesz w grób i kurz…” wzywa do 
opamiętania w  dążeniu do celu za wszelką 
cenę.

   Ryszard ZATORSKI

 Teatr O. de. la. – „Łagodna”

Andrzej Piątek

Niemały sukces w  tym 
roku na 49. Festiwalu 

im. Jana Kiepury w  Kry-
nicy odniosła Krakowska 
Młoda Filharmonia, którą 
założył i  dyryguje rzeszo-

wianin Tomasz Chmiel. Młodzi muzycy 
z Nowej Huty (16–18 lat!) w koncercie „(Nie 
tylko) w starym kinie…” odważnie odnajdy-
wali się w repertuarze kina przedwojennego, 
powojennego i współczesnego. 

Festiwal ostatnie dwa lata artystycznie 
organizuje Opera Krakowska. W repertuarze 
dominują operowe, operetkowe i musicalowe 
arie i  piosenki filmowe. Można podziwiać 
głosowe odcienie barw, rodzaje technik i in-
terpretacji, możliwości belcanta. Dla swoiste-
go wyścigu śpiewaków odniesienie stanowi 
pojawiający się często z  zapisu elektronicz-
nego charakterystyczny tenor Kiepury. Na 
widowni dominują melomani z  Krakowa, 
Rzeszowa i  Warszawy – turyści, kuracjusze 
i  goście, którzy specjalnie na festiwal przy-
jeżdżają. Małgorzata Walewska – doskonale 
znana m.in. uczestnikom Muzycznych Fe-
stiwali w  Łańcucie, primadonna niedawno 
związana kontraktem z Metropolitan Opera 
w  Nowym Jorku – w  Krynicy imponująco 
osiągnęła wokalne porozumienie z  dosko-
nałymi akordeonistami Motion Trio (Ja-
nusz Wojtarowicz, Marcin Gałażyn i Paweł 
Baranek). Wzbudzając aplauz mistrzowską 
interpretacją piosenek francuskich, śpiewa-
nych po francusku, z repertuaru Edith Piaf, 
jak słynne La vie en rose, L’Hymne a l’amour, 
Milord i wrażliwą interpretacją Ne me quitte 
pas Brela. Motion Trio uraczyło nas jeszcze 
prócz kompozycji Wojtarowicza i  Baranka 
Orawą Kilara (akordeoniści wysmakowanie 
wydobyli z niej nowe barwy!), Preludium e-
-moll Chopina i  tangiem Piazzolli Oblivion 
(przekaz absolutny wrażliwości muzycznej 
akordeonu!). Walewska i  Motion Trio do-
wiedli, że symbioza wyrafinowanego głosu 

W STRONĘ BELCANTA 
Znani z Rzeszowa i Łańcuta

z brzmieniem akordeonu jest możliwa. Moż-
na osiągnąć wiele i daleko posunąć się w mu-
zycznym porozumieniu. 

Estradą podczas 8 koncertów (ich go-
spodarzem bywał często dyrektor Opery 
Krakowskiej Bogusław Nowak, od dwóch lat 
kierujący artystycznie festiwalem) zawład-
nęło 350 artystów: soliści, orkiestry, chór 
i  balet. Oglądano spektakle Barona Cygań-
skiego z Opery Krakowskiej i Mazl tov z Te-
atru Żydowskiego w  Warszawie. Słuchano 
koncertów w  kościołach Krynicy i  Tylicza 
oraz cerkwi krynickiej. Każdego upalnego 
przedpołudnia w Starym Domu Zdrojowym, 
mieszczącym Klub Festiwalowy, meloma-
ni spotykali się z  artystami i  oglądali filmy 

Mieczysława Smydy, orkiestra Filharmonii 
Zabrzańskiej pod Sławomirem Chrzanow-
skim i  Opery Krakowskiej pod Tomaszem 
Tokarczykiem. 

Chyba najwięcej braw zebrał Tomasz 
Kuk, świetny tenor, imponując niezwykle ela-
styczną techniką i wysmakowaniem w prze-
kazywaniu emocji muzycznych. Ocierając się 
o najwyższy kunszt śpiewaczy, śpiewał m.in. 
piękną arię Nessun dorma z Turandota Puc-
ciniego. Zachwycały publiczność obdarzona 
lirycznym sopranem Iwona Socha (doskona-
le znana rzeszowianom z koncertów w naszej 
filharmonii!) – ariami O  mio babbino caro 
z  Gianni Schicchi Pucciniego i  Ah! Je ris de 
me voir z  Fausta Gounoda oraz Ewa Vesin, 
sopran o ciemniej, zjawiskowej barwie, ener-
getyczną prezentacją Seguidilli z  Carmen 
Bizeta i kołysanki Summertime z Porgy and 
Bess Gershwina. Stanisław Kufluk czarował 
aksamitnym barytonem w Largo al factotum 
z  Cyrulika sewilskiego Rossiniego oraz w  Ja 
was liubliu z  Damy pikowej Czajkowskiego. 
Publiczność nie szczędziła braw Katarzynie 
Oleś-Blasze (6 listopada zaśpiewa w Filhar-
monii Podkarpackiej!) za wykonanie Papai 
z  repertuaru Urszuli Dudziak, Małgorza-
cie Walewskiej za Don’t cry for me Argenti-
na z musicalu Evita i Joannie Woś (nagrała 
kompakt w  naszej filharmonii!) za Glitter 
and be gay z Candide Bernsteina. W Baronie 
cygańskim Straussa oklaskiwano Iwonę So-
chę i Andrzeja Lamperta. Podczas wieczoru 
„Sopran kontra tenor”, partnerując Iwonie 
Sosze i  Ewie Vesin, popisali się kunsztem 
Adam Sobierajski i  Adam Zdunikowski. 
W  wieczorze „Dla Ciebie śpiewam – Marta 
Eggerth” pojawiły się słynne przeboje obojga 
Kiepurów, jak nieśmiertelny duet z  Wesołej 
wdówki Lehara Usta milczą… 

Przyszłoroczny Festiwal im. Jana Kie-
pury 13–20 sierpnia 2016 r. Może wzboga-
cony o plenerowe opery, operetki i musicale? 
Udział artystów młodych odnoszących suk-
cesy poza krajem? Artystów najmłodszego 
pokolenia, absolwentów i  studentów wo-
kalistyki, dla których to by było wejście na 
ścieżkę sławy? Dyrektor festiwalu Bogusław 
Nowak zechce zaprosić do Krynicy rzeszow-
skich filharmoników.

   Andrzej PIĄTEK
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z Kiepurą i Martą Eggerth. W samo południe 
z muszli na deptaku dobiegał Hejnał Kiepu-
rowski: po głosie Kiepury, każdego dnia inny 
solista śpiewał z niej inny utwór mistrza. 

Na bogatej liście gwiazd brylowali: Mo-
nika Korybalska, Katarzyna Oleś-Blacha, 
Edyta Piasecka-Durlak, Iwona Socha, Ewa 
Vesin, Joanna Woś, Bożena Zawiślak-Dol-
ny, Przemysław Firek, Stanisław Kufluk, 
Tomasz Kuk, Michał Kutnik, Andrzej Lam-
pert, Franciszek Makuch, Adam Sobieraj-
ski, Dominik Sutowicz, Adam Zdunikow-
ski, Beata Rybotycka i  Jacek Wójcicki. To-
warzyszyły im Krynicka Orkiestra Zdrojowa 

Katarzyna Oleś-Blacha i Monika Korybalska na 
estradzie krynickiej
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Andrzej Szypuła i Stan Borys

Andrzej Szypuła

Drugi tomik poezji Sta-
na Borysa – artysty 

natchnionego, który w swej 
twórczości i  koncertowej 
działalności odwołuje się 
do najcenniejszych i  naj-

głębszych wartości polskiej tradycji i kultury 
– nosi tytuł Daleko donikąd. Warto wspo-
mnieć, iż pochodzący z Załęża koło Rzeszo-
wa artysta zadebiutował poetycko w „Nowi-
nach Rzeszowskich” w  1965 roku. W  2009 
roku wydał tomik Co jest urokiem życia.

W nastrojach późnego lata, 8 września 
2015 roku, w  rzeszowskim Empiku miała 
miejsce promocja tomiku Daleko donikąd 
Stana Borysa wydanego przez wydawnic-
two Melanż w  Warszawie w  2015 roku. Na 
tym niecodziennym spotkaniu z  udziałem 
artysty ożyły wspomnienia z  jego dawnych, 
młodzieńczych, rzeszowskich lat, pierwszych 
kontaktów z  muzyką, wędrówek po świecie. 
Były także rozmowy o polskiej kulturze, któ-
ra dziwnymi nieraz kołami się toczy. I o czło-
wieku, który nieustannie szuka piękna i do-
bra.

Podczas koncertu Stana w rzeszowskiej 
filharmonii 5 listopada 2006 roku na 45-le-
cie jego pracy artystycznej z satysfakcją wrę-
czyłem mu Honorową Nagrodą Muzyczną 
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 
za wybitne zasługi dla kultury muzycznej. 
W  liście gratulacyjnym napisaliśmy m.in.: 
„Niech dobry Bóg obdarza Pana zdrowiem 
i miłością, śle duchowe natchnienia do szla-
chetnych porywów duszy i  serca, które za 
Pana artystycznym przewodem owocować 
będą w naszych sercach tym, co od tysięcy lat 
w człowieku najlepsze i najszlachetniejsze – 
Dobrem, Pięknem i Prawdą”.

Uwielbiam Stana za jego wrażliwość, 
delikatność, czasami sentymentalizm, od-
dający prawdziwie romantyczny charakter 
polskiej duszy – rozwichrzonej, ale przecież 
zasłuchanej w uroki świata, pełnej tęsknoty 
do drugiego człowieka, gór i bieszczadzkich 
połonin. Waga słowa… U Stana jest ono naj-
ważniejsze. Każda jego piosenka, którą moż-
na by raczej nazwać pieśnią, ma swój jedyny 
i niepowtarzalny dramat i nastrój, sięgający 
do głębi duszy, naszej indywidualnej wrażli-
wości, pozostający w pamięci na zawsze. Dla-
tego ciągle do nich wracamy, by odkrywać 
ich nieśmiertelne piękno, ciągle i na nowo… 
Stan mówi o poezji, że szuka w niej skrzydeł. 
Bo to ona, poezja, pozwala mu unieść się 
nad przeciętność, odnaleźć w sobie boskość, 
zdjąć zasłonę z  oczu, by patrzeć, obserwo-
wać i czuć nieskończenie. Jestem poruszony 
najnowszym tomikiem Stana. W  wierszach 
pisanych przez ponad pół wieku, z podaniem 
miejsc i roku ich powstania, odnajduję praw-
dę i wagę także swojego istnienia, osobistego 
przeżycia, od krzyku, bólu i rozpaczy, po ra-
dość obcowania z Bogiem.

ARTYSTA NATCHNIONY 
Nowy tomik wierszy Stana Borysa

Na spotkaniu w  rzeszowskim Empiku 
przekonałem się, że Stan idzie konsekwent-
nie stale tą samą, dawno przemyślaną i wyty-
czoną drogą – mądrego rozumienia ludzkie-
go losu i  artystycznych wzorów najwyższej 
próby – od wielkich wieszczów po własne 
myśli wyrażone poetyckim słowem i pieśnią. 
Posłannictwo ducha…

W 2004 roku Stan koncertował w Rze-
szowie. Udało mi się z nim spotkać i namó-
wić na dłuższą rozmowę. I  tak powstał wy-
wiad pt. Tu są moje korzenie, który ukazał się 
w grudniowym numerze 2004 roku „Źródła 
Diecezji Rzeszowskiej”. Cytuję go poniżej, 
bo wydaje mi się, że nic nie stracił on na ak-
tualności, a  może nawet brzmi interesująco 
w perspektywie minionych jedenastu lat.

Nie ukrywam, że na koncert Stana Bo-
rysa szedłem z  niepokojem i  wzruszeniem. 
Jaskółka uwięziona, To ziemia, Anna, Spacer 

   Czy Pańska artystyczna działalność 
znajduje zrozumienie w szerokich kręgach 
publiczności?

– O tak! Objechałem kilkadziesiąt miast 
Stanów Zjednoczonych i Kanady i wszędzie 
jestem przyjmowany z  wielkim wzrusze-
niem. Wszędzie towarzyszy mi radość i ucie-
cha, a nawet łza w oku… Muszę jednak po-
wiedzieć, że wszechobecna władza pieniądza 
czyni z  głębokiej, artystycznej działalności 
rodzaj rynkowego targowiska, w którym nie-
koniecznie liczą się głębokie humanistyczne 
wartości duchowe i religijne. Bardzo nad tym 
ubolewam.
   To piękne, że sięga Pan do wielkich tra-
dycji polskiej kultury narodowej.

– Uważam to za swoje życiowe powo-
łanie. Urzeka mnie poezja Norwida i innych 
polskich poetów, od czasów rzeszowskich. 
Uważam Norwida za największego poetę 
chrześcijańskiego. To moje wielkie umiłowa-
nie i natchnienie dla mojej twórczości i dzia-
łalności koncertowej.
   Czy zechce Pan powiedzieć coś więcej 
o swoich inspiracjach religijnych?

– Widać to w moich utworach, choćby 
w pieśni pt. Niczyj – tylko Ten, Bóg, Niczy-
jemu przyświeca… Mam taki zwyczaj, że za-
wsze po sobotnich koncertach w niedzielę idę 
do kościoła, by po komunii świętej oddać się 
wspólnie z wiernymi głębokiej kontemplacji 
i medytacji religijnej wraz z moją pieśnią pt. 
Coraz to z  Ciebie jako z  drzazgi smolnej do 
słów C.K. Norwida. Ostatnio ks. proboszcz 
zezwolił mi na taką medytację w  rzeszow-
skim kościele, gdzie byłem ministrantem.
   A  jakie są Pana największe przeżycia 
związane z tą pieśnią?
 – Było to w Chicago na odsłonięciu pomnika 
ks. J. Popiełuszki, w otoczeniu 24 biskupów, 
z udziałem 3,5 tys. ludzi, w obecności władz 
polskich i  amerykańskich. Również z  wiel-
kim wzruszeniem śpiewałem w ub. roku na 
Święto 3 Maja dla 2 tys. ludzi w kościele Św. 
Anny na Krakowskim Przedmieściu w War-
szawie.
   Proponuje Pan głębokie przeżywanie 
wielkich dzieł sztuki narodowej. To mało 
popularne…

– Trzeba nam powrotu do natury głę-
bokiego myślenia. Przyjechawszy do Polski, 
spodziewałem się polskości w sztuce i kultu-
rze, tymczasem słyszę w mediach inny język... 
Ja go znam, posługuję się nim na co dzień, ale 
dalibóg, bądźmy sobą! Ja mogę być kosmopo-
litą, bo jestem w Stanach 28 lat, ale wy tutaj 
w Polsce? Przecież mamy tak wspaniałą pol-
ską kulturę, którą trzeba pielęgnować i rozwi-
jać. Chwilami smutek mnie ogarnia…
   Czy jest Pan artystą niepokornym?

– Chciałbym takim być. Pokornym 
trzeba być wobec wielkiej sztuki. Ale kiedy 
się za nią zabiera i  szamoce, żeby ją w  jakiś 
sposób przedstawić i  przekazać… To może 
właśnie wtedy potrzebna jest niepokorność? 
Jeżeli są przeszkody, to może właśnie przeko-
ra zwycięży? Jeżeli się wie, że jest wielki cel, 
sens tworzenia, to cóż – jam tylko jest Twój 
i Boży… 

   Andrzej SZYPUŁA

dziką plażą, Wiatr od Klimczoka... To piosen-
ki mojej młodości, mojego powojennego po-
kolenia, które chłonęło wielkie idee roman-
tycznych wieszczów, szukając w nich prawdy 
o życiu, spełnienia swojego losu. Wyszedłem 
z  koncertu głęboko poruszony. Nazywają 
Stana artystą nieugiętym, nieulegającym sys-
temom politycznym i  modom, obywatelem 
świata, lecz śpiewającym po polsku wszędzie 
tam, gdzie zapomniano już języka ojczyste-
go, krzewiącym najwyższe wartości kultury 
narodowej, wyśpiewującym najpiękniejsze 
strofy poezji polskiej. A wszystko zaczęło się 
w Rzeszowie…

TU SĄ MOJE KORZENIE
Rozmowa ze Stanem Borysem z 2004 roku

   Pańskie koncerty przywołują na myśl 
dawne religijne misteria. Głęboki nastrój, 
przejmująca, dramatyczna muzyka, ważkie 
teksty…

– Źródło mojej muzyki jest tu, w Rze-
szowie. Tu są moje korzenie. Tu uczyłem się 
recytatorstwa, tu spotkałem wspaniałych lu-
dzi, którzy ukształtowali mnie na całe życie. 
Tu nauczyłem się szacunku do słowa. Staram 
się o tym nie zapominać w Ameryce, w któ-
rej żyję od 28 lat. Cały ten czas żyję w kręgu 
uniesienia poetyckiego głęboką twórczością 
C.K. Norwida, J. Słowackiego, K.I. Gałczyń-
skiego i innych.
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Piotr Rędziniak

Przeglądowa wystawa 
członków okręgu rze-

szowskiego Związku Pol-
skich Artystów Plastyków 
prezentowana w  Biurze 
Wystaw Artystycznych 
w  Rzeszowie jest najwięk-

szą i  najważniejszą wystawą przygotowywa-
ną przez zarząd rzeszowskiego okręgu ZPAP 
we współpracy z BWA w Rzeszowie z udzia-
łem sponsorów. Wystawa daje możliwość 
artystycznej konfrontacji bieżącej twórczej 
aktywności artystom plastykom, członkom 
rzeszowskiego okręgu ZPAP. Zrzeszeni w tym 
związku artyści reprezentują różne środowi-
ska i  miejsca zamieszkania naszego regionu. 
To pracownicy akademiccy, konserwatorzy 
i muzealnicy, etatowi pracownicy i działacze 
instytucji kultury, ale również prowadzący 
indywidualne działalności, jak również wolne 
zawody.

To artyści przede wszystkim z  Rzeszo-
wa, ale również Przemyśla, Jarosławia, Tar-
nobrzega, Krosna, Ropczyc, Sanoka i  wielu 
okolicznych miejscowości. W ostatnich latach 
dzięki wzmożonej pracy poprzedniego zarzą-
du pod kierownictwem artysty grafika Mar-
ka A. Olszyńskiego, jak i  obecnego prezesa 

ŚWIĘTO ŚRODOWISKA
Biennale ZPAP 2014–2015 

Piotra Worońca Juniora, okręg rzeszowski 
pozyskał w swoje szeregi kilkunastu młodych 
artystów, nowych członków. 

Biennale ZPAP to swoiste święto śro-
dowiska, które na płaszczyźnie artystycznej 
pragnie spotkania, konfrontacji i dialogu tak 
różnych postaw oraz manifestacji indywidu-
alności. Tym bardziej wystawa była niemałym 
wyzwaniem dla ekspozycji ich dzieł i mam na-
dzieję (jako komisarz tej wystawy), iż będzie 
gratką dla miłośników i odbiorców sztuki.

W drugiej sali wystawowej BWA pre-
zentacja malarstwa Anny Lenkiewicz 

z Warszawy. Artystka była jurorem poprzed-
niej edycji konkursu organizowanego przez 

Anna Lenkiewicz – „Złote góry”, akryl na płycie, 
130  x 110 cm

BWA w Rzeszowie – Obraz, Grafika, Rysunek, 
Rzeźba Roku 2014. Studiowała malarstwo 
w Harrow School of Arts w Londynie i w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom 
uzyskała w  pracowni prof. K. Studnickiej 
i  prof. W. Sadleya. Pracowała w  londyńskim 
wydawnictwie, opracowując graficznie ency-
klopedie i  publikacje naukowe. Po powrocie 
do Polski organizowała Warszawski Miesiąc 
Malarstwa – cykliczny projekt wystaw orga-
nizowany przez okręg warszawski ZPAP oraz 
wystawy zbiorowe w Szwecji, Kolonii i Krako-
wie. Wyróżniona dwoma stypendiami twór-
czymi Ministra Kultury i Sztuki oraz stypen-
dium zagranicznym w Brukseli. Przez rok była 
dyrektorem jednego z  warszawskich domów 
kultury. Z funkcji tej zrezygnowała, gdy zosta-
ła wiceprezesem okręgu warszawskiego ZPAP. 

Uprawia malarstwo oraz rzeźbę kame-
ralną. Miała wiele wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą. Od ukończenia studiów 
uczestniczy w wystawach zbiorowych. Należy 
także do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. 
Jest członkiem Grupy Nieformalnej. Maluje 
cyklami. Inspiracje czerpie z pejzażu, martwej 
natury, przygodnie zaobserwowanych wnętrz 
i przestrzeni. Przetwarza je, upraszcza, tworzy 
syntetyczne lakoniczne „zachwyty” nad ota-
czającym ją światem. I do owych zachwytów 
zachęcam czytelników miesięcznika, którzy 
– jak sądzę – są zaprzyjaźnieni ze sztuką i czę-
stymi gośćmi rzeszowskiego BWA. Wystawy 
czynne od 15 października do 15 listopada br.

   Piotr RĘDZINIAK

17 września w  Galerii ICN Polfa miał 
miejsce wernisaż wystawy pn. Piotr 

Rędziniak w  kolorze przygotowany w  cyklu 
prezentacji artystów przez Podkarpackie To-
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, któremu 
przewodzi Jacek Nowak. Piotr Rędziniak 
doskonale jest znany naszym czytelnikom 
jako artysta plastyk, krytyk i  popularyzator 
sztuki. Na wystawie kolejny raz można było 
go podziwiać z twórczej artystycznej strony. 

W katalogu wystawy Piotr zapisał: „Za-
prezentowane w gościnnych progach ICN Po-
lfa w Rzeszowie prace to specjalnie przygoto-
wany zestaw, który w odróżnieniu od moich 
działań powiązanych ze strukturami, tkaniną 
– właściwie myśleniem przypisanym tkani-
nie: sploty, węzły, przeszycia – miał wyróżniać 
się kolorem. Jak się okazało nie ustrzegłem się 
od takiego myślenia i  w  tych «kolorowych» 
realizacjach nadal rządzi przeplot, nadal są to 
swoiste zamknięte już pomysły z rodziny pro-
jektowania wzorów na tkaniny. Dużą częścią 
tej wystawy jest zapoczątkowany (duży) cykl 
prac zatytułowany W  kręgu natury – Kręgi, 
w  którym spontaniczny, niekiedy przypad-
kowy gest i  ślad pędzla wytyczający spiralę 
zaplatam w geometryczny rygor przypomina-
jący piksele na ekranie komputera, co z kolei 
dało ciekawy efekt – niczym 3D. Choć kilka 

PIOTR W KOLORZE
Z cyklu prezentacji artystów przez Zachętę

prac będących malarskimi etiudami osnu-
tymi na kanwie pejzażu to realistycznego, to 
kosmicznego; we wszystkich kolor jest głów-
nym bohaterem, nie mam odwagi tej wystawy 
nazwać wystawą malarstwa. Dlatego wystawa 
nosi tytuł Rędziniak w  kolorze, tytuł który 
jest owszem – uogólnieniem, z którego jestem 
zadowolony, gdyż nie czuję się artystą, który 
stricte maluje, tka, czy rzeźbi albo rysuje…”.

Piotr Rędziniak zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, małą formą przestrzenną, 

a  szczególną uwagę przywiązuje do szeroko 
rozumianej sztuki włókna i papieru. Urodzo-
ny w Gorlicach w 1968 roku, w latach 1983–
86 kształcił się w  PLSP w  Rzeszowie w  spe-
cjalizacji kowalstwo artystyczne. W  latach 
1989–94 studiował w  PWSSP (obecna Aka-
demia Sztuk Pięknych) w Łodzi na Wydziale 
Tkaniny Form Przemysłowych. W 1995 roku 
uzyskał dyplom w  Pracowni Tkaniny Uni-
katowej prof. Aleksandry Mańczak. Aneksy 
do dyplomu wykonał w Pracowni Malarstwa 
prof. Marka Wagnera oraz w Pracowni Tka-
niny Dekoracyjnej prof. Krystyny Nadratow-
skiej-Górskiej. 

Od 1996 należy do ZPAP, jest członkiem 
zarządu ZPAP w Rzeszowie (obecnie trzecia 
kadencja). W 2000 roku – członek założyciel 
OST „Wiklina”. Zorganizował 20 wystaw in-
dywidualnych (Rzeszów, Przemyśl, Krosno, 
Sandomierz, Puławy, Tarnobrzeg, Bytom, 
Tarnów, Gorlice, Kielce, Busko-Zdrój, Bo-
lestraszyce). Brał udział w  ponad 70 wysta-
wach zbiorowych międzynarodowych, krajo-
wych eksponowanych w ponad 100 galeriach 
w  kraju i  za granicą z  zakresu malarstwa, 
rysunku, głównie tkaniny artystycznej, gdzie 
otrzymał kilka ważnych nagród i wyróżnień. 
Uczestnik i komisarz 12 wystaw organizowa-
nych przez ZPAP okręgu rzeszowskiego oraz 
kilkunastu plenerów wikliniarskich i  ma-
larskich. W  2010 nagrodzony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego za szczególne 
osiągnięcia artystyczne. 

   Andrzej OSIŃSKI

Piotr Rędziniak – ,,Krąg III”, tech. własna, papier,
50 x 50 cm
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ność – Nieobecność 
(2010); Samotność 
(2010); Brama (2009) 
z cyklu Nieuchronne; 
a  także sekwencyjne 
tryptyki rysunkowe: 
Zamknięty – uwol-
niony (2006–2007) 
z  cyklu Ciało i  ka-
mień.

Wystawa Joan-
ny Janowskiej-Au-
gustyn jest wydarze-
niem artystycznym 
wysokiej miary. Na wernisaż licznie przybyło 
międzynarodowe grono znawców, krytyków 
i  odbiorców sztuki oraz innych twórców. 
Wśród gratulacji dla artystki nie brakło słów 
uznania wyrażonego w  liście rzeszowskiego 
biskupa seniora Kazimierza Górnego.

Zawsze czuję dumę i  radość z powodu 
sukcesów rzeszowskich artystów na szer-
szym forum. To poczucie wspólnoty, god-
ności i więzi z miejscem, w którym żyjemy. 
Artystce gratulujemy prestiżowej nagrody 
i wspaniałej wystawy.

   Andrzej SZYPUŁA

Wystawę prac Joanny Janowskiej-Au-
gustyn, adiunkta na Wydziale Sztuki 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, można jeszcze 
zobaczyć do 18 paździer-
nika br. w  Międzynaro-
dowym Centrum Kultury 
w  Krakowie, Rynek 25, 
Galeria – Patio. Wernisaż 
miał miejsce 17 września 
2015 r. Wystawa obejmuje 
grafikę oraz rysunek i  wy-
nika z faktu, że artystka jest 
laureatką Grand Prix Mię-
dzynarodowego Triennale 
Grafiki – Kraków 2012.

Łacińskie sformuło-
wanie tabula rasa oznacza 
niezapisaną, czystą kartę. 
Jak sama autorka powiada: 
„stanowiąc tytuł wystawy, 
pojęcie to zostało potrak-
towane metaforycznie […] 
odsyłając do szeroko ro-

TABULA RASA
Wystawa prac Joanny Janowskiej-Augustyn w Krakowie

Joanna Janowska-
-Augustyn na otwarciu 
wystawy 

zumianej, otwartej możliwości. Staje się nią 
zarówno nadchodząca chwila wraz z  nie-
ustanną potencjalnością bycia tą ostatnią, 

jak i  spotkanie z  innym 
człowiekiem, czy wreszcie 
odsłaniająca się tajemni-
ca, rozciągniętego w  czasie 
i splecionego z życiem, pro-
cesu twórczego”.

Na wystawie można 
obejrzeć zestawy monu-
mentalnych prac graficz-
nych, wykonanych w  tech-
nice druku cyfrowego oraz 
klasycznych rysunków 
węglem i  pastelem. Prze-
dział czasowy ekspozycji 
obejmuje prace powstałe 
w  latach 2006–2015. Po-
kazano m.in. serie grafik: 
Rozważania o  duszy i  ciele 
(2014–2015); Pamięć (2012); 
Kolej rzeczy (2011); Obec-

Joanna Janowska-Augustyn – „Mi-
serere” z  cyklu „Milczenie” – rysunek, 
węgiel, sucha pastel,  100 x 70 cm, 2014 
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klapsem 
po filmach

Adam Kus

Dyskusyjny Klub Fil-
mowy Klaps działają-

cy w  Wojewódzkim Domu 
Kultury w  Rzeszowie za-
prasza na kolejne, specjalnie 
wyszukane i  interesujące 

tematycznie propozycje. Miesiąc rozpoczę-

Dominik Nykiel

Ten dokument był we 
wszystkich rzeszowskich 
kinach. W  jednym nawet 
przedłużono jego granie 
o  tydzień. A  jednak nasza 
dekaefowska publiczność, 

wypełniająca po brzegi salę widowisko-kino-
wą w WDK, zdecydowała, że chce zobaczyć 
film o Amy Winehouse w Klapsie. I oto jest, 
na specjalne życzenie klubowiczów znajdzie 
się w naszym miesięcznym repertuarze. 

Jeśli chodzi o  Amy Winehouse, to ni-
gdy nie byłem zainteresowany ani jej osobą, 
ani jej twórczością, więc nie śledziłem tego, 
co dzieje się w jej życiu. Chociaż wiedziałem, 
kim była i  jak skończyła. (Chyba każdy sły-
szał, że żyła szybko i umarła młodo – w wie-
ku 27 lat). Ale na film poszedłem z wielką cie-
kawością. Tym bardziej że okazał się on dla 
kin frekwencyjnym zaskoczeniem. Chciałem 
sprawdzić na sobie jego siłę oddziaływania. 

ła (5.10) najdłużej oklaskiwana na ostatnim 
Festiwalu Filmowym w Gdyni Noc Walpurgi 
w reż. Marcina Bortkiewicza. Na kolejnym 
filmowym spotkaniu (12.10) był film pt. Go-
łąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu 
Roya Anderssona. W  trzeci poniedziałek 
miesiąca (19.10) będzie Druga szansa w  reż. 
Susanne Bier. To mroczny thriller, a  jed-
nocześnie film psychologiczny. 
Pełna przemocy, prowokująca 
i  zmuszająca do myślenia opo-
wieść laureatki Oscara i Złotego 
Globu za film W  lepszym świe-
cie oraz Europejskiej Nagrody 
Filmowej za Wesele w  Sorrento. 

Miesięczny repertuar zakończy (26.10) bio-
graficzny, znakomity dokument muzyczny 
pt. Amy, reż. Asif Kapadia. Będzie to przej-
mująca opowieść o obdarzonej wyjątkowym 
talentem artystce Amy Winehouse.

Jak co miesiąc, szczególnie zapraszamy 
tych ciągle niezdecydowanych miłośników 
dobrego filmu i zapewniamy, że udział w na-

szych poniedziałkowych pro-
jekcjach nie wymaga żadnych 
formalności. Zachęcamy do wy-
kupienia miesięcznego karnetu, 
który gwarantuje Państwu oglą-
danie filmów w bardzo korzyst-
nej cenie.   

I  śmiało mogę powiedzieć, że 
jest to jeden z  najlepszych, jeśli 
nie najlepszy film dokumental-
ny o  artyście, jaki kiedykolwiek 
widziałem. Pochłonął mnie, 
wciągnął, a  im dalej, tym bardziej zasysał. 
Bo z  obserwatora nagle poczułem, jakbym 
stał się uczestnikiem i świadkiem tragiczne-
go życia Amy Winehouse, trzymającym tę 
domową kamerę, do której tak często miz-
drzyła się. I to jest wielka siła filmu: mnóstwo 
amatorskich nagrań (wykonanych przez jej 
najbliższych), pozwalających zobaczyć, jaka 
była Amy w życiu, a  jaka na scenie. Dlatego 
ten film jest niesamowicie przenikliwy, do 
bólu bezpośredni i daje w miarę pogłębiony 
(i uporządkowany) obraz osoby Amy i  tego, 
co się z nią stało. Wskazuje przyczyny proble-
mów artystki, ale nie wytyka nikogo palcem. 
Chociaż po jego obejrzeniu ma się ochotę 
rzucić kilkoma nazwiskami… I  nie sposób 
też pominąć przy tym roli mediów, które 
wyniosły ją na same szczyty, by ostatecznie 
wyśmiać i zmieszać z błotem. Jednak przede 

wszystkim dokument pokazuje 
ją jako kobietę wrażliwą, kru-
chą i  delikatną, przez którą od 
najmłodszych lat przemawiały 
uczucia, emocje i muzyka, a któ-

ra od zawsze była zagubiona. W dodatku ze 
skłonnościami autodestrukcyjnymi. I  wy-
raźnie w  pewnym momencie zaczęła wołać 
o pomoc. Jednak niektórzy albo tego nie sły-
szeli, albo nie chcieli tego słyszeć. 

Teraz to Państwo będziecie mieli oka-
zję zobaczyć tę przejmującą historię młodej 
artystki. I jeśli nawet nie słyszeliście ani jed-
nego jej utworu (ale na pewno słyszeliście, bo 
np. Rehab bardzo często pojawia się w  róż-
nych rozgłośniach), ani nie kojarzycie samej 
osoby Amy Winehouse, to i tak uważam, że 
warto i trzeba obejrzeć ten film. Już nie tylko 
ze względu na to, że dowiecie się, kim była 
Winehouse. A gwarantuję, że po tym seansie 
o niej już nie zapomnicie. Ale przede wszyst-
kim dlatego, że to kawał dobrego, rzetelnego 
i uczciwego kina dokumentalnego. A takich 
nigdy za wiele.    
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JAGNA NA PREMIERA

W naszej Najjaśniejszej nastała moda na niewieście premierowanie. Po nie-
udanym rządzeniu klęcznikowej Hanny Suchockiej zaprzestano kobie-

cych eksperymentów. Do czasu premierostwa Ewy Kopacz. Skoro techniczny 
spec od wszystkiego, prof. Gliński, nie wypalił, a raczej spalił, mężowie prawi 
tudzież sprawiedliwi sięgnęli również po białogłowę i wyszło Szydło z worka 
zamiast Prezesa I Ogromnego i wiceprezesa Macierewicza, tego od zamachnię-
cia smoleńskiego. Także Zjednoczona Lewica przesunęła do drugiego szeregu 
zgranych wodzów, a postawiła na sympatyczny, ciepły i w dodatku inteligentny 
wizerunek Barbary Nowackiej. Teraz pora na ludowe koniczynki. Nie widać 
jednak u  nich jakiejś topowej działaczki równej wyżej wspomnianym, takiej 
Reni Beger. 

Powinni znaleźć coś dla siebie charakterystycznego. Najdoskonalszym 
wzorcem jest chyba Jagna Dominikowa vel Borynowa z reymontowskich Chło-
pów. Jagusia przecież posiadała nieograniczoną zdolność koalicyjną w kwestii 
lokowania swoich uczuć. Erotyczną koalicję zawiązała z władzą, czyli wójtem, 
chłopskim bisnesmenem Boryną, jego spodziewanym spadkobiercą Antkiem, 
duchowieństwem w postaci kleryka, a nawet lewicującym aktywistą chłopskim, 
Mateuszem. Rzeczywiście, Jagna to prawdziwy chłopski skarb zdolny dogodzić 
wszystkim. Ma, niestety, jeden drobny feler. Za taką pojemność uczuciową wy-
wieźli ją ze wsi na kupie gnoju. 

DEMOKRATURA

Czegoś takiego możemy spodziewać się po ewentualnych rządach PiS. Tak 
orzekł Ryszard Kalisz, definiując w  ten sposób nowy system sprawowa-

nia władzy. Ciekawy twór językowy urobiony z  pojęć demokracja i  dyktatu-
ra. A może karykatura lub kreatura? E, chyba nie! Wydaje mi się najbardziej 
prawdopodobnym, że posłowi Kaliszowi chodziło o dyktaturę pod kapeluszem 
demokracji. Ta bowiem spełniać ma tu jedynie propagandową mgławicę, skry-
wającą zamordystyczną rzeczywistość. Coś w tym jest! Nie tak znowu odległe 
dwuletnie rządy tej formacji dowodnie to wykazały. I  nie pomogą tu najlep-
sze zaklęcia, że było inaczej. Dla odmiany Ryszard Petru dostrzega zagrożenie 
pislamizacją naszego życia politycznego. Też nieciekawa perspektywa, bo to 
jeszcze większa skala dyktatury, bowiem dochodzi przymus religijny i prawo 
szariatu. Nie powiem, dodatkowy tytuł byłby dla prezesa nie byle ozdobnikiem. 
Ajatollah Prezes I Ogromny! Zresztą, jeśli rozłożyć ten islamski tytuł dostojni-
ka religijnego, to wyjdą nasze polskie korzenie. A ja to Lach! Do tego dorzucić 
mułłów Macierewicza, Błaszczaka oraz Brudzińskiego i powstanie wielka rada 
islamu polskiego. Niestety, nie będzie tu miejsca ani dla Beaty Szydło, ani dla 
posłanek Kempy czy Pawłowicz. Kobiety są w mizernej cenie w islamie. W hie-
rarchii plasują się za wielbłądem. Nawet do stołu w męskim towarzystwie nie 
mogą zasiąść, a co dopiero do stołu obrad.

ŚMIECIOWE JEDZENIE

Tak określili ministrowie edukacji i zdrowia wszelkiego rodzaju niezdrowe 
jadło, oferowane w szkolnych sklepikach i stołówkach. Dlatego zakazali ta-

kiego geszeftu w szkołach. Ponoć wyłącznie z tego powodu coraz więcej naszej 
dziatwy ma posturę zawodników i  zawodniczek sumo, zamiast modelowych 
wieszaków na garderobę. Zatem wydano wojnę wszelkiego rodzaju: słodyczom, 
chipsom, drożdżówkom, cukrowi, soli i  tym podobnym śmieciom konsump-
cyjnym. W glorii pozostały: owoce, warzywa, niesłone dania i bezcukrowe spe-
cjały, które akurat od pradziejów równo olewają małolaty. Zdumiewająca jest 
naiwność takich decydentów, poważnych przecież ludzi. Żaden tego typu zakaz 
niczego jeszcze w Polsce nie rozwiązał. Nawet gen. Jaruzelskiemu nie udało się 
otrzeźwić rodaków zakazem sprzedaży gorzały do godziny 13. Od razu rozkwi-
tło meliniarstwo. A wskaźniki spożycia ani drgnęły. Teraz szkolna gawiedź ob-
ciążyła swoje tornistry solą, cukrem i słodkościami kupowanymi po drodze do 
szkoły. W szkołach pojawiła się nawet dilerka chipsowo-batonowo-drożdżów-
kowa. Prawdziwy wolny rynek. Problem jest zdecydowanie rozwojowy. Pani 
minister od edukowania wyjednała u tego od zdrowia zgodę na handel droż-
dźówkami jako swój sukces. Czy może być coś weselszego? Zamiast brnąć w ob-
szary absurdu, lepiej poważnie zabrać się za edukację w kwestii racjonalnego 
żywienia (i to nie tylko wśród dzieciarni) oraz popularyzację sportu szkolnego. 
No, i gdzie tu głodujące dzieci? Te pewnie najedzą się za rządów PiS. Ale wstydu.

 Roman MAŁEK

CO RZEKNIE  
TO BRECHNIE

Nasz nowy prezydent naobiecywał był przed wyborami lu-
dziom tyle, że aż głowa boli. Obniżenie wieku emerytalnego, 
pieniądze na każde dziecko, bezpłatne przedszkola, podwyż-
szenie kwoty wolnej od podatku, likwidację gimnazjów. Ale 
obiecał też, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Moja 
teściowa babcia – pochodząca z  Iwano-Frankiwska, wtedy 
Stanisławowa, kobieta światła dzięki państwu radzieckiemu, 
które zafundowało jej kilkuletnią wycieczkę krajoznawczą 
na Syberię i do Kazachstanu – miała takie ulubione kreso-
we powiedzenie: Co rzeknie, to brechnie (skłamie). Teraz by 
miała radochę, słuchając obietnic nie tylko Dudy prezydenta, 
ale i przewodniczącego, bo obaj są siebie warci, wszak „chło-
paki nie płacą”, a także innych podnóżków wodza.

Obecny prezydent, zwany też prezydentem wszystkich 
biskupów, jadąc po instrukcje do prezesa, potwierdził, że jest 
jego wyznawcą i  wpisał się znakomicie w  praktyki IV RP. 
Wtedy to, przypomnę, od pocałowania ręki prezesa zaczyna-
li dzień panowie Marcinkiewicz, Jurek, druga osoba w pań-
stwie po prezydencie, ministrowie i szefowie służb, i to kiedy 
ten nie był jeszcze premierem. Prezydenta to nie dotyczyło, 
bo był bratem bliźniakiem prezesa. Duda to nie brat, więc nie 
zasługuje na traktowanie zgodne z formalnościami przysłu-
gującymi głowie państwa. Nie ma więc złudzeń, kto będzie 
sprawował władzę po ewentualnych wygranych wyborach 
przez PiS. Na pewno nie Duda, którego prezes wyciągnął 
z odległego szeregu partyjnego, człowiek z plasteliny, gotowy 
na całkowite oddanie. Nocny dywan u prezesa to nic innego, 
jak scena filmowa z Ojca chrzestnego. Kolejni przedstawiciele 
rodziny Corleone wiedzą, że za faktyczną władzą jest tylko 
fasada, więc wchodząc do gabinetu „ojca chrzestnego” całują 
go w rękę, przyjmując namaszczenie i błogosławieństwo.

I  „rodzina” polityczna Kaczyńskiego zorganizowana 
jest według reguł partii totalitarnej, którą najtrafniej zobra-
zował Majakowski: „Mówimy – Lenin, a w domyśle – partia, 
mówimy – partia, a w domyśle – Lenin”. Wódz może zrobić 
w niej wszystko, wyrzucić wszystkich, nawet siebie. I taka też 
jest wizja Polski tego człowieka, kierowanej ręką jego i  tyl-
ko jego. Wtedy będzie to Polska. Jak coś nie wyjdzie, zawsze 
można nakazać śpiewanie „Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie”, albo zorganizować marsz poparcia. Wyrazem tej wi-
zji jest wymyślony projekt konstytucji PiS, legalizujący zaka-
muflowaną dyktaturę. 

Choć złośliwi twierdzą, że Kaczyński nakazał Dudzie, 
aby ten zrobił wszystko, by PiS przegrał wybory. Bo inaczej 
będzie tragedia. Zwłaszcza po rozbuchanych i kosztownych 
brechach Dudy i Szydło praktycznie wszystkim – górnikom, 
rolnikom, dzieciom, bezrobotnym, rencistom i  emerytom, 
chorym – jego państwo wyjdzie czkawką. A  poza tym, jak 
on sam miałby funkcjonować, nie mając wrogów i teorii spi-
skowych? Bo poza tym nie ma nic innego do zaoferowania. 

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Historia medy-
cyny to historia 

ludzkości. Od zawsze 
kogoś coś bolało i od 
zawsze trzeba było 
szukać jakiegoś an-

tidotum. W  każdym zakątku naszego globu 
powstawał specyficzny system medycyny 
ludowej, wykorzystujący istniejące na da-
nym terenie dary natury, wierzenia i lokalne 
przekonania filozoficzne. Dlatego też jeden 
system medyczny tak bardzo różni się od in-
nego, szczególnie podejściem do człowieka. 
Jedną z najstarszych jest medycyna tybetań-
ska – liczy sobie bowiem prawie 5000 lat. Swój 
rozkwit zawdzięcza praktykom tybetańskich 
mnichów, żyjących w niedostępnych klaszto-
rach w  wysokich partiach Himalajów. Wie-
dza medyczna tych skromnych, pełnych po-
kory mnichów uczyła człowieka, jak ma pa-
nować nad swoim ciałem, jak zdrowo żyć i jak 
radzić sobie w  sytuacjach, kiedy równowaga 

Medycyna Wschodu

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Umocnisz swoją pozycję, 
zyskasz uznanie w pracy i w rodzinie.

Byk (21 IV–20 V) Ureguluj swoje sprawy ro-
dzinne, bo później będzie trudniej.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Dla zakochanych ideal-
ny moment na zaręczyny.

Rak (22 VI–22 VII) Nie lekceważ żadnych sy-
gnałów swego organizmu.

Lew (23 VII–23 VIII) Teraz poznasz ciekawych 
ludzi, nawiążesz znajomości i przyjaźnie.

Panna (24 VIII–22 IX) Szykuj się na przypływ 
gotówki.

Waga (23 IX–23 X) Możesz sobie pozwolić na 
odrobinę szaleństwa na wyjeździe.

Skorpion (24 X–22 XI) Wielka miłość, wielkie 
pieniądze i wielkie zazdrości.

Strzelec (23 XI–21 XII) Koniecznie złóż wizytę 
dentyście i... teściowej.

Koziorożec (22 XII–20 I) Odpowiedzialne za-
jęcie zmusi cię do jeszcze większego zaangażowa-
nia nawet całej rodziny.

Wodnik (21 I–19 II) Bardziej uwierz w siebie 
i śmiało myśl o zmianie stanu cywilnego.

Ryby (20 II–20 III) Bałagan i pośpiech to źli do-
radcy. Zastanów się, zanim coś powiesz.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Jerzy 
Maślanka
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SEROWIEC 
Z JABŁKAMI

Ciasto: 3 szklanki mąki • 
1  szklanka cukru pudru • 1 kostka margary-
ny • 4 żółtka • cukier waniliowy • 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia • 1 łyżka śmietany (ale 
tylko wówczas, gdyby ciasto było za twarde).
Przesiać mąkę, wyłożyć schłodzoną margary-
nę i posiekać dokładnie nożem, dodać pozo-

LIMERYKIZastanów się

***
Wieczność wydaje się ze wszech miar 

niezasłużona. Ani ofiarowana w nagrodę, ani 
też zadana za pokutę!

***
Bici w ciemię uwielbiają ciemiężyć…

***
Co się kurczowo trzyma, to się kurczy.

Polonus z Nowego Jorku
zagościł w kraju do wtorku
żeby pojeść żurku,
kozę paść na sznurku.
Życie nabrało kolorków.

energetyczna organizmu została zachwiana 
i  trzeba było szukać sposobów, aby ją odzy-
skać. Ludzie Wschodu uważają, że choroby 
i cierpienia nie przychodzą z zewnątrz i nie są 
jakąkolwiek karą od bóstw. To my sami na nie 
ciężko pracujemy, nie przestrzegając podsta-
wowych zasad współżycia z otaczającym nas 
światem, nie umiejąc panować nad emocja-
mi, hodując w sercu nienawiść zamiast miło-
ści. Do tego należy dodać „uroki” cywilizacji, 
które w ogromny sposób rozregulowują nasz 
organizm, czyniąc go podatnym na wszelkie 
choroby. Dalajlama zapytany co najbardziej 
zadziwia go w ludzkości odpowiedział: „Czło-
wiek – ponieważ poświęca swoje zdrowie, by 
zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swo-
je pieniądze, by odzyskać zdrowie. Ciągle jest 
zaniepokojony swoją przyszłością i nie cieszy 
się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani 
w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, 
jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umie-
ra, tak naprawdę nie żyjąc”.   

stałe składniki, zagnieść błyskawicznie cia-
sto i włożyć do lodówki na 1 godzinę.
Masa serowa: 1 kg serka homogenizowanego 
• 4 żółtka • 8 białek • 1 szklanka cukru pu-
dru • 1 budyń waniliowy lub śmietankowy • 
bakalie. Ponadto ½ kg jabłek.
Żółtka utrzeć z cukrem do białości, dodać 
porcjami serek, budyń i resztę składników. 
Ubić pianę z białek na sztywno, wyłożyć na 
masę serową i delikatnie wymieszać. Połowę 
ciasta zetrzeć na tarce wprost na blachę wy-
łożoną pergaminem. Obrane jabłka pokroić 
w plastry i ułożyć na cieście, posypać baka-
liami. Nałożyć masę serową, a na nią zetrzeć 
resztę ciasta. Piec ok. godziny w 200 st. C.

NAGROBEK WŁAMYWACZA
O los jego martwić się nie trzeba,
bo dorobił klucz do nieba.

WZMAGA DYSCYPLINĘ
Strefa 
szefa.

OBŁUDNIK
Ponad swoje siły
stara się być miły.

NAGROBEK ŻOŁNIERZA
Trudno uwierzyć
na baczność leży.

Czesław P. Kondraciuk

Powtórka  
z rozrywki

W Rzeszowie krąży wieść niepojęta:
wolny ma fotel być prezydenta!
Dziś panujący nasz wódz łaskawie,
pragnie odpocząć sobie w Warszawie.

W Senacie to jest zadowolenie,
trochę pracujesz, a resztę drzemiesz.
No bo nawału nie masz roboty,
a zawsze skubniesz te kilka złotych.

W mieście już idzie piękna komedia,
a podsycają to wszystko media.
Kiedy w ratuszu powstanie luka,
to kandydata należy szukać?

I niewątpliwie to się okaże,
z bilbordów ruszą znajome twarze,
może to akcja być młodzieżowa,
może PiS ratusz chce zaszlachtować?

Już dziś w urzędach trwa trwogi fala,
kto później będzie nas op…
Ileż stracimy dobrej rozrywki,
kiedy nam znikną operatywki.

Drżą i zastępcy, i referenci,
w Nowy Rok będą w izbie pamięci.
Powoli znika uśmiech z ich twarzy
Choć doświadczeni to gro-to-łazi.

Z zapisów prawnych ten fakt wynika,
nadejdą czasy pełnomocnika.
Gdyby on w mieście chciał rządzić dalej,
musi pospiesznie oczyścić zalew.

PS
Od was zależy, wyborcy mili,
prawda to będzie czy prima aprilis?
Skrycie przypuszczam, obym się nie mylił,
pewnie to znowu prima aprilis!

KŁOPOTY ADAMA 
Stracił żebro, 
zyskał żonę, 
teraz traci 
wciąż mamonę… 

CNOTLIWA 
Poczekajmy – mówi dziewica 
– na zachód księżyca. 

Mieszkała kiedyś w centrum Zagórza
śliczna księżniczka imieniem Róża.
Niestety… gdzie nie spojrzała,
tam wzrokiem gromy rzucała.
Mówiono więc na nią „Lady Burza”.



Rzeszów 
ul. Budziwojska 465
godz. otwarcia: 
pon. – sob. 6:00 – 21:00
niedziela     8:00 – 20:00

Zapraszamy 
do naszych sklepów

www.zielonykoszyk.eu
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DOMINIK
Dorota 

Zobacz więcej na zjednoczona-lewica.pl
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Nasz człowiek w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  
DLA  ROZWOJU  RZESZOWA  I  PODKARPACIA
–  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  SPÓŁDZIELCZOŚCI

Zobacz więcej na zjednoczona-lewica.pl

WYBORY DO SEJMU I SENATU
Nasi kandydaci do parlamentu  Zawsze w imieniu naszego stowarzyszenia prosimy – głosujmy na osoby z Rzeszowa.  

Wybierzmy kompetentnych, sprawdzonych w działaniu społecznym i gospodarczym ludzi. Takimi są na pewno do Sejmu Dorota Dominik,  
Anna Kowalska i Wiesław Buż, a do Senatu prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 

25 października 2015 roku
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