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Mariola Łabno-Flaumenhaft  
i Robert Żurek
w spektaklu „Coś w rodzaju miłości”. 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie
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TYLKO TY

O, wzorze nasz niedościgniony,
stojąc przed zamkiem na drabinie,
twe słowa jak klasztorne dzwony
biją: że nie zginęła i nie zginie!

Tyś jest powagą, choć się śmieją,
że ciągłych knowań rosną ci skrzydła,
a byłeś wiarą i nadzieją,
gdy nagle z worka wychodzi szydło.

Tylko ty – zadziwić możesz cały świat.
Tylko ty – poprawisz, co nie zdążył brat.
Osłodzisz nam kolejne życia dni. 
Tylko ty, tylko ty, tylko ty!

Tylko ty odkrywasz prawdy nieodkryte.
Tylko ty poświęcasz cały autorytet,
by udowodnić przekonania własne,
że czarne to jest białe, a białe to jest jasne.

Tylko ty ukryty teraz gdzieś tam w kącie.
Tylko ty, gdy czasem niedomaga prącie,
ustawą dokonałeś dużo więcej już,
że mamy to – fenomenalne 500+.

Tylko ty kultury oraz gracji wzór.
Tylko ty, gdy pierwszy nam zapieje kur,
panienki i mężatki, to na świat słychać echem,
podniecasz swym zaskakującym uśmiechem.

Tylko ty, to żadna przecież samowolka.
Tylko ty potrafisz rozpracować Bolka.
Tylko ty bitewne uruchomisz lance.
I ruszysz w bój – naczelnik na kasztance.

PS
Tylko ty, nasz dobrodzieju i łaskawco.
O tobie lud wykrzyknie gromko: zbawco!
Opornych skruszysz tak jak Berlina mury,
imieniem twym nazwiemy nasz pałac kultury.

Bogdan Loebl wraca do Rzeszowa – tak 
zachęcała Wypożyczalnia Muzyczna, 

filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Żeromskiego 2 na spotkanie 
z  poetą w  sobotę 5 marca br. Było to jedno 
z  wielu miejsc w  naszym mieście w  cyklu 
promocji najnowszej książki Słucham głosu 
serca, wydanej przez Wydawnictwo „Gru-
pa M-D-M” pod koniec ubiegłego roku. Jest 

to literacka rozmowa, którą Jarosław Sawic 
prowadzi z Bogdanem Loeblem, a ten z dro-
biazgowymi wręcz szczegółami wspomi-
na swoje życie i  przede wszystkim twórcze 
w  nim, ważne dla niego i  jego czytelników, 
fakty. Spotkania po 30 latach, odkąd pisarza 
tu nie ma, bo mieszka ze swą żoną Hanią 
w  Józefowie pod Warszawą. – Rzeszów był 
ważny w moim życiu, bo tu poznałem swo-
ją żonę – potwierdzał poeta w  rozmowach 
z czytelnikami. To ona właśnie uwieczniona 
została w poetyckim obrazie Loebla do blu-
esowej muzyki Tadeusza Nalepy i utrwalona 
w  ciągle budzącym podziw utworze Anna 

BLUES I WSPOMNIENIA
Bogdan Loebl w Rzeszowie

w  niezrównanym wykonaniu Stanisława 
Guzka vel Stana Borysa z grupą Blackout. 

Książkę czyta się szybko, jej lektura 
wchłania. Polecam to sprawdzić. Jest w  niej 
na końcu doklejona płyta, z  której można 
usłyszeć samego Bogdana Loebla, jak czyta 
swój poemat – owe poetyckie Rozmowy z Mi-
strzem, a które to utwory muzycznie przeka-
zuje równie legendarny Józef Skrzek. Nota-

bene Szósta rozmowa z Mistrzem ukazała się 
w  naszym „Wersie” zanim jeszcze Podkar-
packi Instytut Książki i Marketingu Jerzego 
Fąfary wydał w książkowej postaci w całości 
ów poemat filozoficzno-liryczny. Fąfara, sam 
również pisarz i  poeta, prowadził wszystkie 
spotkania podczas obecnego marcowego po-
bytu Loebla w Rzeszowie. 

Z  książki Słucham głosu serca pra-
wie wszystkiego można dowiedzieć się o  B.   
Loeblu i  kontekstach, w  jakich na Kresach 
Wschodnich, a później w powojennej Polsce 
dorastał, uczył się, studiował polonistykę na 
UJ, pracował wędrując po kraju. Rzeszów 

oldBreakout w sali koncertowej im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów
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w  jego dotychczasowym, już prawie 84-let-
nim życiu, zapisał się trwale. Mieszkał tu 
i tworzył przez 22 lata. Niektórych to nawet 
irytuje, gdy w rozmowach i na każdym spo-
tkaniu uporczywie, zapewne z właściwą mu 
przekorą, wyraża wdzięczność „dla towa-
rzysza Władysława Kruczka”, 
który go do Rzeszowa zapro-
sił, gdzie było wtedy dopiero 
czterech literatów zrzeszonych 
w  ZLP. Loebl miał wspomóc 
to środowisko, aby mógł u  nas 
powstać oddział Związku Li-
teratów Polskich, co formalnie 
stało się 1 czerwca 1967 roku 
– pierwszym prezesem był Je-
rzy Pleśniarowicz, ale także 
i  Loebl w  późniejszych nieco 
latach przewodził oddziałowi. 
Otóż I  sekretarz wojewódzkiej 
instancji PZPR, Kruczek, przez 
Loebla wdzięcznie jest zapamiętany jako ten, 
który zachęcił poetę do osiedlenia tutaj przy-
dzieloną mu kawalerką przy ulicy Konopnic-
kiej. To mieszkanie, pierwsze własne lokum 
w  życiu Loebla, zdecydowało, że osiadł na 
dość długo w Rzeszowie. I gdy ktoś na spo-
tkaniu w  Polskim Radiu Rzeszów – które 
było organizatorem pobytu pisarza w  mie-
ście – zażartował, że w  takim razie moż-
na traktować, iż to Kruczek współtworzył  
Blackoutów, Loebl odrzekł, że ówczesny 
sekretarz na pewno zapisał się wieloma po-
zytywnymi decyzjami, by Rzeszów i  woje-
wództwo mogło się rozwijać. 

Mieczysław A. Łyp

Światło Trzeciego Dnia

Piszę słowo W i e l k a n o c
jak stary mądry poeta
lirycznie
rozpisuję je
na dwa flety i fortepian
na wieczorną pieśń
o tajemnicy miłości i zdrady
oddania i upadku
na tajemnicę mroku
tajemnicę światła i świtu
na tajemnicę bólu
i zmartwychwstania

Bądź miłosierny
chustą dobrego słowa
otrzyj
złowrogą twarz świata
w imię tamtego
na wieczność zatrzymanego gestu
Pozwól zakwitnąć
młodym sadom jabłoni

Niech blask ich kwiatów
i blask gałązki palmowej
rozjarzy
kruche światło nadziei

Rzeszów, marzec 2016 

Teresa Paryna
Popielec II

Fioletowa stuła opasuje marzec.
W zmarzlinę przedwiośnia
Popielec proch sypie…
Wnosisz Chryste swój krzyż
w nasze szybkie życie,
gdzie hałaśliwy smutek
i fałszywa radość.

Pobiegnę za Tobą
z grupą miejskich kobiet –
od stacji do stacji
przez zaułki mroku.
Znajoma Weronika
znów wybiegnie z chustą.
Sąsiad Cyrenejczyk
okaże swą litość.
Czułe serca matek
jak zwykle przeczują
zanim na rozstajach
znów Cię ukrzyżują.
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Blackout, a  potem Breakout, nie było przy-
padkowe. Piątkowy wieczór w Studiu im. Ta-
deusza Nalepy rozpoczął się też wspomnie-
niowym koncertem zespołu oldBreakout 
(m.in. gra w nim Krzysztof Dłutowski jesz-
cze z  Blackoutów, ale także np. młodszy, 
współczesny frontman, wokalista i gitarzysta 
Kazimierz Pabiasz, który przenosił słucha-
czy wokalnie w  klimaty bluesowe zespołów 
Nalepy). Koncertowano tu w  9. rocznicę 
śmierci patrona tego miejsca, a w godzinach 
południowych spotkano się pod pomnikiem 
rzeźbą Nalepy z gitarą, która stoi na chodni-
ku przy ul. 3 Maja od ponad pięciu lat. 

Bogdan Loebl obszernie rozwijał wątki 
związane z bluesową grupą. Blues bowiem – 
jak twierdzi – był kontynuacją jego wierszy, 
takim ascetycznym sposobem poezjowania 
do napisanej już muzyki. Poczynając od pa-
miętnego spotkania z  młodym Guzkiem, 
który przyszedł doń ze swymi próbami po-
etyckimi. Gdyby Stan Borys (poprzestańmy 
przy tym mianie artysty) nie zbliżył się wte-
dy do Loebla, nie byłoby i  potem pomysłu, 
by zachęcić poetę do stworzenia tekstów do 
muzyki Nalepy. Te szczegóły znajdą wszyscy 
w  książce. Ale o  tym, że to Loebl wymyślił 

Borysa mogli się dowiedzieć 
tylko uczestnicy spotkania w bi-
bliotece. To było wtedy, gdy wo-
kalista musiał rozstać się z  ze-
społem, usunięty nagle przez 
Nalepę. Próbował odnaleźć się 
w  Bizonach. Myślał o  nowym 
wizerunku artystycznym i  no-
wym mianie, może pseudoni-
mie. Loebl podpowiedział mu 
wtedy: Borys, Stach Borys. Ale 
artysta zmodyfikował: Stan 
Borys. I  tak zostało. Było to na 
placu Trzech Krzyży w Warsza-
wie. Bogdan Loebl zapamiętał 

ten fakt i miejsce, bo wpatrzony był w prze-
chodzącą akurat najpiękniejszą aktorkę, Ewę 
Wiśniewską.

Słuchacze wywoływali wspomnienia, 
pytali – pojawiały się dziesiątki nazwisk, 
m.in. innej legendy estradowej – wokalistki 
i  żony Nalepy, Miry Kubasińskiej. Krasił 
poeta te wspomnienia anegdotami. Zdały się 
nie mieć końca. Można tę opowieść przedłu-
żyć – powtarzam raz jeszcze – poprzez lektu-
rę książki Słucham głosu serca.

 Ryszard ZATORSKI 

W roku 2016 przypada setna rocznica 
śmierci oraz 170. rocznica urodzin 

Henryka Sienkiewicza. Podkreślając wyjąt-
kowość jego utworów, ich wymowę patrio-
tyczną oraz umiłowanie tradycji i polskiej 
historii przez pisarza, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwałą z 18 grudnia 2015 r. ustano-

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA 
Wirtualna wystawa w bibliotece

wił rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewi-
cza. Podejmowane w 2016 r. inicjatywy słu-
żyć mają bliższemu poznaniu i popularyzacji 
twórczości noblisty.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rzeszowie z tej okazji zaprasza do 
obejrzenia wirtualnej wystawy przygotowa-
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nej przez Agatę Rak z działu komputeryzacji 
procesów bibliotecznych, poświęconą auto-
rowi Trylogii.

Wystawa zawiera dokumenty w wer-
sjach cyfrowych pochodzące ze zbiorów 
WiMBP w Rzeszowie, Biblioteki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu. Na wystawie 
zaprezentowano m.in. książki poświęcone 
twórczości H. Sienkiewicza, albumy jubile-
uszowe zawierające portrety postaci i sceny 
z utworów pisarza, autografy dwóch wierszy 
Horacego tłumaczone przez Sienkiewicza. 
Autorka wystawy zachęca także do wysłu-
chania słuchowiska Latarnik nagranego ok. 
1966 r., z udziałem takich wybitnych ak-
torów, jak Aleksandra Śląska, Władysław 
Hańcza i Jan Świderski.

Portret H. Sienkiewicza pochodzi z książki T. Gra-
bowskiego – „Henryk Sienkiewicz jego żywot i dzieła 
na tle współczesnej epoki 1846–1916”

Wszystkie zgromadzone na wystawie 
publikacje dostępne są w wersjach pełnotek-
stowych na stronie Podkarpackiej Biblioteki 
Cyfrowej www.pbc.rzeszow.pl, a słuchowisko 
opublikowane zostało w portalu E-biblioteka 
e-biblioteka.rzeszow.pl /zakładka „Doku-
menty dźwiękowe – muzyka/. Wirtualna 
wystawa zawiera także tekst wprowadzają-
cy poświęcony życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza, bibliografię przedmiotową 
oraz wykaz stron internetowych dotyczących 
noblisty.

Zapraszamy do jej obejrzenia na stronie 
www.pbc.rzeszow.pl

 Bożena JANDA

Nie afiszował się zbytnio, prawie nieobec-
ny w sieci internetowej. Trudno znaleźć 

jego zdjęcia, nawet w  Teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej w  Rzeszowie, gdzie w  latach 
1979–1982 był dyrektorem naczelnym i arty-
stycznym, a i później tu obecny jako reżyser. 
Minęło już 70 lat jak istnieje nasz teatr i moż-
na by się pokusić o galerię jego zasłużonych 
postaci, poczynając od dyrektorów właśnie, 
aktorów i  reżyserów. I  umieścić ją, jeśli nie 
staje miejsca w teatrze, choćby w Internecie. 

Wojciech Zeidler zmarł 29 lutego 
2016 r. Urodził się 2 lutego 1940 r. w Warsza-
wie i  spoczął 9 marca na cmentarzu Bród-
nowskim w  stolicy. Był absolwentem wy-
działów aktorskiego, a  potem reżyserskiego 
warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej (obecnie Akademia Teatralna im. 
Aleksandra Zelwerowicza).

Aktorzy wspominają go dobrze. Anna 
Bienkiewicz-Kujałowicz: Bardzo mi go żal, 
był artystą fachowcem. Utrzymywał teatr 
na dobrym poziomie. Mariola Łabno-Flau-
menhaft: Było dla mnie, młodej aktorki, 
fantastyczną sprawą móc zagrać Amelię, 
żonę Wojewody, którego kreował wspaniały 

WSPOMINAJĄ GO DOBRZE
Wojciech Zeidler nie żyje

Krzysztof Chamiec, a  reżyserował Mazepę 
w 1999 r. w naszym teatrze właśnie Wojciech. 
Znakomicie jako aktor rozumiał i  pomagał 
nam aktorom. Tak było również, gdy wraz 
z  Robertem Chodurem wystąpiłam w  spek-
taklu Oskar i Ruth w reż. Zeidlera. Wojciech 
Kwiatkowski: Był to świetny reżyser, wyma-
gający w  pierwszym rzędzie wobec siebie, 
potem wobec kolegów aktorów. Wspaniały 
człowiek. Grałem u niego w Mazepie i Cudzie 
na Greenpoincie. Piotr Napieraj też wspomi-
na tę sztukę Redlińskiego w  reż. Zeidlera: 
Wydawał się na zewnątrz bardzo surowy, ale 
miał miękkie serce. Zawsze powtarzał, że ży-
cie jest cudem i należy się nim cieszyć, co też 
czynił.

Dystyngowany, rzec by o  fizjonomii 
arystokraty, towarzyski. Aktorsko debiuto-
wał w  1966 roku. W  warszawskim Teatrze 
Narodowym jako asystent Adama Hanusz-
kiewicza w Hamlecie z roku 1970 grał Hora-
cego, przyjaciela Hamleta (Daniel Olbrych-
ski) wymiennie z  Tadeuszem Janczarem. 
Wystąpił też jako Frejend w sławnych Dzia-
dach z roku 1967 w reż. Dejmka. W Teatrze 
im. Siemaszkowej też w roku 1981 zagrał gen. 

Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu. I wiele jesz-
cze ról teatralnych, radiowych i  filmowych. 
Ale przede wszystkim zapamiętany został 
z  realizacji reżyserskich i  organizatorskich. 
Bo był i w latach 1982–1986 dyrektorem na-
czelnym oraz artystycznym Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w  Opolu. I  onże stał też 
u  steru Teatru Rzeczypospolitej (zastępca 
dyrektora w latach 1987–1988). Inicjatywa ta 
warta jest odświeżenia, gdy to polskie teatry 
mogły prezentować na bieżąco w Warszawie 
swe najlepsze spektakle.

 Ryszard ZATORSKI
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Wojciech Zeidler

Bogusław Kobisz

Olga Szęszoł, bracia 
Radosław i  Szczepan 

Dembińscy, młodzi muzy-
cy, studenci w katedrze mu-
zyki dawnej Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego 
we Wrocławiu, Natalia Ga-

łęzka, studentka finansów i  rachunkowości, 
Milena Dworkiewicz i  Mateusz Bojda, stu-
denci dziennikarstwa – to grupa młodych lu-
dzi, miłośników muzyki dawnej (co nie prze-
szkadza im grać jazzu i  muzyki popularnej) 

BIESZCZADZKIE MUZYKOWANIE
Lista przebojów z XVIII wieku!

Młodzi muzycy z Wrocławia
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Stanisław Rusznica

W karnawałową so-
botę 6 lutego br. 

odbył się II Bal Przyjaciół 
Rzeszowa. Organizatora-
mi były Stowarzyszenie 
Krystyn Podkarpackich 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Po-
dobnie jak pierwszy bal, tak i  ten odbył się 
w Hotelu Rzeszów. Inicjatorom przyświecała 
idea integracji na płaszczyźnie towarzyskiej 
ludzi związanych z Rzeszowem nie tylko za-
wodowo, ale i  emocjonalnie. Tradycja orga-
nizacji balów w naszym mieście jest bogata. 
Jeszcze nie tak dawno były piękne bale prasy, 
prawników, dziennikarzy, nauczycieli. W re-
stauracjach przygrywały dobre orkiestry 
przez kilka wieczorów każdego tygodnia.

Nasz bal karnawałowy w tym roku był 
liczniejszy od poprzedniego. A  jaki będzie 

BAL PRZYJACIÓŁ RZESZOWA
Po raz drugi w Hotelu Rzeszów

czuk dawał sobie radę w atrakcyjnym prowa-
dzeniu zabawy. Aby tradycji stało się zadość, 
bal rozpoczęto polonezem. Korowód prowa-
dziły pary z zespołu Bandoska z rzeszowskie-
go WDK. Uczestnicy wybrali też Królową 
i Króla Balu – zostali nimi Anna Czenczek, 
dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej, oraz 
Marek Ustrobiński, wiceprezydent miasta. 

Organizatorzy nałożyli im 
korony, aby jeszcze lepiej 
mogli wyróżniać się wśród 
uczestników balu. 

Była też para z koro-
nami, na których widniały 
napisy Nasz Dom Rzeszów 
(Jadwiga Kupiszewska) 
i  Echo Rzeszowa (Roman 
Małek). Widać było, że 
na balu jest dużo czytel-
ników tych dwóch mie-
sięczników. Stwarzało to 
wymowną przyjacielską 
atmosferę.

 Stanisław RUSZNICA

przyjechali po raz kolejny 
z Wrocławia do Polańczyka. 
Przyjechali, żeby w dwa wie-
czory 19 i 20 lutego br. prze-
nieść nas w odległe czasy. 

Mogliśmy sobie wy-
obrazić i posłuchać tego, cze-
go prawdopodobnie słucha-
libyśmy przy okazji większe-
go spotkania towarzyskiego, 
żyjąc wiele lat temu. Dla-
tego inicjatywa tych mło-
dych muzyków zasługuje 
na uznanie. Fajnie tak sobie 
posłuchać muzyki, jakiej 
nasi praprapradziadkowie 
słuchali, pewno nie w  Po-
lańczyku, ale na jakimś dworze czy w pałacy-
ku myśliwskim. Wiele z  tych utworów, dziś 
nazywanych muzyką dawną, wówczas może 
nawet było światowymi przebojami. Pięknie 
brzmiała ukraińska ludowa pieśń Kozak czy 
Chodźmy chłopcze, w odległy czas przeniosły 
nas Rondeau G-dur i  Adagio G-dur (Sonata 
34) Karla Friedricha Abla. W  wypełnionej 
po brzegi sali po kilku dawnych utworach 

goście wysłuchali Tomka 
Kordeusza, znanego pol-
skiego barda, kompozytora, 
autora wielu znakomitych 
tekstów, animatora kultury 
ze Starachowic, który za-
śpiewał m.in. swoją balladę 
Niebieski fortepian o  Ukra-
inie, wojnie i  majdanie. 
Adam Glinczewski „Łysy” 
i  Przemek Chmielewski 
„Chmielu” ze swoimi gita-
rami przypomnieli nam wę-
drówki po bieszczadzkich 
szlakach, Jarek Dzień za-
grał kilka swoich utworów, 
a  następnie godnie zastą-

pił Andrzeja Szęszoła, którego parę godzin 
przed koncertem zmogła choroba. Szęszoł 
musiał wrócić do Mielca, ale Jarek przypo-
mniał nam w  jego imieniu m.in. o  „odlatu-
jących chłopakach na służbę do Pana Boga”. 
Żadnej polityki, żadnego biznesu, po prostu 
uczta muzyczna w Polańczyku.

W dzisiejszych czasach, gdy wiele emo-
cji wyraża się przy wykonywaniu muzyki 

słowem, gestem i  obrazem, media zalewają 
nas wielością wykonawców. Urządzenia, ja-
kimi dysponują do ich tworzenia, utrwalania 
i  przekazu pozwalają na tak zwaną „szybką 
twórczość”, Internet i  telefon komórkowy 
z piosenki napisanej rano do wieczora uczy-
nić mogą światowy przebój. 

Takie wieczory muzyczne to duża przy-
jemność. Słowem ubarwił je prowadzący 
Wojciech Maciaszek, a obiektywem aparatu 
fotograficznego utrwalił niezawodny „Jano”. 
Obecny na koncercie wójt gminy Adam 
Piątkowski w  kuluarowych rozmowach wy-
kazał duże zainteresowanie pomysłem or-
ganizatorów, żeby tego typu impreza stała 
się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym 
gminy i nabrała nieco większych rozmiarów. 
Sami wiemy, jak jest dzisiaj z  tzw. aktywno-
ścią społeczną, zatem ściągnięcie na kilka 
dni w  słotę i  pluchę do małego pensjonatu 
Szeptucha ponad setki ludzi z  różnych wo-
jewództw należy uznać za sukces. Po raz 
kolejny pokłon za zaangażowanie należy się 
niezmordowanemu Adamowi Iwanickiemu. 

 Bogusław KOBISZ

Tomasz Kordeusz

Bal rozpoczęto polonezem. Korowód prowadzi para z  zespołu Bandoska 
z WDK, w drugiej Krystyna Leśniak-Moczuk, organizatorka balu, z wicepre-
zydentem Markiem Ustrobińskim

następny, to nietrudno sobie już wyobrazić. 
Było bardzo dużo atrakcji i  niespodzianek. 
Wodzirej Arkadiusz Dorian Leśniak-Mo-

Jerzy Dynia

Dziś jest to zjawisko 
powszechnie znane. 

Od zarania folklor miejski 
był muzyką rzemieślników, 
kupców, studentów. Wraz 
z  rozwojem kapitalizmu 

stał się również muzyką bezrobotnych. Był 
muzyką ulic, zaułków, podwórek. Najbardziej 
rozmuzykowane były nie tylko Warszawa, 
ale też i Lwów oraz dzielnice robotnicze Ło-

FOLKLOR MIEJSKI 
Cianto, czyli ostro grać

dzi. Wędrujący od podwórka do podwórka 
instrumentaliści – lwowskie batiary, war-
szawskie cwaniaki, łódzkie andrusy – grali 
najczęściej na skrzypcach i cyjach, czyli akor-
deonach, na mandolinach, gitarach. Ubrani 
byli barwnie, w kolorowe, najczęściej w krat-
kę, spodnie, kamizelki, czapki z daszkiem – 
oprychówki, no i  nieodłączne apaszki. Były 
czasy, kiedy każda lwowska ulica miała swoją 
kapelę nazywaną podwórkową. 

Repertuar tworzony był spontanicz-
nie. Piosenki opowiadały o  „szemranym” 

towarzystwie z  przedmieść, o  krwawych 
porachunkach lokalnych zabijaków, o  wy-
stających na rogach ulic panienkach nienaj-
cięższych obyczajów, ze słynną warszawską 
Czarną Mańką na czele. Była to żywa, two-
rzona na gorąco, kronika ich miast, którą 
cechowała ekspresja, prostota języka, a  tak-
że muzyki, dobitność wypowiedzi. Rzuca-
ne z  okien grosiwo lądowało najczęściej we 
wcześniej przygotowanej na tę okoliczność 
czapce. Po dość ożywionym okresie między-
wojnia, przyszedł czas II wojny światowej, 
okupacji i pokazanych w filmie „zakazanych 
piosenek”. Finał tych ulicznych prezentacji 
bywał tragiczny, jeśli okupant znał z grubsza 
język polski i rozumiał, o czym jest w piosen-
kach mowa. Po wojnie sytuacja ekonomicz-
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Bogumiła Płaneta

Występem w  Filhar-
monii Podkarpac-

kiej 1 lutego br. uczniowie 
i nauczyciele Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 2 im. Woj-
ciecha Kilara w  Rzeszowie 

wpisali kolejne ogniwo w  cyklu koncertów 
karnawałowych prezentowanych od ponad 
20 lat przez społeczność szkoły przy ulicy So-
bieskiego 15.

W latach 90., przechodząc pod opiekę sa-
morządu Rzeszowa, szkoła powiększyła dzia-
łalność o liczne koncerty środowiskowe z oka-
zji różnych rocznic czy świąt. Zaczęły też po-
wstawać różnorodne zespoły instrumentalne 
i wokalne o charakterze rozrywkowym. Opra-
cowania nowych i starych przebojów muzyki 
tzw. lekkiej i  przyjemnej, choć wcale nie ła-
twej, przenikały także do programu orkiestry 
smyczkowej prowadzonej przez Antoniego 
Walawendra. Nauczyciele aranżowali znane 
melodie piosenek biesiadnych, szanty czy go-
spel oraz hity zagranicznych zespołów instr- 
umentalno-wokalnych. Prekursorami tych 
poczynań w szkole byli nauczyciele Jacek La-
ska i  Rafał Kulpiński, którzy do prowadzo-
nego przez siebie Big-Bandu przyciągali wciąż 
nowe osoby. W  programie zaczęły się też 
pojawiać melodie z  amerykańskich musicali 
oraz muzyka filmowa skomponowana przez 
Wojciecha Kilara, do której wyszukaną cho-
reografię tworzyła z  uczniami Gabriela Leś. 
Z  roku na rok zespoły wzbogacały swój re-
pertuar o coraz ciekawszy i ambitniejszy pro-
gram, a przede wszystkim o większe bogactwo 
brzmienia orkiestry. Pojawiały się nowe in-
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na mieszkańców nie sprzyjała rozwojowi tej 
działalności. Nowe oblicze temu zjawisku 
nadały w Warszawie Kapela Czerniakowska 
oraz Orkiestra z Ulicy Chmielnej. Do miej-
skiego folkloru wkroczyła profesjonalna 
twórczość i to zarówno w warstwie tekstowej, 
jak i  muzycznej. Za Warszawą poszły inne 
miasta. W Łęcznej na Lubelszczyźnie, w Par-
czewie, w  Przemyślu, w  innych miejscowo-
ściach zaczęto organizować ogólnopolskie 
festiwale kapel podwórkowych.

W  okresie międzywojennym Rzeszów 
nie był zbyt bogaty w  życie muzyczne, nie 
było w tym kilkunastotysięcznym miastecz-
ku szczególnie bogatych tradycji muzycz-
nych. Po wojnie, jeśli ktoś z  mieszkańców 
rozwijającego się miasta pamięta, działała 
przy Zakładach Mięsnych grupa śpiewają-
cych muzyków pod nazwą Barobus, mają-
ca charakter w  pewnym stopniu oscylujący 
w  kierunku kapel podwórkowych. Od lat 
występuje ze swoimi kolegami akordeonista 
Stanisław Ziemniak, preferując taki wła-
śnie styl. Niejako w  cieniu, chociaż chyba 
niesłusznie, od kilku lat działa w Rzeszowie 
kapela folkloru miejskiego Cianto. Nazwa 

pochodzi od slangowego wyrażenia cięto, 
czyli ostro grać. Estradowy debiut odbył 
się w  styczniu 2009 roku w  Klubie Bohe-
ma WDK w Rzeszowie. Tworzy go czterech 
dżentelmenów: elektromechanik z  zawodu, 
śpiewający gitarzysta Tosiek Biela, grający 
na kilku instrumentach, w  tym na skrzyp-
cach, flecie, saksofonie sopranowym miło-
śnik starych zegarów Hirek Gnacek, potra-
fiący zagrać na gitarze i bandżo, ale także na 
kontrabasie Tomek Shapari (to takie pseudo) 
oraz z  kilkoma przerwami w  działalności, 
akordeonista Janusz Chmura. Hirek Gnacek 

miał w  swoim muzycznym rozdziale granie 
przed laty w zespole muzycznym w Restau-
racji Rzeszowska, w którym śpiewała Stenia 
Dyniowa. Podobną historię, tyle że w  Re-
stauracji Kaprys przy obecnej ul. Hetmań-
skiej, miał Tomek Shapari, który w  zespole 
Cianto opracowuje także repertuar. 

Repertuar mają dość obszerny, z jednej 
strony spontaniczny, z drugiej uporządkowa-
ny. Podczas koncertów czy festiwalu śpiewają 
m.in. kompozycję Tadeusza Hejdy w rytmie 
tanga Zakochani w Rzeszowie i również tego 
kompozytora Charleston ze starego gramo-
fonu, który lansowała przed laty na antenie 
Radia Rzeszów Anka Żebrowska. Działający 
w  strukturach Osiedlowego Domu Kultury 
RSM Tysiąclecie w  Rzeszowie zespół Cianto 
gra na instrumentach akustycznych (tak to się 
teraz mówi, jeśli w składzie nie ma wyjących 
elektrycznych gitar) i zaczyna pracę nad swo-
ją pierwszą płytą CD. W 2015 roku wystąpił 
11 razy. Jak na to, że nie ma własnego orga-
nizatora, chyba nieźle, chociaż powinno być 
lepiej. I cóż jeszcze na zakończenie. Ano to, że 
występuje przeważnie poza Rzeszowem!

 Jerzy DYNIA

Kapela Cianto

OGNIWO W CYKLU KONCERTÓW 
Kontynuacja wieloletniej tradycji

strumenty dęte drewniane i blaszane, których 
różnorodność barwy zaczęła wzbudzać wśród 
uczniów widoczne zainteresowanie.

Kierując wtedy ZSM nr 2 im. Kilara 
jako dyrektor, z  radością patrzyłam na ro-
snącą popularność tej muzyki, która do tej 
pory w szkole artystycznej była niemal tema-
tem tabu. Tradycja przetrwała ponad 20 lat 
i z dumą można powiedzieć, że każdego roku 
wypełniona słuchaczami po brzegi sala oraz 
ich gorący i  spontaniczny odbiór, wystawia 
najwyższą ocenę pracy ZSM, który obecnie 
prowadzi dyrektor Maria Jędreas-Roman-
kiewicz i kontynuuje owe tradycje. 

Zaskakującą niespodzianką tegorocz-
nego koncertu (18 pozycji w  programie) 
było znakomite zsynchronizowanie obrazu 
z dźwiękiem przez Karolinę Romankiewicz 
i Rafała Kochańskiego. Absolutny majstersz-
tyk, wysoko oceniony przez publiczność. 
Fragmenty filmów i  musicali przewijające 
się na telebimie doskonale współgrały z cha-
rakterem i tempem żywej muzyki, którą pod 
batutą niezawodnego Stanisława Welanyka 
prezentowała w  pierwszej części koncertu 
szkolna orkiestra symfoniczna. Słuchając Me-

mory z musicalu Koty, Skrzypka na dachu czy 
Upiora w operze, a także Piratów z Karaibów 
można było całkowicie poddać się panującej 
tam atmosferze. Rytmami pięknego Czarda-
sza Vittorio Montiego ujęła publiczność Ma-
ria Zajączkowska, utalentowana skrzypacz-
ka, uczennica naszego zespołu.

W  drugiej części koncertu ukazał się 
przed publicznością świat broadwayowskiego 
musicalu opartego na filmie Walta Disneya 
The Lion King, a po nim perfekcyjna muzyka 
z  najlepszego ówczesnego amerykańskiego 
kina Deszczowa piosenka w wykonaniu orkie-
stry instrumentów dętych kierowanej przez 
Rafała Kulpińskiego. Niezapomnianych 
wrażeń dopełniły zawsze mile przyjmowane 
na scenie dzieci, uczniowie Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej ZSM nr 2 im. W. Kilara. 
Interpretacja ruchowo-przestrzenna kolędy 
Away in a Manger i układ taneczny do utwo-
ru Earth, Wind and Fire zespołu September 
w choreografii Gabrieli Leś, przyjęte zostały 
bardzo ciepło i  serdecznie. Całość koncertu 
prowadziła Jolanta Lisowska. 

 Bogumiła PŁANETA
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Edward Słupek

Niebawem będziemy 
świadkami obchodów 

1050-lecia naszej polskiej 
państwowości. Obchody, 
a  także sensacje na temat 
Lecha Wałęsy, dotyczące 

jego współpracy (innych relacji z  byłą służbą 
bezpieczeństwa PRL) dają mi asumpt do może 
zaskakujących konstatacji. Nie zamierzam być 
także apologetą noblisty, aczkolwiek jest on 
wyjątkową postacią historyczną. 

Cham to jeden z  trzech synów Noego. 
Za swoje zachowanie w stosunku do ojca zo-
stał wraz z potomstwem przeklęty przez No-
ego – człowiek gbur, źle wychowany, prostak, 
uosobienie „nizin” społecznych. Przez ponad 
900 lat historii liczył się jedynie Polak arysto-
krata, wysoko urodzony. Ucząc się historii 
Polski, uczymy się dziejów arystokracji, czyli 
tych „lepiej urodzonych”. W ten sposób toczy 
się od prawie 100 lat nie do końca uświada-
miany, albo uświadomiony proceder: kto jest 
suwerenem w naszym państwie? Czy jest nim 
jak w słynnej mowie Wałęsy w Kongresie USA 
„My naród…”, czy też „państwo” jak to było 
w konstytucji kwietniowej z 1935 r. Wcześniej 
w 1921 r. była konstytucja marcowa jako wzór 

POLSKI CHAM
My naród kontra państwo

demokratycznych unormowań, uchwalona po 
zwycięstwie w 1920 r. nad bolszewikami, moż-
liwym jedynie po wezwaniu premiera chłopa 
Witosa całego narodu do obrony ojczyzny 
przed bolszewizmem. Był to pierwszy moment 
w historii, kiedy cały naród polski poczuł po-
wszechną potrzebę, zew obrony swojej ojczy-
zny. Wcześniejsze powstania w  XIX w. były 
skazane na porażkę, gdyż nie odwoływały się 
do suwerena, czyli narodu. Były to powstania 
dla „państwa”, czyli stworzenia ojczyzny słu-
żącej nielicznym. 

Przytoczona przeze mnie konstytucja 
kwietniowa z 1935 r. jest według mnie memento 
ciążącym nad naszym życiem politycznym. Do-
prowadzono bowiem wtedy do rządów garstki 
wybranych „państwa”, określanych jako „rzą-
dy sanacji”. W ówczesnej polityce zagranicznej 
stworzono teorię dwóch wrogów, czyli Rosji so-
wieckiej i Niemiec. Skończyło się to niebywałą 
klęską wrześniową, gdy okupant w tydzień opa-
nował większość kraju (Rzeszów Niemcy zajęli 
po tygodniu). Godzi się także przypomnieć nie-
bywałą biedę społeczną, a także wyzysk, szcze-
gólnie polskiej wsi, co doprowadzało do rozru-
chów tłamszonych bestialsko i krwawo, o czym 
zaświadczają pomniki chłopów poległych w la-
tach 30. na Rzeszowszczyźnie. 

Symbolem mrocznych lat 30. XX w. jest 
naczelnik Piłsudski – z  jednej strony sym-
bol odrodzenia Polski w 1918 r., z drugiej zaś 
strony symbol przewrotu majowego 1926 r., 
gdzie w zamachu stanu w jednym dniu zginę-
ło około 500 bezbronnych polskich obywateli. 
Przywołuję tę postać, bo jest wielu apologe-

tów Piłsudskiego; choćby inicjatywa budo-
wy w  Rzeszowie jego pomnika. Jest zanadto 
wielbiony, a wielu osobom kojarzy się z klęską 
wrześniową z winy sanacji, która wprowadziła 
konstytucją rządy „państwa”, gdzie – jak moż-
na wyczytać z konstytucji kwietniowej – gdyby 
nie wojna, garstka ludzi sanacji zawłaszczyłaby 
władzę na zawsze. 

Dlaczego piszę o  tak skomplikowanej 
naszej historii. Z jednej strony odnoszę wraże-
nie, że na przykładzie Wałęsy istnieje syndrom 
„Chama” czyli człowieka z  ludu, jak Witos 
i inni, którzy nie są „państwem” i jest im trud-
no wybić się, zwłaszcza w  polityce. Fenome-
nalnym przykładem wybicia się w polityce był 
śp. Andrzej Lepper. Jakże zaciekle zwalczany! 
Niewątpliwie najbardziej utalentowany poli-
tyk z  gminu w  ostatnich latach. Jak musimy 
zadbać, a  może zawalczyć, aby suwerenem 
w  ojczyźnie był „naród”, a  nie „wyjątkowe 
państwo”. Przypomnę, że wrażą konstytucję 
kwietniową uchwalono gwałtem i  podstę-
pem. Obserwuję i  rozumiem obawy obecnej 
mniejszości parlamentarnej przed podstę-
pem ze strony rządzących, aby ci nie zmienili 
konstytucji. Zatem potrzeba nam polityków 
z  ludu jako gwarancji poczucia narodowego. 
Nie zachwycając się Wałęsą, czuję wściekłość 
i wstyd, gdy imputuje mu się, że w rodzinnym 
domu miał zamiast podłogi klepisko. Był po-
trzebny z jego chłopskim sprytem dla sprawy 
narodowej, ale już nie bardzo pasuje do Polski 
z zawołania: „My państwo”.

 Edward SŁUPEK

Dorota Dominik 

Od ponad dziewięciu lat 
jestem mediatorem, 

a to oznacza, że – jak mówi 
teoria – jestem neutralną 
osobą trzecią, pomagającą 
stronom rozwiązać spór. 
Jest to rola trudna, obciążo-

na wysokim poziomem stresu, wykonywana 
w  nasyconych nieprzyjaznymi emocjami wa-
runkach, co nie oznacza, że pozbawiona zado-
wolenia. Wprost przeciwnie. Mediator czerpie 
wiele satysfakcji z realnej pomocy, jaką może 
dać ludziom udział w  mediacjach i  pomoc 
w  zakończeniu sporu. Z  upływem lat, mimo 
coraz bogatszego warsztatu i  doświadczenia, 
praca ze skonfliktowanymi ludźmi jest jednak 
coraz trudniejsza. Mediacje bowiem to działa-
nie polegające na wspólnym poszukaniu roz-
wiązań, które może zaakceptować każda stro-
na konfliktu. Aby tak się stało, strony odkryć 
muszą swoje prawdziwe, a nie tylko werbalizo-
wane cele, potrzeby i interesy. I tu pojawia się 
problem, zapewne dostrzegany nie tylko przez 
mediatorów. 

Opisywana po wielokroć przez wszyst-
kich chyba we wszelkich mediach nasza agre-
sywność, wściekłość, nieżyczliwość, a  tak-
że nieprzynoszący żadnych korzyści upór, 

Konflikt nie bierze się z obiektywnej 
rzeczywistości, ale z umysłów ludzi.
William Ury, „Dochodząc do TAK”

DLACZEGO NIE MOŻEMY SIĘ DOGADAĆ
Trzeba nauczyć się rozmawiać, zanim zaczniemy się kłócić

zacietrzewienie, „pawlako-kargulowatość”, 
wreszcie nieuczciwość i  nadużywanie kłam-
stwa mają swoje źródło – twierdzę stanowczo 
– w ogromnym deficycie umiejętności komu-
nikowania się rodaków. O ile bowiem konflikt 
jest zupełnie naturalnym zjawiskiem dla ludz-
kiego rodzaju, o  tyle żaden z  podręczników 
mediacji czy rozwiązywania sporów nie zakła-
da, iż ludzie deklarujący gotowość do porozu-
mienia będą zachowywać się odwrotnie, czyli 
mówiąc wprost – nieuczciwie. Zapytana prze-
ze mnie ostatnio kobieta, po co bierze udział 
w  mediacjach, skoro nie chce porozumienia 
w  żadnej kwestii związanej z  rozwodem, bez 
wstydu czy mrugnięcia powieką oświadcza: 
Bo ja będę to (rozwód) specjalnie wydłużać, 
muszę mu dać popalić. Albo dwie rodziny to-
czące od czterdziestu lat spór o drogę, mimo iż 
osoba, która w sądzie ten spór zainicjowała, od 
lat nie żyje. W ostrej fazie konfliktu gra stron 
jest zerojedynkowa: ja stracę, ale on/ona też. 
Racjonalne myślenie, przyszłość, zdrowie, do-
bro dzieci, korzyści wynikające z zakończenia 
wojny… wszystko staje się nieważne wobec „ja, 
mnie, moje”. Smutna jest zarówno niezdolność 

ludzi do rozmowy, jak i  przekonanie, że ten, 
który ma wolę porozumienia, jest „słabszy”.

Problemy w  dogadaniu się zaczynają 
się bardzo wcześnie. Nieposiadający zdolno-
ści i  umiejętności komunikacyjnych dorośli 
nie dość, że sami nie potrafią nauczyć dzieci 
rozmowy czy samodzielnego radzenia sobie 
w konflikcie, to jeszcze odbierają dzieciom na-
turalną zdolność reagowania czy adekwatnego 
do wieku rozwiązania. Nierzadko eskalują ów 
dziecięcy spór, nie rozumiejąc, że oplucie czy 
kopnięcie rówieśnika nie jest niczym nadzwy-
czajnym i że dzieci same świetnie sobie pora-
dzą. Stąd kuriozalne pisma do sądu oskarżają-
ce i żądające ukarania z powodu demoralizacji 
osobnika, który ma lat siedem (sic!).

Ludzką zdolność do komunikowania się 
za pomocą mowy, a co za tym idzie, szlachet-
nej sztuki dialogu zatracamy coraz szybciej 
na rzecz rozwiązań siłowych, egoistycznych, 
hejtu, który nie czeka nawet na polemikę. Ze 
wszystkich stron modelują nas obrazy zacho-
wania oparte o szyderstwo, złość, agresję. Dla-
czego więc dziwię się, że tak trudno ludziom 
się porozumieć? Więc powrót do korzeni 
i  tego, co stanowi o homo sapiens, człowieku 
rozumnym: nauczmy się rozmawiać, zanim 
zaczniemy się kłócić.

 Dorota DOMINIK 
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Bogusław Kotula

Wiosną roku pań-
skiego 1793 głębo-

ki i  dziki podrzeszowski 
Wisłok naskubał się chyba 
brzegowej sekuły i  osza-
lał. Właściwie to niebo 

nad nim zakotłowało się. Lało jak z  cebra. 
Kilka dni i  nocy! Rzeka często zmieniała, 
a  i  jakby wymuszała nowe koryto, szczegól-
nie pomiędzy obecnym mostem Kolejowym 
a tzw. Przegonem. Staromiejscy kmiecie tra-
cili swoje morgi na rzecz Załęża i Pobitnego. 
Ruchoma woda odsłaniała piaszczyste i żwi-
rowe ispy, które fest zarabiały na właścicieli. 
W okolicach Terliczki do dzisiaj stare Wisło-
czysko ma się zupełnie dobrze, ale dawno już 
nie chodzi w nim ani szczupak, ani rak.

PIĘKNIE PACHNIAŁA WODĄ
Miłość do Wisłoka i jego tradycji

Obecna rzeka Wisłok to ciek kanaliza-
cyjny, skromnie obrzegowany betonowymi 
plastrami. Jeszcze długo po ostatniej wojnie 
ten płynący kryształ był dla rzeszowiaków 
prawdziwym bratem łatą. Tak go pamięta-
ją jeszcze ci, którzy po wypiciu „prosto do 
gęby” tamtej „wisłoczanki”, nigdy nie mieli 
sraczki. Rzeka pięknie pachniała wodą! Jej 

Wisząca kładka przez Wisłok (zdj. z początku lat 50. ub. wieku). Kładka miała 
usprawnić osobom pracującym w WSK dotarcie do fabryki. Zapora powstała 
prawie dwie dekady później i nazywa się mostem Karpackim

Krypa „admirała” Stasia Nitki kursowała na zamówienie – dniem i nocą. Nitka potrafił rozmawiać ze swoim 
Wisłokiem. Rozumieli się jak „braty-łaty”. Obecnie brzegi rzeki łączy kładka dla pieszych

Pasażerowie na krypie „admirała” Stasia Nitki w la-
tach 50. ub. wieku

Most Zamkowy łączący ul. Kilara z al. Kopisty

Most im. Gabriela Narutowicza łączący ul. Narusze-
wicza z Wierzbową
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Przeprawa końmi przez tzw. Przegon na Wisłoku, gdzie przewożono ziemniaki, 
buraki, a może i urobek piasku. W miejscu, gdzie dziś pyszni się najnowszy w Rze-
szowie most im. T. Mazowieckiego, jeden z najpiękniejszych w Polsce 

Powojenne  galary na ispach na wysokości Lisiej Góry za ujściem Strugu, korzysta-
ły z nich piaskarskie rodziny z Rudek – Kiesie, Świsty, Tabisze, Goryle

Przedwojenny most łukowy na Wisłoku na trakcie w kierunku Lwowa – chluba Rze-
szowa. Uszkodzony w 1939 roku i doszczętnie wysadzony w 1944 r. przez wycofu-
jących się Niemców

Most drewniany tuż po wojnie w miejscu przedwojennego łukowego (na wysoko-
ści ZDZ) , poniżej obecny most na Wisłoku na ul. Lwowskiej

trawiaste i  zawiklinowane kawałki przyna-
leżne były poszczególnym „fyrtlom” miasta. 
Proletariat w PRL władał Liską, Źródełkiem 
i lessową skarpą. Chłopoki z Rudek, Stawisk 
i Wygnańca buldali się na „Tamach”. Na Haj-
bluma buszowali ci z Podpromia, Kopaczów-
ki i Długosza. Zatoczki i Olszynek pilnowały 
te asy ze Śródmieścia, Rynku i okolicznych 
ulic – z  Baldachówki, Szpitalnej, Grodzi-
ska, Słowackiego, Zamostowej oraz z „Gaw-
łówki”, „Babskiej Plaży” i  „Wirek”. „Żółte 
Brzegi” to było królestwo tych hojroków 
z Ruskiej Wsi i Bud. „Zakrążkiem” i „Prze-
gonem” władało Staromieście „Główne” 
i  „Zakościelne”. Wszystkie rzeczki siostry 
(Przyrwa, Krzypopa) i  braty Wisłoka mia-
ły swoje krzoki, skocznie, wyjścia i  zejścia 
do „swoi rzyki”. Przestało to funkcjonować 
w latach 60. ubiegłego wieku. Gdzieś jeszcze 
po siwych i  łysych wspomnieniach pałętają 
się tamy, krypa „admirała” Nitki i Olszynki. 
Wisłokowi prawobrzeżni i ci z Białej, Drabi-
nianki, Czekaja, Załęża i Pobitnego też byli 
na swoim. A ukochana przez tych i tamtych 
rzeka Wisłok… dzieliła. Ale to zupełnie 

inna, wczorajsza „para kaloszy”. Dlaczego? 
„A co ci do tego?”.

Wisłok można było przejść i  przepły-
nąć. Przeskoczyć? Nie bardzo. Może jeszcze 
po kamulcach prawie suchą girą na płyci-
znach koło „Liski”, za „Tamami”, na „Wir-
kach”. Głębokie kawałki przepływało się 
rybackim, plaskanym, na plecach i pieskiem. 
Leciało się ze skoczni do wody na główkę, 
chlusta, nogi i jaskółką. Trzeba było tylko za-
tkać paluchami nos, a na brzegu wyskakać na 
jednej nodze wodę z uszu. 

Znaczącym do końca mostem był ten je-
den – z Rzeszowa na Przemyśl i Lwów. Acha, 
jeszcze do Tyczyna – Kolejowy żelazny był 
właściwie poza „wisłokową miłością”. Krypa 
Stasia Nitki przewoziła wszystkich. To była 
przez parę minut istna towarzysko-salonowa 
gondola! Wisząca kładka przez parę lat prze-
puszczała tych do „chabryki”. Mosty jak to 
mosty... Są do wysadzania. Temu pięknemu 
łukowemu przedwojennemu na Lwowskiej 
dał dopiero radę niemiecki saper i trotyl.

Polska Ludowa przydzieliła Rzeszowo-
wi władztwo wojewódzkie. Przedwojenne 

„bezprizorne”, inaczej zaczęło się przygar-
niać i do Lwowa, i do Krakowa. Było teraz na 
swoim. Integracja z przedmieściami, posłan-
nictwo, jakaś gospodarcza i społeczna misja. 
Szkolnictwo, sport, nowe urzędy i  zakłady 
pracy, kościoły. Istna codzienna wędrówka 
ludów. Urodziły się nazwy dzielnic, osiedli 
i ulic. Bezstylowy most pękał w przęśle. Za-
pora rozlała Wisłok, a wielu „zalała” krwią. 
Rzeka zaczynała rzeczywiście łączyć tych 
z tamtymi. Kąpiel wzbroniona! Picie „wisło-
czanki”? Broń Panie Boże! Co zostało? Chy-
ba tylko miłość do tej wody.

Na prawo most, na lewo most… Ten 
imienia Tadeusza Mazowieckiego gdzieś na 
wysokości dawnego staromiejskiego „prze-
gonu” wystrzelił znakomitym architekto-
nicznie pomysłem, konstrukcją funkcjonal-
ną i  posłannictwem społeczno-gospodar-
czym. Metropolitalny Rzeszów ma też swoje-
go sławnego, rodowitego Tadeusza (Ferenca), 
który już od półtorej dekady rządzi miastem. 

 Bogusław KOTULA
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Niedawno w  rzeszowskim ratuszu od-
był się pełen radości, zabawy i humoru 

wieczór muzyczny zorganizowany staraniem 
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 
i Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach. 
W pięknej, zabytkowej sali posiedzeń o zna-
komitej akustyce, pogodnego nastroju do-
dawała błyskająca kolorowymi światełkami 
choinka, a i trochę śniegu i mrozu za oknami 
przypominało, że jesteśmy w  środku zimy 
i karnawału, który warto spędzić przy dobrej 
muzyce.

A  taką właśnie, w  świetnych aranża-
cjach i znakomitym wykonaniu, prezentował 
profesjonalny zespół instrumentalny, lub jak 
kto woli 10-osobowa orkiestra rozrywkowa 
o sympatycznej nazwie Belfer Band złożona 
z muzyków pedagogów wspominanej szkoły. 
Oto oni: Agnieszka Żebro – skrzypce, Wal-
demar Grabarek – altówka, Joanna Stasiak 
– wiolonczela, Ewelina Stępień – gitara elek-
tryczna, Bogusław Kołcz – trąbka, Mariusz 
Stępień – klarnet, Janusz Wojnarowski – 
saksofon altowy, Andrzej Gorczyca – sakso-
fon tenorowy, Wojciech Front – gitara baso-
wa, Mariusz Knot – perkusja.

Kierownikiem zespołu jest Janusz Woj-
narowski, zarazem dyrektor szkoły, która 

MUZYCZNIE W RATUSZU
Belfer Band z ropczyckiej szkoły muzycznej

w  tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Śmia-
ło można powiedzieć, iż zespół Belfer Band 
jest świetną wizytówką ropczyckiej szkoły 
muzycznej, a  także chlubą miasta Ropczyce. 
A i sami muzycy, pedagodzy szkoły, 
stają się prawdziwymi autorytetami 
dla uczących się dzieci i młodzieży. 
Zespół powstał w 2013 roku. Chęt-
nie koncertuje w  swoim środowi-
sku i poza nim, ciesząc się wielkim 
uznaniem i popularnością. 

W rzeszowskim ratuszu z za-
partym tchem słuchaliśmy uroczych 
opracowań wiązanek melodii z krę-
gu muzyki amerykańskiej, włoskiej, 
rosyjskiej, latynoamerykańskiej, 
żydowskiej, bliskowschodniej. Po-
wiało wielkim światem… Albo-
wiem muzyka niejedno ma imię 
i porusza serca ludzi wszystkich narodowości. 
Wypełniona po brzegi sala posiedzeń podda-
ła się urokowi karnawałowych rytmów i go-
rącymi oklaskami nagradzała kolejne utwory. 
Z wielką swadą i erudycją koncert prowadziła 
Małgorzata Gajewska, racząc rozbawioną 
publiczność licznymi anegdotami z życia mu-
zycznego i nie tylko. Zaproszone grono Kry-
styn dodawało uroku i smaku całej imprezie. 

Skończyło się na wspólnym zdjęciu z artysta-
mi, członkami zespołu Belfer Band. Nie bra-
kło bisu, a po koncercie rozmów przy kawie, 
herbacie i ciasteczkach.

„Cudze chwalicie, swojego nie zna-
cie” – pod takim hasłem myślę o  kolejnych 
wieczorach muzycznych w  rzeszowskim ra-
tuszu, promujących nasze rodzime zespoły 
z dobrą muzyką, choćby lekką, łatwą i przy-

Małgorzata Gajewska i Andrzej Szypuła, a w tle Belfer Band,  
który koncertował w rzeszowskim ratuszu
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jemną, miłą dla każdego ucha. A mamy ich 
na Podkarpaciu sporo. Pracują przy szkołach 
muzycznych, domach kultury, parafiach, 
prezentują często wysoki poziom artystycz-
ny. Warto ich posłuchać. A zespołowi Belfer 
Band z ropczyckiej szkoły muzycznej życzy-
my wspaniałego dalszego rozwoju i  samych 
udanych koncertów.

 Andrzej SZYPUŁA 

W ostatnią sobotę karnawału prze-
myski Zamek Kazimierzowski 

gościł renomowanych artystów. Widow-
nię oczarowała Iwona Socha, sopranist-
ka, solistka opery krakowskiej, współpra-
cująca na co dzień z wiodącymi ośrodka-
mi operowymi w całej Polsce. Wokalistce 
towarzyszył kwintet Arso Ensemble. Zespół 
tworzą koncertmistrzowie i soliści Orkiestry 
Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malaw-
skiego w  Rzeszowie: skrzypkowie Robert 
Naściszewski i  Orest Telwach, altowiolist-

PRZEBOJE 
MISTRZÓW 

Koncert w Przemyślu

ka Izabela Tobiasz, wiolonczelistka Anna 
Naściszewska oraz kontrabasista Sławomir 
Ujek. Wieczór uświetnił występ pary ta-
necznej z  renomowanej rzeszowskiej szkoły 
Aksel prowadzonej przez Annę Niedzielską.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz-
na w  Rzeszowie zaprasza na wystawę 

zorganizowaną z  okazji 80. rocznicy urodzin 
Agnieszki Osieckiej „U mnie jest blisko z ser-
ca do papieru”. Ekspozycję można zwiedzać 
od 1 do 31 marca 2016 r. w budynku WiMBP 
w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w godzinach 
otwarcia biblioteki. Wystawa jest wspomnie-
niem o poetce, autorce książek, tekstów piose-
nek, dziennikarce, reżyserce teatralnej i telewi-
zyjnej. Agnieszka Osiecka urodziła się w 1936 r. 

NA URODZINY OSIECKIEJ
Wystawa magiczna i nostalgiczna

Znakomicie wykonane przeboje 
wiedeńskich mistrzów porwały słuchaczy 
w historyczną otchłań cesarskiego dworu, 
sal koncertowych oraz wielu muzycznych 
ogródków, gdzie królowały do dziś ema-
nujące swym pięknem walce, polki i galo-
py rodziny Straussów i nie tylko. W wyko-
naniu gwiazdy wieczoru – solistki Iwony 
Sochy wysłuchaliśmy m.in. brawurową 
arię Julii z opery Romeo i Julia CH. Gou-
noda, polkę Anna oraz żywiołowe czarda-
sze. W zaczarowany świat walca przeniósł 
widownię zespół Arso Ensemble, prezen-
tując m.in. uwerturę do operetki Zemsta 
nietoperza, Walc cesarski, Galop szam-

pański, walce romantyczne i słynny Czardasz 
z operetki Zemsta nietoperza. 

 Tomasz BELIŃSKI

w  Warszawie jako córka Wiktora Osieckiego 
i Marii z domu Sztechman. W latach 1952–1956 
studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego, a następnie na Wy-
dziale Reżyserii w  Wyższej Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi. W trakcie studiów rozpo-
częła współpracę ze Studenckim Teatrem Saty-
ryków, gdzie weszła w skład rady artystycznej. 
Wówczas powstały jej pierwsze teksty piosenek. 
Z teatrem współpracowała do 1972 r. i napisała 
dla niego blisko 200 utworów.

Była postacią fascynującą z  uwagi na 
legendę, która towarzyszyła jej indywiduali-
zmowi. Ciekawa życia, nieustannie poszuku-
jąca inspiracji twórczej, dużo podróżowała, 
fotografowała. Pisała łatwo, dużo i lekko. Na-
zywana „poetką piosenki” – mówiła: Jestem 
przede wszystkim tekściarą, a poetką niestety 
tylko bywam. Była też tzw. kobietą po przej-
ściach, z bagażem damsko-męskich doświad-
czeń. Bała się małej stabilizacji i  być może 
dlatego nigdy jej nie osiągnęła. W  1973  r. ze 
związku z  dziennikarzem Danielem Pas-
sentem urodziła jedyną córkę Agatę. Zmarła 
w 1997 r. w wyniku choroby nowotworowej. 
Spoczywa na Powązkach w  Warszawie. Na 
wystawie prezentujemy część dorobku arty-

Iwona Socha z kwintetem Arso Ensamble
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Panorama literacka Podkarpacia



WSPÓŁODCZUWANIE

Jest w wierszach Czesława Piotra Kondra-
ciuka wielka czułość dla świata, dla każde-

go istnienia i drugiego człowieka, bo przecież 
są to „wiersze z dedykacją”, a więc jest w nich 
zawarte przesłanie do konkretnych ludzi, 
którzy – jak się wolno domyślać – w istotny 
sposób zapisali się w  biografii poety. Szcze-
gólne miejsce zajmuje tu wieś Górno, tu czuć 
tajemnice istnienia, pachnie chleb, modlą się 
drzewa, a kościół to „dobrej nadziei wieczny 
ogień”. Tak, właśnie nadziei, bo choć autor 
żyje i tworzy od lat sześćdziesiątych, jest jed-
nak pełen wiary w  ten widzialny świat, ale 
przez to widzialne prześwieca „druga stro-
na”, którą filozofowie nazywają wymiarem 
metafizycznym.

Poezja, jak dawno mi mówił Krzysztof 
Karasek, może rozwijać się przez nieustan-
ne komplikowanie formy czy metaforyki, 
w  stronę hermetyzmu, ale poezja rozwija 
się też przez dążenie do mądrej prostoty, ten 
drugi przypadek dotyczy autora Lotnych pta-
ków. Wiersze odarte ze zbędnej waty słów, 
czasami wręcz ascetyczne, o  wyrównanym 
metrum i wyraźnym rytmie, oparte na dia-

lotne ptakilotne ptaki

ZREPEROWAŁ SŁOŃCE

Debiut Marka Pękali Życiowy obowiązek 
sprzed blisko 40 (sic!) laty został przez 

krytykę ogłoszony jako szczególnie ważny, 
środowisko literackie wysoce honorowa-
ło i  następne jego tomy. Przypomnijmy, że 
wspomniany debiut w  Wydawnictwie Lite-
rackim był mocnym atutem, oficyna ta po-
dejmowała się wydawania wyłącznie waż-
nych książek. I  oto Pękala, który raczył nas 
wierszami, to satyrą, estradowymi pracami, 
ostatnio wydał wiersze dla dzieci Jak tata re-
perował słońce. Ujmując syntetycznie, to to-
mik – w warstwie narracyjnej – o dzieciach, 
ich dojrzewaniu, rodzinie i szersze spojrzenie 
ojca na dom, lakonicznie podana głęboka 
refleksja. Stąd zapewne dygresyjny podtytuł 
ujęty w  nawias: (dla starszaków, uczniaków 
i doroślaków). W klimat tomiku wprowadza 
pierwszy utwór, czterowiersz Japa wniebo-
wzięta, mający znamiona motta: „Mikuś 
zawołał po nocnej gorączce:/ – O, tata zrepe-
rował słońce!/ Cała moja japa była uśmiech-
nięta./ I nadal jest wniebowzięta”.

Imiona czterech synków, zazwyczaj 
zdrobniałe, będą się powtarzać, nadając ca-
łości autentyzmu. Już drugi tekst, a  jest to 
mała proza, wyjawia niejako społeczny „sta-
tus” rodziny: „Jesteśmy więc rodziną wielo-
dzietną, a  zatem wiadomo, że patologiczną 
(o  czym świadczą nie tylko dwa doktoraty 
naszych niegdysiejszych smyków)”. Smarka-
cze z  doktoratami już – jakże urocza więź 
rodzinna, mijają lata, a  owe „smyki” nadal 

są smykami, ich imiona pozostały w  baśni, 
dziecięcym micie. Nie jest moją intencją 
wskazywanie na wiersze w  sposób linear-
ny, jednak ułożyło się tak, że trzecim z kolei 
utworem jest bajka-nokturn pt. Zasypiające 
obrazki. Szósta, ostatnia zwrotka sumuje 
dziecięce sny: „W całym pokoju jak na łące/ 
posnęły zmęczone zwierzątka./ Motyl śpi na 
twojej rącze./ Noc jak żyrafa do snu zagląda”. 

Ten, jak i  wiele innych wierszy o  po-
dobnej tkance, przynoszą misternie utkane 
obrazy dziecięcej wyobraźni. Dziecięcej? No 
właśnie. Wyobraźni tego dziecka, które w nas 
pozostaje na zawsze – mógłby dopowiedzieć 
sam autor. Nasze (autora, moje) wychowało 
się na bajkach i baśniach pióra takich klasy-
ków, jak Maria Konopnicka, Julian Tuwim 
i im rangą podobnych, więc potencjalny czy-
telnik może sobie wyobrazić, jakiej urody są 
wiersze Pękali. Nie tylko wiersze, ale i  po-
etycka proza, zabawne kombinacje językowe 
z  workiem neologizmów. Właśnie – neolo-
gizmów, ale „dziecięcych”. Wszak dzieci na-
zywają przedmioty po swojemu, wymyślają 
kolejne, a że nie istnieją poza ich wyobraźnią, 
otrzymują od autora-dziecka własne, wyjąt-
kowe i  niepodrabialne nazwy. Pamiętam ze 
swego dzieciństwa, kiedy rysowaliśmy z sio-
strami potwora składającego się z kółek połą-
czonych dwiema kreseczkami i nazywaliśmy 
go – Ryl! Straszyliśmy się nawzajem Rylem, 
ale w  rodzinie długo nikt nie wiedział, cóż 
to za stwór, dla nas zupełnie realny. Pęka-
la zaś wymyślił kilkadziesiąt nazw ptaków 

(Ptaszki) np.: mirwa, nujek, ośma, primpul, 
wisiok… i aby uczynić jasną ową wyliczankę, 
dodaje: „To tylko nieliczne ptaszki spośród 
tych, których nie ma”. A  jednak są – zaist-
niały! Dlatego zaczyna wymieniać kolejne: 
abka, bysek, cierka itd. Poeta zastosował przy 
tym interesujący zabieg. Otóż stawia pyta-
nie, „czy można tak bez końca?”. I zaprzecza, 
gdyż ptaszki te – ich imiona – można two-
rzyć „jedynie” „do wyczerpania sylabowych 
kombinacji”. 

Jeszcze taki wiersz – Nocne strachy – 
wsuwa się pod moją lupę. A ma on zgoła inny 
wydźwięk. Mówi o  dziecięcych strachach. 
Realnych? Pewnie także, ale w  większości 
urojonych. Joseph Murphy mówi, że tak na-
prawdę winniśmy uwzględniać jedynie dwa 
rodzaje lęku: przez spadaniem i przed groź-
nymi odgłosami. Inne rodzaje obaw czy stra-
chów należy pokonywać i jest to możliwe. Pę-
kala pisze o strachu, jakim powodowany był 
podmiot liryczny wiersza Staffa, opowiadają-
cy o udrękach przeżywanych w mroku, prze-
syconym tzw. nocnymi marami: „i wyobraź-
nia, wróg człowieka”. Właśnie ta wyobraźnia 
oswaja w wierszach Pękali mroczny, a jednak 
jedynie wyobrażony świat. Zresztą, są i inne 
sny, dobre, kojące, w  innym wierszu pisze, 
konkludując: „Już wiem! Codziennie będę/ 
bawił się w sen”.

Każdy utwór tego tomiku, mimo pew-
nych podobieństw i  podobnej wyobraź-
niowej temperatury, jest inny, osobny. Sze-
ściozwrotkowe (a  w  każdej cztery linijki). 

logu z bliskimi ludźmi, którzy przywoływani 
są najczęściej z imienia i nazwiska. Ks. prof. 
Józef Tischner dawno zauważał, że „widzenie 
otaczającego świata jest jednocześnie współ-
widzeniem siebie, ale i na odwrót: widzenie 
siebie jest jednocześnie współwidzeniem 
świata. Nie ma poznania świata w izolacji od 
jakiegoś współwidzenia siebie w  nim”. Jest 
w  tej poezji i  to współwidzenie, i  współod-
czuwanie, empatia.

Kondraciuk układa właściwie wielki 
i nieskończony dialog z sobą, bliźnimi i z ko-
smosem, czy z  Wielkim Zegarmistrzem, 
mając świadomość nieuchronne-
go przemijania, dotknięty czasem 
i cierpieniem, zwraca się do Stwór-
cy o  silną wiarę, bo ona pomaga 
„góry przenosić”.

Jest też w  tych wierszach 
zmysłowa wrażliwość na urodę 
świata, stąd wątpliwość, czy tam na 
„drugim brzegu”, do którego prze-
cież wszyscy zmierzamy, będzie 
piasek „jak w Górnie,/ czy zapach 
sosen też będzie podobny…”, każ-
da pora roku ma tutaj swój smak 

i  piękno: fiołki „drobne okruchy nieba”; la-
tem róże, jesienią „pachnące wrzosy”, a zimą 
gawrony i szalejąca zamieć (Podarunki). Ale 
jest też żal i smutek po śmierci, czy też – jak 
to poeta określa – „egzekucji brzóz”, bo nie-
którzy ludzie są niestety pozbawieni pewnej 
wrażliwości na naturę, która przynosi nam 
ukojenie, uśmierza też różne bóle, ale mądre 
czytanie tej niezwykłej Księgi Przyrody uczy 
wiary w Nieskończonego, uczy pokory, doda-
je siły.

Podziwiam autora, urodzony przecież 
w  1933 roku, ale zachowuje mądrą pamięć 

o  ludziach i  zdarzeniach, zacho-
wuje nawet nadwrażliwość na 
każdy szczegół istnienia, zacho-
wuje smak i współodczuwa z każ-
dym, nawet z  przepiórką, która 
„swym kwileniem/ nieustannie 
serce krwawi”.

 Stanisław DŁUSKI

Czesław Piotr Kondraciuk, Lotne 
ptaki. Wiersze z  dedykacją, Rze-
szów 2015.

stycznego wszechstronnie uzdolnionej artyst-
ki, m.in. jej formy prozatorskie. W  zbiorach 
biblioteki znajdują się również książki poświę-
cone twórczości niezwykle popularnej artyst-
ki oraz dokumenty dźwiękowe. Zostały rów-
nież wybrane artykuły prasowe oraz sentencje 
z  książek i  fragmenty jej niezapomnianych, 

kultowych, zajmujących trwałe miejsce w hi-
storii polskiej muzyki rozrywkowej piosenek. 
Wystawa jest małą podróżą w czasie – magicz-
ną i nostalgiczną. 

 Renata DZIEPAK
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SZEPTY PRZESZŁOŚCI

Promocja najnowszej książki wspomnie-
niowej Marii Rudnickiej pt. Szepty prze-

szłości na ulicach Lwowa, odbyła się w dniu 
26 lutego bieżącego roku w  Klubie Garni-
zonowym 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich w  Rzeszowie. 
W rolę narratora wcie-
lił się Stanisław Ożóg, 
wykładowca z  Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, 
który również prowa-
dził całość spotkania. 
Mnie przypadła rola 
przedstawienia recen-
zji książki. Insceniza-
cję wybranych frag-
mentów zaprezentowali członkowie RSTK: 
Zygmunt Kiełbowicz, Krystyna Dworak, 
Grażyna Ślipiec, Maria Szeliga, Julian Szczy-
gieł, Józef Pałac i Stanisław Dworak. Podczas 
wieczoru autorka wykonała kilka piosenek 
z epoki. Na zakończenie ucharakteryzowani 
na batiarów lwowskich wystąpili: Stanisław 
Dworak i Julian Szczygieł – śpiew oraz Zyg-
munt Kiełbowicz – akordeon. Dodatkowe-
go akcentu artystycznego dodała wystawa 
rzeźb Józefa Pałaca. Całość tego wyjątkowo 
bogatego programu utrwalił na filmie Józef 
Homa (RSTK). 

 Stefan ŻARÓW
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KARTKI Z PAWLACZA (29)

Norwid pisał, że na 
końcu pozostaje 

dobroć i  poezja. Tak 
trudno w  to dzisiaj 
uwierzyć, kiedy media 
atakują naszą wrażli-
wość obrazami prze-

mocy i zła, wydaje się czasami, że światem 
rządzi jakiś zły demiurg, a Bóg miłosierdzia 
jest słaby albo po prostu nie istnieje. A jed-
nak nie umiera nadzieja, że dobro uczynio-
ne drugiemu powraca do nas, umacnia nas, 
odsłania światło mistyczne, które jest drogą 
do poznania innych, lepszych wymiarów eg-
zystencji. 

W  swoim życiu nieraz się przekona-
łem, że nie warto na zło odpowiadać złem, 
to zabija wewnętrznie, duchowo, zamyka 
nas na drugiego człowieka i  tu nie chodzi 
nawet o  wielkie słowa o  miłości bliźniego, 
ale prostą zasadę, że oddawanie zła za zło 
niszczy nas samych. Zwycięstwo nas samych 

Stanisław Dłuski

polega na tym, że pokonamy nasze negatywne 
emocje, obsesje, że odkryjemy w sobie potrzebę 
ładu i  harmonii. Poezja w  tym pomaga. Jest 
dążeniem ku światłu. Odrzucam wszelką de-
strukcję, którą próbowali i próbują pomnażać 
różni nihiliści. XX wiek był wiekiem rozpaczy 
i zła na skalę globalną, ale byli tacy ludzie jak 
Józef Szajna, którzy po przejściu przez obóz 
śmierci, po doświadczeniu totalitaryzmu, po-
trafili odkrywać sens w codzienności i sztuce, 
dlatego – jak uczył Zbigniew Herbert – nie 
należy zaniedbywać nauki o pięknie. Piękno, 
w  rozumieniu tradycyjnym, antycznym, jest 
drogą do prawdy i dobra. 

Dlatego tak ważna jest edukacja mło-
dych ludzi, którzy w  czasach Internetu i  re-
latywizmu są wystawieni na róże niebezpie-
czeństwa duchowe, dlatego tak ważne staje 
się uczenie wrażliwości na słowo, literaturę, 
malarstwo, klasyczną muzykę. Na destrukcję 
można się uodpornić. Ważne, by wolność była 
budowana na tradycyjnych wartościach, które 

są fundamentem kultury polskiej i  europej-
skiej. 

***
Niektórzy stawiają znak równości po-

między patriotyzmem, nacjonalizmem a an-
tysemityzmem. Pomieszanie pojęć i  prawd. 
Kto kocha ojczyznę i  gotów jest dla niej się 
poświęcić z  gruntu jest podejrzany. Ale 
z optymizmem obserwuję, że patriotyzm sta-
je się modny wśród młodych, dzisiaj nie po-
lega na tym, że trzeba za ojczyznę umierać, 
ale płacić uczciwie podatki czy też kupować 
to, co polskie, choć niewiele już tego polskie-
go zostało. Widuję na mieście młodych ludzi 
w koszulkach z patriotyczną symboliką, któ-
ra nas łączy w  tradycji i  języku ojczystym. 
Jest też nurt patriotyczny w  hip-hopie, że 
przywołam tutaj popularnego Tadka, które-
go mogłem słuchać na Kulturaliach Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego w ubiegłym roku.

2 marca 2016

O STAWANIU SIĘ POETĄ

Małgorzata Żurecka, przewodniczą-
ca jury organizowanego po raz piąty 

w  Zespole Szkół w  Jeżo-
wem literackiego kon-
kursu „Gdy słowa dojrze-
wają” zaprezentowała się 
11 lutego w  auli szkoły 
przed licealistami jako 
poetka. Grupa uczennic 
i  prowadzący poloniści 
Irena Czyżowska-Smusz 
i  Ryszard Mścisz wyre-
cytowali kilka wierszy 
Małgorzaty Żureckiej. 
W  wykonaniu uczennic 
Magdaleny Sobieszek, 
Klaudii Dul, Moniki Bo-
rek i Bernadetty Szewc li-
cealiści i  ich opiekunowie 
mogli posłuchać utworów 
pochodzących z  tomików 
Naga malwa i  Ucieczka 
z  krainy pozoru. Te po-
etyckie słowa były okazją 
do prezentacji autorki 
i jej twórczego dorobku, pokazania jej tomi-
ków poetyckich i przypomnienia rozmaitych 
form aktywności. Sama poetka zajmująco 
opowiedziała o swoich twórczych początkach 
i  rozmaitych poczynaniach, m.in. o  swojej 

działalności jako wiceprezes rzeszowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich i  „Wi-
tryny”, wskazała inspiracje twórcze, odsłoni-

ła historię kolejnych pu-
blikacji w  czasopismach 
i  almanachach oraz wy-
danych książek. Kończą-
cy serię recytacji wiersz 
Wojciechowi Siemionowi 
stał się okazją do opo-
wieści o  roli w  twórczych 
poczynaniach Małgorza-
ty Żureckiej, jaką odegrał 
wspaniały aktor, recytator 
i organizator życia literac-
kiego Wojciech Siemion. 
Małgorzata Żurecka wciąż 
jest związana z  Petryko-
zami, z  żoną Siemiona – 
Barbarą, a  od roku 2012 
należy do Unii Poetyckiej 
Wojciecha Siemiona. Po-
etka zakończyła spotka-
nie apelem do młodzieży 
o większe zainteresowanie 
się poezją, która nas pod 

różną postacią otacza, oraz o podejmowanie 
prób twórczych, prób kreowania własnych li-
terackich światów. 

 Ryszard MŚCISZ

Małgorzata Żurecka

„Szczszszszszsz…” to jedna wielka onomato-
peja („Słyszysz – szeleści szary szelest” itd.), 
zawierająca szereg błyskotliwych obrazów, 
skojarzeń. Natomiast Poranna modlitwa 
braciszków to autentyczna modlitwa, jak 
i  modlitwa obok – „wieczorna”. Kołyseńka 
ze słóweńkami to, jak sam tytuł wskazuje, 
ciąg uroczych neologizmów. A gdzie indziej 
żartobliwa proza o sąsiadce Domiceli. I sze-
reg innych budowli z  kamyczków w  postaci 
z pozoru dziecięcych, w istocie ważnych, filo-
zoficznych pytań. Przecież o to: „Biedronkę, 

niebo/ kto stworzyć mógł?/ Kto to jest Bóg?” 
– pytać będziemy całe życie. 

Jak na dialog z dziećmi (głów-
nie) przystało, króluje tu wyobraź-
nia, cały jej ogród, łąka, las. Wciąż 
napotykamy pytania czy obrazy 
tego rodzaju: Powiedz mi, mamo, co 
to jest noc?/ Czy to jest taki z powie-
trza koc?” (Pytania, które nie chcą 
spać) albo: „– Słyszycie, jak mruczy 
półmrok?” (Pierwsza lekcja ciemno-
ści). 

Całości dopełniają znakomite ilustracje 
Janusza Pokrywki – barwne, soczyste, prze-

mawiające do wyobraźni. 

 Jan TULIK

Marek Pękala, Jak tata reperował 
słońce, Wydawnictwo Literackie 
Białe Pióro, Warszawa 2015.
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Jadwiga Kupiszewska

Dariusz Drómla

Z wykształcenia biolog (absolwent-
ka UJ), z  zamiłowania malarka, 

poetka, animatorka kultury. Zakocha-
na w  Rzeszowie. Opublikowała: Wie-
niec dożynkowy, Jestem Rzeką (2009) 
[współautorka], Moja Bernardyń-
ska (2009), W  prześwicie wieżowców 
(2010), Karnawałowy Olimp (2010), 
Makagigi (2011), Zostawić dzień (2012), 
Nie rozbieraj tęczy (2013), Co mówią 
ulice Rzeszowa (2014), …i nagle znikasz 
w ciemnych obłokach (2015).

Urodził się w  Rzeszowie, 
mieszka w  Zabajce. Pisze 

od wielu lat zarówno prozę, jak 
i  poezję, ale swoją twórczość 
zaczął prezentować stosunkowo 
niedawno w prasie lokalnej. Ma 
w  przygotowaniu do wydania 
tomik wierszy.

Marzenia 
 
Mój wiersz 
przysiadł na jabłoni 
chciał się otulić 
płatkami jabłoni 
zagrać na skrzypcach 
zapachem różu 
i dotknąć ciepła 
aksamitnej bieli 
razem z ptakami 
pofrunąć w niebiosa 
i poczuć powiew 
wiosennego wiatru 

Zmęczony zbłądził 
w krzakach dzikiej róży 
zapłakał deszczem 
w szarych obłokach 

Wiersz mój 
przypomniał 
starej jabłoni 
szepty pór roku 
dotyk rannej rosy 
 
Lecz w krzakach 
róży 
ukrył marzenia 
 

Oddalenie 
 
Pójdę łąką zieloną 
rudymi trawami 
popłynę łódką 
na czyste wody 
zabiorę słońce 
przed wieczorną 
ciszą 
ukryję miłość 
w szczelinie serca 

A gdy na niebie 
rozbłysną gwiazdy 
nie pytaj proszę 
czy powrócę wiosną 
szukaj mnie 
w płatkach wilgotnych 
śnieżyczek 
w wierszach pisanych 
kroplami rosy 
nie wołaj wiatru 
nie pytaj skowronka 

Ja pozostawię 
zimową 
piosenkę 
 

Wędrówka

Lekarzowi rodzinnemu  
  Marcie Żytko

Od narodzenia ciągle wędrujemy
po zakamarkach niezliczonych myśli.
Gonimy szczęście, chociaż dobrze wiemy,
że jest to często karkołomny wyścig.

Zbieramy wszystko, co nam los podsunie,
aż zbuntowane serduszko zapuka.
Bo taki ciężar niełatwo jest unieść,
a jeszcze trudniej w nim radości szukać...

Rzeszów, 1uty 2016

Czesław Piotr Kondraciuk

Urodził się 31 stycznia 
1933 roku w  Mołcza-

nach na Lubelszczyźnie. 
Związany z Rzeszowszczy-
zną od 1959 roku. Mieszka 
w  Rzeszowie. Długoletni 
działacz kultury, współ-
założyciel ogólnopolskiej 
grupy KKM (Korespon-
dencyjny Klub Młodych 
– później KKMP). Przyję-
ty do Związku Literatów 
Polskich w 1992 r. Laureat 
Nagrody Literackiej Mia-
sta Rzeszowa I  stopnia za 
całokształt twórczości po-
etyckiej. Autor tomików 
Kojarzenie snu (1967), Kare 
konie (1971), Przepustka do 
słońca (1990), Nie zamy-
kajcie drzwi (1990), Frasz-
kostrada (1991), Słoneczny 
koncert (1992), Modlitwa 
ostów (1993), Wybór wier-
szy (1994), Spowiedź (1999), 
Ślady serdeczne (1999), Ró-
żańce czasu (2003), Lotne 
ptaki (2015).

Górno nocą 

Mieszkańcom Górna 

Z modlitwą drzew zasypia wieś, 
sen niesie z sobą posmak zdarzeń, 
Anioł spokoju śpiewa pieśń, 
kładąc ją nocy na ołtarzu. 

W półkopkach pachnie świeży chleb – 
wielka nadzieja na przetrwanie. 
Mrok poprzez pola chyłkiem mknie, 
żeby obudzić świt nad ranem. 

Niebo przeciera oczy gwiazd 
srebrzystą wstęgą Mlecznej Drogi. 
Na wzgórzu kościół tonie w mgłach –
dobrej nadziei wieczny ogień.

Czekam

niekiedy dręczą
mnie własne ciemności
wówczas oddech zastyga
obawiam się podejść do lustra
zamykam drzwi
i szczelnie zasuwam rolety
o zachodzie słońca
wychodzę z domu
zatrzymuję się na rozstaju dróg
i czekam
czekam na drugiego człowieka
czy przyjdzie dziś
czy może dopiero za rok

W milczeniu

stanąłem nad brzegiem Wisłoka
cienie zapadającego wieczoru 
muskały mi twarz
zbliżyłem się do wody
poczułem jej chłód
nie ma wokół nikogo
jestem sam
a w dali majaczą światła miasta
grudniowe powietrze
delikatnie gładziło dłońmi taflę rzeki
odczułem lodowaty spokój 
wypełniający zmysły
im dalej od brzegu
tym odgłos mojego miasta 
stawał się mocno stłumiony
niknąłem wraz z gasnącymi światłami 
w oknach wieżowców
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Pytania, które nie chcą spać

Powiedz mi, mamo, co to jest noc?
Czy to jest taki z powietrza koc?
Skąd naraz tyle ciemności wokół?
Czemu na niebie tyle mroku?

Czemu nie mogę głaskać księżyca?
Gdzie spojrzę, wszędzie tajemnica.
Czy gwiazdy myją się przed snem?
Czy uśmiechają się przez mgłę?

Czy o nas myślą? Może nie wiedzą,
że je widzimy, że dla nas świecą.
A może nawet wiedzą, co myślę?
Może list pełen pytań zaraz im wyślę?

Co robi noc, kiedy jest dzień?
Och, powiedz wreszcie, bo wiedzieć chcę.
Dlaczego znowu dzień w noc się zmieni?
Czy zawsze było tak na Ziemi?

Nie pytaj więcej, zbudź się o świcie.
Będziesz się pytał przez całe życie.

Poeta, pisarz, dziennikarz, krytyk teatralny, eseista, satyryk. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Opublikował 
książki poetyckie i prozatorskie, m.in. Życiowy obowiązek (1977), Szare zdrowie jutra (1979), To nic, to wszystko (1992), 

Kartki rzeszowskie i błękitne (1998), O Boże, znowu goście (2013), Jak tata reperował słońce (2015), z której pochodzą po-
niższe utwory. „Książeczka ta nie powstałaby – objaśnił autor – gdyby nie czterej synkowie, dziś już faceci pod wąsem. 
Powstawały więc te wierszyki i wiersze przez lata – wraz z ich dorastaniem i moim – dzięki nim – dojrzewaniem, również 
ku wierze – niebezmyślnej, refleksyjnej. I za to dziękuję moim współautorom”.

Kamyk filozoficzny
 

We dwóch chodzimy po lesie, szukamy grzybów. Pierworodny Mikołaj, zwany 
Mikusiem, jeszcze nie dochrapał się nawet pięciu latek. Naraz: 

– Czy ludzie mieszkają w zabłądzeniu? 
I bądź tu mądry. To znaczy, mądrzejszy od dziecka. 

Michałek 

– Czy Polska jest w Rzeszowie, tato? 
Zapytałeś z minką dziwną taką. 
– O mój synku najmilejszy! 
Mnie też się nieraz wydaje, 
że Rzeszów jest najważniejszy.

– Czy... 
– Nie marudź, śpij. 
– Czy... 
– Śnij, syneczku, śnij... 
– ...
– A czy... 
– Mamo, tata śpi! 

Kołyseńka ze słóweńkami

Dobruteńku miluteńki
wykołysz z myśląt szmereńki
gwiazdolice niech nie chmurzą
jeno ciałuleńka stróżą

Obcieniła się już ciszka
roześniła wszelka szłyszka
miodny patrzyk się rozniebił
Dobruteniek ukolebił

Aha

Teraz, z Połoniny Wetlińskiej przez Hnatowe Berdo, prujemy na Smerek. 
Mika – licealista, idzie, bo nie ma wyjścia; za to o dwa lata młodszy Miłek 
– w  swoim żywiole, jako malec był fanem wspinaczki wysokogórskiej – 
zaczęło się od zjazdów na linie rozwieszonej między wierzbą a  orzechem, 
a skończyło na walnięciu głową w orzech. Ale i tak mu nie przeszło. Zasuwa 
aż miło. Tylko najmłodszy Matyś – z  podstawówki – marudzi podczas 
postoju na fotki: 

– Na mapie to taki krótki i prosty kawałek… 
– Bo jeszcze nie umiesz dostrzegać piękna – wymądrzam się i już chcę 

zaserwować następny eseik, ale milknę – tak wdarła się we mnie cisza 
zielonych zboczy, poprzetykanych kamieniami z małych żlebów, a wszystko 
to pod niebem niezmierzonym. Wielka namacalna, a  właściwie naoczna 
dostojność. 

– Czujesz moc natury? Swoją kruchość i  cenność oka swego czujesz? 
A mizerną siłę swojej stopy czujesz? I jedyność swego spojrzenia na Smerek 
czujesz?! – punktuję Matyska, a on filozoficznie: 

– Ahaaa... 
Ta najprostsza formuła akceptacji skusiła swą głębią i dałem w nią nura. 

Pławię się w  dziecięcej szczęśliwości, dziękuję Stwórcy za każdy oddech, 
każdy krok, każdą kroplę potu, za... O, kurka podwodna, ale syny ruszyły 
z kopytka, ledwo ich widać. Ale słyszę potrójne wołanie: 

– Tato, idziemy, bo grzmi! 
– Ahaaa! 
Wreszcie – szczyt. Do metalowego krzyża mknie błyskawica za 

błyskawicą, wokół piorun za piorunem. Zwiewamy. 
– Niech szlag trafi taki szlak! – pomstuję, gdy w  sierpniowej ulewie 

schodzimy po glinianej ścieżce z  korzeniami. Biedne nasze tyłki, ooo! Ze 
strumyka tylko do przeskoku zrobiła się mętna rzeka, oooooo! 

Nawet jeden aaa-psik żadnego z nas nie dopadł. Nie ma to jak ciepło od 
świeczki w namiocie, a raczej w dzbanku. 

Nocą sierpniową
 Basiuleczce
 
Księżyc w oparach dymu
Z płuc wypuszczam poezję
Pod gwiazdami dobywam płynu
I tęsknię
 
Wpadam w psychiczne okopy nocy
Łzy nim wypłyną, to wyschną
I znowu płyną strumieniem
A ja nie wiem już do kogo wołać – pomocy!
Może by w naturze na chwilkę tak przysnąć
Przedtem w nieboskłon patrząc z westchnieniem...

Nie bądź ciekawa za kim ten smutek
I radość zarazem w piersi się czuje
Gdy w niebie wieczornym biorę za złudę
Rozpryskaną niezliczoność złota
Ja w myślach już tylko do Ciebie wędruję
I to wszystko się właśnie nazywa – tęsknota…

Mateusz Stanisław Nocek 
(ur. 15 września 1992 r. 

w  Jaśle) – autor tekstów piose-
nek, wokalista, gitarzysta i kom-
pozytor, a także poeta i prozaik. 
Wykonawca poezji śpiewanej 
o  zabarwieniu rockowym. 
Oprócz muzyki do własnych 
tekstów, komponuje też do wier-
szy znanych poetów. Współza-
łożyciel Klubu Inicjatyw Arty-
stycznych Wschód w Jaśle.
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Andrzej Piątek 

Obchodzący półwie-
cze krakowski Teatr 

STU część rzeszowian zna 
doskonale. Był taki dobry 
czas, że często gościł na 
Rzeszowskich Spotka-

niach Teatralnych. Ostatnio przed ośmiu 
laty z monodramem Rozmowy z diabłem. 
Wielkie kazanie księdza Bernarda na pod-
stawie traktatu Leszka Kołakowskiego, 
w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. 

W  Teatrze im. Wandy Siemaszko-
wej studenci i  licealiści siedzieli na sce-
nie obok Jerzego Treli. Poddając się jego 
sugestywnemu monologowi kierowane-
mu coraz to ku innej osobie. Atmosferę 
spektaklu współtworzyło światło przypo-
minające promienie słońca przebijające 
się przez kościelne witraże. Zasnuwająca 
scenę mgła i oratoryjna muzyka. Trela raz 
mówił nieśpiesznie, innym razem z wiel-
ką siłą. Jako ksiądz Bernard zadawał pyta-
nia fundamentalne o źródła grzechu. Po 
przerwie, nie mając już na sobie habitu, 
nie będąc księdzem, ale diabłem, zasiadł 
na tronie słaby i  zmęczony. Wychodząc, 
kazał nam pomyśleć o tym, co usłyszeli-
śmy. Rzucając na odchodnym, że mamy 
śmiesznie mało czasu. Trela mistrzowsko 
zagrał księdza Bernarda i diabła. Widzo-
wie mieli okazję zetknąć się z teatrem pozor-
nie chłodnym, filozoficznym, w istocie emo-
cjonalnym, który trzyma w  napięciu długo 
i długo nie pozwala się z niego otrząsnąć. 

Obecnie Teatr STU obchodzi półwie-
cze. – Scena i widownia są już ostatnimi tak 
cudownymi miejscami kontaktu człowieka 
z  człowiekiem – mówi Krzysztof Jasiński, 
twórca tamtego przedstawienia i  wielu in-
nych, kultowych dla polskiego teatru obcho-
dzącego 250-lecie. A  ja przypominam sobie 
tamten spektakl Treli i wiem, że Jasiński ma 
rację. Dyrektor jubilat obchodzącego jubile-
usz Teatru STU, kiedy to mówi, ma w  gło-
sie odrobinę nostalgii. Bo STU założony 
w 1966 r. jest ściśle związany z nim. Od pół 
wieku obaj intrygują Kraków, Polskę i świat 
rodzajem mistycyzmu i szczególną atmosferą 
z pogranicza kabaretu i świątyni sztuki. 

PIĘĆDZIESIĄT LAT STU
Kochajcie Teatr, kochajcie Artystów!

STU jak magnes przyciąga kolejne 
pokolenia widzów. W  przeważającej części 
młodych. Mogłem to zaobserwować na upa-
miętniającym półwiecze spektaklu Rewizor 
Gogola, w  przekładzie Tadeusza Nyczka, 
gorącym, świeżuteńkim i  głęboko osobi-
stym, niemniej z  szacunkiem dla oryginału 

na początku lat 60., kiedy na krótko kultura 
studencka stała się synonimem odważnych 
przedstawień, ambitnej piosenki literackiej, 
poszukiwań. Teatr STU stał się wtedy waż-
nym punktem w życiorysach wielu twórców, 
kompozytorów, poetów, malarzy i krytyków. 
Kiedy polskie teatry alternatywne włączają 
się w światowy ruch kontestacji i kontrkultu-
ry, STU jest ważnym głosem młodego poko-
lenia w dialogu o Polskę. Słuchanym z uwagą 
na międzynarodowych i  krajowych festiwa-
lach. 

Przez wiele lat STU był „teatrem w dro-
dze”, poszukując swej tożsamości. Wę-
drował występując w ponad 20 krajach na 
czterech kontynentach. Kiedy stał się or-
ganizacyjnie profesjonalnym, zachował 
niezależność i  klimat teatru alternatyw-
nego. Znaczyły ten fakt tak ważne wido-
wiska, jak Pacjenci na podstawie Mistrza 
i Małgorzaty Bułhakowa, czy według wła-
snych scenariuszy Jasińskiego Szalona 
lokomotywa, Donkichoteria i Kur zapiał, 
grane w przestrzeni namiotu cyrkowego. 
STU angażuje najlepszych aktorów. Poza 
swymi realizacjami zdobywa popular-
ność dzięki telewizyjnym benefisom, któ-
re niekonwencjonalnie prezentują ludzi 
kultury, sztuki i nauki. Słowa Jasińskiego: 
„Kochajcie Teatr, kochajcie Artystów!” 
stają się hasłem wywoławczym tych spo-
tkań i rozbrzmiewają po całej Polsce. 

W  obecne stulecie Scena Teatru 
STU wkroczyła ambitnymi realizacjami 
Zemsty Fredry, Wesela i Wyzwolenia Wy-
spiańskiego, Hamleta i Króla Leara Szek-
spira, Biesów Dostojewskiego. Symboli-
zują przebytą w  ciągu półwiecza drogę 

od eksperymentalnej sceny, poprzez formy 
polskiej i  światowej kontrkultury, do teatru 
repertuarowego. 

11 listopada 2014 r. Scena STU premie-
rowo wystawiła po raz pierwszy w  dziejach 
polskiego teatru tryptyk obejmujący Wese-
le, Wyzwolenie i  Akropolis Wyspiańskiego. 
Symboliczna data była świetnym pretekstem, 
by zapytać, czy w polskiej duszy nadal gra to, 
co grało w niej przed ponad stu laty? Krzysz-
tof Jasiński, inscenizator tryptyku, nie kryje, 
że dawno zamierzał postawić takie pytanie 
rodakom. Nie kryje też, że jest to pewnego 
rodzaju podsumowanie jego bogatej i  róż-
norodnej twórczości teatralnej. Tryptyk ten 
nazwał Wędrowanie i  zamierza wędrować 
z nim po całej Polsce. Czy trafi do Rzeszowa? 

 Andrzej PIĄTEK

Krzysztof Jasiński

i jego przesłania. Jasiński kazał aktorom grać 
w  obszernych, bajecznie kolorowych ko-
stiumach przypominających stroje cyrkowe 
klaunów. Rzecz pomieścił w „cyrkowej” mie-
ścinie (w  głębi sceny wielki napis CYRK!), 
gdzie każdy obywatel w  strachu, że będzie 
prześwietlony przez stołecznego rewizora, 
drugiego podejrzewa, obmawia i strachliwie 
na niego donosi. 

Teatr STU nie martwi się o  widzów 
także za sprawą różnorodności inicjatyw, 
również plastycznych, muzycznych, tanecz-
nych, sztuk audiowizualnych, fonografii, 
edytorstwa, widowisk plenerowych i zjawisk 
kultury masowej, chociaż dzisiaj jest naj-
bardziej skupiony na działalności teatralnej. 
Nadal pozostał przyjazny debiutom, nowa-
torskim pomysłom, burzliwej, po krakowsku 
eleganckiej wymianie myśli. Tak samo jak 
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Ukazała się w  oficynie Bosz z  Olszanicy 
pod Sanokiem Podróż do kresu pamięci 

Krzysztofa Orzechowskiego. Książka mądra, 
ważna i  pięknie wydana. Tak pieczołowicie, 
kunsztownie jak albumy z okresu międzywo-

ARTYSTY PORTRET WŁASNY

Anna Wiślińska

Muzyczny Festiwal 
w  Łańcucie zaprasza 

już po raz 55! Pogram jego 
tegorocznej odsłony zdo-
minują dzieła klasyczno-
-romantyczne w wykonaniu 

wybitnych indywidualności ze świata muzy-
ki. Kate Liu, Julian Rachlin, Michael Baren-
boim, Agnieszka Duczmal – to tylko niektó-
re wielkie nazwiska artystów, które pojawiły 
się na afiszach koncertowych. 

A  na początek wyprawa w  głąb prze-
szłości i  sięganie do narodowych korzeni – 

MAGIA MUZYKI I SŁOWA
55. Muzyczny Festiwal w Łańcucie

doskonałymi interpretacjami. 
Julian Rachlin gra na wybor-
nych skrzypcach Stradivariusa 
„ExLiebig” z 1704 roku! Artyście 
towarzyszyć będzie Polska Orkie-
stra Kameralna Sopot pod egidą 
Wojciecha Rajskiego.

Miłośnicy kameralnego 
brzmienia będą mogli również 
wysłuchać Orkiestry Kameralnej 
Polskiego Radia Amadeus – ze-
społu, który należy do najlepszych świato-
wych orkiestr kameralnych – posiada wyjąt-
kowe brzmienie i  niezrównanego dyrygenta 
w osobie Agnieszki Duczmal.

Warto zwrócić uwagę na dwa 
projekty z udziałem wybitnych ak-
torów. Czarodziej sceny Jan Peszek 
zaprasza na spektakl Podwójne solo, 
na który składają się grany od 38 lat 
kultowy Scenariusz dla nieistnieją-
cego, lecz możliwego aktora instru-
mentalnego Bogusława Schaeffera 
i  Dośpiewanie, którego inspiracją 
jest prywatne życie artysty. Stani-
sława Celińska odegra natomiast 
swoją kolejną wspaniałą rolę – pie-
śniarki, zaśpiewa bowiem piosenki 
z najnowszej płyty Atramentowa.

W bardziej rozrywkowym tonie zabrzmi 
zespół Kroke, Elbląska Orkiestra Kameralna 
i Anna Maria Jopek (będzie to drugi po ope-
rze plenerowy koncert przed zamkiem w Łań-
cucie) oraz Janoška Ensemble. 

Na zakończenie festiwalu zaprezentu-
je się Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej 
i Michael Barenboim– artysta wykona Kon-
cert skrzypcowy Brahmsa – jeden z  najpięk-
niejszy utworów literatury wiolinistycznej.

Daty ramowe festiwalu to 21–29 maja. 
Warto wyjść z domu i przyjść na koncerty, bo 
to czas, który zmienia trochę kolor przemija-
nia kolejnych dni. Tak działa magia muzyki, 
słowa, zamkowego parku i cudownych bukie-
tów w salach zamkowych…

 Anna WIŚLIŃSKA

Julian Rachlin

Straszny dwór Stanisława Moniuszki, z pew-
nością najdoskonalsze dzieło spośród oper 
kompozytora i  z  całej polskiej twórczości 
operowej XIX wieku. Z  grona muzycznych 
wieszczów przemówi również Chopin. Jego 
utwory zabrzmią w  wykonaniu Kate Liu – 
laureatki III miejsca w XVII Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie. Przez komentato-
rów konkursu pianistka okrzyknięta została 
artystycznym objawieniem. Ale o  tym, czy 
laureat konkursu jest artystą dojrzałym, 
świadczy to, jak gra po konkursie… Trasa 
koncertowa Kate Liu rozpoczęta pod koniec 
2015 potwierdza talent i  wielką osobowość 
pianistki – każdy jej koncert jest prawdzi-
wym niepowtarzalnym wydarzeniem. To 
samo można by powiedzieć o występach Ju-
liana Rachlina – jest jednym z  najbardziej 
fascynujących i  wysoko cenionych skrzyp-
ków na współczesnej scenie muzycznej. Od 
dwudziestu siedmiu lat zachwyca publicz-
ność na całym świecie swoim unikalnym 
brzmieniem, mistrzowską wirtuozerią oraz 

Kate Liu; zdjęcie pochodzi z  XVII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina organizowanego przez 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fo
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jennego w ubiegłym stuleciu (kuriozalna jest 
wstążka, rodzaj zakładki; takiej w  obecnych, 
pospiesznych wydawnictwach nie zobaczy-
my). Są to, jak pisze autor, „wspomnienia 
dygresyjne”. Sam on jest wybitnym twórcą te-

atralnym, aktorem, reżyserem i  pedagogiem, 
od kilkunastu lat dyrektorem Teatru im. Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie. 

Okazuje się, że jest również wnikliwym 
obserwatorem świata odległego i  bliskiego, 
ludzi uwikłanych w  różne sytuacje dziejowe 
i życiowe, i życia jako takiego, w jego różnych 
odcieniach. Tak właśnie wielobarwne były 
dzieje rodziny autora, po mieczu, i  kądzieli. 
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Wojny, konflikty, zawieruchy odci-
skały na losach jego przodków ślad 
złowrogi. Jedni pochodzili z  Kre-
sów, drudzy z  Pomorza. Kto choć 
pobieżnie zna dzieje tych stron, 
wie, jak losy polskie były tam powi-
kłane, jak zasymilowane i skłócone 
z  pierwiastkiem rosyjskim, ukra-
ińskim, niemieckim i kaszubskim. 
Dzięki tym wspomnieniom mamy 
częściowo pojaśnione, jak bardzo 
te zależności były powikłane.

stu formy nad treścią”. Piętnuje efekciarstwo, 
brak stylu, zalew brutalizmu, goliznę i  wul-
garyzmy mające tuszować braki warsztatowe 
i  intelektualne „młodych gniewnych”. Jak na 
kogoś, kto nie przekroczył siedemdziesiątki, 
rzec można, że autor wspomnień, po części od-
grzebanych z pamięci, po części z zarchiwizo-
wanych rodzinnych dokumentów, miał do tej 
pory życie piękne, choć trudne, skomplikowa-
ne, ale niebanalne i ciekawe. 

 Andrzej PIĄTEK

No i wreszcie wątek teatral-
ny, istotny. Aktorskie zmagania 
na scenie i wokół sceny w  trud-
nym środowisku warszawskim 
po stanie wojennym i  okrągłym 
stole. Misja reżysera odkrywa-
jącego aktorskie talenty i  dyrek-
tora patronującego reżyserskim 
debiutom. Rola pedagogicznego 
autorytetu dla wybierających sce-
niczną drogę. Autor nie ukrywa, 
że nie toleruje w teatrze „przero-

Ryszard Zatorski

Zapewne wielu miłośni-
ków teatru powitało 

z radością na Małej Scenie 
im. Zdzisława Kozienia 
spektakl Coś w rodzaju mi-
łości Arthura Millera w re-

żyserii Martyny Łyko, opracowaniu sceno-
graficznym Pauliny Rzeszowskiej (nomen 
omen) i  muzycznym Dawida Kollara. Pre-
miera miała miejsce 27 lutego br. Obie mło-
dziutkie twórczynie debiutowały tą realizacją 
na polskiej scenie teatralnej. Martyna Łyko 
współpracowała już wprawdzie z  Radosła-
wem Rychcikiem, który pokazał w Rzeszowie 
Dziady przygotowane w Poznaniu oraz Bal-
ladynę z zespołem aktorskim Siemaszkowej, 
ale jej pomysł na dialog z widzem wydaje się 
odmienny od wspomnianego mentora, także 
z młodego pokolenia. Studiowała na uniwer-
sytetach we Francji oraz w Anglii, gdzie wła-
śnie w  Londynie cztery lata temu uzyskała 
dyplom reżyserski. Paulina Rzeszowska jest 
absolwentką warszawskiej ASP, a pracuje od 
kilku lat w  Londynie dla wytwórni filmo-
wych i teatrów. 

Ale bohaterami spektaklu są jak zawsze 
aktorzy. W tym przypadku jest to znakomi-
ta para osobowości artystycznych – Mariola 
Łabno-Flaumenhaft i Robert Żurek. Oboje 
sprawdzeni wcześniej także w monodramo-
wych długich rolach. Na marginesie warto 
przypomnieć właśnie tę aktorkę w  takiej 
monoroli w  Shirley Valentine sprzed ponad 

TEATRALNE RARYTASY
Premiery, nagrody i nowa odsłona

jedenastu lat na tej scenie, chociaż premiera 
owej sztuki miała miejsce na scenie dużej, 
która wszak nie wydawała się za ogromna dla 
wielkości tej artystycznej wypowiedzi. Może 
warto byłoby przywrócić Shirley w  repertu-
arze Siemaszkowej. 

W  tej prawie namacalnej więzi z  wi-
dzami, w  tym dodatkowo scenograficznym 
zbliżeniu, gdy wpierw jakby poprzez firankę 
w  oknie zaglądamy do sypialni nierządnej 
i zagubionej Angeli, a potem wręcz „dotyka-
my” ją i Toma w owej szamotaninie zmysłów, 
emocji i  niebywałej ekspresji 
– każdy gest, każdy ruch, każ-
de słowo wymaga, wydaje się, 
większego niż zwykle kunsz-
tu artystycznego. By zwrócić 
choćby uwagę na te mistrzow-
skie przeobrażania się boha-
terki z  realności w  depresyjne 
otchłanie psychicznego zagu-
bienia. Mariola Łabno czyniła 
to z przekonującą perfekcją ar-
tystyczną. Z wielkim podziwem 
należy się odnieść do Martyny 
Łyko, która wybrała klasyczną 
formułę teatru – dając prym 
słowu literackiemu i  grze ak-
torskiej, których nie zamąca dość często ob-
serwowaną dziś manierą multimedialnych 
wsporników w spektaklach. 

Miller, wybitny dramaturg amerykań-
ski minionego wieku – znany m.in. z takich 
utworów, jak Czarownice z Salem czy Śmierć 
komiwojażera, która to sztuka gościła na 

deskach Siemaszkowej de-
kadę temu – doznawał za 
swą twórczość i  postawę 
społeczną oraz światopo-
gląd wyrazów podziwu, ale 
i  przykrości, najdelikatniej 
mówiąc. Wspomnieć jednak 
należy, że prezydent Clinton 
uhonorował pisarza Naro-
dowym Orderem Sztuki „za 
poruszanie problematyki 
związanej z  sumieniem”. 
Z  takim dramatem sumie-
nia mamy do czynienia tak-
że w  tym widowisku – czy 
przekazać prawdę i  pomóc 
w  uratowaniu człowieka 

niewinnie osadzonego od pięciu lat w więzie-
niu, czy też ratować kochanka prokuratora, 
uwikłanego jak jego zwierzchnicy, sędziowie 
i przedstawiciele policji w mafijne układy. Co 
bohater sztuki Tom (Robert Żurek) – były 
policjant, a  teraz detektyw poszukujący ar-
gumentów, by pomóc uwięzionemu – wyraża 
sugestywnie wściekłym argumentem, dla-
czego tak czyni: „Bo jest jeszcze coś takie-
go jak sprawiedliwość, ale w  naszym kraju 
zrobiono z  niej jajecznicę”. Na niewielkiej 
scenie obserwujemy właśnie takie uniwer-
salne wołanie o sprawiedliwość. Przekazane 
z  artystyczną maestrią przez twórców tego 
spektaklu. 

Nieraz warto pokusić się o ponowne obej-
rzenie spektaklu. Premiera Kurki Wod-

nej Jana Nowary była 22 października ub. 

roku. Otwierała 2. Festiwal Nowego Teatru 
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w jubile-
uszowym roku 70-lecia tej sceny dramatycz-
nej. Ale nowa odsłona sztuki wg Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, której tytuł sceniczny 
twórca poszerzył o  frazę – „katastrofa jest 
coraz bliżej” była 28 lutego br. o  wiele cie-
kawszym spotkaniem. Jakże czytelnie wy-
brzmiały teraz współtworzące akcję obrazy 
filmowe, ileż zyskało widowisko ścieśnione 
przez reżysera szczególnie w scenach transu 
narkotycznego. Z  jakąż świeżością, polotem 
i finezją wygrywane są te same wszak sceny, 
ale z  widocznymi retuszami. Jakaż, jakby 
szersza i jeszcze czytelniejsza, jest stworzona 
na potrzeby tego widowiska postać Hyrkanii 
(Magdalena Kozikowska-Pieńko), korze-
niami sięgającej poniekąd do Mątwy Wit-
kacego. Hyrkanii – sumienia, przewodnika 
komentującego na ogół pantomimicznie róż-
ne sytuacje i  duchowe wcielenia innych bo-
haterów. Objawia się w tym spektaklu i me-
tafizyczność, i rzeczywistość, w której każda 
z postaci wiedzie swój żywot jakby niespójny 

Mariola Łabno-Flaumenhaft i Robert Żurek w spektaklu „Coś w rodzaju 
miłości”

Magdalena Kozikowska-Pieńko i Piotr Napieraj w „Kurce Wodnej”
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 z  otoczeniem, z  konsumpcyjną zachłanno-
ścią, z  władczymi pokusami i  zanurzeniem 
w niepewną groźną przyszłość. Z rewolucją, 
w  przekazie Nowary cwałującą islamskimi 
krokami i  mordami. Na szczęście w  teatrze 
takie obrazy można cofnąć, a ofiary ożywić 
i  skierować optymistycznie drogą do nie-
ba balladowym songiem Zeppelinów, który 
z  takim urokiem wykonuje Dagny Cipora, 
spektaklowa Lady – księżna Alicja of Ne-
vermore. Wspaniały teatr czystej formy, wy-
obraźni, skojarzeń i wzruszeń estetycznych.

Wreszcie w  dwa dni później premie-
ra Ikara i  Dedala prof. Janusza Po-

krywki, który ze swym autorskim teatrem 
od ponad 30 lat w różnych miejscach epatuje 

da rozwijająca się z rolki papieru toaletowe-
go. Aż po wzniosłość pogrzebu cara, z pory-
wającym serca chórem i inscenizacją aktorek. 
Sekwencja robotników z minionej epoki – to 
również postaci stworzone jakby ze sztan-
darów w  pochodzie, które animują głosy 
i  prawdziwe nogi aktorów, zaś ich głowy 
ulepione są z ówczesnej sztandarowej gazety 
propagandowej, a odwrócone mają już twarz 
„Solidarności”. To widowisko byłoby najle-
piej zapisać i przekazać filmem, dziesiątkami 
zdjęć, z których można utkać tę opowieść po-
etycką ułożoną w plastyczne sceny i obrazy. 
Bez zbędnego przedmiotu. Każdy plastyczny 
szczegół jest jak lalka ograny, wykorzystany 
i  uwypuklony do zapamiętania. Ileż poezji, 

Młode Dzielne Kuropatwy w „Balu w operze”

niepowtarzalną sztuką znaku plastyczne-
go. Teraz owa Scena Propozycji usytuowana 
jest na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie jej 
twórca wykłada na Wydziale Sztuki. Premie-
ra 1 marca br., nieco inaczej jak to bywało 
do tej pory, odbyła się na prawdziwej scenie 
teatralnej sali widowiskowej, koncertowej 
Wydziału Muzyki UR przy ul. Dąbrowskie-
go. Widowisko plastyczno-poetyckie inspi-
rowane twórczością Zbigniewa Herberta 
poruszało i  zachwycało. Chciałoby się rzec 
nawet, iż prof. Pokrywce tworzywo literackie 
„nie przeszkadzało”, bo korzystając z poetyc-
kich słów, fraz, myśli i  przesłań Herberta, 
malował jednak i  ożywiał swoje postaci, aż 
do uskrzydlenia mitycznego Ikara, któremu 
nadał odwrotną niż to znamy rolę, ważniej-
szą. Starogrecka mityczność splata się aż ze 
współczesną mistycznością chrześcijańską, 
choćby w obrazie czyhającej na nas Golgoty, 
która wyziera z  odwróconych sztandarów, 
owego exodusu, gdy w miejsce poprzednich 
rzeźb-masek teatralnych starogreckiego 
chóru pojawiają się krzyże. Ileż symbolu jest 
w róży wniesionej przez dziewczynę opowia-
dającej i  wyrażającej miłość, której płatki 
oberwane pozostają w  finale na szarym dy-
wanie – zakreślonej przez Pokrywkę sceno-
graficznie sceny na scenie. Gdzie wszystko 
jest obrazem pobudzającym wyobraźnię, 
znakiem i ożywioną formą jak w teatrze lalek 
– jak choćby ów car lalkowy wniesiony ni-
czym sztandar, który zapleciony i posadzony 
na taborecie przyjmuje władczą postać, choć 
nieco komiczną zarazem, gdy rośnie mu bro-

skrótu plastycznego i metafory jest w owym 
układaniu z piór areopagu aniołów. Sytuują 
się na drabinie stworzonej z  drewnianych 
grabi, a te wpięte są następnie w deskę stołu, 
która z kolei zamienia się w ruchome skrzy-
dła w rękach Ikara. Próbuje ulecieć ku słoń-
cu, niebaczny tragedii, bo pióra sklejone wo-
skiem wszak wypadną i opadną jak te płatki 
róży. Ileż poetyckiej lekkości i  wzniosłości 
było w tańcu aktorek do muzyki poruszającej 
wyobraźnię i  unoszącej nas w  przestworza 
wraz z Ikarem. Atmosfera czystego, wysubli-
mowanego piękna.

Zaprosił Janusz Pokrywka do malowa-
nia tego widowiska swoich sprawdzonych 
i zdolnych aktorów Joannę Sitarz i Paulinę 
Zając, ale i  debiutantkę Wiktorię Szczęch 
czy od niedawna związanego z tym zespołem 
Szymona Doraka. Odszukał wreszcie i przy-
wrócił na scenę z pożytkiem dla widzów Bo-
gusława Fronia, któremu zlecił wiodącą rolę 
w przedstawieniu. Wszystko to nosi znamię 
choreograficznej opieki Bernadetty Wojtuń-
-Sikory. Ale oczywiście pomysł, który uro-
dził się w głowie Janusza Pokrywki siedem lat 
temu, mógł wydać taki niepowtarzalny owoc 
artystyczny tylko w jego reżyserii, ale przede 
wszystkim scenografii przezeń zarazem ob-
myślonej i wykonanej z kostiumami, lalkami, 
symbolami i innymi grającymi w tym wido-
wisku przedmiotami, a  także z  rysunkiem 
Wiktorii, wnuczki artysty. W  świat poezji 
Herberta wprowadził widzów przed spekta-
klem dr Jan Wolski – w zwięzłym, obrazo-
wym poetycko wykładzie. 

Wspominałem niedawno o wspaniałym 
Teatrze M.D.K czyli Młodych Dziel-

nych Kuropatwach z Młodzieżowego Domu 
Kultury w  Rzeszowie, które sławią nasze 
miasto, zdobywając liczne nagrody. I  tenże 
to zespół na 37. Biesiadzie Teatralnej w Ho-
ryńcu-Zdroju (18–20 lutego br.) w owej ogól-
nopolskiej konfrontacji zespołów teatralnych 
małych form otrzymał Brązowy Róg Myśliw-
ski Króla Jana za Bal w operze na podstawie 
J. Tuwima w  reżyserii i  scenografii Moniki 
Adamiec oraz z jej autorską muzyką. Biesia-
da horyniecka ma wielką renomę w kręgach 
teatralnych, a oceniało zespoły jury złożone 
z wytrawnych znawców sceny, któremu prze-
wodził Leszek Mądzik. 

A z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru – który od 1957 roku święcimy zawsze 
27 marca – życzę wszystkim artystom sceny 
sukcesów oraz rozumnej, twórczo wspoma-
gającej i kochającej teatr publiczności! 

 Ryszard ZATORSKI 

Sceny ze spektaklu „Ikar i Dedal” J. Pokrywki
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Galeria autorska Piotra Rędziniaka

Piotr Rędziniak

Autor wystawy Nar-
cyz Piórecki urodził 

się w  Przemyślu w  1959  r. 
Studiował na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w  Krakowie 
w pracowni prof. Jana Szan-

cenbacha. Dyplom uzyskał w 1986 r. W latach 
1984–1988 studiował również w  Pracowni 
Tkaniny Artystycznej krakowskiej ASP prof. 
Lilli Kulki i prof. Ryszarda Kwietnia. Był sty-
pendystą Ministra Kultury i  Sztuki. Zajmuje 
się malarstwem, rysun-
kiem, fotografią, sztuką 
włókna. Jest autorem kil-
kudziesięciu wystaw indy-
widualnych, brał też udział 
w  kilkudziesięciu wysta-
wach zbiorowych. Jako dy-
rektor Zakładu Fizjografii 
i  Arboretum w  Bolestra-
szycach od 2001 roku orga-
nizuje imprezy kulturalne, 
m.in. Międzynarodowy 
Plener Artystyczny Wikli-
na w  Arboretum, Festiwal 
Ogrodów oraz liczne sym-
pozja i wykłady z zakresu architektury zieleni 
i dendrologii. Prowadzi Galerię Sztuki u Pio-
tra. Jest również pracownikiem dydaktycznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przyroda od zawsze była inspiracją dla 
artysty, kształtowała jego wrażliwość i ciągle 
jest dla niego prowokacją do nowych poszu-
kiwań. Wcześniejszą twórczość charakteryzo-
wało bogactwo kolorów. Z czasem obrazy sta-
ły się niemal monochromatyczne z dominu-
jącą gamą błękitów. Ta kolorystyczna asceza 
pozwala Pióreckiemu przepełnić obrazy świa-
tłem, którym buduje materię przedziwnych, 
tajemniczych, fantazyjnych form i kształtów, 
które po pewnym czasie zaczynamy kojarzyć 

SZALENIE DEKORACYJNE KSZTAŁTY
30-lecie pracy twórczej Narcyza Pióreckiego – wystawa w rzeszowskim BWA

z  rzeczywistymi. Bowiem z  ornamentowych 
tkanek budujących owe formy – będących 
wynikiem wnikliwych studiów i  „podpa-
trywania” zjawisk dziejących się w  makro-
świecie roślin – artysta buduje abstrakcyjne 
kompozycje. Potwierdzają to tytuły pojedyn-
czych czy cyklicznych obrazów: Zamknięte 
w stawie, Pergola w lecie, Pergola zimą, Irysy, 
a  wreszcie Kalendarz. Ten ostatni ma szcze-
gólne znaczenie, malowany o  wiele dłużej 
niż period jednego roku – wielkoformatowy 
zestaw obrazów jest swoistym zapisem cy-
klu, który odbywa się w  przyrodzie w  ciągu 
kalendarzowego roku. Dowodzi fascynacji 

Nie dziwi też w twórczości Narcyza Pió-
reckiego patos, z jakim traktuje i przedstawia 
otaczający go świat. Użyłem tego określenia 
świadomie, gdyż patrząc na wspomniany 
obraz Kalendarz, mamy wrażenie, że stoimy 
przed dziełem pomnikowym. Kilkanaście ob-
razów podzielonych wertykalnie nasuwa jesz-
cze jedno porównanie ze sztuką japońską. Sam 
sposób subtelnie kładzionej farby, lawowana 
delikatna plama łudząco przypomina akwa-
relę bądź malarstwo na jedwabiu. Opowieści 
o  porach roku, zjawiskach przybierających 
formy kojarzące się nam z mniej lub bardziej 
realnymi kształtami, figurami to przecież nic 

Narcyz Piórecki – „Kalendarz”, akryl, płótno, 200 x 305

Od 16 marca do 17 kwietnia br. w Galerii R_Z ZPAP przy ul. 3 Maja 16 oglądać można wystawę 
znakomitego fotografika, którą gorąco czytelnikom NDR – miłośnikom sztuki polecam!

TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI 
Artysta urodzony 1975 roku w Koszycach 

(Słowacja). W latach 1994–2001 studia, w roku 
2010 doktorat na Akademii Sztuk Pięknych 
(VŠVU) w  Bratysławie na Katedrze Mediów 
Wizualnych. Pobyt w  ramach stypendium na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie, ASP 
w  Poznaniu, Slippery Rock University (Pensyl-
wania, USA, 1999), w  roku 2005 staż w  Edyn-
burgu (Wielka Brytania). W  latach 2002–2010 
wykładowca na Wydziale Sztuki TU w  Koszy-
cach, gdzie prowadził Pracownię Fotografii. Był 
też prowadzącym Wydziału Fotografii w Liceum 
Plastycznym w  Koszycach oraz pedagogiem 
w  Szkole Kreatywnej Fotografii w  Krakowie. 

W  roku 2004 był nominowany na młodego 
artystę roku w  Słowacji (Nagroda im. Oskára 
Čepána). Brał udział w  76 wystawach zbioro-
wych oraz w  19 wystawach indywidualnych 
(Słowacja, Polska, Czechy, Chorwacja, Serbia, 
Słowenia, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Francja, 
Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Finlandia, 
Stany Zjednoczone, Brazylia). Lektor warsz-
tatów oraz kurator i  organizator wystaw. Jego 
twórczość sięga od chemicznej fotografii wiel-
koformatowej, poprzez techniki eksperymental-
ne i fotografię inscenizowaną, do interaktywnej 
sztuki komputerowej i instalacji. Tomáš Agat Błoński – fotografia z cyklu 

„Woda, Duch, Powietrze”

artysty z powodzeniem łączonej z codzienną 
zawodową pracą. Niezwykły jest fakt, że te 
zrazu szalenie dekoracyjne kształty wyple-
cione tkanką linii, plam, rysują się niekiedy 
w  złowieszcze, niepokojące kształty. Stajemy 
przed scenami, które mogłyby się rozgrywać 
w  mitycznym zamieszkałym przez dziwne 
stwory, hybrydy baśniowym świecie. Świad-
czy to o  dostrzeganiu i  rozumieniu dwoistej 
istoty natury i  sił przyrody, która przejawia 
się w  niesłychanie wielu odsłonach, które 
najlepiej ilustruje wzrost kilkumilimetrowej 
roślinki, która by wydobyć się spod ziemi, do-
konuje wysiłku porównywanego do podnie-
sienia przez nią ciężaru kilku ton. 

innego jak współcześnie rozumiana manga, 
czyli dobrze pojęty komiks. O  tyle oryginal-
ny, że malowany na płótnie i nie dowiemy się, 
w jakim stopniu inspiracją do jego powstawa-
nia była sama natura, a w jakim dojrzała i in-
teresująca wyobraźnia artysty…

Mam nadzieję, że wystawa prezentowa-
na w  rzeszowskim BWA będzie w  oczach jej 
odbiorców godnym upamiętnieniem obecno-
ści tego wszechstronnego artysty w  naszym 
środowisku artystycznym i  regionie. Narcyz, 
życzę Ci dalszych świetnych dekad twórczości 
i stu lat!

 Piotr RĘDZINIAK
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Jerzy Dynia

Historia utrwalania 
obrazu bez używa-

nia pędzla i  malarskiej 
palety jest dość długa. 
Były eksperymenty z  azo-
tanem srebra, chlorkiem 

srebra, badane było zjawisko przyciemnia-
nia niektórych chemikaliów przez światło, 
jak choćby z  chlorkiem srebra zmieszanym 
z  kredą. W  połowie lat 80. XIX wieku po-
wstało pierwsze zdjęcie kolorowe, ale długo 
jeszcze królowała sepia. Na początku XX 
wieku fotografia stała się dostępna już nie 
tylko dla eksperymentatorów, ale i dla ama-
torów. Na pierwszym miejscu była fotografia 
portretowa, zdjęcia tradycyjne, rodzinne, ale 
też artystyczne. Były szklane płytki zwane 
kliszami, później wywoływane w  korek-
sach taśmy filmowe. Ale trzy najważniejsze 
kolory: czerwień, zieleń i  niebieski stały się 
na długo podstawowymi w  trakcie rozwoju 
fotografii kolorowej. Aż przyszedł rok 1969, 
który rewolucjonizował tę dziedzinę dzięki 
światłoczułej matrycy, produkowanej w dwu 
systemach CCD i CMOS. Powstała wówczas 
fotografia cyfrowa.

Na przestrzeni dziesięcioleci zainte-
resowanie fotografowaniem bywało różne. 
Obecnie, dzięki dostępowi do znakomitego 
sprzętu, a także komputeryzacji i informaty-
ce, zainteresowanie tą dziedziną jest większe. 
To już nie kończy się na wyspecjalizowanych 
galeriach fotografii. Działają grupy skupiają-
ce właścicieli aparatów fotograficznych, któ-
rych aspiracje sięgają wysoko – po fotografię 
artystyczną. To już nie jest realizacja hasła 
„ty naciskasz guzik, my robimy resztę”. Kluby 
takie działają również na Podkarpaciu, m.in. 

MUZYKA OBIEKTYWEM
Wernisaż Magdaleny Małaczyńskiej

w Rzeszowie, Krośnie. Od 
dłuższego czasu aktywna 
jest Kolbuszowska Gildia 
Fotografów, której człon-
kowie wyjeżdżają na ple-
nery, organizują w  Miej-
skim Domu Kultury wer-
nisaże.

W  połowie lutego 
w  placówce tej odbył się 
w  Galerii pod Trąbami 
i  Bębnem wernisaż Mag-
daleny Małaczyńskiej pod 
hasłem „Muzyka Obiekty-
wem”. Na ponad czterdzie-
stu fotogramach znaleźli 
się ludzie muzyki, w więk-
szości jazzmani, którzy 
występowali w  roku 2015 
podczas festiwali w kilku miastach Podkar-
pacia, m.in. w Rzeszowie, Brzozowie, Stalo-
wej Woli, no i  oczywiście w  Kolbuszowej – 
mieście, w którym dzięki Miejskiemu Domo-
wi Kultury muzyka miewa odbiorców wśród 
mieszkańców tej miejscowości. W  wywia-
dzie udzielonym na antenie Radia Rzeszów 
autorka przyznała, że jej zafascynowanie 
jazzem zrodziło się niedawno, a  to za spra-
wą prezentu, jaki kiedyś otrzymała w postaci 
płyty z nagraniami jazzu tradycyjnego. A po-
tem poszło dalej.

Lutowy wernisaż Magdaleny Mała-
czyńskiej był swoistym wydarzeniem kul-
turalnym. Licznie zgromadzonym w  MDK 
osobom interesującym się fotografią zapre-
zentowanych zostało oprócz kilkudziesięciu 
fotogramów o  tematyce jazzowej, kilka in-
nych, m.in. z  ubiegłorocznego Muzycznego 
Festiwalu w  Łańcucie w  bazylice leżajskiej. 
Epizodycznie znalazła się również tematyka 

folkloru. W  dalszej czę-
ści w  sali widowiskowej 
zaprezentowany został 
ciekawy, zrealizowany 
niezwykle pracowicie i to 
w  kolorze, animowany 
film z roku 1903 George-
sa Mélièsa The Kingdom 
of Fairies. Stało się to 
okazją do przypomnie-
nia, jak w owych czasach 
odbywała się prezentacja 
takich filmów z  udzia-
łem taperów – pianistów 
ilustrujących na żywo 
muzyką wydarzenia na 
ekranie. Współczesnym 
taperem w  dniu werni-
sażu był kolbuszowski 
muzyk Andrzej Serafin. 
Ostatnią część wieczoru 
wypełnił jazz na żywo. 
Z  recitalem wystąpił 
znany i  często koncer-

tujący na estradzie, związany z  Rzeszowem 
Zbigniew Jakubek. Było też Tortowe Atelier 
pod wodzą Jolanty Augustyn. A prowadziła 
spotkanie red. Elżbieta Lewicka, której mi-
łość do jazzu jest powszechnie znana.

Magdalena Małaczyńska jest z  wy-
kształcenia plastykiem. Jej ulubioną tech-
niką artystyczną jest linoryt i fotografia. Na 
pierwszej autorskiej wystawie „Cztery Pory 
Roku”, zorganizowanej w  roku 2002, za-
prezentowała obrazy olejne, tempery i  gra-
fiki, wśród nich m.in. Rzeszów w  linorycie 
odbijany na papierze, z  wykonanymi przez 
autorkę zdobieniami i fakturami, które sym-
bolizowały poszczególne pory roku. W  or-
ganizowanych w  2014 Europejskich Dniach 
Dziedzictwa, w konkursie „Fotoszopa 2” pod 
hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości: 
między Wisłą a  Sanem” zdobyła II nagrodę 
za pracę Modlitwa strażaka. Fotografuje bez 
użycia flesza, ze światłem stałym, aby nie 

rozpraszać wykonawców jak 
i widzów oraz oddać atmosferę, 
jaka panuje podczas koncertów. 
Zanim w  ubiegłym roku przy-
szło zainteresowanie muzyką, 
w jej pracach dominowała tema-
tyka dziecięca, rodzinna, przy-
rodnicza, a  także reportażowa. 
Od trzech lat jest członkiem 
Kolbuszowskiej Gildii Fotogra-
fów i  z  innymi fotografikami 
uwiecznia wydarzenia kultu-
ralne oraz uczestniczy w  zbio-
rowych wystawach fotograficz-
nych. Ma opinię osoby, która 
umiejętnie łączy działalność 
społeczną z  biznesową, a  także 
z  życiem rodzinnym. Dyrektor 
MDK Wiesław Sitko już teraz 
zapowiedział, że kolejna wysta-
wa, tym razem Jana Mazurkie-
wicza, spiritus movens kolbu-
szowskiej fotografii, zaplanowa-
na jest na maj tego roku.

 Jerzy DYNIA 

Magdalena Małaczyńska

Fot. Magdalena Małaczyńska
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Andrzej Szypuła

Lubię przyjeżdżać do 
Stawiska. Dawny dom 

Anny i  Jarosława Iwasz-
kiewiczów, obecnie mu-
zeum ich imienia, robi 
wrażenie jakby miesz-

kańcy dopiero co wyszli z  niego na chwilę. 
Wśród wielu pamiątek jest tam także portret 
Zygmunta Mycielskiego, tuż koło portretu 
samego Jarosława, gdyż obaj panowie bardzo 
się przyjaźnili. Wszechobecna i  przeurocza 
p. Zosia Dzięcioł, niegdyś służąca państwa 
Iwaszkiewiczów, mieszka tam nadal i  jest 
żywą kroniką dawno minionych lat. Tylko 
jej niezwykle elegancki i dystyngowany, ulu-
biony czarny kot Belmondo, odszedł był już 
z tego świata…

Dotrzeć do Stawiska nie jest łatwo. 
Z  Dworca Centralnego w  Warszawie trze-
ba kołatać się kolejką WKD – pamiętającą 
przedwojenne czasy, a  dziś już bardzo no-
woczesną – w  kierunku Podkowy Leśnej, 
by po ok. 45 minutach wysiąść w  ciemnym 
lesie. Jeszcze 200 metrów i wśród dostojnych 

Dominik Nykiel

Jakoś już tak się przyję-
ło, że marzec kojarzy 

się w  pierwszej kolejności 
(?) z  Dniem Kobiet. Dlate-
go też marcowy repertuar 
DKF Klaps w  dużej mierze 

filmowo to odzwierciedla. I  tak na pierwszy 
seans nowego miesiąca (7 marca), który z ra-
cji zbliżających się świąt wielkanocnych jest 
dla nas nieco krótszy, przygotowaliśmy spe-
cjalnie z myślą o żeńskiej części publiczności 
(a tej jest na tzw. oko więcej) francuski melo-
dramat Moja miłość z  Vincentem Casselem 
i Emmanuelle Bercot (Złota Palma w Cannes) 
w rolach głównych. Jak nie trudno już domy-
ślić się, zarówno po tytule, jak i gatunku tego 
filmu, mamy do czynienia z płomiennym ro-
mansem. Czyli Ona poznaje Jego, On poznaje 
Ją. Ale to On najbardziej wpływa na Jej życie, 
sprawiając, że zmienia się ono – jak to ładnie, 
matematycznie podają opisy 
filmu – o 180 stopni. Oczywi-
ście, jak to w  melodramatach 
bywa, obok sielanki i  radości 
(filmowi nie brakuje również 
lekkości i  poczucia humoru) 
pojawiają się problemy i  roz-
terki. A  wszystko w  otoczce 
francuskiego mieszczaństwa 
reżyserskim i aktorskim okiem 
kobiety, Maïwenn Le Besco. 

Drugim filmem (14 mar-
ca) w najnowszym repertuarze 

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
Stawisko nadal żyje sztuką

drzew rysuje się dom pełen wspomnień i pa-
miątek.

Wybrałem się do Stawiska w  niedzielę 
28 lutego 2016 roku na spotkanie z  Marią 
Iwaszkiewicz, córką Jarosława, by posłu-
chać jej rodzinnych wspomnień okraszonych 
anegdotami, opowieści o  czasach łatwych 
i  trudnych, wszakże zawsze pełnych nadziei 
i radości życia. A bywali w Stawisku – Jerzy 
Waldorff, Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejew-
ski, Zygmunt Mycielski i  cała plejada arty-
stów, poetów, pisarzy, muzyków, ludzi róż-
nych profesji. 

Spotkanie z  p. Marią prowadziła pra-
wnuczka Anny i  Jarosława Iwaszkiewiczów, 

Ludwika Włodek. Barwnym opowieściom 
nie było końca! A na ten niepowtarzalny wie-
czór, poświęcony zarazem 122. rocznicy uro-
dzin Jarosława Iwaszkiewicza, przyszły tłu-
my. Bo Stawisko nadal żyje sztuką, atmosferą 
piękna. Tu czas się zatrzymał, a lata minione 
są nadal żywe. Dopełnieniem wieczoru była 
prezentacja, z  udziałem członków redakcji, 
tegorocznego lutowego numeru miesięcznika 
„Twórczość” poświęconego twórczości Jaro-
sława Iwaszkiewicza.

Obowiązki gospodarza pełnił dyrektor 
muzeum Mariusz Olbromski, do niedawna 
dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Prze-
myskiej, wrażliwy poeta, miłośnik Kresów 
Wschodnich. 

Wyjeżdżając późną nocą ze Stawiska, 
zda się, słyszałem szum sosny koło domu 
i ten ostatni wiersz Jarosława Iwaszkiewicza 
pt. Urania z  1980 roku, napisany tuż przed 
śmiercią: „Uranio, sosno, siostro – tak ciebie 
nazywam,/ Bo palcem pnia swego ukazujesz 
niebo./ Wiatr co się w twojej czarnej grzywie 
zrywa/ Zacicha dołem. Siostro, wzywam cie-
bie”.

 Andrzej SZYPUŁA

Klapsa jest Janis – dokument o  Janis Joplin. 
Jest to propozycja, która również wyszła od nas 
jako organizatorów, ale to prawie jednomyślna 
decyzja publiczności zadecydowała o  tym, że 
go pokazujemy. Niejako więc jest to film na ży-
czenie naszych widzów. Co też bardzo nas cie-
szy, ponieważ – po pierwsze w ten sposób mają 
oni niezmiennie wpływ na tworzenie comie-
sięcznego repertuaru, o czym już kiedyś wspo-
minałem, a po drugie w naszych cotygodnio-
wych kontaktach, jak widać, występuje dodat-
kowe sprzężenie zwrotne – nie tylko w formie 
pofilmowych dyskusji. Natomiast wracając do 
filmu Janis, jak to kiedyś powiedziałem pod-
czas prelekcji: O  dokumencie najlepiej mówi 
on sam. Tym bardziej, kiedy dotyczy jakiejś 
znanej osoby – szczególnie ze świata muzyki, 
bo często sięgamy po takie filmowe biogra-
fie. Ostatnio było to w  październiku. Wtedy 
pokazywaliśmy filmową opowieść o Amy Wi-
nehouse (Amy), która 29 lutego zdobyła Osca-
ra. Wspominam o  Amy, bo oglądając Janis, 

nie sposób nie porównywać obu tych filmów. 
Z  jednej strony tak wiele łączy ich bohaterki, 
a z drugiej strony tak wiele je dzieli. A dzielą je 
przede wszystkim czasy, w których przyszło im 
żyć, tworzyć i za szybko umrzeć. 

Marzec w Klapsie kończy (21 marca) se-
ans w  ramach nowego cyklu Polscy Mistrzo-
wie Kina, o którym pisałem szerzej na łamach 
NDR w ubiegłym miesiącu. To już trzeci film 
w ramach PMK. W tym miesiącu wypada li-
tera W  jak Wajda Andrzej i  – większością 
głosów typujących – jego Niewinni czarodzieje 
z 1960 roku. To kameralny dramat psycholo-
giczny z niezapomnianymi kreacjami Krysty-
ny Stypułkowskiej (jako Pelagii) oraz Tade-
usza Łomnickiego (jako Bazylego). Obok tych 
nazwisk pojawiają się inne aktorskie znakomi-
tości, m.in. Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybul-
ski, Roman Polański. Niewinni czarodzieje 
określani są mianem „teatru dwojga aktorów”, 
bo „mają w sobie więcej z literatury, teatru niż 
kina”. 

Jak widać marzec w Klap-
sie zapowiada się bardzo… ko-
bieco. Ale niech to ani ani przez 
chwilę nie przestrasza męż-
czyzn. Bo nawet w  tak przygo-
towanym przez nas repertuarze 
panowie znajdą również coś dla 
siebie. A  na kolejną porcję do-
brego kina zapraszamy w każdy 
poniedziałek na godzinę 19.00 
do WDK w Rzeszowie.

 Dominik NYKIEL

Maria Iwaszkiewicz

http://www.filmweb.pl/person/Emmanuelle+Bercot-66865
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WIROWANIE 
NA PLANIE  ODPRYSKI

Wilczki i ks. Tischner 

Dwa partyjne wilczki parlamentarne, czyli po-
słowie Jaki i Żalek, zaczynają robić prawdziwą 

furorę. Najzabawniej w  ich ustach brzmią gromy 
rzucane na PRL, jakąś tam ichnią komunę i  inne dyrdymały związane 
z tak zwaną polityką historyczną. A obaj parcie na szkło mają przeogrom-
ne, odwrotnie proporcjonalne do wiedzy i  umiejętności. Na wybitnych 
intelektualistów historycznych raczej nie wyglądają, a peerelowskie czasy 
poznawali wyłącznie w pieluchach. No i tak im jakoś to zostało. Nie uda-
ło im się z owych pieluch nijak wyrosnąć. Po prostu niemal przyspawały 
się im do tyłków. Poseł Żalek usiłował swoje idiotyczne oceny wciskać 
w  programie telewizyjnym Danielowi Olbrychskiemu. Nie wyszło! Nie 
z  Olbrychskim takie numery, Brunner! Ten bowiem, powołując się na 
mądrości księdza Józefa Tischnera, bez specjalnego owijania w bawełnę 
stwierdził, że wszystko to, co mówi ów parlamentarysta, to g... prawda. 
I szlus. Zatem tej realistycznej opcji trzymajmy się. Myślałem, że któryś 
wypowie się w kwestii zamachnięcia na naszego obecnego, narciarskiego 
prezydenta i znowu będzie ciekawie. Rozczarowali mnie. O zamachu nic 
nie powiedzieli, ani o tym, że opona zestarzała się niezgodnie z instruk-
cją. Natomiast pewien internauta twierdzi, że to nie był żaden zamach, 
a tylko opona pękła ze śmiechu, gdy usłyszała, jak prezydent głośno po-
wiedział, że osobiście podjął ważną decyzję. Ponoć teraz po raz pierwszy 
od objęcia urzędu coś niedobrego legislacyjnie zawetuje. Będzie to wred-
na dla nas opinia Komisji Weneckiej. Nie będzie makaroniarz pluł nam 
w twarz i dzieci nam makaronił! Amen.

Religia smoleńska 

Poseł Neumann zagrzmiał, gdy nowy szef naszej militarnej potencji, 
minister Antoni Macierewicz, podharatał rozporządzenie, w którym 

nadał sobie uprawnienia do powoływania komisji w  sprawie badania 
katastrofy smoleńskiej. Od ręki też taką powołał – ale już nie komisję, 
lecz podkomisję. W jej skład weszło 21 członków z solidną listą płac, god-
ną ministerialnych stołków. Do tego dorzucił 4 ekspertów z  zagranicy, 
w tym jednego ruskiego. Niektórzy znawcy przedmiotu dziwią się, że spo-
śród tych 21 członków zdecydowana większość nie wie, dlaczego samolot 
lata, ale ponoć ma wiedzieć, dlaczego to ustrojstwo spada. Ciut lepiej jest 
z doradcami. Poseł Neumann pozostaje w głębokim przekonaniu – jakby 
rzekł pewien klasyk – że ta religia smoleńska uprawiana jest wyłącznie 
z pobudek politycznych. Harówę nad zagadką smoleńską od nowa rozpo-
częto modlitwą ministra Macierewicza do podkomisji, wraku tupolewa 
i zeszytu z rutynowymi zapiskami ministerstwa oraz obłożeniem klątwą 
raportu komisji Jerzego Millera. A wszystko po to, aby zamachnięcie się 
na naszego prezydenta tysiąclecia było udowodnione czarno na białym. 
Oczywiście, nie chodzi tu bynajmniej o biel smoleńskiej brzozy. Później 
już było tylko ciekawiej. Sprawa ma charakter wybitnie rozwojowy. Mój 
przyjaciel w poście zamierzał zachować abstynencję, ale uznał, że nijak 
nie da się. Musi swojemu postanowieniu sprzeniewierzyć się, bo całość 
smoleńską można wziąć tylko na śmiech lub pół litra. On zamierza to brać 
na oba sposoby równocześnie.

Casting na kuratora

Do ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego konkursu na wa-
kujące stanowisko kuratora oświaty wpłynęło 7 ofert. Jedna z nich 

byla iście jajcarska, bo zawierała puste kartki, widokówki z  papieżem 
i czymś tam jeszcze. Wszystko w niej było zwykłymi jajami jak berety. 
W dumnie nazwanym postępowaniu konkursowym pojawiło się 6 kan-
dydatów. Co nieco wiem na temat owych postępowań konkursowych, ale 
z tak uzasadnionym rozstrzygnięciem jak w tym przypadku jeszcze nie 
spotkałem się. Wygrała go stosunkiem głosów 7:1 dyrektorka gimnazjum 
z Iwierzyc, Małgorzata Rauch. I bardzo dobrze! Zdumiewające jest jednak 
uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia. Szefowa rzeszowskiej „Solidarno-
ści” nauczycielskiej twierdzi, że była jedyną kandydatką, która miała pre-
zentację multimedialną i  urzekła wszystkich swoim wystąpieniem. Zaś 
prezes lokalnego ZNP twierdzi, że zaimponowała mu elokwencją, dykcją 
i sposobem prezentacji, ale najlepiej merytorycznie wypadła wizytatorka 
kuratoryjna, pani Magnowska. I co wygrało? To, co powinno! Elokwencja 
i dykcja multimedialna, a przegrały walory merytoryczne. Zatem był to 
konkurs czy casting? Zawsze wolałem casting. Gdyby jeszcze w progra-
mie był taniec na rurze, to byłoby już coś!

 Roman MAŁEK 

Zaklinanie rzeczywistości

Najwcześniej jesienią rozpocznie się moderni-
zacja rzeszowskich deptaków. Pierwsza łopa-

ta zostanie wbita „na najstarszej ulicy” w mieście – 3 Maja. Rzeszów 
zmodernizuje deptaki w stylu przedwojennym, zapodały media. Same 
tego nie wymyśliły. Ktoś „kompetentny” musiał im to przekazać. A tu 
same niedorzeczności. Nie najstarsza, bo starsze są ulice Kościuszki 
i Matejki, a biorąc pod uwagę okres przedlokacyjny, to któraś z ulic 
dawnej Ruskiej Wsi, gdzie dziś na pierwszym planie jest osiedle Ty-
siąclecia z przyległościami. A obecna ulica 3 Maja była wtedy ścieżką 
polną do Staroniwy.

I  ten niby styl przedwojenny z  zachowanych widokówek. Jego 
głównym atrybutem są drzewka. Ja, choć powojenny, pamiętam, że na 
3 Maja one jeszcze rosły. Ale te drzewka, z  tej niby najstarszej ulicy, 
zniknęły w  momencie masakrowania budynku kasy oszczędnościo-
wej. I to jest wszystko, co się wiąże z przedwojennym stylem.

Reszta jak zwykle. Dewastacji deptaków ciąg dalszy, choć na 
3 Maja nie ma już czego dewastować. Ale zostały jeszcze Grunwaldzka 
i Kościuszki. 

Firmy, które mają w tym maczać palce, dobrze rokują. Ta z Ka-
towic twierdzi, że jest młodym, dynamicznie rozwijającym się biurem 
projektowym, rzetelnym i profesjonalnym, choć w to drugie nie bardzo 
wierzę. Choćby dlatego, że znając analizę materiału historycznego, iko-
nografię czy opracowania inwentaryzacyjne, ręki by do takiego projektu 
nie przyłożyła. A jeśli nie znała, to tym bardziej. Z kolei firma jasielska 
pewnie pracowała nad rozwiązaniem nowej kompozycji i  urządzenia 
funkcjonalnego deptaków. Zapewne uwzględniła w  niej i  standardy 
ubytkowe, i  wytrzymałościowe materiałów. Także kompleksowe roz-
wiązanie usytuowania zieleni i oświetlenia ulic. Ale też traktowałbym ją 
z ostrożnością. Zwłaszcza po obejrzeniu jasielskiego rynku.

To, co zaproponowały te firmy, nie ma nic wspólnego z dwudzie-
stoleciem międzywojennym. Oprócz drzewek oczywiście. A reszta? Na 
deptakach, zamiast kostki, mają się pojawić granitowe płyty. O porfirze 
– tak popularnym onegdaj – ani słychu. Mają też być ustawione nowe 
kamienne ławki z drewnianymi siedziskami, których wtedy nie było. No, 
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ale jak już być muszą, to nie kamienne, a żeliwne, do kompletu z lam-
pami. Takie są nawet we Lwowie. Bo żyjemy przecież w Galicji, a nie 
w Sojuzie.

Jedno mi się w tym projekcie podoba. Tablice informacyjne o hi-
storii Rzeszowa. Nie może tu zabraknąć dwóch. Pierwszej o tym, kto, 
kiedy i dlaczego zniszczył ulicę 3 Maja, i drugiej – z jakich pobudek chce 
się zniszczyć Kościuszki i Grunwaldzką.

tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Człowiek od po-
czątku swego 

istnienia na Ziemi 
ciągle szukał i  szuka 
sposobów podejmo-
wania właściwych de-

cyzji życiowych. Zastanawiamy się, co wybrać 
w danej sytuacji, jak postąpić, gdzie i do kogo 
się zwrócić. Obecna szybkość zmian oraz 
konkurencja w  każdej dziedzinie stwarza-
ją powszechną świadomość faktu, że nie ma 
czasu na błędy, na niedobre decyzje. Choć-
byśmy popełniali ich niewiele, będą nam one 
stwarzały problemy zawodowe i wprowadzały 
swoiste zamieszanie w życiu prywatnym. Dla 
wielu z nas owocuje to powszechnym napię-
ciem, stresem oraz tak dużą utratą energii 
życiowej, że staje się to najczęstszym powo-
dem wypalenia, a nawet długofalowej depre-
sji. Coraz częściej nie wiemy, jak działać, gdy 
w  grę wchodzą interesy innych osób, grupy, 
zespołu, rodziny. Boimy się odpowiedzialno-
ści, ryzyka, niepowodzenia i  strat, boimy się 
krytyki i negatywnej oceny. To owocuje nie-
zdecydowaniem, obawą przed pomyłkami, 

Podejmujmy właściwe decyzje

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Wiosna doda sił i... pieniędzy.

Byk (21 IV–20 V) Dobrze, że przystopowałeś, biorąc 
pod uwagę stan swego zdrowia.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Jowisz z Marsem trochę po-
krzyżują zagraniczne plany wyjazdowe.

Rak (22 VI–22 VII) Na wiosną odżyją marzenia, ale 
pozostaną tylko marzeniami.

Lew (23 VII–23 VIII) Zapowiada się dobry czas dla 
finansów, kariery zawodowej i... powiększenia rodziny.

Panna (24 VIII–22 IX) Chyba czas na drobny remont 
i poprawę kontaktów z rodziną.

Waga (23 IX–23 X) Spodziewaj się licznych odwie-
dzin bliższej i dalszej rodziny.

Skorpion (24 X–22 XI) Pierwsze jaskółki wiosny nie 
czynią, podobnie jak miłosne wyznania nowej osoby.

Strzelec (23 XI–21 XII) Fortuna uśmiechnie się do 
Ciebie na każdym kroku.

Koziorożec (22 XII–20 I) Na święta podbudujesz swoje 
siły witalne.

Wodnik (21 I–19 II) Na razie przełóż kupno mieszka-
nia, będzie lepszy czas.

Ryby (20 II–20 III) Zdrowie, finanse i kariera w po-
rządku.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 
Jerzy Maślanka
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IMAZUREK Z POMADĄ 
PRALINOWĄ

Ciasto: ok. 30 dag mąki pszennej • 3 łyżki cu-
kru • 2 łyżki margaryny • 1 jajo • 1 żółtko • 15 
dag śmietany • pół łyżeczki sody oczyszczonej.
Z podanych składników zagnieść ciasto z taką 
ilością mąki, aby można je było rozwałkować. 

LIMERYKI

Dobry czas

 
To, co nas kręci, równocześnie nami obraca.

***
Łatwo przekracza granicę dobrego smaku 

ten, kto pożywia się byle czym.

***
Kto nieopatrznie opuszcza linię obrony,  

trafia na linię frontu.

zwlekaniem, a  często także połowicznymi 
decyzjami. Przed wyborem stajemy także co-
dziennie w różnych prozaicznych sytuacjach, 
ale i  tutaj nasze decyzje wcale nie są proste. 
Zastanawiamy się, jak się ubrać, którą drogę 
wybrać, co kupić w hipermarkecie, do której 
szkoły posłać nasze dziecko, jakiego specja-
listę wybrać, by zajął się naszym zdrowiem. 
Jeśli przy podejmowaniu decyzji czujemy się 
lepiej, jeśli przynoszą nam lepsze rezultaty 
– to są dobre, właściwe decyzje. Aby jednak 
móc podejmować dobre decyzje, najpierw 
musimy przestać realizować te złe, bowiem 
powstrzymując działania tych negatywnych 
lub dotychczasowych, które nas nie zadawa-
lają, stwarzamy przestrzeń w naszym umyśle 
na te lepsze. Spencer Johnson w  najnowszej 
książce Tak czy nie. Jak podejmować dobre 
decyzje proponuje stopniowo odcinać się od 
pętli naszej podświadomości, która uparcie 
trzyma się tego, co znane, i  spokojnie zada-
wać pytania skierowane do umysłu i do serca 
z uwzględnieniem emocji tym wywołanych. 
Zatem starajmy się podejmować właściwe 
decyzje nie tylko na wiosnę, ale cały czas. 

Placek grubości ½ cm wyłożyć na natłusz-
czoną blachę i upiec na jasnozłoty kolor.
Pomada: 20 dag masła • 25 dag cukru pudru 
• 4 żółtka • 5 dag kakao.
Utrzeć masło z cukrem. Ucierając, nadal do-
dawać po jednym żółtku. Wsypać kakao i do-
kładnie wymieszać. Rozsmarować pomadę na 
ostudzonym cieście, wyrównać nożem namo-
czonym w ciepłej wodzie, postawić w chłod-
nym miejscu, aby pomada stężała. Mazurek 
ubrać białymi migdałami, układając je na 
niezastygłej jeszcze całkowicie pomadzie. 

Czesław P. Kondraciuk

MAŁŻEŃSKIE WIĘZY
Bywa, że małżeńskie więzy
przetnie nazbyt ostry język.

DO ZDRADZONEJ
Jesteś mi słońcem
powiedział, gdy zboczył
bo nie mógł głęboko
popatrzeć jej w oczy.

INICJATYWA
Czasem przy kufelku piwa
zrodzi się inicjatywa.

WSPÓŁCZESNY GURU
Za nic nie odpowiada,
zawsze jemu z górki,
bo się dobrze wyćwiczył
pociągać za sznurki…

SEJM NOWEJ KADENCJI
Kaskadą wniosków zasypany – 
Musiał wprowadzić nocne zmiany.

***
Ileż w tym krzyku jest przesady,
ileż cwaniactwa w nim się szerzy…
„My sobie zawsze damy radę,
a wy powinniście uwierzyć”.

A jeden miglanc rodem z Rozborza,
zwykł stawiać sprawy na ostrzu noża.
Wyjmował więc swój puginał,
zawsze, gdy mówić zaczynał...
twierdząc, że taka jest wola Boża.

Konduktorka z Bolesławca,
cicha narzeczona krawca,
dziurkuje bilety,
niechętnie niestety,
pijąc herbatkę z dziurawca.

PISANKI

Wielkanocnym jest zwyczajem
wspólnie się podzielić jajem,
gdy w koszyczku są pisanki malowanki,
wśród nich różne obiecanki niespodzianki.

To, co stare, jest niechciane,
musi być pozamiatane,
bo w dobrobyt droga śliska,
personalne więc igrzyska. Rozpoczęte.

Tu pracuje się, nie drzemie,
w podkarpackim IPN-ie.
Czas się do roboty brać,
damy znać, na co nas stać.

Przeczytaj w prasie, patrz na ekranie,
jak w Wojewódzkim idzie sprzątanie,
bo cały Urząd jest przeludniony,
będzie wietrzony i odświeżony.

Drżą dyrektorzy i referenci,
nie chcemy do tej izby pamięci.
Lęk i brak wiary bije z ich twarzy,
nie taki koniec im się wymarzył.

Zmiana tabliczek i długo-pisów,
zaleceń, uchwał i życiorysów,
oświadczeń oraz wzorów podpisów
wspaniałej władzy zbawczego PiS-u.

A nowa miotła w dobrej jest formie,
wszystkich wywiozę was na platformie.
I pamiętajcie, ten będzie rządził,
którego pradziad nigdy nie zbłądził.

Idzie śliczny, choć cyniczny,
dla szerokich mas otwarty,
despotyzm demokratyczny
ukochanej naszej partii.

PS
A ja się mocno zastanawiam
wśród haseł prawdy i kultury,
czy dobrowolnie nie zmierzamy
do PiS-ankowej dyktatury.
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Więcej o naszych roślinach dowiedz się na homarosliny.pl

pon - pt.  
sob.         

ul. Podkarpacka 81A
Rzeszów

                

Centrum ogrodnicze

ul. Moniuszki 1
Rzeszów

                

tel.  604  152  400
biuro@homarosliny.pl

                

Zapraszamy do naszych 
Centrów Ogrodniczych:

                
     Ponad 500 
 gatunków roślin

… i wszystko do ich 
          pielęgnacji.





ATRAKCYJNE CENY 
PRODUCENTA

                

W GODZINACH:

                
8 - 17
8 - 14       
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