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Kate Liu 
Pianistkę usłyszymy w recitalu fortepianowym 24 maja br. w sali balowej Muzeum Zamku na 55. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. 
Artystka otrzymała brązowy medal w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2015), 
a także nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Przez komentatorów konkursu została okrzyknięta objawieniem 
ubiegłorocznej edycji. Urodziła się w 1994 roku w Singapurze.  Na fortepianie zaczęła grać w wieku czterech lat. Mając osiem lat 
przeniosła się wraz z rodziną do USA. 
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Moje refleksje
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Świt już nad Wisłokiem,
wstają ranne mgły, 
a na całym świecie
tylko ja i ty. 

Ref.
Znów przyszła wiosna, wonna, radosna,
w promieniach słońca, zapachu bzów,
skowronek śpiewa nam pieśń miłosną, 
w serca nadzieja powraca znów.

Słowa i muzyka Andrzeja Szypuły

Znowu przyszła wiosna

Chodźmy na bulwary,
zakochanych trakt,
gdzie będziemy razem
tyko ty i ja.

Ref. Znów przyszła wiosna…

Już nie zapomnimy
tych szczęśliwych dni,
gdy w całym Rzeszowie
razem tylko my.

Ref. Znów przyszła wiosna…

 Rzeszów, 30 marca 2016

Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

 4 Rzeszów Carpathia  
 Festival 2016
 5 TAŃCZĄ NA MEDAL  
 Ewa Kordas
 6 ŚWIĘTO PAŃSKIEJ 
 Andrzej Osiński
 7  JUWENALIA 
 Piotr Biernacki
 7 InteGraRzeszów 
 Izabella Dłużeń
 7 NUMBER ONE, CZYLI JEDYNKA 
 Marek Borejko 
 8 KU SAMOPOKRZEPIENIU 
 Edward Słupek 
 9 PASZPORT W SZUFLADZIE 
 Dorota Dominik
 9 ZAWRÓĆ JEŚLI TO MOŻLIWE 
 Bogusław Kobisz
10 WRAŻLIWY I ZACNY CZŁOWIEK 
 Ryszard Zatorski
11 SENSACJE KSIĘCIA 
 Andrzej Piątek
11 MOWA POLSKA 
 Mirosław Grudzień
11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA 
 Stanisław Dłuski
Wers  – magazyn literacki 
Agnieszka Peszt  Anita Róg  Jolanta Szal-Mach 
Czesław Piotr Kondraciuk  Mirosław Osowski 
Maria Rudnicka  Marta Zdrada
13 HEJ, ZAGRAJCIE SIARCZYŚCIE! 
 Anna Wiślińska
14 HEJ, FLISACKA BRAĆ! 
 Andrzej Szypuła
15 SŁYCHAĆ WOJENNE ECHO 
 Dominik Nykiel
16 MAĆKA DZIEŁA OSTATNIE 
 Andrzej Piątek 
16 Z DZIEJÓW POLSKIEJ MUZYKI 
 Antoni Walawender
17 TAJEMNICA I PIĘKNO 
 Władysław Serwatowski 
18 PAMIĘTASZ BYŁA MIŁOŚĆ 
 Ryszard Zatorski 
18 WOŁA NAS PAN 
 Jerzy Dynia
19 MUZYCZNE MARZENIA 
 Aneta Teichman
20 WIROWANIE NA PLANIE 
 Roman Małek
20 ODPRYSKI 
 Zbigniew Grzyś
21 ROZMAITOŚCI 

Jarko Burczymucha

O większego trudno zucha 
jak nasz Jarko Burczymucha.
On nikogo się nie boi
i na swoim wciąż ostoi.

Co tam premier czy prezydent,
gdzieś daleko ma Temidę.
Cwany, pełen animuszku,
krótko trzyma na łańcuszku.

Aby wzrosła władzy duma,
zlikwidować ma Trybunał.
Umiejętnie wszystkim miesza,
a ustrzelić chce Prezesa.

Konstytucji prawne strony,
z których niezadowolony,
to przeczytać tak potrafi,
że się mieszczą w jego afisz.

Unia też mu nie pasuje,
wkrótce więc zaproponuje,
aby w niej porządek zrobić.
Musi posłać tam Pawłowicz.

Nauczony był od dziecka
że Wenecja jest kupiecka.
Wnioski przez Komisję dane
to na wodzie są pisane.

Wkrótce w szkołach i przedszkolach
Zbyszka, Antka i Idola
to portrety nam zawisną.
Oni – to jest nasza przyszłość.

A dwór jego trochę smętny,
nieprzeciętnie kompetentny,
do oklasków składa dłonie.
no i w ciągłym jest pokłonie.

Wyjdą nowe tomy wierszy,
chrzest nam sprawił Mieszko Pierwszy.
A w historii pozostanie
Jarko – zrobi bierzmowanie.

PS
To on, to on, to on,
co duszę ma jak dzwon.
Nasz król, nasz wódz, nasz car!
To dla nas niebios dar:
Jarko Pierwszy!
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Zbigniew Domino

Maj 1945 roku to 
miesiąc na wieki 

zapisany w  historii jako 
miesiąc symbolizujący za-
kończenie drugiej wojny 
światowej. Miesiąc upa-

miętniający zwycięstwo nad hitlerowskimi 
Niemcami. Zwycięstwo, do którego znaczą-
cy wkład wnieśli Polacy, polscy żołnierze. 
I ci idący ze Wschodu, spod Lenino, i ci idą-
cy z  Zachodu, spod Monte Cassino. Wszy-
scy! Wszyscy oni, gdziekolwiek żołnierski 
los ich rzucił, w walce o wolność Polski nie 
szczędzili swojego życia i krwi. Z tym tylko, 
że tym idącym ze Wschodu dany był honor 
wzniesienia w  maju 1945 roku zwycięskie-
go biało-czerwonego sztandaru nad Bramą 

MIESIĄC ZWYCIĘSTWA
Pamiętać i honorować polskich żołnierzy

Nasz Dom – Rzeszów i  licznego grona rze-
szowskich sybiraków… Niestety, jak dotąd 
ze strony władz miasta bez odzewu. Wciąż 
jednak wierzę, że wśród rzeszowskich raj-
ców znajdą się ludzie, którzy 18-letnią Polkę 
sybiraczkę, poległą pod Lenino w drodze do 
wymarzonej Ojczyzny, potraktują godnie, 
naprawiając krzywdę ongiś wyrządzoną jej 
imieniu.

Dorzucę jeszcze w  tej sprawie istotny 
wydaje mi się argument, dobitnie charak-
teryzujący naszą bohaterkę. Jest to opinia 
płka Aleksandra Maca, dowódcy Batalionu 
Kobiecego im. Emilii Plater, pod którego ko-
mendą Aniela Krzywoń walczyła i  poległa 
w bitwie pod Lenino.

[…] Szeregowa Aniela Krzywoń – 
18-letnia, skromna, niepozorna dziewczyna, 
która ochotniczo wstąpiła do batalionu i ni-

oddając swe młode życie umiłowanej Ojczyź-
nie. „Święta miłości kochanej ojczyzny […] 
Byle cię tylko wspomóc, byle wspierać, nie żal 
żyć w  nędzy nie żal i  umierać”. Złożoną 15 
lipca 1943 roku wraz z  batalionem i  dywi-
zją przysięgę wypełniła do końca. Ostatnie 
słowa przysięgi były wówczas dla niej speł-
nieniem jej marzeń życiowych: „Przysięgam 
ziemi polskiej i  narodowi polskiemu, że do 
ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu wal-
czyć będę o wyzwolenie ojczyzny, abym mogła 
żyć i umierać jako prawy i uczciwy żołnierz 
Polski. Tak mi dopomóż Bóg”. Zginęła na po-
sterunku po bohatersku – nie stchórzyła. Czy 
może być większe bohaterstwo jak ofiara krwi 
i  własnego życia dla Polski? Odeszła od nas 
ciałem – ale żyje duchem w sercach naszych 
i  żyć będzie wiecznie. Dumni jesteśmy i  bę-
dziemy do końca naszych dni, że z szeregów 
naszego batalionu wyszła bohaterka. Dumna 
cała Polska – jej obecne i przyszłe pokolenia, 
dumni Polacy rozsiani po całym świecie. 
Adekwatne do Anieli Krzywoń są słowa „Te-
stamentu” J. Słowackiego – „Lecz wy coście 
mnie znali w podaniach przekażcie, żem dla 

Ojczyzny oddała swoje lata młode… 
imię moje tak przeszło jak błyskawi-
ca i będzie trwać przez pokolenia…”.

Przytoczony fragment pocho-
dzi ze wspomnień płka Aleksandra 
Maca, zamieszczonych w  mono-
grafii Babicy, autorstwa Zdzisława 
Dominy i Michała Maca (Rzeszów, 
2016). Okazuje się, że niestety już 
nieżyjący pułkownik Mac był na-
szym rodakiem z  podrzeszowskiej 
Babicy. Sama w  sobie godna zapa-
miętania postać przedwojennego 
oficera KOP-u, żołnierza września, 
sybiraka walczącego na bitewnym 
szlaku od Lenino do Berlina.

   Zbigniew DOMINO

PS
Właściwie to powinienem był 

to powiedzieć nie w „peesie”, ale na samym 
początku. Bo ostatnio niektórzy mi mówią: 
Ale też wybrałeś sobie czas, żeby się o  tę 
Anielę Krzywoń upominać. Dookoła poli-
tyczne oszołomy wszystko co byłe, co „pe-
erelowskie” niszczą, dekomunizują, a  ty się 
o  żołnierza kościuszkowskiej dywizji, któ-
ra z  sowietami na Berlin szła, upominasz? 
Chłopie, toż to prawdziwa walka z  wiatra-
kami.

Nie, ja tak nie myślę. I nie zamierzam 
ustępować. Tak, Aniela Krzywoń doszłaby 
z  „sowietami” do Berlina, tak jak doszedł 
płk Mac, jak doszedł mój ojciec Stanisław, 
i tysiące polskich żołnierzy – sybiraków. Szli 
jedyną możliwą drogą do Polski i o  jej wol-
ność walczyli. Wierzę więc mimo wszystko, 
wierzę w zdrowy rozsądek, powagę i odwagę 
ludzi w Rzeszowie, którzy wciąż jeszcze mają 
w  tej sprawie coś do powiedzenia. Którzy 
wiedzą, że na przemijającym politycznym 
zacietrzewieniu niczego trwałego nigdy się 
nie zbudowało i  nie zbuduje. W  ludzi, któ-
rzy nie chcą się w przyszłości swoich decyzji 
wstydzić.       ZD

2 maja 1945 roku Armia Radziecka i 1. Armia Wojska Polskiego zdobyły Berlin – stolicę III Rzeszy. Na Kolumnie Zwycięstwa 
i na Bramie Brandenburskiej zawisły polskie biało-czerwone flagi, które zatknęli tam żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej. 
Ostatnim z tych żyjących żołnierzy WP był kapitan Antoni Jabłoński (wówczas kapral). Zmarł 6 lipca 2015 r. w Surażu na 
Podlasiu. Miał 97 lat

czym szczególnym nie wyróżniała się, chyba 
tym lekko krzywym palcem u  prawej ręki, 
który jej utrudniał prawidłowe oddawanie 
honorów wojskowych. Z  kolei na własną 
prośbę została przeniesiona do 1. Kompanii 
Fizylierek, bo ta pójdzie na front. Coś w  tej 
dziewczynie drzemało, nie dawało jej spoko-
ju. Kto będzie pchał głowę pod śmierciono-
śną kulę zajadłego wroga, kiedy tu w obozie, 
a  z  dala od frontu można przetrwać jakiś 
czas spokojnie. Iść z  kompanią fizylierek na 
front, bić znienawidzonego wroga, to jedyne 
obecnie jej marzenie. Wyjechała na front. 
Pełniła zaszczytną służbę wartowniczą przy 
samochodzie sztabowym dywizji. Gdy wokół 
rozrywały się bomby i  pociski nieprzyjaciel-
skie i  samochód zaczął płonąć, wiedziała, 
że z posterunku zejść jej nie wolno. Ale rów-
nocześnie nie mogła spokojnie patrzeć, gdy 
w  każdej chwili mogą spłonąć najcenniejsze 
dla dywizji dokumenty. Z własnej inicjatywy, 
przygotowana na wszystko, aby ratować, co 
się da. Co mogła, uratowała. Sama już ura-
tować się nie mogła. Zginęła na posterunku, 

Branderburską i  świętowania zakończenia 
wojny na gruzach Berlina.

Bez wielkich słów, ale na nas współcze-
snych i  na przyszłych pokoleniach Polaków 
ciąży nieprzemijający patriotyczny obowią-
zek, żeby o  tym zwycięskim maju 1945 roku 
pamiętać. Pamiętać i honorować polskich żoł-
nierzy na tej wojnie poległych. Wszystkich!

Tutaj, z  uznaniem, ale i  z  jednoznacz-
ną intencją, pragnę nawiązać do artykułu 
Ryszarda Zatorskiego „Naprawić krzywdę”, 
(ND „Rzeszów”, nr 2/2016) apelującego do 
władz Rzeszowa o ulicę imienia Anieli Krzy-
woń. Ściślej, o  przywrócenie w  Rzeszowie 
ulicy imienia Anieli Krzywoń, ulicy ongiś 
już przecież pod tym imieniem istniejącej, 
tyle że przed laty przez rządzących wtedy 
Rzeszowem z dnia na dzień bez zdania ra-
cji skasowanej.

Pisałem o  tej sprawie parokrotnie 
i przy różnych okazjach apelowałem do rze-
szowskich radnych i prezydenta. Mało tego, 
mój apel spotkał się z  poparciem Towarzy-
stwa Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenia 
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Wtorek, 24 maja 2016 
godz. 10.00
Carpathia Festival Dzieciom – program pt. 
Przedszkolaki Miastu zorganizowany przez 
przedszkola publiczne nr 7 i 40 w Rzeszowie. 
W programie wokalno-tanecznym zaprezen-
tują się grupy artystyczne z 36 rzeszowskich 
przedszkoli.

Środa, 25 maja, czwartek 26 maja 2016
Od godz. 15.00 próby wszystkich wykonaw-
ców na rzeszowskim Rynku

Piątek, 27 maja 
godz. 18.00–20.00
Przesłuchania festiwalowe zespołów i  wo-
kalistów z  zespołem festiwalowym pod kie-
rownictwem muzycznym Jarka Babuli.

Wystąpią: Aga Dyk (Polska), Anna Cyzon 
(Kanada), Martin Fitch (Polska), DIP (Sło-
wacja), Milena Ginalska (Polska), Dobre 
Wiadomości (Polska), Olga Gornichar (Bia-
łoruś), Ivo & Seba (Polska), Bjorn Lislegaard 
(Norwegia), Jungle Label (Słowacja), Federi-
ca Marinari (Włochy), Martina M (Polska), 
Oksana Savchuk (Ukraina), Mery Spolsky 
(Polska), Neringa Siaudikyte (Litwa), Steel  
Velvet (Polska), Sofiya Slyvka (Ukraina), Street 
68 (Polska), Mariusz Wawrzyńczyk (Polska), 
Sunlips (Słowacja), Jan Vytasek (Czechy).

20.00–20.30
Koncert Jakuba Prachowskiego – laureata 
Grand Prix XI Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki – Rzeszów Carpathia Festival 2015

20.30–21.30
Dancing Queen – spektakl wokalno-taneczny 
w  wykonaniu solistów, absolwentów i  gru-
py artystycznej z  Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie w  reżyserii Anny Czenczek, 
z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej pod 
kierownictwem muzycznym Jarka Babuli. 

NA SCENIE W RYNKU
12. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival 2016

21.30–22.00
•	 Wspólny Hymn Festiwalowy w wykonaniu 

wszystkich uczestników oraz grup arty-
stycznych Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-
szowie. Gościnnie wystąpią reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola 
Publicznego nr 20 w  Rzeszowie z  zespołu 
Gabcia i Przyjaciele z Rzeszowa

•	 Uroczyste otwarcie XII Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Fe-
stival 2016 

22.00–22.05
Ogłoszenie przez jury pod przewodnictwem 
Doroty Szpetkowskiej listy laureatów

Sobota, 28 maja 
godz. 19.00
Program pt. „Z okazji Dnia Dziecka”

19.00–20.00
Koncert dziecięcej grupy artystycznej Cen-
trum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie z  autor-
skim programem pt. „Hity z Satelity” oraz Ani 

Dąbrowskiej – laureatki pierwszego miej-
sca na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty Fundacji „Mimo Wszystko” 
Anny Dymnej oraz Alicji Regi z CSW pracu-
jących pod kierunkiem Anny Czenczek

20.00–20.55
Koncert zespołu Universe z  okazji 35-lecia 
działalności artystycznej

20.55–21.00
Alicja Rega z  Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie, zwyciężczyni telewizyjnego 
show muzycznego TVN „Mali Giganci” – au-
torska piosenka dedykowana wszystkim lau-
reatom festiwalu oraz jurorom 

Rozśpiewana młodzież z  rzeszowskiej kuź-
ni wokalnych talentów znów podbije serca 

publiczności, przypominając przeboje lat 70., 
80. i 90. ubiegłego wieku w spektaklu wokalno-
-tanecznym Dancing Queen. Zachwycała nimi 

DANCING QUEEN 
Rzeszowskie talenty w wielkim muzycznym show

niegdyś Abba, Boney M., Village People i nawet 
John Travolta – teraz kolej na CSW. Premiera 
najnowszego, muzycznego show w  wykona-
niu solistów, absolwentów i Grupy Artystycz-
nej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, 

z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej pod 
kierunkiem Jarka Babuli odbędzie się 27 maja 
2016, o  godz. 20.30 na rzeszowskim Rynku, 
podczas 12. edycji festiwalu. Spektakl wokalno-
-taneczny pt. wyreżyserowała Anna Czenczek.  

21.00 – 21.15
Ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie na-
gród laureatom

21.15 – 22.00
Koncert Laureatów 

Pomysłodawczynią i  dyrektorem Rzeszów Carpa-
thia Festival jest Anna Czenczek, kierownikiem 
biura festiwalowego Waldemar Wywrocki. www.
carpathia.rzeszow.pl; 
www.facebook.com/carpathiafestival;
www.csw.info.pl 

Anna Czenczek, dyrektor CSW w Rzeszowie i Rze-
szów Carpathia Festival 

Alicja Rega
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http://www.carpathia.rzeszow.pl
http://www.carpathia.rzeszow.pl
http://www.facebook.com/carpathiafestival
http://www.csw.info.pl
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We wtorkowe popołudnie 19 kwietnia 
br. miało miejsce uroczyste otwarcie 

nowego budynku słocińskiej filii Rzeszow-
skiego Domu Kultury. 

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc 
w  licznym otoczeniu mieszkańców osiedla 
Słocina inaugurował poszerzenie tej placów-
ki kultury. Zebranych gości i  mieszańców 

Z WIELKĄ POMPĄ
Otwarto nową część RDK w Słocinie

przywitała dyrektor RDK Mariola Cieśla, 
a  ksiądz prałat Stanisław Tarnawski, pro-
boszcz parafii pw. św. Rocha i  św. Marcina, 
dokonał poświęcenia nowego obiektu kultu-
ralnego. 

Można było skorzystać z poczęstunku, 
zwiedzić nowe pomieszczenia (m.in.: biblio-
tekę, profesjonalne studio nagrań z salą prób, 
pracownię plastyczną czy salę wystawienni-
czo-audiowizualną) oraz wziąć udział w czę-
ści artystycznej uroczystości i  podziwiać 
występujące na scenie, m.in.: dzieci z Przed-
szkola Świętego Józefa wykonujące tańce lu-
dowe, dziewczynki z RDK filia Zalesie, które 
zaprezentowały taniec rodem z  Bollywood, 
oraz energetyczny zespół The Beatles – Re-
aktywacja.

Bezpośrednio po uroczystości pre-
zydent Ferenc rozmawiał z  mieszkańcami 
osiedla. Poruszono m.in. kwestie złego sta-
nu dróg osiedlowych (Jaklińskiej, Szajerów, 
fragmentów Słocińskiej i Św. Faustyny), roz-
budowy Domu Strażaka czy przyłączenia 
osiedla do sieci cieplnej.

Funkcjonowanie RDK filia Słocina 
w nowej części planowane jest w pełnym wy-
miarze od września br., ale już teraz można 
korzystać z  nowego pomieszczenia przenie-

sionej z piętra filii nr 17 Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Warto zauważyć, 
że co prawda budynek, pomieszczenia, jak 
i wyposażenie sprawiają dobre wrażenie, ale 
okazuje się, że jest problem z odwodnieniem 
na nowym parkingu, gdzie po większym 
deszczu stoi woda. Mamy nadzieję, że ta 
kwestia zostanie w najbliższym czasie uregu-
lowana.

 Zdjęcia i tekst użyczone  przez re-
dakcję miesięcznika „Głos Słociny”.

Energetyczny występ zespołu The Beatles – 
Reaktywacja

Prezydent Tadeusz Ferenc celebruje uroczyste 
otwarcie 
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Na kwietniowych Mistrzostwach Polski 
Jazz Dance, Show Dance 2016 w  Wał-

brzychu Rzeszów reprezentowały dwa ze-
społy taneczne działające w Młodzieżowym 
Domu Kultury – Kornele i T–8. I tradycyjnie 
już odniosły ogromny sukces i zdobyły wiele 
medali.

Złoty medal i tytuł mistrza Polski w ka-
tegorii show dance formacji seniorów zdobył 
zespół T-8. Kornele otrzymały srebrne me-
dale i  tytuły wicemistrzowskie w  kat. show 

TAŃCZĄ NA MEDAL
Sukcesy zespołów MDK w Rzeszowie 

dance formacji seniorów i w kat. show dance 
duety, a brązowe medale w kat. formacji ju-
niorskich show dance 12–15 lat i w kat. for-
macji show dance 7–11. 

Przy zespołach działają również grupy 
powyżej 31 lat i  one też odniosły sukcesy. 
Złoty medal i tytuł mistrza Polski w kat. jazz 
dance 31+ zdobyła grupa z zespołu Kornele, 
a  srebrny medal i  tytuł wicemistrza Polski 
w  kat. show dance 31+ zdobyła grupa z  ze-
społu T-8. Oprócz medali zespoły zajęły 

niekiedy miejsca tuż za podium. Zespół T–8 
zajął w kat. formacji juniorskich show dance 
12–15 lat miejsce czwarte oraz miejsca piąte 
w kat. formacji show dance 7–11 lat i w kat. 
mini formacji show dance 7–11 lat. Kornele 
zajęły czwarte miejsce w  mini formacjach 
seniorskich show dance oraz piąte w  kat. 
formacji seniorskich jazz dance i  dziewiąte 
w kat. formacji juniorskich jazz dance. 

Gratulujemy naszym artystom i cieszy-
my się, że nasze zespoły uzyskały awans na 
Mistrzostwa Europy w  Sankt Petersburgu 
(Rosja) oraz na Mistrzostwa Świata w Riesie 
(Niemcy). 

 Ewa KORDAS 

Zwycięskie Kornele z Rzeszowa
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Tym razem święto ulicy 3 Maja w Rzeszo-
wie, jak co roku odbywające się w dzień 

stosowny do miana tego traktu, przepełnio-
ne było akcentami węgierskimi w  muzyce, 
tańcach i  jadle oraz wielu innych bajerach 
kiermaszowych i okazjonalnych. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć na tym święcie bratan-
ków Węgrów z zaprzyjaźnionej z Rzeszowem 
Nyíregyházy. Ukłony i  honory wymieniali 
i  kroczyli w  szpalerze środkiem ulicy dwaj 
Ferencowie, jeden zwany tak z  nazwiska, 

ŚWIĘTO 
PAŃSKIEJ

Z bratankami z węgierskiej 
Nyíregyházy

drugi z imienia – prezydent Rzeszowa Tade-
usz Ferenc i burmistrz Nyíregyházy Ferenc 
Kovács.

Paniaga – bo tak w rzeszowskim żar-
gonie knajackim utrwaliła się nazwa ulicy 
dawnej Pańskiej, póki ta nie zyskała mia-
na obecnego na cześć Konstytucji 3 maja 
przyjętego – służy teraz za sztandar cie-
kawej i  wielorakiej w  akcentach kulturo-
wych dorocznej imprezy. Wystąpiły m.in. 
węgierskie zespoły Nyíregyházy Folk and 
Break, Ezerjo Szentmiklos Neptancegyuttes, 
Hungarian Fondo Dance Group. Kipiała 
imprezami ulica 3 Maja, ale i przy fontan-
nie multimedialnej prezentowały się ze-
społy rodzime, m.in. Zespół Tańca Ludo-
wego Rzeszowianka, Zespół Pieśni i Tańca 
Karpaty, Dziecięcy Zespół Artystyczny 
Uśmiech, Akademia Tańca Miczałowscy, 
Szkoła Tańca Street Life, Akademia Tańca 
Orientalnego Bhavrati. Placówki kultury 
przy świętującej ulicy zapraszały na wysta-
wy. W  Muzeum Okręgowym była to wy-
stawa pn. „Monety polskie na terenie kró-
lestwa Węgier od XVI do XVII w. ze zbio-
rów Josa Andras Muzeum w Nyíregyházy”; 
w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa odbył 
się wernisaż prac fotografików z  Nyíregy-
házy – na wystawie zaprezentowali się zbio-
rowo: Csutkai Csaba, Balázs Attila, Szarka 
Lajos, Kohut Árpád, w Galerii R_Z pokaza-
no wystawę plakatów Krzysztofa Duckiego 
i stoisko prac artystów ZPAP Okręgu Rze-
szowskiego. Wystawę tematycznie uformo-
wana dla uczczenia rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja przygotowano w  I  LO 
im. Stanisława Konarskiego. 

Dla kronikarskiej pełni należy dodać, 
że w Muzeum Dobranocek odbył się pokaz 
przezroczy z przygodami popularnych boha-
terów bajek. A wystawy i stragany z rzemio-

słem zapraszały nie tylko ustawione wzdłuż 
ulicy 3 Maj, ale i w alei Pod Kasztanami.

 Andrzej OSIŃSKI
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Defilada z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/03-maj/d
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W czwartkowe popołudnie 5 maja br. 
w Rynku pod pomnikiem Kościuszki 

zebrali się barwnie i  tłumnie. Prezydent Ta-
deusz Ferenc, przekazując im symboliczne 
klucze do bram miasta i  prawdziwy symbol 
władzy, czyli łańcuch włodarza miasta (no-
tabene wrócił on zaraz w ratuszowe miejsce), 
życzył studentom satysfakcji z  zabawy i  wy-
raził zachwyt, że w naszym mieście studiują. 
– Jesteście naszą chlubą i naszą przyszłością 
– zwracał się do nich na otwarciu juwenaliów. 

Wszyscy możemy być dumni, bo wszak 
już prawie 60-tysięczne środowisko akade-
mickie w  proporcjach do liczby mieszkań-
ców miasta plasuje Rzeszów na pierwszym 
miejscu w  Europie. Ma rację prezydent, że 
w przyszłości młodzież (bo i szkoły różnora-
kie też należy uwzględniać) będzie decydo-
wać o  obliczu stolicy województwa. Ale pół 
wieku temu, gdy tradycje studenckie dopiero 
kiełkowały w Rzeszowie, gdy protoplaści po-
litechniki i uniwersytetu, czyli Wyższa Szko-
ła Inżynierska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 

JUWENALIA 2016
Miały numer 23. i miano rzeszowskie 

dopiero co zyskiwały status samodzielnych 
bytów uczelnianych, i  to trochę na wyrost, 
też już były juwenalia. Zatem ów numer 23. 
tegorocznych określał w  przybliżeniu zale-
dwie połowę tego cyklu żakowskich świąt 
corocznych. Ale przecież to nie jedyna nuwo-
ryszowska maniera zapisywania historii od 
daty urodzenia tych, którym się wydaje, że 
wszystko się zaczyna z chwilą ich pojawienia 
się w przestrzeni społecznej.

Pomysłowość studentów rzeszowskich 
uczelni, ale i  gości z  jarosławskiej szkoły 
wyższej w doborze strojów była zachwycają-
ca. Prezentowali się barwnie w niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych, poczynając od 
koncertu na estradzie przy ratuszu poprzez 
niekończący się barwny korowód z  Rynku 
do miasteczka studenckiego przy ul. Akade-
mickiej. A tamże przez trzy dni odbywały się 
koncerty w  swej stylistyce obejmujące mu-
zykę od disco polo po rock and rolla. Wy-
stąpiło kilkanaście renomowanych polskich 
zespołów, m.in.: Bracia Figo Fagot, Power 
Play, Lady Pank, Enej, Łąki Łan, Grubson 
czy O.S.T.R. I  tylko rzeszowskich akcentów 
na Rzeszowskich Juwenaliach trudno się tam 
było dopatrzyć. 

  Piotr BIERNACKI

W drugiej edycji olimpiady „Zwolnieni 
z  teorii” wicepremier Mateusz Mora-

wiecki wręczył twórcom akcji InteGraRzeszów 
nagrodę za najlepszy projekt studencki w Polsce.

Przez ostatnich kilka miesięcy ucznio-
wie i  studenci z  całego kraju tworzyli pro-
jekty mające pozytywnie wpłynąć na ich 
otoczenie. W sumie powstało ich ponad 500. 
Złotego Wilka za najlepszy projekt studenc-
ki w kategorii społeczność lokalna otrzymał 
projekt „InteGraRzeszów”. Grupa rzeszow-
skich studentów tworzących InteGrę wró-
ciła do domu z jeszcze jedną nagrodą – tym 
razem za najlepszy projekt w województwie 
podkarpackim. Laureatami Złotego Wilka 
jest pięciu studentów z Wyższej Szkoły Infor-
matyki i  Zarządzania oraz po jednej osobie 
z  Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu 

InteGraRzeszów
Najlepszy projekt społeczny w Polsce

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E 


 T
RA

D
YC

JE

Rzeszowskiego i  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Na gali uczest-
niczyło 6 osób z ośmioosobowej 
drużyny. 

Akcja ułatwiła zawiązy-
wanie nowych międzynaro-
dowych znajomości w  naszym 
mieście, łącząc rywalizację i  nowoczesne 
technologie. Wiedzieliśmy, że podejście do 
obcej osoby i nawiązanie z nią pierwszej roz-
mowy jest trudne i krępujące. Dlatego Inte-
Gra uczyniła ten moment czymś ekscytują-
cym i  fajnym. Rozrzuciliśmy na uczelniach 
ulotki z  planszą do gry w  kółko krzyżyk 
i tekstem zachęcającym do zaproszenia obcej 
osoby do rozegrania partyjki. Każda para, 
która to zrobiła i udokumentowała grę zdję-
ciem wrzuconym do Internetu, miała szansę 

na wygranie ciekawych nagród pomocnych 
w pielęgnowaniu nowej znajomości. 

Mateusz Morawiecki o  wszystkich fi-
nalistach olimpiady powiedział: – Myślę, że 
zobaczyliśmy tu przyszłą elitę tego kraju, bo 
wierzę, że najlepsza definicja elity to taka, 
jakiej udzielił Bułat Okudżawa, który powie-
dział, że prawdziwym inteligentem jest ten, 
kto troszczy się o innych ludzi.

   Izabella DŁUŻEŃ

Od lewej Dariusz Dłużeń, Barbara Mytych, Izabella Dłużeń, Monika 
Świerad, Sara Magda, Konrad Bosak 

Marek Borejko

W latach 1992–1995 
w miejscu dawne-

go lokalu Kaprys i  salonu 
meblowego Boćmen przy 
ulicy Obrońców Stalin-
gradu (obecnie Hetmań-

skiej), gdzie mieszczą się delikatesy Społem 

NUMBER ONE, CZYLI JEDYNKA
Przemiany w gastronomii i rozrywce 

Hetman, działał największy w  owym czasie 
w  Rzeszowie klub rozrywkowy, restauracja 
i  dyskoteka – Number One, czyli Jedynka. 
Wprawdzie to zaledwie trzy lata, ale za to 
bardzo dużo przez ten czas tam się działo. 

Olbrzymia sala dolna – dyskoteka dla 
młodzieży – mieściła do 1000 osób, zaś gór-
na dla dorosłych do 200 osób. Często trudno 
było się tam dostać z braku miejsc. Bramkę 

obstawiali czołowi „kulturyści” Rzeszowa 
i trudno było ich przejść, ale nie tym, którzy 
wiedzieli, że to nie bilet decyduje o wejściu, 
bo ich zazwyczaj nie było, tylko po prostu 
„danie w  łapę” bramkarzom. Bilet koszto-
wał 15 zł, a  bramkarze wpuszczali za 10 zł. 
Ceny obecne, bo wszak od 1994 roku w wy-
niku denominacji 10 000 złotych zamieniono 
na 1  złoty. I  tak, jeśli jajko w  grudniu 1994 
roku kosztowało ok. 2200 zł, to w  styczniu 
1995 roku już ok. 20 groszy, pół litra wódki 
analogicznie – wpierw ok. 70 000 zł, później 
ok. 7 zł. 

Dyskoteki odbywały się codziennie 
z  wyjątkiem piątków, prowadził je głównie 
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Edward Słupek

Za kolebkę ruchu spół-
dzielczego uznawana 

jest Anglia, gdzie w 1843 r. 
w Rochdale powstała jedna 
z  pierwszych spółdziel-
ni. Podobnie uznaje się 
o  futbolu, jednej z  najbar-

dziej powszechnych dyscyplin sportowych, 
gdzie światowa federacja FIFA zrzesza wię-
cej państw niż ONZ. Nie jest to prawda, 
gdyż w  1816 r. ks. Stanisław Staszic założył 
w  swoich dobrach Towarzystwo Rolnicze 
Hrubieszowskie nazywane wstępnie Rolni-
czym Towarzystwem Wspólnego Ratowania 
się w  Nieszczęściach na zasadach spółdziel-
czych. 

Akt powstania Towarzystwa zatwier-
dził nawet zaborca car Aleksander I w 1822 r. 
Towarzystwo obejmowało 9 wsi, osadę 
i  wójtostwo hrubieszowskie. Umowę pod-
pisało 329 gospodarzy. Na czele stał prezes, 
będący jednocześnie wójtem. W  1855 r. za-
borcze władze rosyjskie postawiły na czele 
Towarzystwa komisarza, tym samym ogra-
niczając jego działalność. Prezes miał do 
pomocy radę gospodarczą spośród członków 
Towarzystwa. Siedziba władz znajdowała się 
w  Dziekanowie k. Hrubieszowa. Towarzy-
stwo działało według zasad opracowanych 
przez ks. Stanisława Staszica zawartych 
w  umowie z  gospodarzami. Właścicielem 

KU SAMOPOKRZEPIENIU
Nie budujmy mieszkań socjalnych

wszystkich dóbr było Towarzystwo, a  jego 
członkowie dziedzicznymi użytkownikami 
gospodarstw, których powierzchnia nie mo-
gła przekraczać 80 mórg (44,8 ha). Wszyscy 
członkowie Towarzystwa, obok gospodarzy – 
również bezrolni, urzędnicy administracyj-
ni, nauczyciele, dzierżawcy młynów i zakła-
dów do obróbki sukna oraz lekarze, a  także 
wójt i burmistrz miasta – mieli równe prawa. 
Płacili jednak zróżnicowany czynsz. 

Wszyscy członkowie tej osobliwej 
wspólnoty byli zobowiązani do niesienia po-
mocy współtowarzyszom dotkniętym przez 
klęski żywiołowe. Wysokość pomocy była 
uzależniona od powierzchni gospodarstwa. 
Zgodnie z  założeniami Stanisława Staszica 
Towarzystwo opiekowało się sierotami, ka-
lekami i  niedołężnymi starcami. Wszystkie 
świadczenia o  charakterze socjalnym, jak 
opieka lekarska czy funkcjonowanie szkół, 
finansowano z  wnoszonych składek w  wy-
sokości proporcjonalnej do osiąganych do-
chodów. Staszic pilnował, aby jego chłopi 
niczego nie dostawali za darmo, żeby czuli, 
że na wszystko należy zapracować. Szkoła 
i pomieszczenia dla lekarza na terenie Towa-
rzystwa finansowane były z funduszy Towa-
rzystwa. Na utrzymanie łożyli członkowie. 

Towarzystwo posiadało również dobra 
wspólne w  postaci młynów, stawów, tarta-
ków, cegielni, kuźni, zakładów do obróbki 
sukna, browarów, wytwórni wódek i innych 
trunków oraz lasy, z  których dochód prze-

znaczano na prowadzenie szkół, kształcenie 
zdolniejszej młodzieży na poziomie wyż-
szym niż podstawowy, a  także na prowa-
dzenie szpitala oraz opiekę nad sierotami 
i starcami, pomoc w przypadku pożaru oraz 
ubezpieczenie. Towarzystwo utworzyło rów-
nież w Hrubieszowie Bank Pożyczkowy. 

Działalność pierwszej w  Europie spół-
dzielni o  charakterze rolniczym została za-
wieszona w 1945 r., a ostatecznie rozwiązana 
w  1951 r. na mocy dekretu Bieruta. Piękna 
karta historii spółdzielczości, której „ojcem 
założycielem” był człowiek o wielu talentach, 
ksiądz Stanisław Staszic. Nazywany jest tak-
że „ojcem polskiej geologii a  także taternic-
twa”. 

Od dziesięcioleci toczy się dyskusja 
o  budowie mieszkań socjalnych. Lokal so-
cjalny to lokal nadający się do zamieszkania, 
którego powierzchnia pokoi przypadająca na 
członka gospodarstwa domowego nie może 
być mniejsza niż 5 mkw., a  w  przypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 
10 mkw., przy czym lokal ten może mieć ob-
niżony standard. 

Przy okazji kampanii wyborczych więk-
szość polityków każdego szczebla wyraża po-
trzebę budowy mieszkań socjalnych. Uwa-
żam to za błąd i niedorzeczność gospodarczą. 
Mieszkań socjalnych mamy w kraju miliony 
wybudowanych w  PRL-u  podczas wyżu de-
mograficznego. Tak było trzeba i  warto by 
było przyjrzeć się tamtym rozwiązaniom 
organizacyjno-gospodarczym, zwłaszcza 
spółdzielczym. Najlepiej by było stworzyć 
system odkupu tych mieszkań z okresu PRL-
-u przez samorząd. Wielu mieszkańców ma-
jących takie mieszkania „bez standardu” nie 
ma szans na nowe. To wymaga rozwiązań 
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Maciek Gnatowski z  Radia 
Rzeszów, w piątki zaś odby-
wały się dancingi z  muzyką 
lat 60. i 70. serwowaną przez 
Andrzeja Klee. Czasami od-
bywały się koncerty, wystę-
powali m.in. Tadeusz Nalepa 
z zespołem, Edyta Górniak, 
Kora, Justyna Steczkowska, 
Andrzej Rosiewicz i  wiele 
innych gwiazd polskiej es-
trady. Były też prowadzone 
na żywo z  klubu cosobotnie 
audycje pn. „Lista przebojów 
Radia Rzeszów”, transmito-
wane nie tylko przez Radio 
Rzeszów, ale i  zaprzyjaźnio-
ne radio i klub o bliźniaczej 
nazwie w Chicago. 

Odbywały się różnego rodzaju okazjo-
nalne bale. Pomijając sylwestrowe, cyklicz-
nymi, były tzw. endoskopowe kolacje, bale 
charytatywne połączone z  występami zna-
nych artystów, zbiórką pieniędzy, aukcjami 
i licytacją – wszystko na rzecz zakupu sprzętu 
do diagnozowania i leczenia dzieci w Szpita-
lu nr 2 w  Rzeszowie. Za zebrane pieniądze 
kupowano m.in. video endoskopy (urządze-
nie wziernikowe do oglądania m.in. wnętrza 
jamy brzusznej). Urządzenia te są dzisiaj 

zapewne tańsze i na pewno bardziej dostęp-
ne. W tamtym okresie zakupiono ich ok. 11 
sztuk. Do tego typu imprez zazwyczaj właści-
ciel lokalu dokładał. Pamiętam to doskonale, 
bo to ja miałem na głowie tę Jedynkę. 

Przychodziła tzw. miejscowa śmietan-
ka, bo w  dobrym tonie było pokazać się na 
takim balu. I wszystkich trzeba było dobrze 
nakarmić i napoić, zapewnić jakiś występ na 
odpowiednim poziomie. Takie bale odbywa-
ły się raz na kwartał. Nie było tajemnicą, że 
inspiratorem tych działań był, nieżyjący już 

niestety, doktor Wrzesiek 
Romańczuk (były dyrek-
tor szpitala „na górce” przy 
Lwowskiej), który przyjaźnił 
się z właścicielami dyskoteki. 
Starsi pili głównie wódkę, 
drinki, młodsi piwo i  wino. 
W  tym względzie niewiele 
do dziś się zmieniło. 

Były problemy nie tylko 
z  bramkarzami i  wpuszcza-
niem bez biletów, dochodziły 
do tego paskudne działania 
konkurencji, stałe tarcia z po-
licją i  tajniakami, nielegal-
nym alkoholem, kelnerskimi 
kradzieżami. Kelnerzy i  bar-
mani notorycznie podawali 

swój alkohol i  kradli, traktowali właścicieli 
jak wcześniej pracownik traktował zakład 
państwowy. Ludzie jeszcze w  tym czasie nie 
czuli tak do końca prywatności, szczególnie 
cudzej. Do tego wszystkiego dochodziły kon-
trole sanepidu, inspekcji handlowej, skarbów-
ki itp. (przepraszam jeśli kogoś pominąłem). 
Naprawdę roboty było w każdy dzień na dwie 
doby. Z uwagi na to, że nie wszystko dało się 
zmieścić w ramach tej wypowiedzi, proponuję 
państwu drugą część za miesiąc. 

   Marek BOREJKO

Wieczór artystyczny z udziałem Kory, 28 października 1994 r.
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Bogusław Kobisz

Każdy zdrowy człowiek 
powinien ukończyć 

kurs na prawo jazdy.
Wiem, że nie wszy-

scy dorośli ludzie potrafią 
i  chcą prowadzić samo-

chód, ale mimo to wszyscy, moim zdaniem, 
powinni przejść kurs i  zdawać egzamin na 
prawo jazdy. Po co? Po to, by poczuć, jak ła-
two kogoś przejechać i jak łatwo zostać prze-
jechanym. Po to, by posłuchać głosu nawiga-
cji GPS, który po wpisaniu trasy prowadzi do 
celu. Nawigacja prowadzi kierowcę to w pra-
wo, to w  lewo, wydaje polecenia, które on 
słucha i nawet gdy jest przekonany, że musi 
jechać do przodu, czasami po komunikacie 
„zawróć, jeśli to możliwe” zawraca. Taki kurs 
powinni odbyć wszyscy prezesi i przewodni-

ZAWRÓĆ, JEŚLI TO MOŻLIWE
Oddalamy się od Europy, osłabiamy demokrację

czący partii politycznych, a  w  szczególności 
prezes obecnie rządzącej partii.

Obecnie prezes nie może wycofać się 
z  jakiejkolwiek decyzji, bo byłoby to wyra-
zem słabości i braku stanowczości jego same-
go i jego ekipy. Może kręcić, kombinować, ale 
nie może publicznie przyznać się do błędu. 
Władza musi w oczach ludu być nieomylna, 
stanowcza, silna i  nie może pozwolić sobie 
na to, aby opozycja chodziła jej po głowie. 
Rolę takiej nawigacji GPS w  naszym kraju 
zaczął pełnić KOD, domagając się od rządu 
i prezesa, aby zawrócili z drogi tych „dobrych 
zmian”, którą maszerują głównie nocą. Wal-
ka z  Trybunałem Konstytucyjnym, czystki 
w  służbie cywilnej, zmiany w  prokuraturze, 
czystki w mediach, zapowiadany zakaz abor-
cji, wprowadzany zakaz sprzedaży ziemi itp. 
zaczynają wzbudzać niepokoje społeczne. 
Taką nawigacją GPS, tyle że europejską, usi-

łowała być Komisja Wenecka (zatrudniona 
przez PiS) oraz Parlament Europejski, tyle 
tylko, że prezes twierdzi, iż są to wadliwe 
urządzenia i  stara się je „wyłączyć”. Prezes 
PiS, gdyby był praktykującym kierowcą, wie-
działby, że wyłączając nawigację GPS, kie-
rowca pozostaje zdany sam na siebie.

Panie prezesie, po PiS rządy obejmie 
inna ekipa, bo tak się kiedyś stać musi. Pan 
mnoży nam szeregi kombatantów, bo za 
takich uchodzić wówczas będą zwolnieni 
obecnie sędziowie, prokuratorzy, oficerowie, 
redaktorzy. Jak nauczy pan ludzi burzyć po-
mniki i zamazywać historię, proszę się liczyć 
z  tym, że inna ekipa zrobi jeszcze większe 
kadrowe czystki i zburzy inne pomniki, nie 
oszczędzając „nowo budowanych”, i dla nie-
których nawet Wawel może okazać się mało 
bezpiecznym miejscem. To zła droga.

Oddalamy się od Europy, osłabiamy 
demokrację i  jestem przekonany, że gdyby 
jeździł pan samochodem jako kierowca, to 
po włączeniu nawigacji GPS usłyszałby pan 
komunikat: zawróć, jeśli to możliwe.

   Bogusław KOBISZ
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Dorota Dominik

Nie, to niemożliwe. To 
niemożliwe, żeby lu-

dzie nie mogli wyjeżdżać. 
Jak to musiałaś oddawać 
paszport? Coś ci się pomyli-
ło. Tak to dwudziestoletnia 
latorośl mojej koleżanki 

skwitowała opowieść matki o czasach prehi-
storycznych, czyli o latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Millenialsi, współczesne 
dwudziestokilkulatki, rówieśnicy III RP, 
czasy młodości swoich rodziców, wychowa-
nych w tzw. komunie, za „żelazną kurtyną” 
postrzegają nieomal jak wojnę trzydziestolet-
nią. Nie dziwmy się, że urodzeni i wychowa-
ni w Polsce wolnej, wyjeżdżający na weeken-
dy do Berlina, poszukujący pracy w Dublinie 
czy Mediolanie, studiujący „na erazmusie” 
w Kopenhadze mają kłopot z wyobrażeniem 
sobie, że zamiast mostów, wokół były tylko 
mury, a zamiast niezauważalnych niemal ta-
bliczek z nazwą kraju do którego wjeżdżamy, 
stały budki strażnicze. 

Nie do pojęcia dziś wydaje się procedu-
ra wydawania paszportu, po który stało się 

Wolność to cel zbyt abstrakcyjny. Wolność była 
wartością, dopóki jej nie mieliśmy. Tak samo jak 
Europa. Była celem i symbolem jednoczącym Po-
laków, dopóki staliśmy u jej bram. 

Prof. Wiktor Osiatyński

PASZPORT W SZUFLADZIE
Wciąż sfrustrowani, zawsze czegoś „za mało”

w długiej kolejce przez noc całą, a na końcu 
to urzędnik bezpieki i tak decydował, czy 
mogę dostać ten paszport, czy nie. I jeszcze 
ta konieczność natychmiastowego oddania 
paszportu po powrocie, i jeszcze smutni pa-
nowie, którzy dziwnie wypytywali… Dziś – 
powie ktoś – nie jest łatwo. Ale i nigdy łatwo 
nie było. Wczorajsze nasze problemy obce 
są współczesnym. Jesteśmy bowiem w okre-
sie dojrzewania jako naród i społeczeństwo, 
pogardzamy Unią Europejską jak nastolatek 
swoimi upierdliwymi rodzicami. Bunt i opór 
wobec idei wolności i demokracji to wypisz 
wymaluj burza i napór adolescenta. 

Dwanaście lat naszej obecności na po-
żądanym przez pięćdziesiąt lat „Zachodzie” 
szybko przeleciało. My się przyzwyczaili-
śmy, a młodzież niczego innego nie poznała. 
Swoboda i możliwość wyboru stały się czyn-
nikami higieny (jak w teorii motywacji F. 
Herzberga), a my jesteśmy zbyt leniwi, aby to 

docenić. Ale zabierzmy tę możliwość, wytłu-
maczmy ludziom, że oto nie mogą już wyje-
chać do pracy w Londynie (choć na naszym 
rynku pracy jakoś niewiele się zmieniło), że 
nie wybiorą już studiów za granicą i nie ma 
już tanich linii, więc nie popracują w waka-
cje i nie pozwiedzają sobie Europy. Pierwsi do 
krytykowania, zapomnieliśmy o życiu w klat-
ce, która może i była „najweselszym barakiem 
obozu socjalistycznego”, ale zawsze klatką. 

Nie doceniamy tego, co przecież wy-
walczyliśmy i wybudowaliśmy sami, wciąż 
sfrustrowani, zawsze czegoś „za mało”. An-
drzej Stasiuk w Jadąc do Babadag mówi o 
swoich uczuciach, gdy naprzeciw słowa wol-
ność postawi się słowo paszport „połączenie 
słów wolność i paszport brzmiało elegancko, 
ale kompletnie nieprzekonująco”. Jesteśmy 
pewnie i będziemy jeszcze tymi biedniejszy-
mi Europejczykami, ale wolnymi. Paszport 
jest symbolem kraju oraz samoświadomo-
ści naszej wspólnoty. Dla milionów ludzi na 
świecie paszport, a co za tym idzie wolność 
wyboru stanowią niedościgłe marzenie. Na-
sze paszporty należą do jednych z najlep-
szych na świecie, na polski paszport można 
wjechać do 137 krajów. Jednak paszport jako 
symbol wolności nie jest nam jednak dany 
raz na zawsze (M. Bennewicz). Postarajmy 
się, aby ta mała książeczka mogła spokojnie 
leżeć w naszej szufladzie.

   Dorota DOMINIK

systemowych w  postaci opracowania zasad 
wykupu. Jestem pewien, że pozwoliłoby to na 
uruchomienie koniunktury w budownictwie 
zwłaszcza spółdzielczym. 

Nie stać nas na absurdalne budowanie 
„z  zasady” czegoś niepełnowartościowego, 
jeżeli mamy nabudowanych bez liku miesz-

kań socjalnych. Bywa, że młodzi ludzie dzie-
dziczą taki „socjal”, mając ograniczone środ-
ki finansowe. Wystarczyłoby, aby samorząd 
odkupił dla swoich potrzeb ich marne miesz-
kanie, a oni mogliby zainwestować w nowo-
czesne i po wybudowaniu zamieszkać w nim. 
Można by też w takich sytuacjach pomyśleć 

o  pomocy państwa, modyfikując program 
500+ dla tej potrzeby. Nie jest to proste dla 
polityków rozwiązanie, ale moim zdaniem 
zwyczajnie racjonalne.

   Edward SŁUPEK
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Profesor Adam Rząsa – bo tak nazywali 
go jego uczniowie i bliscy, którzy cenili 

sobie jego przyjaźń – urodził się 27 wrze-
śnia 1925 roku w  Łubnie niedaleko Dyno-
wa, zmarł 22 marca 2016 r. w Rzeszowie. Był 
związany z naszym miastem od 1971 roku, 
gdy podjął tu pracę nauczyciela akademic-
kiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej, skąd 
w  1979 odszedł na rentę, bo niedomagało 
mu serce, ale nie ustał w  społecznej i  pe-
dagogicznej aktywności także i  wtedy, gdy 
uczelnia miała już status Uniwersytetu Rze-
szowskiego. 

Czytał, słuchał, bacznie obserwował 
i  uczestniczył we wszystkim społecznymi 
odruchami serca. Reagował i  wyrażał swe 
opinie. Wszystkie regionalne gazety i wiele 
centralnych pełne są jego listów, publikacji. 
Wszystkie też, jak na emerytowanego na-
uczyciela akademickiego przystało – miał 
zinwentaryzowane i  zachowane w  domo-
wym archiwum. A jest tych publikacji, po-
czynając od roczników naukowych, ponad 
tysiąc. Na gazety i  korespondencje wyda-
wana była spora część emerytury państwa 
Stefanii i Adama Rząsów. I te listy, a raczej 
odpowiedzi na nie, poświadczają, że trafiły 
do rąk osób prominentnych w kraju i świe-
cie. Sam Jan Paweł II otrzymał ich grubo po-
nad setkę. Napisał do papieża, m.in. gdy po-
chowano w  Łubnie pod Dynowem księdza 
Adama Fuksę, bo cenił tego duchownego, 
który wydało mu się, że był nieobcy i papie-
żowi, bo tenże przecież przyjeżdżał jeszcze 
jako kardynał Wojtyła na narty do Zagórza, 
gdzie proboszczem był właśnie ksiądz Fuk-
sa. A  chowano go w  Łubnie, skąd przecież 
Adam Rząsa się wywodzi. 

Z racji swojej profesji Adam Rząsa naj-
częściej zabierał głos w  sprawach dotyczą-
cych oświaty. W tych tysiącach odpowiedzi 
na listy A. Rząsy są i marszałkowie polskie-
go parlamentu, prezydenci, prominentni 
politycy, ludzie nauki i kultury. Znajomość 
np. z  byłym marszałkiem prof. Mikołajem 
Kozakiewiczem datował od „Głosu Nauczy-
cielskiego”, gdzie razem pracowali, bo i taki 
element w biografii swej zapisał. 

Wielkie nazwiska kojarzyły się Ada-
mowi Rząsie różnorako – np. Roman Po-
lański, Jerzy Jarocki, Bogdan Tuszyński, 
Stanisław Bareja, Pola Raksa, Stanisława 
Stec, Waleria Hornik-Askanas (profesor 
Uniwersytetu w  Los Angeles) – to wycho-
wankowie ogólniaka w  Jeleniej Górze, 
gdzie w  latach pięćdziesiątych A. Rząsa 
był dyrektorem. Gdy tak sięgał podczas 
wielu rozmów do okazjonalnych wydaw-
nictw, do dokumentów, listów i  pamięci 
wreszcie, odnajdywał dziesiątki sławnych 
wychowanków, w tym kilkunastu profeso-
rów zwyczajnych różnych uczelni. Bo po-
czynając od pierwszej posady nauczyciel-
skiej w Chmielniku Rzeszowskim, a potem 
w  Sarzynie, Stalowej Woli, Jeleniej Górze, 
przemyskim Studium Nauczycielskim 

WRAŻLIWY I ZACNY CZŁOWIEK
Pedagog o szczerym sercu społecznika

i rzeszowskiej WSP – owych uczniów i stu-
dentów miał setki. 

Rząsowie spontanicznie reagowali na 
różne dobroczynne wezwania. I  tak było 
zawsze, od czasu, gdy w 1952 roku poznali 
się w Brzegu w Liceum Pedagogicznym. Za-
wędrowali na ten drugi kraniec Polski. Pani 
Stefania, wówczas Kuźlik jeszcze, łącznicz-
ka Armii Krajowej, w naturalny dla kreso-
wiaków sposób po wojnie ulokowała się na 
Ziemiach Odzyskanych, bo pochodzi z Bó-
brki k. Lwowa. Jej przyszły mąż wędrował 
nieustannie odkąd wyjechał z  Łubna. Tam 
też przypisała się doń spontanicznie szóstka 
„ich” dzieci, bo jak rodziców potraktowa-
ły wychowawczynię i  jej przyszłego męża 
sieroty koreańskie, ofiary wojny uczące się 
w Polsce w czasach, gdy p. Stefania kierowa-
ła internatem technikum we Wrocławiu. 

Skąd tyle otwartości na potrzeby 
innych? Adam Rząsa nie zastanawiał 
się nigdy nad własnymi odruchami 
społecznymi. – Może dlatego, że 
wychowałem się w  bardzo bied-
nej rodzinie – powiedział mi 
podczas jednej z  rozmów. – 
I stąd przywiązanie do lu-
dzi myślących podobnymi 
kategoriami. Ojciec jego 
był radykalnym chłop-
skim działaczem ludo-
wym. Przedwojenne straj-
ki chłopskie i krwawe ma-
sakry Adam Rząsa przeżył 
jako dziecko. Nędzę wokół 
siebie i przepych u innych 
widział i  odczuwał namacalnie. Za grosze 
otrzymywane od dziadka na bułkę kupował 
gumkę, ołówki, stalówkę... By zaprzeczyć 
głoszonej wówczas, a  i  dziś powracającej 
nierzadko opinii, że „chłop jest stworzo-
ny do wideł i gnoju”. Wychował się we wsi, 
gdzie zgodnie żyli pospołu Polacy, Ukraińcy 
i Żydzi. Dopiero wojna wyzwoliła podziały 
i  nacjonalizmy, znaczone do dziś grobami 
i ranami w pamięci. Adama do niewolniczej 
roboty w  III Rzeszy wyznaczył Ukrainiec, 
sołtys Wasyl Łazor. Wcześniej wywieziono 
jego siostrę Kasię. Tylko z  ich rodziny aż 
dwoje dzieci zamieniono w  niewolników 
hitlerowskich panów. Dwa lata poświadcza 
zachowana legitymacja auslandera. Jego 
pierwsza w  życiu podróż pociągiem – tam 
właśnie wiodła.

Po wojnie uczył się, ale też trafił do 
Dywizji Kościuszkowskiej, miał nawet 
ochotę zostać zawodowym oficerem – lecz 
serce nie pozwoliło. Wrodzona wada, która 
przedwcześnie jako nauczyciela akademic-
kiego wykluczyła go także z  czynnego ży-
cia zawodowego. Sporo tych przerwanych 
miejsc w biografii. Gdy miał gotową dyser-
tację doktorską i zdany już egzamin z filo-
zofii, doznał właśnie zawału serca, jedno-
cześnie też umarł prof. Stefan Kaczmarek, 
jego promotor. Podobnie było – odnosząc 

do czasów maturalnych w Liceum Pedago-
gicznym w  Przemyślu – gdy wytypowany 
został do Szkoły Głównej Planowania i Sta-
tystyki, a  pojechał ktoś inny. Nigdy się nie 
dowiedział, dlaczego tak się stało. 

Nie wstydził się swoich korzeni, co 
zawsze przypominał w  publikacjach i  na 
spotkaniach z młodzieżą, odwołując się do 
wspomnień z  Łubna, gdzie – jak zapisał – 
„w lecie chodziliśmy w konopnych strojach, 
boso”, bo kilkumorgowe gospodarstwo 

W lutym 2016 przypadła 60. rocznica ślubu Stefanii i Adama Rząsów

w  kilkunastu kawałkach musiało wyżywić 
kilkuosobową rodzinę Rząsów. Wyszedł 
w świat z owej jednoizbowej chałupy, gdzie 
„za progiem stajnia”, kierowany przez wspa-
niałych – jak zawsze podkreślał – nauczy-
cieli, którym zawdzięczał wiele, podobnie 
jak jemu jego wychowankowie. W  tym 
profesorom Uniwersytetu Wrocławskiego, 
której to uczelni on i  jego żona Stefania są 
absolwentami. Jego dzieci kształciły się już 
(Grażyna na filologii germańskiej, Janusz 
w politechnice) w odmiennych warunkach, 
stworzonych właśnie, m.in. przez takich jak 
on, w  poniewieranym dziś PRL. On nigdy 
nie uciekał od tych korzeni, nie udawał, jak 
to czynią niektórzy, że był wtedy nieobecny. 
Przeciwnie „nie mam się czego wstydzić” 
– napisał. Ani drogi ciernistej, by uzyskać 
wykształcenie, ani odznak za zawodową 
i społeczną aktywność w różnych organiza-
cjach, w tym Krzyża Kawalerskiego i Krzy-
ża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 
ani tytułu Zasłużonego Nauczyciela PRL 
oraz wielu odznak za zasługi, m.in. dla wo-
jewództwa przemyskiego, miasta Dynowa, 
Jeleniej Góry... 

Pozostanie w  pamięci życzliwy lu-
dziom, pogodny, o szczerym sercu społecz-
nika, wrażliwy pedagog i zacny człowiek.

   Ryszard ZATORSKI
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Mirosław Grudzień

Porozbiorowym porząd-
kom państw zabor-

czych Rosji, Austrii i  Prus 
towarzyszyły dobrowolne 
lub wymuszone migracje 
ludności obcojęzycznej na 

tereny polskie. Notowano wtedy np. w polsz-
czyźnie galicyjskiej – a więc także na obsza-
rze dzisiejszego Podkarpacia – wzrost liczby 
słów obcego pochodzenia.

W Galicji był to napływ czeskich i au-
striackich urzędników, którzy się notabene 
bardzo łatwo polonizowali (np. przodko-
wie poety Wincentego Pola); ponadto sta-
cjonowanie żołnierzy węgierskich i  chor-
wackich.
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Panorama literacka Podkarpacia

MOWA POLSKA (1)
„Kukułcze jaja” językowe zaborców i wpływy obcych 

współtowarzyszy niewoli

W  zaborze rosyjskim było to masowe 
przesiedlanie Żydów na tereny kresowe, dzi-
siaj białorusko-ukraińskie, co miało wpływ 
także na sąsiednie tereny galicyjskie. No-
towano wtedy w  polszczyźnie galicyjskiej 
wzrost liczby słów pochodzenia niemieckie-
go do 25 proc., żydowskiego do 4 proc.

Gdy namiestnik Galicji Agenor Go-
łuchowski wprowadził tu polski jako język 
urzędowy, ci już dość słabo spolszczeni obco-
plemieńcy wprowadzili ze sobą słowa i zwro-
ty z  własnej świeżej, niewprawnej, łamanej 
polszczyzny – przez to do dziś pokutują na 
Podkarpaciu takie potwórki, jak ja cofię, ty 
cofiesz (zamiast prawidłowego cofam, cofasz).

„Kukułcze jaja” z  zaboru rosyjskiego, 
pozostawione przez carat, to m.in. stopień 
wojskowy sierżant, ponadto tzw. kalki języ-

kowe: oglądnąć – z  ros. oglianut’ – zamiast 
„obejrzeć”; nie mogę przenieść – z  ros. pie-
rieniesti – zamiast „ścierpieć”; zabezpieczyć 
– z  ros. obiezpieczit’ – zamiast „zapewnić”; 
wprowadzić kogoś w  temat – z  ros. wwiesti 
w...; odnośnie – z ros. otnositielno.

Obok tego wyrażenia: jak raz – z  ros. 
kak raz; jak by nie było – z ros. kak by ni było, 
zamiast „jakkolwiek by było”; póki co – z ros. 
poka.

Wpływowi języka rosyjskiego zawdzię-
czamy popularny błąd językowy aż nie… 
(zamiast „dopóki nie…”). Przykład: reklama 
zakładów masarskich, notabene nawiązująca 
skądinąd świętokradczo do mistrza Kocha-
nowskiego: Nikt się nie dowie, jak to smakuje, 
aż nie spróbuje. A  powinno oczywiście być: 
„aż spróbuje” albo „dopóki nie spróbuje”. Tu 
mamy także zadziwiająco uporczywe nawyki 
szyku zdaniowego rodem z  rosyjskiego: za 
pomocą którego…, zamiast: „za którego po-
mocą…”.

   Mirosław GRUDZIEŃ

W CAFE KREDENS

15 kwietnia 2016 r. w  Cafe Kredens 
w  Mielcu Grupa Literacka „Słowo” 

zorganizowała otwarte niekonwencjonal-
ne spotkanie literackie z  udziałem poetów 
i prozaików z ziemi mieleckiej pt. „Maraton 
czytania wierszy”. W utworach dominowała 
tematyka niepokoju egzystencjalnego, nie-
jednokrotnie powiązana z mitologią (o Orfe-
uszu i Eurydyce) oraz motywy biblijne. Stało 
się to powodem ożywionej dyskusji z autora-
mi wierszy. Udział wzięli m.in. Włodzimierz 
Kłaczyński (ZLP o. Kielce), Edward Guzia-
kiewicz (ZLP o. Rzeszów), Stefan M. Żarów 
(wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Rzeszowie), dr Andrzej 
Feret. Z  Grupy „Słowo”: Zbigniew Michal-
ski (prezes) oraz Barbara Augustyn, Moni-
ka Cichoń, Joanna Kłaczyńska i  Andrzej 
Talarek (wiceprezes TMZM). Na następne 
spotkanie organizatorzy zapraszają w  trzeci 
piątek maja br. Tym razem zaplanowano czy-
tanie wierszy o tematyce miłosnej i erotyków. 

   Stefan ŻARÓW

RYTMY NIESKOŃCZONOŚCI

Trzecie miejsce w kategorii prozy poetyc-
kiej zajęła w X Ogólnopolskim Przeglą-

dzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kacz-
marskiego „Rytmy nieskończoności” w War-
szawie tegoroczna maturzystka Liceum 
Ogólnokształcącego w Jeżowem – Agnieszka 
Peszt. Nagroda dla jeżowskiej uczennicy, 
którą opiekuję się literacko jako polonista, to 
także kontynuacja tradycji sukcesów szkoły 
w  dziewięciu edycjach tego renomowanego 
konkursu dla twórców szkół ponadgimna-
zjalnych z  całej Polski. Z  naszego regionu 
równorzędnie z  Agnieszką Peszt oceniona 
została Karolina Płoskoń z  I LO w Jarosła-
wiu. Natomiast w kategorii poezji, jury pod 
przewodnictwem o. Wacława Oszajcy pierw-
sze miejsce przyznało Mikołajowi Kanto-
rowskiemu z  III LO w  Rzeszowie. Cenną 
nagrodą dla laureatów było zamieszczenie 
ich utworów w  pokonkursowym tomiku 
Przechadzka z  Orfeuszem, przygotowanym 
przez uczniów warszawskiego L LO im. Ruy 
Barbosy pod okiem organizatorki konkursu, 
niezwykłej polonistki Katarzyny Walenty-

nowicz. Szkoła ponadgimnazjalna w  Jeżo-
wem znalazła się w niewielkim gronie najlep-
szych szkół w Polsce, które miały laureatów 
w  większości edycji konkursowych, bo po 
kilkakroć nagradzane były też Dominika 
Gil, Paulina Czerepak, Karolina Szewczyk. 

   Ryszard MŚCISZ
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Zainteresowanie czytelników nienajmłod-
szych wzbudzi książka Czerwony książę, 

którą w formie wywiadu-rzeki z Andrzejem 
Jaroszewiczem, swoim mężem, przeprowa-
dziła i  opublikowała w  oficynie Prószyński 
i S-ka Alicja Grzybowska. 

Andrzej, syn rządzącego w  dekadzie 
gierkowskiej premiera Piotra Jaroszewicza, 
główny playboy Polski Ludowej, bohater plo-
tek i miłosnych podbojów ukończył siedem-
dziesiąt lat i prawdopodobnie się ustatkował. 

SENSACJE KSIĘCIA
Opowiada z nostalgią o wielkiej 
fortunie przegrywanej w Mon-
te Carlo i  zawrotnej karierze 
rajdowej. O tym, jak jeździł po 
świecie i  ścigał się drogimi sa-
mochodami. Jak jako jedyny 
startował w zawodach mercede-
sem, jak dla niego sprowadzono 
lancię stratos – marzenie każde-
go posiadacza fiata 126p, szczę-
śliwie zdobytego.

Kobiety mówiły o An-
drzeju „extra mocny”, legen-
dą stał się jego romans z Ma-
rylą Rodowicz. Zwierza się, 
jak przeżył morderstwo ojca 
i  matki, trochę odsłaniając 
kulisy. Na koniec wyznaje 
szczerze: Jestem szczęśli-
wym człowiekiem, ale wciąż 
potrzebuję adrenaliny!

    Andrzej PIĄTEK

Agnieszka Peszt odbiera nagrodę
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NA WERANDZIE CHWIL

W kwietniowy wieczór wypożyczalnię Pedagogiczną Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wypełniła muzy-

ka w wykonaniu młodziutkiej skrzypaczki Aleksandry Kraw-
czyk z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, piosenki 
Patrycji Chmiel z  I LO oraz ciepła liryka Jolanty Szal-Mach 
z  Ożanny. W  nastrojową atmosferę wprowadziła słowem Jo-
lanta Krzosa, kierownik wypożyczalni. Prezentowane wiersze 

J. Szal-Mach z  debiutanckiego 
tomiku Jesteś melodią mojego 
życia, wkomponowane w  muzy-
kę, oplatały obrazy codzienno-
ści, przenosiły do raju metafor, 
do szkatułki życia, uzupełnianej 
wspomnieniami. Podczas czy-
tania wierszy przez autorkę oraz 
Filipa Łacha, maturzystę, w sali 
bibliotecznej panowała magicz-
na cisza. Spotkanie autorskie, 

zatytułowane „Na werandzie chwil”, to był „spacer miłości po 
uliczkach serca […] po ogrodzie myśli […] po zakątkach du-
szy”. J. Szal-Mach pasjonuje się poezją, literaturą, kaligrafią. In-
spiracją do tworzenia bywają obrazy olejne, przyroda, muzyka, 
modlitwa i emocje dnia codziennego. W styczniu tego roku po 
raz trzeci została laureatką Międzynarodowych Spotkań Po-
etów Wrzeciono 2016 w Nowej Sarzynie. 

   Jadwiga KUPISZEWSKA
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KARTKI Z PAWLACZA (31)

Bliski mi jest „mąż 
bogobojny”, ale 

czasy sprzyjają „ru-
chliwym szydercom”, 
którzy kpią z  praw-
dy i  sprawiedliwości, 
z  wiary ludowej i  mi-

łości do ziemi ojczystej. Obcy mi są też po-
eci, którzy pod hasłami nowego mesjanizmu 
budują kolejne „okopy św. Trójcy”, chcą nas 
zamknąć w  „narodowym getcie”, ale tak 
samo obcy są mi „ruchliwi szydercy”, którzy 
z  równym patosem poddają w  wątpliwość 
sens wiary naszych Ojców, gloryfikują gene-
rałów stanu wojennego, głoszą wolność „bez 
odpowiedzialności” za przyszłość naszego 
narodu, który bez umacniania narodowej 
tożsamości rozpłynie się w morzu relatywi-
zmu i konsumpcjonizmu. Więc mamy tylko 
wybór, albo cyniczny „rechot” salonów ze 
wszystkiego, albo patetyczna „kontemplacja 
problemu cierpienia i śmierci”?

Bliska mi była dykcja i świat wartości 
Wojciecha Wencla, ale odnowienia poezji 

Stanisław Dłuski

szukałbym w innej tradycji, w tradycji orfickiej, 
mistycznej, antycznej czy słowiańskiej. Ten ton 
orficki odnajduję w poezji starochińskiej, któ-
ra pomogła Miłoszowi odnaleźć dystans do 
Apokalipsy (polecam „Świat. Poema naiwne”), 
w  japońskim haiku czy liryce perskiej Hafiza 
czy Rumiego. Przyszłość polskiej poezji widzę 
w  liryce dialogu, która buduje przestrzeń dla 
różnych „głosów”, jest w niej miejsce dla Inne-
go, dla innowierców i  tradycjonalistów, tylko 
po co – drodzy panowie „szydercy” i „ortodok-
si” – wykopywać „topory”?

Nie byłem nigdy zwolennikiem „bar-
barzyńców” w  nowej poezji polskiej, ale oni 
może przetarli szlak dla poważnej debaty 
o wartościach, o współczesnym patriotyzmie, 
który wcale nie musi oznaczać zaangażowa-
nia w  „amerykańskie wojny”, może nasza 
przyszłość to dialog kulturowy, wymiana idei, 
budowanie Rzeczypospolitej „wieloplemien-
nej”? Jaka była Polska Mickiewicza, Miłosza 
czy zapomnianej Rodziewiczówny? Czy nie 
taka właśnie? W tym dialogu i sporze o war-
tości musimy zachować szacunek dla siebie, 

nawet jeśli inni rzucają w nas „kamieniem”, 
spokojnie upominać się o  obecność polskiej 
tradycji w kulturze, w rodzinie, szkole i życiu 
codziennym, w mediach publicznych, które – 
bez względu na to, kto w nich rządzi – zapo-
mniały dawno o swojej misji… 

Doceniam wagę narodowej pamięci, 
pamięci o „ranach” i grobach, ale dzisiaj od-
budowywać nam trzeba „święte związki” 
między człowiekiem a  człowiekiem, między 
ziemią a niebem, jak pisze Krzysztof Karasek 
w „Rzeczy o poezji”, „należy wynaleźć uroczy-
stość/ by przemienić Konrada w Gustawa…”. 
No właśnie, nie żałobnej tylko muzyki potrze-
ba, ale też muzyki orfickiej, agape, caritas, 
miłości duchowej i  miłosiernej, które wpro-
wadzają do „ogrodu wieczności”, bo taka per-
spektywa pozwala budować poczucie wspól-
noty i pozwala nawet zrozumieć najbardziej 
zatwardziałych dogmatyków”. Prawicowych 
czy lewicowych. „Dystans jest duszą piękna”, 
uczyła dawno Simone Weil i to powinno być 
przykazaniem nie tylko dla poetów… 

   5 III 2016

BENEFIS MARII RUDNICKIEJ

27 kwietnia br. w Klubie Turkus WDK w Rzeszowie odbył się Benefis 
Marii Rudnickiej z okazji 30-lecia działalności artystycznej (w tym 

10-lecia twórczości literackiej). Maria Rudnicka, urodzona we Francji, to pie-
śniarka, hafciarka, poetka i animatorka kultury – długoletnia członkini Re-
gionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Autorka ponad 
dwudziestu pozycji książkowych, w tym również wspomnieniowych, m.in. 
wydanej w tym roku pt. Szepty przeszłości na 
ulicach Lwowa niezwykłej opowieści o  ro-
dzinie Jankowskich w  kontekście gehenny 
milionów ludzi, w tym Żydów i Polaków wy-
pędzonych z  polskiej ziemi kresowej, mor-
dowanych i wywożonych na Sybir. 

Uroczystość przygotowała i  prowa-
dziła Jadwiga Orzechowska przy współ-
udziale Stacha Ożoga, który zaprezentował 
sylwetkę jubilatki z  omówieniem jej drogi 
artystycznej i  recytacją kilku wierszy. Wi-
ceprezes RSTK Stefan Żarów przedstawił dwa wiersze: Tęsknota za krajem 
i Nie boję się marzeń z tomu Rzeszów mój dom oraz przeprowadził rozmowę 
dotyczącą inspiracji twórczych i działalności w dziedzinie animacji kultury. 
Spotkanie uświetniły solistki z Sekcji Wokalnej z Klubu Garnizonowego 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie (m.in. Małgorzata Boć) pod 
kierunkiem Ewy Jaworskiej-Pawełek i wystąpił chór Collegium Musicum 
WDK z maestro Andrzejem Szypułą. Jubilatka też wykonała kilka piosenek 
po polsku i francusku. 

   Stefan ŻARÓW

PROMOCJA „ARTEFAKTÓW”

W cyklu „Melpomena i  inne” w  Osiedlowym Domu Kultury Karton 
RSM w Rzeszowie, którym kieruje Józef Tadla, 22 kwietnia br. odbyła 

się trzecia prezentacja „Artefaktów” – mieleckiego rocznika literacko-kultu-
ralnego nr 4 (2015) połączona z przedstawieniem dorobku Grupy Literackiej 
„Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w  Mielcu, co uczyniłem jako prezes 
„Słowa” i  redaktor naczelny pisma. Spotkanie rozpoczęły Natalia Rabczak 
i Wiktoria Sutyła, solistki z Centrum Sztuki Wokalnej Anny Czenczek. Od-
czytaniem wybranych wierszy autorów periodyku dyrygowała Barbara Au-
gustyn przy wydatnym wsparciu Stefana Żarowa, Zbigniewa Michalskiego, 
Aleksandry Piguły i Jana Stępnia, który także zaprezentował obszerne frag-
menty prozy. Mieleckim twórcom gratulował osobiście prezes rzeszowskiego 
oddziału ZLP Mieczysław Arkadiusz Łyp. 

   Zbigniew MICHALSKI

Maria Rudnicka
Jolanta Szal-Mach

Fot. Roman Trojnacki
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Agnieszka Peszt
Uczennica III kl. Liceum Ogólnokształcącego 

w  Jeżowem. Mieszka w  Zalesiu. Pisze opo-
wiadania fantasy i obyczajowe. W kwietniu 2016 r. 
zdobyła III nagrodę w  kategorii prozy poetyckiej 
na X  Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Po-
etyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskoń-
czoności” w Warszawie za utwór Vallerie – prawda 
serca, którego fragment publikujemy.

Urodziła się w  Łańcucie, 
mieszka w  Ożannie. Lau-

reatka wielu konkursów po-
etyckich i  literackich. Jej wier-
sze ukazały się w  kilkunastu 
almanachach i  kwartalniku 
literacko-artystycznym „Me-
tafora”. W  2014 r. wydała de-
biutancki tomik Jesteś melodią 
mojego życia. Należy do Koła 
Lirycznego „Wene” przy MDK 
w  Łańcucie, Grupy Twórczej 
„Inspiratio”, Klubu Leżajskich 
Poetów „Na marginesie”, Te-
atru Dramatycznego przy GOK 
w Kuryłówce.

Mieszka w Porębach Dymarskich. Uczennica 
III kl. Publicznego Gimnazjum w Cmolasie. Jej 

największą pasją jest poezja, ale też maluje, śpiewa, 
tańczy, gra na instrumentach i fotografuje. Laureatka 
konkursów literackich dla młodzieży. Autorka tomi-
ków wierszy Goniąc marzenia (2015) oraz Twarzą wia-
tru (2016), z którego pochodzą publikowane utwory.

VALLERIE – PRAWDA SERCA
(fragment opowiadania) 

Było piękne jesienne popołudnie. Takie, w którym widzisz ka-
wałek odsłoniętego przez Boga raju. W życiu nie pomyślałbym, 

że się zakocham, że taka miłość w ogóle istnieje. Tamtego dnia wy-
brałem się moją furmanką do pobliskiej wsi. Kiedy przejeżdżałem 
obok skromnego, zadbanego domku, moją uwagę przykuła kobieta. 
Siedziała w fotelu i patrzyła przed siebie pustym wzrokiem. Jej oczy 
tkwiły w martwym punkcie, kołysała się, trzymając na kolanach 
jakąś książkę. Była bardzo piękna. Kilka godzin później pozna-
łem za sprawą sąsiada Vallerie kawałek historii jej życia. Czułem, 
że jestem jej potrzebny, a co ważniejsze, że ona jest mi potrzebna. 
W końcu, po tygodniu pukania do drzwi, udało mi się zamienić 
z nią kilka słów. Pamiętam, że zdradziła mi, że pomaga elfom w ich 
magicznym ogrodzie. Właśnie tak zaczęła się nasza znajomość. 
Codziennie przychodziłem do niej, aby posłuchać o fantastycznym 
świecie, pomóc w ogrodzie, ale też z czystej przyjemności przeby-
wania w jej towarzystwie. 

Tak mijały lata. Przywiązaliśmy się do siebie. Choć nie wiem, 
kim dla niej byłem. Przyjacielem czy zwykłym Haroldem? Oczy-
wiście były dni lepsze i gorsze. Vallerie nie lubiła rozmowy o Bogu. 
Nie poddawałem się jednak. Tak minęło dziesięć pięknych, wspól-
nych lat. Niestety, los nie był dla mnie łaskawy. Pewnego lata Val-
lerie zachorowała. Moje serce obumierało wraz z nią. Nie mogłem 
patrzeć na jej cierpienie. W ten dzień, dzień jej siedemdziesiątych 
urodzin, przyniosłem Pismo Święte. W tym dniu Vallerie była już 
bardzo słaba i zmęczona. Siedziałem obok niej na łóżku, trzymając 
jej zimną rękę. To miała być nasza ostatnia rozmowa. Serce biło jak 
szalone, co w moim wieku nie było dobrą oznaką. Czego się bałem? 
Ponownego spotkania ze śmiercią. 

Odważyłem się wyznać Vallerie miłość. Tego, co usłyszałem, 
nie zapomnę do śmierci. „Vallerie, byłaś i  jesteś moim światłem. 
Jesteś czymś najwspanialszym, co mnie spotkało w życiu. Kocham 
cię”. Pamiętam ręce, które telepały się ze zdenerwowania, serce, łzy, 
które napływały, i... jej oczy. Wtedy po raz pierwszy tak błyszczące 
jak iskry. Pamiętam cień uśmiechu na jej twarzy i lekko zaciśniętą 
dłoń na mojej, delikatną jak płatki kwiatów z magicznego ogrodu. 
„Wiem. Nie musisz nic mówić. Widziałam to wszystko w  twoich 
oczach. Bóg jest dla mnie dobry. Obdarzył mnie tak wspaniałym 
człowiekiem jak ty, a teraz zabiera mnie do siebie, gdzie znowu będę 
mogła zobaczyć się z rodziną. Bóg cię kocha, Haroldzie. Dziękuję 
ci za te wszystkie lata”. Uśmiechnęła się. To był ostatni uśmiech, 
który widziałem na jej twarzy. Jej słowa do dzisiaj dźwięczą w mo-
jej głowie. A przede wszystkim „dźwięczy” Bóg, o którym wtedy 
pierwszy i ostatni raz wspomniała.

*** 
na fakturze lnu 
wiersze moje drzemią 
senne jeszcze 
po nocy zmęczone 
czasem okiem mrugną 
o coś poproszą 
usługuję z przyjemnością 
szampana donoszę 
przytulam je czasem
na fakturze lnu 
kochankowie poezji 
niech śnią 
herbaciane róże 
o poranku zetnę 
by na poduszce 
ułożyć wraz 
ze złotą rosą
na fakturze lnu 
odbicie naszych dusz 

Jolanta Szal-Mach

Anita Róg

*** 
piszę do ciebie list 
robię to już kilkanaście lat 
sprawdzam co z obietnicami
nie wiem kiedy go wyślę 
może u schyłku życia 
po rachunku sumienia
póki co powiem krótko 
nie zmieniaj w sobie nic 
dając mi siebie dałeś wszystko
śnij swój piękny sen 
ja cichutko będę piórem dalej poruszać 
w takt życiowych rozrachunków

W pogoni za myślami

stracony kwiecisty strzał
na niebiańskim obrazie
Bóg płynie wśród ptaków
a my nie latamy

Miniatura na dobranoc 

twarz moja 
malowana dziś słońcem
oczy skąpane 
w pryzmacie nieba
spadł ostatni liść
zszargana łza

Drzewo, człowiek

widzisz to drzewo 
które rzuca 
marny cień

nie mów
zbyt dużo
nie śmiej się

obejmij je
gdy mrok coraz większy
zacznie je pożerać

drzewa zanadto
są podobne ludziom
rosną razem

i każde z osobna

*** 
każdy dźwięk 
spacerujący po codzienności 
jest fragmentem mojego 
indywidualnego koncertu
przesypujące się kryształki cukru 
zapach kawy 
aromat pocałunków 
śpiew kwiatów
wszędzie dostrzegam nuty 
widzę w muzyce czyste piękno 
jestem geniuszem chwil
będę grać 
dopóki poezja 
będzie moim 
cichym wielbicielem 
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Maria Rudnicka
Poetka, pieśniarka, hafciarka, animatorka kultury. Wy-

dała tomiki poezji: Moje wędrówki (2007), Podróże 
moich marzeń (2008), Z nadzieją przez świat (2009), Bar-
wy świata (2009), Żyj kolorowo (2009), Otwórz serce na 
oścież (2009), Odkrywaj piękno świata (2009), Barwy miło-
ści (2010), Świat w barwach jesieni (2010), Po prostu życie 
(2010), Bądź sobą (2011), Znowu wstaje nowy dzień (2011), 
Rzeszów mój dom (2012), Blisko natury (2012), Z uśmiechem 
przez świat (2012), Drzwi do magicznego świata (2013), Nie 
trzeba bać się marzeń (2013), Na krańcu świata (2014), Rze-
szów wdzięki rozwija (2014), Sekrety przyrody (2015), W wi-

rze wydarzeń (2015). Napisała też książki Za głosem serca – ścieżka życia (2013) 
i Szepty przeszłości na ulicach Lwowa (2016).

Nie boję się marzeń 

Moje miasto to mój dom.
Choćby był mały jak muszelka,
nie zburzy go żaden sztorm,
bo moja miłość jest wielka.

Wśród przyjaciół i rodziny,
żyję w zdrowiu i miłości.
Cieszę się każdą chwilą,
z uśmiechem pełnym tkliwości.

Mam wciąż apetyt na życie,
wcale nie boję się marzeń.
Energii witalnej nie marnuję,
wykorzystuję ją co dzień.

Raduję się z mini sukcesów,
są niczym szczypta magii.
Dla tych chwil warto żyć
i dla nich otwierać drzwi.

Cenię sztukę i muzykę.
Piękno granic nie ma,
jednak ma różne oblicza.
Jego czar wciąż trwa.

Delektuję się każdym dniem.
Aura coraz mocniej pulsuje.
Rozgrzewa me czułe serce,
więc cudownie się czuję.

Gdy minie czas

W tomikach poezji moje wiersze
odbijają wszystkie pory roku.
To co przeżyłam i co czuję,
co zachwyca jest pełne uroku.

Wspomnienia z dzieciństwa,
z lat młodości i dorosłości, 
pełne przygód i emocji,
beztroski, szczęścia i radości.

Ogrody i parki kwitnące,
wschody i zachody słońca.
Nowe wyzwania i zadania.
Można je wyliczać bez końca.

Często siedzę przy komputerze,
zapisuję interesujące wydarzenia.
Chwile magiczne pełne miłości.
Gram też o swoje marzenia.

Jak minie na Ziemi mój czas,
nietrwały jak pamięć i wiatr,
poszybuję anielską łodzią
wprost do srebrzystych gwiazd.

Ty wiesz najlepiej
         Doktorowi Stanisławowi Dłuskiemu

Ty wiesz najlepiej,
co mówi poeta,
jego rytm serca
jest Ci dobrze znany.
Ciągle wędrując
po marzeń wertepach,
odkrywasz myśli,
pragnienia i plany.
Tylko poeta
poetę zrozumie,
doda otuchy,
pocieszy w obawach.
Wie, że niełatwo
w rozkrzyczanym tłumie
z rymami w dłoni
do zawodów stawać...

 Rzeszów, marzec 2016 

Czesław Piotr 
Kondraciuk

Przyjęty do Związku Litera-
tów Polskich w 1992 r. Autor 

tomików Kojarzenie snu (1967), 
Kare konie (1971), Przepustka 
do słońca (1990), Nie zamykaj-
cie drzwi (1990), Fraszkostrada 
(1991), Słoneczny koncert (1992),  
Modlitwa ostów (1993), Wybór 
wierszy (1994), Spowiedź (1999), 
Ślady serdeczne (1999), Różańce 
czasu (2003), Lotne ptaki (2015).

Ogrodnik wiosny

Czeremcha cała w bieli
zapachem odurza,
przy niej brzoza dostojna 
rozedrgana w szeptaniach,
pąki nieśmiało otwiera
herbaciana róża,
dając wyraz zachwytu
bzu, co jej się kłania.
Narcyzy złote oczka
wciąż mrużą do słońca,
jakby chciały mu wyznać
nieustanną miłość.
Kwiecień – wiosny ogrodnik –
mknie do drogi końca,
uciekając przed majem –
jego wielką siłą...

 Rzeszów, kwiecień 2016 

rocznica

zamiast prawdy 
kłamstwa wieszają 
na billboardach 
z nimi wygodniej 
i bardziej do twarzy

slogany swoje
przewietrzą tylko  
jak latem w słońcu 
zimowe kożuchy 

każda rocznica 
to dobra okazja 
by powarczeć groźnie
węsząc wroga w bracie

o swoich zasługach
lubią długo mówić
na akademiach uroczystych
i na parteitagach

wśród pocztów sztandarowych
w kościele przed ołtarzem
klęczeć na widoku
licząc głosy
wyborców

Autor 12 książek, w tym 2 tomików po-
etyckich oraz powieści i zbiorów opo-

wiadań: Tomasz (2002), Świniobicie (2003), 
Domki z kart (2004), Tamte lata (2005), Powo-
łanie (2006), Z nieba do piekła (2007), Szych-
ta (2010), Saga rodu Oryszów. Cz. I. Powroty 
(2014), Saga rodu Oryszów. Cz. II. Zawiedzio-
na miłość (2015), Saga rodu Oryszów. Cz. III 
Człowieczy los (2016),  a także wspomnień – 
W krainie dzieciństwa (2012) i Uniwersyteckie 
lata (2013). 

Mirosław Osowski

Noc

Noc zbratała się z ciszą – 
nie lubi rozgłosu.
Usta snem nawiedzone
już znieruchomiały.
Świt jeszcze dość odległy
karmi liście rosą,
które w powiewach wiatru
lekko się kołyszą.
A skołatane myśli
mkną szybko do słońca,
chcą zasłużyć na wieczność – 
na spełnienie marzeń.
I co nocy wędrówkom
takim nie ma końca,
aż rzeczywistość nas strąci
na jawy ołtarze...

 Rzeszów, kwiecień 2016 
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Anna Wiślińska

Już niebawem w  pięknej 
scenerii zamku Lubomir-

skich zabrzmią tajemnicze 
akordy „bicia zegara” roz-
poczynające operę Straszny 

dwór z  muzyką Stanisława Moniuszki i  li-
brettem Jana Chęcińskiego. Dzieło uznane za 
najlepszą operę doby polskiego romantyzmu 
zainauguruje 55. Muzyczny Festiwal w Łań-
cucie.

Dzieje powstania Strasznego dworu są 
bardzo wymowne, bo przypadają na burzli-
we lata historii polskiego narodu. U schyłku 
powstania styczniowego Moniuszko z właści-
wym sobie poczuciem obowiązku powrócił 
do opery, której szkice sporządził już w 1861 

HEJ, ZAGRAJCIE SIARCZYŚCIE!
Nigdy podobać się nie przestanie

roku. Nowe dzieło pokazujące chwalebne 
karty świetności Polski miało być lekiem na 
popowstańczą żałobę i trudno w tej koncep-
cji nie dostrzec analogii z epopeją narodową 
wielkiego wieszcza, który po klęsce powsta-
nia listopadowego przemówił strofami Pana 
Tadeusza. Doraźny, szlachetny cel „krzepie-
nia serc” w czasach niewoli nie przeszkodził 
jednak ani dziełu Mickiewicza, ani Moniusz-
ki przeżyć do dnia dzisiejszego. 

Co więcej, Straszny dwór to obecnie naj-
częściej wystawiana polska opera zarówno 
w naszym kraju, jak i za granicą. Siła jej ar-
tystycznego wyrazu jest godna najwyższego 
podziwu. Szukając odpowiedniej formy wy-
powiedzi, Moniuszko sięgnął po komediową 
fabułę, która stała się tylko pretekstem do 
pokazania barwnych rodzajowych obrazów 
i starych polskich obyczajów. Ta „esencja pol-

skości”, oddająca ducha tamtych czasów, nie 
tylko przeżyła próbę czasu, ale wciąż skłania 
do refleksji. Znajdziemy więc w  Strasznym 
dworze scenę w  izbie prządek, lanie wosku, 
kulig i  wiele tańców narodowych. Mocnym 
atutem opery są również świetnie skonstru-
owane partie zespołowe, ciekawa instrumen-
tacja i  bogactwo pięknych melodii, czego 
dowodem może być chociażby mistrzowska 
Aria Stefana „z kurantem” z III aktu. Patrio-
tyczną strunę szczególnie mocno porusza 
ostatnia scena – balu, którą kończy zamaszy-
sty mazur, stanowiąc szczęśliwe rozwiązanie 
miłosnych intryg głównych bohaterów. Ten 
widowiskowy finał z chórem rozpoczynający 
się słowami „Hej, zagrajcie siarczyście!” jak 
dawniej – raduje i wzrusza. Bo „to co narodo-
we” – jak pisał Stanisław Moniuszko – „to co 
powstało na tej ziemi, co jest echem naszych 
dziecięcych wspomnień, nigdy podobać się 
nie przestanie”.

  Anna WIŚLIŃSKA 

Zdjęcia z opery „Straszny Dwór” w wykonaniu 
Orkiestry, Chóru i Baletu Opery Krakowskiej
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Andrzej Szypuła

Operę Flis, określaną 
jako komiczną, napi-

sał Stanisław Moniuszko 
po operze tragicznej Hal-
ka, a przed najbardziej swą 
komiczną operą Straszny 

dwór. Jej warszawska premiera miała miejsce 
24 września 1848 roku pod dyrekcją kompo-
zytora, przy ogromnym aplauzie słuchaczy. 

Na dębickiej premierze, już siedem-
nastej, jak zwykle w  święto 3 Maja, Roku 
Pańskiego 2016 w  Domu Kultury „Mors” 
słuchałem echa wspomnianych na początku 
oper. I odniosłem wrażenie, jakby Flis był dla 
kompozytora miłym oddechem, krótkim od-
pocznieniem w  dziele, które przyniosło mu 
tytuł ojca naszej polskiej opery narodowej. 
Ale oddechem jakże miłym! Gdyby nie akcja 
i ruch sceniczny, można by odnieść wrażenie, 

HEJ, FLISACKA BRAĆ!
Opera Moniuszki w Dębicy

swego prapradziadka, także 
w Dębicy. Oby skutecznie!

Wróćmy do najnowszej dę-
bickiej premiery. Oto już na po-
czątek na prawym brzegu Wisły 
pod Warszawą, nad małą flisac-
ką osadą rozpętała się straszliwa 
burza. Podczas uwertury słychać 
grzmoty, szaleją błyskawice, 
ale wkrótce niebo się uspokaja 
i  mieszkańcy osady składają hołd Najwyż-
szemu za ocalenie od nawałnicy.

O czym w operze rzecz cała? Jak zwy-
kle, o miłości. Oto Zosia martwi się o bied-
nego flisaka ukochanego Franka, który wy-
płynął galarami na rzekę. Ale jej los ma być 
przeznaczony dla Jakuba, zamożnego fry-
zjera z  Warszawy! Cóż robić? Ale od czego 
zgrabne libretto Stanisława Bogusławskiego? 
Fryzjer Jakub okazuje się bratem Franka, 
któremu oddaje Zosię. I wszystko kończy się 
szczęśliwie!

Byłem zauro-
czony dumką Zosi 
Ach! Tyś może wśród 
tej burzy na począt-
ku opery, pełną wy-
razu i  dramatycznej 
wymowy, a  także 
kolejnymi partiami 
w wykonaniu Karoli-
ny Pawuli. Tej znako-
mitej artystce godnie 
sekundowali: Tomasz 
Furman jako Franek, 
Maciej Kucera jako 
Jakub, Leopold Sta-
warz jako Antoni, 

Maciej Gorczyczyński jako Szóstak, An-
drzej Kaim jako Feliks, Jan Maślanka jako 
Kataryniarz (zebrał duże brawa od publicz-
ności), Bożena Kwiatkowska jako Baba, Sta-

nisław Majcher jako ksiądz, który poświęcił 
całe zgromadzenie artystów i słuchaczy przy 
ich żywym aplauzie oraz Jerzy Kwiatkowski 
jako Kompozytor, który zapisywał wszystkie 
urocze melodie.

A  towarzyszył solistom Chór Parafii 
Matki Bożej Anielskiej i Miłosierdzia Boże-
go w Dębicy oraz Mielecka Grupa Wokalna 
i  niezawodna, jak zawsze, świetnie brzmią-
ca Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej 
w  Dębicy i  jej goście Dziecięca Kapela Po-
dwórkowa, Tancerze Szkoły Tańca „EL-BO” 
i  inne dzieci, które dodawały uroku całemu 
spektaklowi.

W Dębicy wytworzył się już stały, nie-
zawodny zespół realizatorów spektakli ope-
rowych, wśród których należy wymienić: 
scenografia – Wacław Jałowiec, choreogra-
fia – Elżbieta Bodziany, światło – Zdzisław 
Worek, kostiumy – Irena Lewicka, realizacja 
akustyczna – Sergiusz Smolnicki, kierownik 
sceny – Jan Miller, prace stolarskie – Fran-
ciszek Wojciech Uryasz i  Jan Kubik oraz 
inspicjentki – Lidia Bielatowicz, Karolina 
Kwiatkowska, Anna Magdoń i  Agnieszka 
Solecka. A  kierownictwo muzyczne i  dyry-
gowanie – to jak zawsze niezawodny Paweł 
Adamek, prezes Dębickiego Towarzystwa 
Muzyczno-Śpiewaczego, któremu życzymy 
wielu sił i zapału w dalszej pracy muzycznej.

Reżyser Jakub Marcin Bulzak, przy 
współpracy z muzyczną duszą wrażliwą Paw-

że to sielski obrazek namalowany przez Gie-
rymskiego czy Kossaka.

Malarskość ostatniej dębickiej insceni-
zacji moniuszkowskiego Flisa jest uderzają-
ca. I to mnie najbardziej zachwyca. I nic to, że 
to powtórzenie drugiej w  historii dębickich 
premier operowych z  2001 roku. Nie byłem 
na tamtej, a  ta ostatnia wzrusza mnie ser-
decznie. Toż to romantyczny, sielski obrazek 
dawnej Polski, której już nie ma! 

Najbardziej podziwiam reżysera Jaku-
ba Marcina Bulzaka, który wydobył z  mo-
niuszkowskiego Flisa cały urok polskiego 
krajobrazu, tego zaklętego w  wiślanej sce-
nografii, wyważonych strojach, pieśniach, 
ariach i  śpiewach zbiorowych ubranych 
w klimat naszej polskiej tradycji i obyczajo-
wości. Rzecz trudna do uchwycenia, a jednak 
możliwa.

W  przerwie spektaklu rozmawiałem 
z  Elżbietą Janowską-Moniuszko, prapra-
wnuczką Stanisława Moniuszki. Była za-
chwycona kolejną prezentacją dzieła ope-
rowego jej prapradziadka, wyrażała troskę 
o  dalszy los spektakli operowych w  Dębicy. 
Ponieważ właśnie przeszła na emeryturę, 
mając więcej czasu postanawia nękać naj-
wyższe polskie władze o popularyzację dzieł 

Paweł Adamek Jakub Bulzak

Od lewej Andrzej Kaim, Elżbieta Janowska-Moniuszko (praprawnuczka kompozytora), Tomasz Furman, Ja-
kub Bulzak, Karolina Pawula, Elżbieta Bodziany, Maciej Gorczyński, Maciej Kucera, Leopold Stawarz i Paweł 
Adamek

 Leopold Stawarz (Antoni) i chórzyści
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Dominik Nykiel

Majowy repertuar Klap-
sa w  dużej mierze 

jest dziełem samych wi-
dzów klubowiczów. Bo aż 
trzy z tych filmów to wynik 
ich wyborów i  propozycji. 

W dodatku, gdy się bliżej tym tytułom przyj-
rzeć, to okazuje się, że gdzieś tam w tle – mniej 
lub bardziej – słychać wojenne echo. Co oczy-
wiście nie znaczy, że są to produkcje wojenne.

Rozpoczynamy (9.05) propozycją pana 
Pawła – Głośniej od bomb. Film Joachima 
Triera, powstały w  koprodukcji duńsko-
-francusko-norweskiej, pomimo „głośnego” 
i  zapowiadającego inscenizacyjny rozmach 
tytułu, tak naprawdę jest wyciszonym i  ka-
meralnym dramatem rodzinnym. Punktem 
wyjścia jest tutaj śmierć fotografki wojennej, 
która ginie w wypadku samochodowym. To 
dramatyczne wydarzenie sprawia, że relacje 
rodzinne pomiędzy ojcem (wdowcem) a dwo-
ma synami ulegają załamaniu. Niby brzmi to 
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łem Adamkiem, namalował spek-
takl wszystkimi kolorami tęczy pol-
skiej duszy. Było więc rozciągnięte 
na całą scenę rozlewisko Wisły we 
wszelkich odcieniach niebieskich, 
bodajże z  Gdańskiem w  tle, biały 
domek flisacki, kapliczka ze Świę-
tym Janem, nastrojowa wierzba, sie-
ci rybackie, łódź, kopa siana, która 
przy żywszej muzyce wyraźnie się 
poruszała jakby w chocholim tańcu, 
jaśniepaństwo na spacerze, dwóch 
flisaków autentycznie tnących drze-
wo piłą, pijak, dziad i cyganka wró-
żąca z  ręki. A  przy pieśni Płyną 
tratwy po Wiśle flisacy autentycznie 
płynęli łodziami po scenie!

Ciekawym ubogaceniem spek-
taklu było wprowadzenie pieśni Sta-
nisława Moniuszki spoza opery Flis. 
Rzecz może ryzykowna, ale miesz-
cząca się w klimacie opery. Słuchali-
śmy tedy w drugiej części spektaklu 
tej jednoaktowej opery, po przerwie 
po I  odsłonie, takich utworów, jak 
Dziad i  baba, Stary kapral, Złota 
rybka, Po nocnej rosie.

Sporo było scen zbiorowych 
z udziałem chóru i grup wokalnych. 
Chylę czoła przed tym wielkim tru-

Jan Maślanka w roli Kataryniarza

Sceniczna rodzina flisacka

SŁYCHAĆ WOJENNE ECHO
banalnie, ale sposób ukazania tych relacji (te-
raźniejszość miesza się tu z przeszłością, sen 
miesza się z jawą) i próba poklejenia tego, co 
pęknięte lub roztrzaskane, sprawia, że seans 
filmu przypomina wizytę u  hipnotyzera – 
jest ciekawym doświadczeniem.

Śnieżka, którą pokażemy 16.05, to z ko-
lei przykład kina z  Hiszpanii, z  domieszką 
Belgii i Francji. Ale – po pierwsze – nie jest 
to ani film animowany, ani – po drugie – tym 
bardziej historia dla małych dzieci. Chociaż 
kanwą dla niej stała się słynna baśń bra-
ci Grimm, ale także można w  niej dostrzec 
elementy znane z  Kopciuszka. Natomiast 
historię Carmen, czyli tytułowej Śnieżki, 
osadzono w  świecie walk z  bykami. Jednak 
najciekawsze w  tym wszystkim jest to, że – 
i tu po trzecie – jest to film czarno-biały i – 
ostatecznie po czwarte – niemy (!). Dlatego 
porównuje się go do oscarowego Artysty, 
który powstał zaledwie rok wcześniej (2011), 
a  którego pokazywaliśmy w  Klapsie. I  tak 
samo jak Artystę, Śnieżkę warto obejrzeć, by 
raz kolejny utwierdzić się w tym, że kino nie-
me jest wiecznie żywe. 

Ryś (seans 23.05) z 1981 roku w reżyserii 
Stanisława Różewicza to kolejny film w cyklu 
Polscy Mistrzowie Kina, na którego w  face- 
bookowym typowaniu głos oddali sami 
widzowie. Akcja osadzona jest w  czasach 
II  wojny światowej. Rzecz zaś dotyczy mło-
dego partyzanta „Rysia” (Piotr Bajor), który 
musi wykonać wyrok na zdrajcy – stelmachu 
Alojzie (Franciszek Pieczka). Natomiast 
młody ksiądz Konrad (Jerzy Radziwiłowicz) 
robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Jako 
ciekawostkę dodam, że film zrealizowano na 
podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkie-
wicza pt. Kościół w Skaryszewie. 

Miesiąc zakończymy (30.05) filmem 
Niewinne, którego propozycję poparła (po-
przez podniesienie ręki) zdecydowana więk-
szość naszej publiczności. Akcja w  Niewin-
nych rozgrywa się zaraz po II wojnie świa-
towej. Podejmuje trudny temat zbiorowego 
gwałtu na siostrach zakonnych, dokonanego 
przez czerwonoarmistów. Reżyserią zajęła się 
Anne Fontaine, znana z Coco Chanel (2009) 
i Idealne matki (2013). Natomiast w Niewin-
nych – zrealizowanych w  koprodukcji bel-
gijsko-francusko-polskiej – zagrały polskie 
aktorki: Agata Kulesza, Agata Buzek, Jo-
anna Kulig, Katarzyna Dąbrowska i Anna 
Próchniak. 

   Dominik NYKIEL

Na wszystkie seanse zapraszamy niezmien-
nie do WDK w Rzeszowie w każdy ponie-
działek na godzinę 19. 

Fot. Tomasz Solecki (4)

dem, jakim było przygotowanie partii chó-
ralnych, nie zawsze łatwych, a jakże ważnych 
w klimacie całego dzieła.

Odnoszę wrażenie, iż cały komizm 
opery, mający zapewne swoje źródło w mi-
strzostwie takich wzorów, jak G. Rossini 
czy G. Donizetti, zamierzony zresztą przez 
kompozytora, ustąpił na rzecz pełnego bez-
pretensjonalnego uroku lirycznego obraz-
ka z  życia nadwiślańskich flisaków, wno-
szących do polskiej kultury muzycznej, za 
przyczyną Moniuszki, niepowtarzalny na-
strój pokoju, liryzmu, naturalności i  bez-
pretensjonalności.

Dobrze się stało, że siedemnasty spek-
takl operowy w  Dębicy, przy jak zawsze 
życzliwym wsparciu głównych sponsorów 
– Doroty i  Stefana Bieszczadów, zanurzył 
nas w  klimacie nadwiślańskich flisaków. 
Hej, flisacka brać! Mamy i taką w Ulanowie 
w naszym podkarpackim regionie. Niechże 
trzymają się mocno!

A  my czekamy na 200. rocznicę uro-
dzin Stanisława Moniuszki, która przypada 
w 2019 roku. Cóż to się będzie wtedy działo 
w Dębicy!

   Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, kompozytor, dyrygent, prezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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Andrzej Piątek

Artysta, jeśli młodo 
umiera, zyskuje szcze-

gólną aurę. Ale jak każdy 
człowiek bardzo chce żyć. 
Zwłaszcza że nikt nie wie, 
co by jeszcze dał światu, 

a  świat jemu. Zmarły w  grudniu ubiegłe-
go roku Maciek Wieczerzak, 
twórczy i  utalentowany 29-la-
tek z  Mielca, nie pokonał raka. 
Jego wspaniałe obrazy, urze-
kające fantazyjną kolorystyką 
i  zamaszystością przynależną 
mistrzom baroku, można po-
dziwiać w Dagart Galerie Mille-
nium Hall w Rzeszowie.

Nihil magnum sine ardo-
re! – nic wielkiego bez pasji. Ta 
maksyma artysty posłużyła za 
tytuł jego indywidualnej wy-
stawie w  Dagart Galerie. Tamże 
w  październiku ubiegłego roku 
na ekspozycji „Pop Now!” ob-
razy Wieczerzaka konkurowa-
ły z  dziełami Warhola i  innych 
przedstawicieli pop-artu.  Był u  progu sławy. 
Część swego dorobku zdołał pokazać w liczą-
cych się galeriach europejskich, m.in. w  lon-
dyńskiej Saatchi. 

Rozmawialiśmy na wystawie w  Dagart 
Galerie, na której niezamierzenie konkuro-
wał z Warholem. Raczej niewysoki, szczupły, 
jasnowłosy, lekko przybladły, próbował się 
uśmiechać. Tylko najbliżsi mogli przewidy-
wać zbliżającą się tragedię. Sprawiał wrażenie 

MAĆKA DZIEŁA OSTATNIE
Konkurował z Warholem

kogoś, kto będąc prostolinijnym i skromnym, 
dobrze zna wartość tego, co robi. Z  ożywie-
niem opowiadał o galeriach, gdzie wystawia-
no jego prace, kolekcjonerach, którzy chcieli 
je kupować. Mówił o źródłach swoich inspi-
racji. Fascynacji sztuką komiksu. O tym, skąd 
się biorą u niego te zawirowania kolorystycz-
ne, które początkowo każdego, kto ogląda 
jego obraz, doprowadzają do oczopląsu i do-

Antoni 
Walawender

Obchodząc uroczyście 
1050-lecie naszego 

państwa zamykamy bilans 
osiągnięć we wszystkich 
dziedzinach życia. Nie-

wiele wiemy o  początkach muzyki w  Pol-
sce. Śpiewano zapewne i tańczono, ale jakie 
temu towarzyszyły instrumenty i  jakie to 
były śpiewy i tańce możemy się zaledwie do-
myślać. Dopiero przyjęcie chrześcijaństwa 
(966 r.), a wraz z nim jednogłosowego śpie-
wu, przyczyniło się do rozwoju polskiej mu-
zyki w  średniowieczu. Pojawiły się hymny, 
pieśni, z których specjalne miejsce zajmuje 
pieśń religijna Bogurodzica (przypuszczal-
nie z  XIII w. jako hymn bojowy rycerstwa 
polskiego).

Z DZIEJÓW POLSKIEJ MUZYKI 
Na tle jubileuszu państwa polskiego

Adam Harasiewicz i Wojciech Kilar

Swoją pośmiertną już wystawę w Dagart 
Galerie zdołał jeszcze opracować wspólnie 
z Dagmarą Kowal-Hazuką, właścicielką i me-
nedżerką galerii. Chciał pokazać cykl nowych 
obrazów, zdołał namalować dwa. Dlatego Ko-
wal-Hazuka zdecydowała się dać na wystawę 
po jednej lub dwóch pracach z każdego z do-
tychczasowych i w efekcie jedynych już cykli. 
Niektóre Rzeszów ogląda po raz pierwszy, po-
kazywano je dotąd tylko w Warszawie. Część 
jest ze zbioru żony artysty. W Dagart Galerie 
oglądamy m.in. Gr8 SNOTS – pięcioczęściowy 
obraz, 200 x 340 cm, największe z dzieł Wie-
czerzaka. Także pracę z nowego cyklu Katedra, 
150 x 300 cm, pokazywaną w Belgii i Holandii.

Maciek studiował na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W  Mielcu tworzył w  swoim atelier 
o  nazwie Enfant Terrible. Malował, 
rysował, rzeźbił, projektował grafikę. 
W  młodym wieku i  krótkim czasie 
zdołał zebrać liczne nagrody, uczest-
niczyć w  kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych i  mieć kilkanaście indy-
widualnych w Polsce i innych krajach. 
Poza wspomnianą w  Saatchi Gallery 
w Londynie, także na Biennale de Bra-
bant 2015 w Tilburgu w Holandii i Art 
up! 2015 w Lille we Francji.

Dagart Galerie doświadczona 
w  promowaniu polskiej sztuki współ-
czesnej w Belgii, Holandii i Francji od 
roku działa w Rzeszowie. Artystyczna 

jakość pokazywanych w  niej prac, miejsce 
w ważnym dla Rzeszowa i Podkarpacia Mil-
lenium Hall dają szansę sprowadzania do 
Rzeszowa sukcesywnie miłośników sztuki 
współczesnej. Dzięki renomie artystów, któ-
rzy swoje dzieła w tak krótkim czasie zdołali 
wystawić w  Dagart Galerie Rzeszów i  Pod-
karpacie już skorzystały na wizerunku.

 Andrzej PIĄTEK

Patrząc na rozwój muzyki w ciągu sze-
regu wieków istnienia państwowości polskiej 
notujemy okresy, do których należy zaliczyć 
twórczość kompozytorów XVI w., w okresie 
polskiego odrodzenia, rozkwit geniuszu Fry-
deryka Chopina czy działalność awangardo-
wej grupy Młoda Polska na początku XX w., 
z których najlepszym w tradycji rozwoju pol-
skiej muzyki był Karol Szymanowski.

Przez szereg wieków byliśmy opóźnieni 
w  rozwoju w  stosunku do muzyki zachod-
niej co najmniej 50 lat. Wówczas, gdy we 
Włoszech i Niemczech kwitła monodia wraz 
z jej reprezentacyjnymi formami świeckimi, 
w  Polsce wzorem starych niderlandzkich 
mistrzów pisano polifoniczne msze i motety. 
Jedyny Chopin przerastał swoich współczes- 
nych. Niestety, później już nikt nie sięgnął po 
zaszczyty lidera. Kompozytorzy współcześni 
dokonali niezwykłego dzieła: w historii mu-
zyki znaleźli się w  czołówce modernizmu. 

Organizowane rokrocznie w  Warszawie 
Festiwale Muzyki Współczesnej, nazywane 
„Warszawską Jesienią”, są świetnym terenem 
porównań osiągnięć muzycznych krajów, 
które biorą w nich udział. Nazwiska Witol-

piero po jakimś czasie, kiedy wzrok się oswa-
ja, można uchwycić przesłanie i  sens dzieła. 
Czasem ukrytych głęboko pod symboliką 
popkultury, ale zawsze z ważną wypowiedzią 
o życiu i przemijaniu. Czasem droga od takie-
go sacrum do profanum bywała nieodległa. 
Młody artysta nie krył radości, że niektóre 
firmy odzieżowe jego wzory umieszczają na 
swoich tkaninach i że w związku z  tym pla-
nuje szerszą współpracę ze światem mody!

Maciek Wieczerzak
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da Lutosławskiego, Grażyny Bacewiczów-
ny, Michała Spisaka, Artura Malawskiego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha 
Kilara, Krzysztofa Pendereckiego i  wielu 
innych wybitnych kompozytorów, którzy 
wyrobili Polsce świetną opinię i są dziś znane 
we wszystkich światowych salach koncerto-
wych.

Podobnymi osiągnięciami możemy po-
szczycić się w  sztuce odtwórczej. Mamy wspa-
niałych pianistów, śpiewaków, dyrygentów, 
skrzypków i  innych artystów, którzy zajmują 
czołowe miejsca na różnego rodzaju konkursach 
– Adam Harasiewicz, Krystian Zimerman, 
Wanda Wiłkomirska, Stanisław Skrowaczew-
ski, Jerzy Katlewicz i wielu innych artystów.

Kończę więc te krótkie rozważania 
w  roku jubileuszowym, aby pomyślne pro-
gnozy spełniły się w  przyszłości, co da pol-
skiej muzyce trwałą pozycję w  ogólnoeuro-
pejskiej i światowej kulturze.

   Antoni WALAWENDER

Władysław
Serwatowski

Plakaty Andrzeja Ber-
trandta należą do 

historii kultury i  tradycji 
artystyczno-społecznej. 
Są atrakcyjne, kuszące 

i  chronione, są unikatem na papierze. Ich 
autor jest malarzem, grafikiem, architektem, 
typografem i kolekcjonerem. Aktywnym od 
1963 r., gdy ukończył studia w ASP w War-
szawie, przedstawiając u  prof. Kazimierza 
Nity pracę Poezja w przestrzeni. Jest twórcą 
ikon do westernu Pojedynek rewolwerowców 
i  filmu Solaris. Twórca murali i  odtwórca 
200 mkw. malarstwa w Zamku Królewskim 
w Warszawie – Sali Konstytucji 3 Maja i de-
koracji malarskiej w Sali Senatorskiej Zamku 
Królewskiego. W  osiągnięciach Bertrandta 
najważniejszymi są malarstwo i  plakat, ze 
wskazaniem na plakat.

TAJEMNICA I PIĘKNO
Plakaty Andrzeja Bertrandta

czące i  tkwi w  nich cudna proaktywność. 
Mogą nas budzić, informować i  agitować. 
Także animować, bawić, czarować, dystanso-
wać, dziwić, ekscytować, faworyzować, pod-
niecać, reanimować, satysfakcjonować, tłu-
maczyć, rumienić na twarzach, zachwycać, 
intrygować, irytować, podniecać, uczyć fan-
tazją, stylem, odwagą i lapidarnością. Są dla 
wielu osób olśniewającymi, charakterystycz-
nymi i  intymnymi obrazami. Należą do cy-
wilizacji świata malowanego i malującego na 
papierze. Zyskiwały wysokie ceny i pochwa-
ły na świecie za fantazyjność, nowoczesność 
projektowania i  edytorski profesjonalizm. 
Autor łączył temperament z wykształceniem 
i  lapidarnością wobec plakatów oraz dyscy-
plinę projektową w oprawie całej twórczości. 

Plakaty nie tylko bawią, cieszą, infor-
mują i ilustrują, ale również inspirują, kuszą 
i uczą. W latach 60. ub. wieku opinie recen-
zentów europejskich i  pozytywna krytyka 
międzynarodowa wobec plakatu polskie-

i galerie w wielu krajach. W polskich plaka-
tach rozpoznano cenne i trwałe filary jakości: 
informację, ilustrację i  inspirację. Autorskie 
plakaty Bertrandta wcześnie wpisano w  tę 
plakatową regułę. Poszukiwane są Andrze-
jowe plakaty filmowe, rzadkie teatralne, 
muzyczne, turystyczne, sportowe, cyrkowe, 
kulinarne, okolicznościowe, historyczne, 
religijne i  sensacyjne przez kolekcjonerów 
w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. 

Bertrandt należy do elity indywidual-
ności polskiej sztuki plakatu od wielu lat. Jego 
walorem artystycznym nie jest agresywne 
przyjmowanie zleceń na nowe plakaty, tak-
że innych autorów. Misją jest eksponowanie 
i opisywanie prac własnych, znanych dobrze 
i  plakatów zapomnianych oraz poszukiwa-
nych. Ma on rzetelne przygotowanie i wiedzę 
do podejmowania i oceniania tematów arty-
stycznych na wysokim diapazonie. Tajem-
nica i piękno są kluczowymi aspektami, aby 
plakaty Bertrandta ożywiły muzea, galerie, 
wystawy, kolekcje i ciekawość nowości.

Cenię plakat Bertrandta do włoskiego 
filmu Fatalny dzień. Walorem centralnym 
plakatu jest przekaz – „myśleć i  czuć jego 
piękno”. Bertrandt zaprojektował w  1970 

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com

Dominującym magnesem plakatów Ber-
trandta są w nich trafne i zaskakujące pomy-
sły, splecione z urodą kompozycji i ekspresją 
plastyczną całości. Nasycone barwy splecione 
z  lapidarnym przesłaniem są atrakcyjne do 
kolekcjonowania. Jego plakaty współczesne 
są w Warszawie widoczne, z pasją oglądane, 
często eksponowane na charakterystycznych 
okrągłych słupach ogłoszeniowych. Plakaty 
Bertrandta są syntezą i impulsem dla pomy-
słów, pracowitości i  talentu z  wizerunkami 
artystów malarzy, grafików lub fotografików. 
Przyjęte projekty stały się plakatami w obie-
gu ulicznym, kolekcjonerskim i muzealnym. 
Nowym matecznikiem dla plakatów Ber-
trandta i jego wystaw są centra Aten, Rzymu, 
Paryża, Londynu, Monachium i Warszawy. 

Oglądane i znane obecnie plakaty Ber-
trandta mają autonomiczną godność, są mil-

go nadały nieformalnie i  wprowadziły do 
obiegu wysoce prestiżową nazwę artystycz-
ną – Polska Szkoła Plakatu. Nazwę przyję-
to z  powagą, szacunkiem i  zadowoleniem 
przez międzynarodowe ośrodki artystyczno-
-krytyczne. Uznano, że plakat jest nie tylko 
drukiem jednodniowym, reklamowym lub 
archiwalnym, ale przede wszystkim autor-
skim, atrakcyjnym kluczem-przewodnikiem 
w dostępie do poznania i rozumienia sztuki. 

Plakat polski w  pomysłowości i  papie-
rowych realizacjach Bertrandta jest wszech-
stronnie komentowany, opisywany i  akcep-
towany. Jako lubiany, trafnie odczytywany, 
nowatorski, oryginalny i zrozumiały stał się 
w  konsekwencji poszukiwany przez plaka-
cjonerów i  znawców druków okolicznościo-
wo-reklamowych w krajach Europy, Amery-
ki Płn. i Japonii. Tendencję tę przyjęły muzea 

roku ten plakat na rynek polski. Miał być ta-
jemniczą kompozycją scenariuszową filmu. 
Pozytywnie odbierano plakatowe zaprosze-
nia do obejrzenia filmu. Fatalność, zaczep-
ność i ciekawość pokazał talentem i językiem 
plastycznym, by emanowały z plakatu filmo-
wego. Strukturę statyczną ulokowano w zna-
ku dynamicznym na plakacie, co doskonale 
harmonizowało i kusiło, aby ten film z pre-
mierą w Polsce zobaczyć. 

Plakat Bertrandta utrwalono w albumie 
Polski plakat filmowy wydanym na 100-lecie 
kina w  Polsce 1896–1996, staraniem autor-
skim Krzysztofa Dydo, Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki, Komitetu Kinematografii, Urzę-
du Wojewódzkiego w  Krakowie i  Gminy 
Miasta Krakowa. 

   Dr Władysław SERWATOWSKI
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Ryszard Zatorski

Wśród patronów me-
dialnych był i  nasz 

miesięcznik. Warto wspie-
rać takie inicjatywy arty-
styczne jak ów spektakl 
muzyczny Pamiętasz była 

miłość, który można było zobaczyć 16 kwiet-
nia br. w  Teatrze Maska. Przygotowała go 
krakowsko-rzeszowska grupa RETRO-spek-
cja, w której w sposób naturalny wyróżniała 
się nasza utalentowana aktorsko 
i wokalnie Dagny Cipora, na co 
dzień aktorka Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej, absolwentka Wy-
działu Aktorskiego  Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Tele-
wizyjnej i Teatralnej im. L. Schil-
lera w  Łodzi  oraz adeptka  Kra-
kowskiej Szkoły Jazzu i  Muzyki 
Rozrywkowej. 

Wespół z  Adrianem Gaw-
likiem i  Joanną Juchą po wro-
cławskiej PWST oczarowali pu-
bliczność aktorsko, pobudzając 
wrażliwość piosenkami pamięta-
nymi ze starych przedwojennych 
nagrań i  filmów. Młodzi artyści nie tylko 
śpiewali, oni każdy utwór interpretowali cel-
nie, dopracowanymi do perfekcji sugestyw-
nymi scenami pantomimicznymi. Z ogrom-
ną energią i brawurą wykonywali owe figury 
sceniczne, owe mimiczne skecze, które po-
szerzały treść muzyczną i literacką utworów. 
Wszystko w  konwencji kabaretowego żartu, 
farsy, wciągającej w tę zabawę uradowaną pu-
bliczność. 

PAMIĘTASZ BYŁA MIŁOŚĆ
Spektakl muzyczny z Dagny Ciporą

Spektakl stworzony został pod opieką 
artystyczną Beaty Fudalej, aktorki Teatru 
Narodowego w  Warszawie i  wykładowcy 
PWST w Krakowie w ramach Festiwalu En-
semble im. Księżnej Daisy, który odbywa 
się na zamku Książ. Aranżował muzycznie 
widowisko Oleg Sznicar, dyrygent Krakow-
skiego Chóru Akademickiego UJ i  wykła-
dowca krakowskiej PWST, którego mogli-
śmy podziwiać przy fortepianie na scenie 
rzeszowskiej Maski. Scenie prawie pustej, na 
której pianista tylko i  wykonawcy, a  miało 

scenicznych niż oryginalne prawykonania 
zarejestrowane na przedwojennych filmach. 
Gdy Dagny śpiewała Nikt tylko ty, to każde-
mu z panów na widowni mogło się wydawać, 
iż to tylko do niego kieruje te słowa. 

W  piętnastu piosenkach połączonych 
spektaklowo parafrazowanym tytułem 
była i  nostalgia, ale przede wszystkim owe 
żywiołowe kabaretowym żartem, gestem 
i  śpiewem opisywane miłosne perypetie, 
zawiłości i  śmieszności. By przywołać tylko 
niektóre tytuły: Chcesz to mnie bierz, Żebyś 
ty wiedziała jak mi się chce, Nie ma mowy, 
To taka głupia to ja już nie jestem, I poszedł, 
Zygmuś… Wokół Adriana Gawlika jak muzy 
oplatały się Dagny i Joanna. Ale każde z nich 
osobno też mogłoby – zdało się – wypełnić 
swą osobowością całą scenę. Bo tak się dzia-
ło właśnie w owych solowych artystycznych 

interpretacjach wokalno-aktor-
skich i muzycznych. Humor wy-
sublimowany i wykonanie takież. 

A  wszystko dotarło do nas 
dzięki Stowarzyszeniu Twórcze-
mu SztukPuk Sztuka, które za-
prosiło ów spektakl muzyczny 
i  organizacyjnie zajęło się tym 
wydarzeniem artystycznym. To 
nie pierwszy już raz dzięki owym 
społecznikom mamy możliwość 
ucztowania duchowo – wypeł-
niają oni wspaniale zapotrzebo-
wanie na nieobecny instytucjo-
nalnie w  Rzeszowie teatr mu-
zyczny. By przypomnieć choćby 

wspaniałe widowiska poprzednie, jak Hava 
nagila Raysha – Raduj się Rzeszowie także na 
scenie Maski, ale i Jak to niegrzecznym bywa 
źle w  sali koncertowej Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w  którym to 
widowisku Dagny Cipora też kreowała jedną 
z wiodących ról.

   Ryszard ZATORSKI

Jerzy Dynia 

To nie był zwyczajny 
koncert. Z  kilku po-

wodów. W związku z tym, 
że w kwietniu w całej Pol-
sce odbywały się koncer-
ty z  okazji 1050 rocznicy 

chrztu Polski, dyrekcja Filharmonii Podkar-
packiej zorganizowała w  dniu 25 kwietnia 
w  rzeszowskim kościele farnym darmowy 
koncert pod tytułem „Woła nas Pan”.

Zaproszenie spotkało się z wielkim za-
interesowaniem m.in. za sprawą zaprezen-
towanego w  tym dniu oratorium Woła nas 
Pan. Skomponował je Włodzimierz Korcz 
do słów Ernesta Brylla. Już te dwa nazwiska 
dawały gwarancję, że będzie to koncert nie-

WOŁA NAS PAN
Artystyczne doznania na wyjątkowym koncercie

zwyczajny. Włodzimierz Korcz wielokrotnie 
udowadniał, że jest twórcą oryginalnym. 
Tworzone przez niego dzieła są różnorodne 
gatunkowo, jeśli chodzi o  muzykę. Twórca 
muzyki filmowej, teatralnej i ogromnej ilości 
przebojowych piosenek z powodzeniem łączy 
w  swoich kompozycjach także gospel, jazz, 
rock. Jest prawdziwą kopalnią, jeżeli chodzi 
o pomysły melodyczne i harmoniczne. Wie-
le jest w  jego kompozycjach różnorodności, 
kontrastów, zróżnicowań dynamicznych. To 
wszystko składa się na to, że jego kompozycji 
słucha się z niesłabnącym zainteresowaniem 
i uwagą. 

Poetyckie teksty Ernesta Brylla w  tym 
dziele nawiązują nie tylko do współczesnego 
istnienia ludzi, ale przede wszystkim do naj-
istotniejszych wydarzeń z życia Jezusa. Skła-

dające się z prologu, 16 części i finału orato-
rium tworzy dzieło na wskroś współczesne, 
bez archaizmów, o  które w  takich przypad-
kach jest łatwo. Jego powstanie datuje się na 
rok 2000, w 20. rocznicę zamachu na papieża. 
Do tej pory wykonywane było wielokrotnie 
w Polsce i m.in. w Stanach Zjednoczonych. 

Z towarzyszeniem rzeszowskich filhar-
moników, tym razem pod batutą koncertmi-
strza Roberta Naściszewskiego, którzy ze 
względu na ograniczone miejsca w rzeszow-
skiej świątyni zagrali w okrojonym składzie, 
wystąpili artyści specjalizujący się w  wyko-
nywaniu takich kompozycji, a  więc alfabe-
tycznie: Alicja Majewska, Dorota Osińska, 
Ewa Uryga, Andrzej Lampert, Zbigniew 
Wodecki i  Jacek Wójcicki. Większość wy-
mienionych artystów znana jest rzeszowskiej 
publiczności i rekomendować ich nie trzeba, 
natomiast warto powiedzieć, że zarówno 
Dorota Osińska, jak i  „nowa twarz” w  Rze-
szowie Andrzej Lampert, w pokoncertowych 
komentarzach wymieniani byli przez pu-
bliczność ze szczególnym uznaniem.
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się wrażenie, że i tam, i widownia po brzegi 
wypełnione są artystycznymi doznaniami. 
Opatrzone muzycznie utwory m.in. Hema-
ra, Jurandota, Własta, Tuwima wciąż radują 
refleksyjnie i zachwycają, zwłaszcza w takim 
mistrzowskim przekazie, jaki mogliśmy ob-
serwować w  Masce. Ba, rzekłbym, że owe 
aranżacje współcześnie przedstawione przez 
ową trójkę aktorów budziły nawet większy 
podziw dla wymyślnych artystycznie figur 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 G
ór

sk
i

Od lewej prof. Oleg Sznicar, Joanna Jucha, Dagny Cipora i Adrian Gawlik
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Wraz z  wymienionymi wykonawcami 
wystąpił przygotowany przez Aleksandrę 
Fiołek-Matuszewską i  Grzegorza Oliwę 
Strzyżowski Chór Kameralny i spisał się rów-
nie znakomicie. Ten liczący ok. 30 osób chór 
powstał w roku 1994. Posiada bardzo bogaty 
repertuar, od muzyki renesansu, sakralnej, 
po współczesną, a ponadto negro spirituals, 
kolędy, pieśni patriotyczne i  nawet ludowe. 
Podczas koncertu była również okazja obco-
wania z  kompozytorem dzieła Włodzimie-
rzem Korczem, który zasiadł tego wieczoru 
przy fortepianie specjalnie przywiezionym 
na tę okazję do kościoła. Jako się rzekło na 
początku, koncert wyjątkowy, potrzebny 
i  dostarczający odbiorcom wielu artystycz-
nych doznań. 

   Jerzy DYNIA

Aneta Teichman

W Filharmonii Pod-
karpackiej odbył 

się w  kwietniu uroczy-
sty koncert w  wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Mu-
zycznych nr 1 w Rzeszowie. 

Idea organizacji cyklicznych koncertów „Mło-
dzież naszemu miastu” zrodziła się już kilka-
naście lat temu. Od tamtej pory jest to stały 
punkt corocznego planu artystycznego. Kon-
certy te dedykowane są mieszkańcom Rze-
szowa i  regionu podkarpackiego. Uczniowie 
i nauczyciele ZSM nr 1, którym kieruje Jolanta 
Niżańska, dokładają starań, aby ten muzyczny 
podarunek podobał się słuchaczom. 

Maxim Vengerov, światowej klasy 
skrzypek, uważa, że najważniejsza w  ży-
ciu człowieka jest wyobraźnia. Wykonawcy 
jest ona wprost niezbędna, ponieważ dzięki 

MUZYCZNE MARZENIA
Koncert Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

niej może zrozumieć intencję twórcy dzie-
ła i  stworzyć niepowtarzalną interpretację 
muzyczną. Znaczenie subtelnego wymiaru 
duchowego życia człowieka – jaki tworzą 
marzenia, wzniosłe myśli, pragnienia, wy-
obrażenia – postanowili podkreślić pomy-
słodawcy tegorocznego koncertu pt. „Mu-
zyczne marzenia”. Muzyka oddawała różne 
odcienie uczuć; wstrząsające emocje i błogie 
rozmarzenie, niepewność i  spokój, smutek 
i radość. Każdy słuchacz, w jakimkolwiek nie 
byłby nastroju, znalazł coś dla siebie. 

W  pierwszej części udział wzięło je-
denaście zespołów: Kwintet dęty blaszany 
(naucz. J. Szczęch), Reisha Trio (naucz. O. 
Telwach), Kwintet (naucz. Ł. Rusin), Kwartet 
klarnetowy (naucz. R. Mosior), Kwartet sak-
sofonowy (naucz. K. Kopeć), Kwintet sakso-
fonowy (naucz. E. Madej), Big Band (naucz. 
J. Szczęch), Nonet (naucz. W. Wiązownic-
ki) oraz trzy grupy rytmiczne w  układach 

przestrzenno-ruchowych (naucz. S. Łukasz-
-Kruczek, B. Kotwasińska). W  drugiej czę-
ści zaprezentowali się soliści: A. Demków 
i  W. Węgrzyn (naucz. A. Teichman, P. Wę-
grzyn), A. Czerniecka (naucz. A. Teichman), 
M. Kruczek (naucz. U. Buda). Końcową część 
koncertu rozpoczął występ chóru szkolnego 
pod dyrekcją B. Adamczyk. Następnie za-
prezentował się duet wokalny (M. Baran, 
T.  Wieczorek). Wieczór zakończył występ 
orkiestry szkolnej pod dyrekcją R. Naści-
szewskiego. W programie koncertu znalazły 
się kompozycje m.in. F. Chopina, A. Vival-
diego, W. A. Mozarta, L. van Beethovena 
a także A. Piazzoli, G. Gershwina, S. Joplina. 
Koncert prowadzili B. Martowicz i Ł. Rusin. 

Uzupełnieniem występów scenicznych 
była wzbudzająca miłe odczucia estetyczne 
prezentacja multimedialna. Uczniowie i na-
uczyciele ZSM nr 1 po raz kolejny przekonali 
się, że mają swoją wierną publiczność. Dzięki 
wyjątkowej atmosferze koncert ten na długo 
zapadnie w  pamięci zarówno wykonawców, 
jak i słuchaczy.

   Aneta TEICHMAN
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Gratulacje dla artystów po koncercie

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A



20

Maj 2016, nr 5 (127) Rok XII

WIROWANIE 
NA PLANIE  ODPRYSKI

INTERES SIĘ KRĘCI

„Tak jest – zgoda,/ A  Bóg wtedy 
rękę poda”, rzekł był Wacław w akcie IV, 

scenie XIII Zemsty Aleksandra Fredry. Ale to było dawno, 
on był młody i do tego zakochany. Czy ktoś mógłby coś ta-
kiego rzec dzisiaj. Wątpię. Obóz rządzący bowiem wyzbyty 
z wszelkich skrupułów jest skłonny powiedzieć owe słowo, 
ale tylko wtedy, gdy wpisuje się w jego partykularny interes. 
A jest nim jedno słowo: dyktatura. Więc słowo to długo jesz-
cze nie zagości w przestrzeni publicznej.

Umiar i  powściągliwość stały się ostatnio zapomnia-
nymi słowami, a  adekwatne im postawy zniknęły. Władcy 
narodu, w imię demokracji oczywiście, z miną niewiniątek 
prezentują wręcz odmienne postawy – skrajność sądów, nie-
przejednane stanowisko, nietolerancję i dezawuowanie prze-
ciwnika. W  dyskusjach nie chodzi o  partnerską rozmowę, 
tylko o narzucenie własnych racji i argumentów, a jeśli to się 
nie udaje, to zagadanie, przekrzyczenie oponenta. A jeśli i to 
nie przynosi skutków, zawsze można spróbować mówienia 
równoległego.

Arogancja naszej władzy objawia się już nie tylko 
w dyskusji, bo o  czymś takim nie ma mowy, ale w poczy-
naniach posłów „jedynie słusznej partii” i  administracji 
państwowej pod czujnym okiem wodza. Pojawiło się nowe 
zjawisko – stawianie przed faktem dokonanym. Jeżeli w po-
przednich kadencjach Sejmu przyjmowane były ustawy 
kontrowersyjne, to stały jednak za nimi jakoś uzasadnione 
racje państwowe. Obecnie tylko interes partii rządzącej, 
a właściwie kaprys jej lidera. Tylko głupi tego nie dostrzega. 
Większości nowych ustaw nie zapowiadano i nie konsulto-
wano z wyborcą, czyli suwerenem. Ten był potrzebny tylko 
w kampanii wyborczej. Teraz może „iść się paść”, jak mówią 
w niektórych kręgach.

W ustawie medialnej chodziło o czystki w radiu i tele-
wizji. W ustawie o służbie cywilnej o obsadzenie stanowisk 
w administracji państwowej swoimi ludźmi. Pierwsze skutki 
i milionowe straty widzieliśmy w stadninach koni. By było 
po stronie rządzącej, czyli „po naszemu”, namawiano ro-
dziców, by zostawiali dzieci na drugi rok w tej samej klasie. 
Obrót ziemią to wyraz ksenofobii partii prezesa i chęć przy-
podobania się Kościołowi, który w dalszym ciągu może zie-
mię kupować, najczęściej za symboliczną złotówkę. A ustawa 
o  Trybunale Konstytucyjnym jest niczym innym tylko ka-
prysem prezesa PiS. Jest tego więcej.

Narzędzia też wybrano ciekawe. Nocne posiedzenia, 
obrady do rana, odbieranie głosu posłom opozycji, nieod-
powiadanie na pytania u  trzeźwo myślących wywoływały 
uśmiech politowania, ale to wcale nie było i nie jest śmiesz-
ne. A  już chamstwem i  arogancją był brak na inauguracji 
Roku Sienkiewiczowskiego w  Oblęgorku wnuczki pisarza. 
Notabene mieszkającej kilkaset metrów od muzeum. Sam 
pan minister kultury i sztuki nie był uprzejmy zaprosić jej, 
bo podobno wzięła udział w manifestacji KOD. Jak mawiano 
kiedyś: „kultura to przemilczeć, a sztuka nie zakląć”. I tak się 
ten interes teraz kręci. Rządzący za nic nie przyznają się do 
błędu. Nawet gdyby mieli zatrudnić dodatkowo kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi tylko do inwigilowania przeciwników i ich pa-
cyfikacji. Ustawę można w jedną noc uchwalić.

Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś: Głosem narodu 
jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – praw-
da. Ale który z rządzących przejmowałby się jakimś poeciną, 
który w dodatku zmarł w przytułku. Zawsze można odświeżyć 
ukochany slogan PiS: „spieprzaj dziadu”.

  Zbigniew GRZYŚ 
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SAMI KOLESIE

Tak brzmi nowy wynalazek językowy niedorzecznika 
prasowego prawych i  sprawiedliwych, posłanki Be-

aty Mazurek. Nadała temu gwarowemu, rodem z szemranego przedmieścia, 
niezbyt pochlebnemu pojęciu zupełnie nowe znaczenie. Rzekłbym, wręcz 
o  zasięgu globalnym. A  tak przy okazji, proszę zwrócić uwagę na ogrom-
ne zagęszczenie Beat na metr kwadratowy żon prawych i  sprawiedliwych. 
Ciekawe, co na to szansonistka Kozidrak i arystokratyczna Tyszkiewicz! Ale 
wróćmy do środka sedna, jak mawia inny koleś niedorzecznika. Zbiegowi-
skiem kolesiów, według pani Beaty, jest zgromadzenie ogólne naszego Sądu 
Najwyższego. Wiadomo, tak wybitny autorytet polityczny i intelektualny, że 
do tej pory znany tylko przez swojego męża i prezesa, może sobie pozwo-
lić na obraźliwe traktowanie jakichś tam prawnych popłuczyn, które mają 
śmiałość wątpić w nieomylność Prezesa I Ogromnego. A przecież nawet pan 
prezydent sumituje się, że prezes jest najwyższą instancją sądowniczą w Naj-
jaśniejszej. Od powietrza, ognia, wojny i takich niedorzeczników prasowych 
zachowaj nas Panie. To już lepiej przywróć nam Panie Hofmana! Przynaj-
mniej nie urągał wrażliwości estetycznej swoim widokiem. Nie wiadomo, czy 
to kolesiostwo rozciąga się również na Najwyższy Sąd Arbitrażowy, wydziały 
prawa najpoważniejszych uczelni, Naczelną Radę Adwokacką, Komisję We-
necką i Parlament Europejski. Ale na pewno na Trybunał Konstytucyjny.

BRUDZIŃSKI NIE CZYTA

Kundlizm, według Melchiora Wańkowicza, autora tego określenia, to 
charakterystyczna dla naszych rodaków bezinteresowna zawiść. Tego 

pojęcia użył niedawno wicemarszałek Brudziński. Nie posądzam go o to, że 
czytał dzieła Wańkowicza. Przecież ma on trefny korzeń, a sam wicemarsza-
łek nijak na intelektualistę nie wygląda. Jednak słyszał zapewne, że dzwo-
nią w którymś kościele, ale nie miał zielonego pojęcia w którym. A że wyraz 
przypadł do jego pismańskiego gustu, rąbnął nim w niepatriotycznych dono-
sicieli do unijnych organów w kwestii zagrożenia demokracji przez Prezesa 
I Ogromnego i jego totumfackich. Językowa elegancja, skromność, przejawy 
miłości bliźniego i  obiektywizm występują u  pana Brudzińskiego rzadziej 
niż bardzo rzadko, jak przystało na człowieka bosego na głowie. Dlatego jest 
w tak wysokiej cenie u pana prezesa.

BĘDĄ DEKOMUNIZOWAĆ

Wróciło to, co musiało powrócić wraz z polityką historyczną. Na topie 
są żołnierze wyklęci, chociaż wloką się za nimi różne, niezbyt dobrze 

pachnące ogony. Zaś na śmietnik historii hurtowo wyrzuca się postacie, po-
mniki, idee i nawet całe pokolenia. Od nowa zdefiniowano komunizm. Skoro 
tego tradycyjnego w Polsce nie było, to należało problem nazwać po nowemu. 
Otóż komunizmem jest teraz okres PRL i to, co go poprzedziło. Że to idio-
tyzm? A kogo to obchodzi!

W Rzeszowie też medialnie pojawił się dekomunizator, taki lokalny To-
rquemada. To ten od piłsudczyków, który już kilkanaście lat buduje pomnik 
swego idola – marszałka Piłsudskiego i  zdołał hucznie wbudować kamień 
węgielny i obudować go mizernym murkiem, przy którym spacerujące pieski 
podnoszą tylną nogę. Albo nie potrafi budować, albo popadł w jakiś leniwy 
marazm. Za to do burzenia już istniejących pomników jest taki wyrywny 
jak janosikowi Pyzdra i Kwiczoł w wojnie o miedzę. Z rozpędu chce nawet 
rozpieprzyć rzeźbę blaszaną, stojącą przed szafą przy skrzyżowaniu ulic Dą-
browskiego i Wincentego Pola. Kojarzy mu się bowiem z sierpem i młotem. 
Raz sierpem, raz młotem w aż taką głupotę, chciałoby się rzec. Kilka takich 
rzeźb powstało w  latach siedemdziesiątych w  ramach wspierania artystów 
przez zakłady pracy. A tu dżentelmenowi wszystko kojarzy się jak szerego-
wemu Pietruszce. Jemu przynajmniej wszystko kojarzyło się nie z  komu-
nizmem, a  dolnymi partiami wdzięków Maryni. Przynajmniej błogo mu 
się robiło. Po ustawieniu tej rzeźby rzeszowianie jednomyślnie ochrzcili ją 
otwieraczem do butelek. I przyznać trzeba, że jest to skojarzenie realistyczne. 
A pan, panie dekomunizatorze, zszedł do poziomu szeregowego Pietruszki. 
I jak tu nie mieć szacunku dla marszałka Piłsudskiego, który twierdził – kto 
nie był w młodości socjalistą, będzie na starość świnią.

  Roman MAŁEK

https://pl.wikiquote.org/wiki/Cyprian_Kamil_Norwid


Maj jest najbar-
dziej wiosen-

nym miesiącem; wo-
kół wszystko się ziele-
ni, kwiaty kuszą oczy 

wielobarwnością swych kwiatów, upajają zapa-
chami, a ptaki rozpieszczają nasze uszy swoimi 
trelami. Czujemy przypływ energii i z każdym 
dniem mamy ochotę żyć bardziej. Wszystko 
nam sprzyja: dni są coraz dłuższe, częściej wy-
chodzi słońce, nasz organizm pracuje na szyb-
szych obrotach. Naukowcy z Virginia Institute 
for Psychiatric and Behavioral Genetics udo-
wodnili, że właśnie majowa pogoda, w tym ro-
snąca temperatura i ciśnienie, niezwykle pozy-
tywnie wpływają na ludzi, polepszając nasz hu-
mor, a nawet poprawiając stan naszej pamięci. 
W przeciwieństwie do zimy, kiedy to organizm 
produkuje w dużej ilości melatoninę, czyli tzw. 
hormon snu, w maju organizm wypełniony jest 
stopniowo wzrastającym hormonem szczęścia, 
czyli serotoniną. Czujemy ogromną chęć ak-

Majowa energia

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Czas uroczystości ro-
dzinnych i zawodowych.

Byk (21 IV–20 V) Czy przypadkiem nie 
masz zbyt wiele spraw na głowie? Czas na 
luz!
Bliźnięta (21 V–21 VI) Pora spojrzeć 
prawdzie w oczy – dom czy imprezy?

Rak (22 VI–22 VII) Czas zamknąć za sobą 
pewien etap i spokojnie rozpocząć drugi.
Lew (23 VII–23 VIII) Przed latem zacznij 
dbać o kondycję, pilota od telewizora daj 
innym.
Panna (24 VIII–22 IX) Samotni mają 
szansę na atrakcyjną znajomość.

Waga (23 IX–23 X) Masz szansę odnieść 
w pracy spory sukces – wykaż się więc pro-
fesjonalizmem.

Skorpion (24 X–22 XI) Uważaj na infekcje 
lub kontuzje.

Strzelec (23 XI–21 XII) W sprawach serca 
podejmiesz ważną życiową decyzję.

Koziorożec (22 XII–20 I) Twoja ambicja, 
zaangażowanie przyniosą dobre efekty.

Wodnik (21 I–19 II) Zachowaj ostrożność 
w zawieraniu nowych romansów.
Ryby (20 II–20 III) Pieniądze, zadowole-
nie w rodzinie i… upragnione dziecko.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka
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PLACEK 
Z RABARBAREM 
I KREMEM

Masa z rabarbaru: 1,25 kg rabarbaru oczyścić, 
pokroić w kostkę, zasypać 25 dag cukru i po-
zostawić na 24 godz.
Ciasto: 30 dag mąki • 15 dag margaryny  
• 7 dag cukru • 1 jajko • 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia.
Mąkę i margarynę posiekać na stolnicy, dodać 
pozostałe składniki, połączyć razem, wyrobić 
ciasto. Gdyby ciasto było za twarde, dodać 
trochę wody i wówczas połączyć. Ciasto roz-

LIMERYKI
Zachowaj ostrożność

Głupstwo najłatwiej się przemyca  
jako narośl na konieczności.

***
 W blasku minionej chwały można się 

ogrzewać… włożywszy uprzednio kożuch.

tywności fizycznej na świeżym powietrzu, 
a  także właśnie w  maju wzrasta nasze zapo-
trzebowanie uczuciowe. 

Cała majowa aura sprzyja temu, że 
szybciej bije nam serce w  stosunku do dru-
giej osoby. Flirty, zakochania i romanse naj-
częściej mają miejsce w maju, co nie znaczy, 
że wszystkie przetrwają. Wspomniani wyżej 
naukowcy, podobnie jak biolodzy i... chemicy, 
podkreślają, że ogromne znaczenie ma w tym 
czasie emitowanie przez ludzkie ciało fero-
monów, które stymulują reakcje innych osób 
i  dlatego wzrasta w  maju potrzeba bliskości 
i ochota na pieszczoty i seks, a że częściej się 
uśmiechamy, to rośnie nasza atrakcyjność dla 
płci przeciwnej. Na nasz majowy nastrój mają 
wpływ głównie neuroprzekaźniki, a  pośród 
nich niezwykle ważną rolę odgrywa dopami-
na, która dodaje nam skrzydeł i pozwala po-
patrzeć na świat przez różowe okulary. Zatem 
wykorzystajmy maj i  pozwólmy, by zagościł 
w nas na dłużej!

wałkować, wyłożyć na przygotowaną blachę, 
podnosząc wyżej boki ciasta.
Krem: ¼ litra soku z rabarbaru • ¼ litra 
kwaśnej śmietany • 3 łyżki cukru • 1 budyń 
migdałowy lub śmietankowy czy waniliowy 
• 3 jaja • 12,5 dag masła.
Sok dokładnie wymieszać ze śmietaną, cu-
krem i budyniem w proszku. Całość dopro-
wadzić do wrzenia ciągle mieszając i krótko 
zagotować. Krem troszkę ostudzić, dodawać 
kolejno po całym jajku i masło, ciągle mie-
szając aż powstanie jednolita masa.
Ciasto na blasze posypać delikatnie bułką 
tartą, nałożyć odsączony rabarbar, a następnie 
nałożyć krem. Ciasto wstawić do nagrzanego 
piekarnika i piec w temperaturze ok. 160 st. C. 
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Czesław P. Kondraciuk

PROBLEM SIOSTRY
Jak pozbyć się brata,
gdy jest wolna chata.

Z POCZĄTKU
Z początku w rączce rączka,
a potem wadzi obrączka.

MARZENIA PROMINENTA
Najeść się do syta
nawet z brudnego koryta...

Raz młynarzowi, co mieszkał we wsi Młynek,
urodził się piękny i dorodny synek,
więc jako dziedzic biznesu ojca,
ćwiczył, choć ledwo wystawał z kojca;
na dobry początek mełł zębami kminek.

Cichy awanturnik z Krosna
wreszcie wymaganiom sprostał,
rozśpiewał się w chórze,
możliwości duże,
głośnym pantoflarzem został!

SZCZĘŚCIARZ
Jeżeli cię żona nagle porzuci,
będziesz szczęściarzem, jeśli nie wróci.

OPINIA
Dziwną opinię głosi nowa władza:
„ona chce dobrze, ale KOD przeszkadza...”

PRÓBA TWIERDZENIA
Tak się dzieje od zawsze –
od dziejów zarania –
że fałsz jedzie na fałszu
i fałszem pogania...

Paniaga

Pan wie, dziś święto ma Paniaga,
patrz pan, jak kroczy defilada.
Więc do oklasków szykuj dłonie, 
jest babcia z wnuczkiem na balkonie.

Barwny korowód już się kręci,
na przodzie, patrzcie, dwaj Ference,
przy nich ślicznotki są dziewczęce,
przyjaźń – współpraca, w górę ręce!

To po raz pierwszy nam się zdarza,
kiedy partnerska Nyíregyháza
przywiozła niby na wycieczkę
kocioł gulaszu, wina beczkę.

Idą rycerze i tancerze,
halabardnicy i szermierze,
dziarskie chłopaki, urocze panny,
dalej radośnie do fontanny.

Bo Polak z Węgrem dwa bratanki,
precz polityczne połajanki,
choć przecież wszystkim to jest znane,
nie przepadamy za Orbanem.

Strojne wystawy i kramiki,
wśród śpiewów, pląsów w takt muzyki
również tokaju było deczko,
moja ty, moja ty, dzieweczko.

Potem na scenie przed ratuszem,
gdzie książę został Tadeuszem,
spiker mieszczanom numer ogłasza:
cud księżniczkę w rytmie czardasza.

PS
Zawsze ona będzie Pańska,
piękna jak szarża ułańska.
Inteligent czy bradziaga powie:
nie ma jak nasza Paniaga.
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