
Aleksandra Szmyd, 
śpiewaczka operowa
rodem z Krosna
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Choć się mówi to i owo,
nie rządzimy przypadkowo.
Pan Bóg wszystkich nas nagrodził,
każdy w czepku się urodził.

Siłą naszą są zalety:
honor, wiedza, niezłe diety.
I pochwalny tworząc chór,
my, prezesa mur i wzór!

Papież Franciszek przyjął nas chętnie,
miło, serdecznie, nieobojętnie.
W historii wiary Polska jest znana:
rządkiem, posłusznie wciąż na kolanach.

Kaczyński
Pięknie działa mój parlament.
I tak dalej trzeba trzymać.
Wykorzystam chaos, zamęt,
czas przeskoczyć już Putina.

Duda
Być prezydentem wszystkich Polaków?
Tego już jestem tak bardzo blisko,
lecz muszę zwalczyć swą wadę taką,
że podpisuję wszystko.

Kuchciński
Dawniej męczyła mnie gorzałka
oraz nie bardzo szła nauka,
lecz partia dała laskę marszałka,
abym dostojnie sobie postukał.

Szydło
Lech nosił Matkę Boską,
ja natomiast śliczną broszkę,
sama nie wiem, jak i skąd?
Patrzę w lustro – za mną rząd.

Macierewicz
Jam Antoni, ten od broni,
co siebie i was obroni.
Kiedy w ręku trzymam strzelbę,
nikt nie wyśle mnie na Elbę.

Terlecki
Ja nie będę Gargamelem,
mam przed sobą wyższe cele.
Dziś słoneczko dla mnie świeci,
pokochają mnie i dzieci.

Morawiecki
PKB rośnie, podatki płyną,
z samych pięciuset kraj się rozwinął.
Papież przyjechał, cieszą się banki,
Franek pomoże rozliczyć franki.

Kukiz
Wkrótce piosenkę wam zaśpiewam
i udowodnię to niezbicie,
że strona prawa i strona lewa,
to zawsze marzy być przy korycie.

Schetyna
A PO koko, a po koko
nie podskoczę już wysoko,
stąd partyjne me swawole,
nie chcę zginąć, polec wolę!

Petru
W moich marzeniach myśl to przedwczesna:
Polska – nie bolesna, lecz nowoczesna.
Taka w sercu, głowie tkwi,
lecz na razie to mi się śni.

Kosiniak-Kamysz
Choć w PSL-u już nas niewielu,
dalej zostanę na tym fotelu.
To od wieków się nie zmienia,
trzyma nas ziemia, trzyma nas ziemia…

Kijowski
Ulicami, obrzeżami,
w zwartym szyku, pełnej zgodzie,
tak myślimy sobie sami,
że najlepiej będzie w KODzie.

Nasze hasła i sztandary
mówią, że to wielka sprawa.
Konstytucja, konstytucja
jest łamana w świetle prawa!

Błaszczak
Że bezpiecznie będzie wiecznie,
cieszy się rząd i posłowie,
bo trafili na człowieka
nie wykonam, to opowiem.

Waszczykowski
Kiedy lapsus się przytrafi,
to od razu mnie na afisz.
A z przeszłości wszyscy wiemy,
co za państwo, gdy kraj niemy.

Pawłowicz
Drogie panie i panowie,
Europa wam to powie,
żem w dyskusji niewygodna
i czasami trochę głodna.

Brudziński
Komuniści i złodzieje,
kraj się chwieje, świat się śmieje.
Jak z panem marszałkiem, to sami widzicie,
potrafimy w Sejmie opowiadać wice.

Kempa
Ja nie Saska, nie roślinna,
ale w polityce zwinna.
Na różnych salonach bywam,
stąd rozumu mi przybywa.

Szarek
My nie damy, my nie damy,
aby były białe plamy,
w tajnych księgach mamy wszystkich.
Plebs i dawnej władzy górę,
kto blefował, kto donosił 
i wspierał nomenklaturę.
Oj, nie będzie dobrze rządził
ten, którego pradziad błądził.

Żalek
Redaktorzy ze wszech stron
lubią mych wystąpień toń,
chociaż bzdurę goni bzdura,
bez Żalka byłaby bzdura (w TVP).

Kurski 
Chociaż w mediach jest komedia,
Jarko krzywdy zrobić nie da.
Tu już człowiek ma na stałe,
wie, że czarne to jest białe.

Piotrowicz
Gdy na mnie patrzysz, rzecz oczywista,
jam prokurator – czysty jak kryształ,
choć drobne plamy mam w życiorysie,
lecz je prezes wyczyścił w PiS-ie.

Rydzyk
Gdy spraw ważnych coś dotyczy,
ze mną każdy dziś się liczy.
Rozmarzeni politycy, niepoprawni wojownicy,
trzeba trzymać ich na smyczy!

PS
Bardzo ważni i nadęci,
dla nas pragną się poświęcić
i nadzieją wszystkich krzepić,
że na pewno będzie lepiej (Ale kiedy? Ale komu?).
Prawie każdy z nich się potknął,
lecz tu chcą być dożywotnio.

WŁADZA
4 WAKACYJNA ESKAPADA  
 Jerzy Dynia
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Kijowski
Ulicami, obrzeżami,
w zwartym szyku, pełnej zgodzie,
tak myślimy sobie sami,
że najlepiej będzie w KODzie.

Nasze hasła i sztandary
mówią, że to wielka sprawa.
Konstytucja, konstytucja
jest łamana w świetle prawa!

Błaszczak
Że bezpiecznie będzie wiecznie,
cieszy się rząd i posłowie,
bo trafili na człowieka
nie wykonam, to opowiem.

Waszczykowski
Kiedy lapsus się przytrafi,
to od razu mnie na afisz.
A z przeszłości wszyscy wiemy,
co za państwo, gdy kraj niemy.

Pawłowicz
Drogie panie i panowie,
Europa wam to powie,
żem w dyskusji niewygodna
i czasami trochę głodna.

Brudziński
Komuniści i złodzieje,
kraj się chwieje, świat się śmieje.
Jak z panem marszałkiem, to sami widzicie,
potrafimy w Sejmie opowiadać wice.

Kempa
Ja nie Saska, nie roślinna,
ale w polityce zwinna.
Na różnych salonach bywam,
stąd rozumu mi przybywa.

Szarek
My nie damy, my nie damy,
aby były białe plamy,
w tajnych księgach mamy wszystkich.
Plebs i dawnej władzy górę,
kto blefował, kto donosił 
i wspierał nomenklaturę.
Oj, nie będzie dobrze rządził
ten, którego pradziad błądził.

Żalek
Redaktorzy ze wszech stron
lubią mych wystąpień toń,
chociaż bzdurę goni bzdura,
bez Żalka byłaby bzdura (w TVP).

Kurski 
Chociaż w mediach jest komedia,
Jarko krzywdy zrobić nie da.
Tu już człowiek ma na stałe,
wie, że czarne to jest białe.

Piotrowicz
Gdy na mnie patrzysz, rzecz oczywista,
jam prokurator – czysty jak kryształ,
choć drobne plamy mam w życiorysie,
lecz je prezes wyczyścił w PiS-ie.

Rydzyk
Gdy spraw ważnych coś dotyczy,
ze mną każdy dziś się liczy.
Rozmarzeni politycy, niepoprawni wojownicy,
trzeba trzymać ich na smyczy!

PS
Bardzo ważni i nadęci,
dla nas pragną się poświęcić
i nadzieją wszystkich krzepić,
że na pewno będzie lepiej (Ale kiedy? Ale komu?).
Prawie każdy z nich się potknął,
lecz tu chcą być dożywotnio.

WIDOKÓWKI Z RZESZOWA
Nasze miasto dawniej i dziś

Ulica Jacentego Gałęzowskiego (lata przedwojenne)
Fot. Edward Janusz i Rodzina

Ulica Jacentego Gałęzowskiego (sierpień 2016)
Fot. Bogdan Szczupaj 

Zdjęcia z archiwum Galerii 
Fotografii Miasta Rzeszowa

Ave Maryja, Matko Rzeszowska, Pan z Tobą,
do nóg Twych kornie dziś się chylimy, Twe dzieci.
Tarczą nam jesteś, zawsze tej ziemi ozdobą,
niechaj nas miłość Twoja przemieni, oświeci.

Pozwól, niech spłyną na nas Twych świętych łask zdroje,
i od wszelkiego złego niechaj nas uchronią,
Synowi Swemu, o Matko, daj dzieci Twoje,
niechaj już nigdy więcej łez gorzkich nie ronią.

O Matko droga, w serc naszych domach zamieszkaj,
módl się za nami, prostuj nam drogi do nieba,
miej dziś w opiece miasto i cały nasz kraj,
bo łask nam Twoich, o Panno Święta, potrzeba.

Słowa: Piotr Żbikowski (1995), muzyka: Andrzej Szypuła (2016)

PANI RZESZOWSKA
Chór mieszany 

My zawsze w drodze, w drodze do Boga, do Ciebie,
wstaw się za nami, Panno Maryjo, do Syna,
ulżyj nam, Pani, w zmartwieniach naszych, w potrzebie,
o Matko nasza, pociecho nasza jedyna.

Już od stuleci nad miastem świecisz ze wzgórza,
już od Pobitna i dalej aż do Zwięczycy,
tam, kędy słońce wchodzi i gdzie się zanurza,
i w każdym domu, na każdej naszej ulicy.

Zdrowaś Maryjo, Pani Rzeszowska, Pan z Tobą,
przybądź dziś do nas, pozostań z nami na wieki,
i króluj z nami, Pani, Twą świętą osobą,
i nie wypuszczaj nas nigdy z Twojej opieki.

Pamięci  
Prof. Piotra Żbikowskiego.
Chórowi u oo. Bernardynów 
w Rzeszowie 
z serca dedykuję.
    

  Andrzej Szypuła
Wiśniowa, 25 maja 2016 r.

Tradycyjnie już od dwóch lat rangą 
przednią walnych zebrań Towarzystwa 

Przyjaciół Rzeszowa jest honorowanie za-
służonych dla miasta osób odznaczeniem 
pn. Przyjaciel Rzeszowa. 18 sierpnia br. 
wręczono je kolejnym osobom. Ich sylwetki 
i  zasługi przedstawił przewodniczący kapi-
tuły Krzysztof Kadłuczko, a  odznaki z  rąk 
przewodniczącego TPRz Zdzisława Daraża 
oraz prezydenta Rzeszowa Tadeusza Feren-
ca odebrali: Kazimiera Marciniak, 86-letnia 
wołynianka związana z  rzeszowskimi wy-

PRZYJACIELE RZESZOWA
dawnictwami, wcześniej „Profilami”, a obec-
nie „Echem Rzeszowa” i  TPRz; Stanisław 
Sienko, zastępca prezydenta Rzeszowa odpo-
wiedzialny m.in. za sprawy kultury i sportu; 

Józef Ambrozowicz, 
dziennikarz, redaktor 
(m.in. „Echo Załogi” 
w  Dębicy, „Prometej” 
i KAW w Rzeszowie), 
b. szef oddziału SDP, 
wydawca, założyciel 
i  właściciel oficyny 
Jota (wydał 30 au-
torskich albumów 
w  większości o  Rze-
szowie i  wojewódz-
twie); Alfred Żądło, 
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Andrzej Szymanek, Józef Ambrozowicz, Stanisław Sienko i Kazimiera Marciniak 
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Jerzy Dynia

Wszystko zaczęło się 
mniej więcej 10 lat 

temu, kiedy jeden z miesz-
kańców Rzeszowa posta-
nowił wyjechać z  kraju. 
Wybór padł na Norwegię. 

Decyzja okazała się trafna. Rzeszowianin 
ma się dobrze, krąży pomiędzy Rzeszowem 
oraz kilkoma miejscowościami w  południo-
wej części Półwyspu Skandynawskiego i  nie 
zapomina o przyjaciołach z Rzeszowa. Przez 
kilka tygodni tego lata, podczas pobytu 
w  Rzeszowie, przychodził na próby zespołu 
jazzu tradycyjnego Old Rzech Jazz Band, 
w którym występuje jego kolega z byłej pra-
cy. Któregoś dnia zaproponował zespoło-
wi niecodzienną eskapadę do Norwegii, do 
miejscowości, w  której pracuje. W  ramach 
tej propozycji zapewnił podróż, kilkudniowy 
pobyt połączony z atrakcjami turystycznymi, 
zwiedzaniem południowej części Norwegii, 
a na zakończenie mający charakter klubowy 
koncert muzyki jazzowej dla tamtejszej za-
przyjaźnionej z nim miejscowej społeczności, 

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

w  przeszłości przewodniczący Powiatowej 
Rady Narodowej w  Rzeszowie, oraz prof. 
Marian Konieczny, wybitny artysta rzeź-
biarz, twórca m.in. pomnika warszawskiej 
Nike i  rzeszowskiego Czynu Rewolucyjne-
go. Dwóm ostatnim z tego grona z przyczyn 
obiektywnych odznaki będą przekazane 
w  innym czasie. Wręczono też Dyplomy 
Uznania Alicji Borowiec, fotoreporterowi 
Aleksandrowi Baranowskiemu i Ryszardo-
wi Lechforowiczowi.

Przypomnijmy, że odznaką Przyjaciel 
Rzeszowa z  numerem pierwszym uhono-
rowany został prezydent Tadeusz Ferenc. 
Otrzymali je też wtedy założyciele TPRz: 
Tadeusz Aksamit, Edward Bożymowski, 
Zdzisław Daraż, Lechosław Darłak, Stani-
sław Kłos, Józef Kwiatek, Stanisław Lipiń-
ski, Jerzy Majewski. A w kolejnych edycjach 
w kolejności Stanisław Szpunar, Adam Wę-

Ryszard Lechforowicz Alicja Borowiec Aleksander Baranowski

grzyn, Adolf Gubernat, Mieczysław Koryl, 
Zdzisław Niedzielski, Adam Tunia, bp. 
Kazimierz Górny, Anna Staruch, Łucjan 
Pietluch, Stanisław Rusznica, Józef Wicher, 
Zbigniew Domino, Janina Filipek, Ryszard 

Zatorski, Jerzy Maślanka, Jerzy Dynia, Bo-
gusław Kotula, Roman Małek.

   Ryszard ZATORSKI

WAKACYJNA ESKAPADA 

Z wdzięcznością w sercach dla naszego dobrodzieja

z okazji dziesięciolecia jego kontaktów z tym 
krajem wikingów. 

Jak zaproponował, tak zrealizował. Była 
podróż busem do Krakowa na lotnisko w Ba-
licach, lot Boeingiem 737-800 z  czerwonym 
dziobem do Oslo i dalej do bazy. Podróż od-
była się bez najmniejszych „zacięć”. Rozpoczę-
ły się podróże turystyczne w kraju, który żyje 
inaczej niż na co dzień my. Owszem, w Oslo 
jest ożywiony na ulicach ruch, ale już poza 
metropolią na drogach jest spokój. Samocho-
dy poruszają się w  sposób zdyscyplinowany, 
zgodnie z nakazami znaków drogowych. Nie 
widzi się szaleńców na ryczących, jeżdżących 
na tylnym kole motocyklach. Norwegowie 
uwielbiają i dbają o stare samochody, których 
w Stanach Zjednoczonych już dawno nie wi-
dać na drogach. Dla kontrastu, w dużych aglo-
meracjach często widzi się samochody z napę-
dem elektrycznym. Dla nas jest to widok lekko 
szokujący, kiedy spod maski zaparkowanego 
przy krawężniku samochodu E wystaje kabel 
podłączony do niewielkiego słupka energe-
tycznego „tankującego” do akumulatora prąd. 

Przeważa budownictwo niskie, drew-
niane, bez gęstej zabudowy. No i to powietrze! 

Czyste, nieskażone. Śpi się tam rewelacyjnie. 
Jest jednak pewna niedogodność. Z racji czy-
stości powietrza promienie słoneczne bardzo 
często wręcz porażają oczy swoją jaskrawo-
ścią. Krajobraz części kraju, w której miesz-
kaliśmy, jest bardzo urozmaicony. Wzgórza 
mogą często kojarzyć się z naszymi Bieszcza-
dami. Nie mieliśmy okazji zobaczyć osławio-
nych skalistych fiordów, no ale wszystkiego 
nie można mieć jednocześnie. Wiele połaci 
kraju zajmują lasy, w  większości iglaste. Do 
tego co krok widok urozmaicają mniejsze 
i większe jeziora. 

Tubylcy nie spieszą się, chodzą pogodni, 
uśmiechnięci. Ich język jest dla nas tak trud-
ny jak i bratanków Węgrów. Ale jest przecież 
język, który aż w 58 krajach świata ma status 
oficjalnego. Posługuje się nim półtora mi-
liarda mieszkańców naszego globu. Mowa 
o  języku angielskim. W  tym właśnie języku 
również można spokojnie porozumieć się na 
co dzień z Norwegami. 

Dla kontrastu, stolica kraju szokuje no-
woczesną architekturą. Można mieć wielki 
podziw dla twórców współcześnie projekto-
wanych i budowanych tu obiektów. Jeśli jest 
się w  Oslo nad jedną z  zatok, można wyjść 
na dach kolosa, będącego jednocześnie miej-
scem widokowym. Mam na myśli potężny 
gmach opery w Oslo.

Będąc pod wrażeniem tego wszystkiego, 
co zostało wyżej powiedziane, „przyszło nam” 
wystąpić przed zaproszonymi przez naszego 
Norwego-Polaka z  Rzeszowa jego przyjaciół-
mi i  gośćmi. Daliśmy „czadu”. W  programie 
znalazła się m.in. specjalnie zaaranżowana na 
tę okazję nasza własna jazzowa wersja IV części 
W grocie Króla Gór z suity Edwarda Griega Peer 
Gynt. Takim muzycznym akcentem Old Rzech 
Jazz Band zakończył swoje pierwsze spotkanie 
z Norwegią. Podczas pożegnania z ust gospo-
darzy padły słowa proponujące ponowne przy-
jazdy do Norwegii, m.in. na Dni Miasta Hamar 
i w przyszłym roku na festiwal jazzowy z udzia-
łem zespołów norweskich oraz szwedzkich. 
Z wdzięcznością w sercach dla naszego dobro-
dzieja tą samą trasą powróciliśmy szczęśliwie 
do swoich najbliższych w Rzeszowie.

  Jerzy DYNIA 
Old Rzech Jazz Band w Oslo. Jerzy Dynia, Andrzej Warchoł, Tadeusz Karczmarz, Sebastian Ziółkowski, 
Henryk Wądołkowski, Ryszard Krużel i Mariola Niziołek
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Nakładem wydawnictwa Bellona uka-
zała się interesująca książka Janusza 

Bieszka pt. Słowiańscy królowie Lechii. Autor 
udowadnia, że państwo polskie nie powstało 
w momencie chrztu Mieszka I i jego drużyny 
w 966 roku. Ba, już w roku 845 za panowania 
króla Koszyszko uroczyście chrzest w  ob-
rządku rzymskim przyjęli lechiccy książęta 
i możnowładcy wraz z własnym dworem, woj-
skiem i ludnością. A ponownie prawie za 30 lat 
w obrządku słowiańskim, podczas panowania 
w Lechii króla Ziemowita Reformatora. Arcy-
biskupstwo w obrządku słowiańskim (cyrylo-
-metodiańskim) funkcjonowało w  Krakowie 
ponad 150 lat. „Dlaczego nasza historiografia 
– pyta retorycznie Bieszk – nie odnotowała 
chrztu Słowian w Lechii w latach 845 i 874?”. 

W  2013 roku prof. dr T. Grzybowski 
z Collegium Medicum Uniwersytetu M. Ko-
pernika w Bydgoszczy poinformował na pod-
stawie pierwszych wyników badań, że my 
Polacy jesteśmy autochtonami na ziemiach 
polskich i mamy haplogrupę Rlala7 „in situ”, 
zarówno w linii żeńskiej, jak i w męskiej, od 
co najmniej 7000 lat. 

Międzynarodowe badania, które przy-
tacza Bieszk, potwierdzają, że od co najmniej 
10  700 lat mieszkamy „u  siebie”, na ziemiach 
polskich nad Odrą, Wartą i  Wisłą w  sposób 
nieprzerwany żadną „pustką biologiczną czy 
populacyjną”. Jesteśmy wyjątkowym i  najbar-
dziej starożytnym ludem Europy! Badania 
trwały ponad dziesięć lat i  międzynarodowy 
zespół naukowców przebadał materiał gene-
tyczny pobrany od 2500 osób z różnych popu-
lacji narodów słowiańskich. Autor, na podsta-

SŁOWIAŃSCY KRÓLOWIE LECHII
Jesteśmy wyjątkowym i najbardziej starożytnym ludem Europy!

wie źródeł greckich i  rzymskich, przedstawił 
poczet królów naszych przodków: Sarmatów, 
Lechitów, Polan, 51 słowiańskich królów i ksią-
żąt Lechii (od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e.).

Poważnym źródłem jest Kronika sło-
wiańsko-sarmacka Prokosza. Prokosz (Pro-
chorus, Procosius) był pierwszym arcybisku-
pem Krakowa i  napisał powyższą kronikę 
w X wieku. „Chciałbym podkreślić – zaznacza 
Janusz Bieszk – że pomimo brakujących kart, 
to nasza perełka wśród najstarszych kronik, 
bowiem jest najobszerniejsza, najbardziej 
dokładna i  szczegółowa oraz obejmuje okres 
starożytny i  wczesnośredniowieczny, opraco-
wany w logiczny ciąg chronologiczny zdarzeń 
i panowania władców, potwierdzony w innych 
naszych kronikach, jak również w  zagra-
nicznych, czego nasza historiografia dotych-
czas nie zauważyła, na przykład w kronikach 
T. Nugenta, E. Brydgesa czy Aventinusa oraz 
tablicach genealogicznych J. Andersona. Także 
jako jedyna wymienia króla Lechii Wrocisła-
wa, starszego brata Leszka X, i jego krótkie pa-
nowanie (892–896), co potwierdza kronikarz 
Aventinus w  swojej kronice i  co przytaczam 
w  tłumaczeniu jako pierwszy […]. Ponadto 
wymienia króla Polacha, którego umieścił 
wcześniej w swojej kronice Nakorsz Warmisz, 
w prawidłowej kolejności po królu Lechu, za-
łożycielu Lechii. Także królów Alana II i Wan-
dala – jak w kronikach M. Bielskiego Historya 
Polski, Dzierzwy i Miorsza. Również Sarmata, 
jako założyciel Sarmacji Europejskiej, został 
wymieniony w kronice Bielskiego”.

  Zdzisław DARAŻ

51 SŁOWIAŃSKICH 
KRÓLÓW 

I KSIĄŻĄT LECHII 
(od XVIII w p. n. e 

do X w. n. e)

Sarmata (ok. 1800 p.n.e.), Kodan (ok. 
1770 – ?), Lech I Wielki (1729–1679), Filan 
(1679–1649), Car (?), Lasota (?–1479, Szczyt 
(1482–?), Alan II ? –1272), Wandal (1272–?), 
Lech II Chytry (336–323), Polach (231–188), 
Lisz – wnuk Polacha (?), Posnan – wnuk 
Polacha (?), Sandomir – książę (?), Lublin 
– książę (?), Lubusz – książę (?), Lech III 
Ariowit (74–25?), Awiłło Leszek IV Uzna-
ny (25 p.n.e. –34 n.e.), Wisław I (35–91), Wi-
tosław (91–127), Alaryk I (127–162), Diete-
ryk (162–201), Teneryk (201–237), Haldwi-
ryk (237–292, Wizymir Budowniczy (292–
340), Mieczysław (340–388), Radgoszcz 
(388–394), Witosław II (394–405), Corsico 
(405–454), Wisław II (477–486), Alaryk II 
(487–507), Alberyk II (507–526), Jan (526–
566), Radgoszcz II (566–613), Wisław III 
(613–652), bezkrólewie (652–659), 12 woje-
wodów (659–694), Krak I Scyta (694–728), 
Krak II Scyta (728–733), Lech V Zabójca 
(733–735), Wanda Amazonka (735–740), 
12 wojewodów (740–760), Lech VI Przemy-
sław (760–780), Lech VII Oszust (4 godziny 
6 października 780), Lech VIII (780–800), 
Lech IX Waleczny (800–824), Popiel I 
Gnuśny (824–830), Popiel II Zbrodniczy 
(830–840), bezkrólewie (841–842), Ko-
szyszko (842–862), Ziemowit Reformator 
(862–892), Wrocisław (892–896), Lech X 
Dzielny (896–921), Ziemomysł (921–957), 
Mieszko I (957–992).
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Dorota Dominik

Kilka miesięcy temu na 
łamach naszego mie-

sięcznika postulowałam 
(zprzymrużeniem oka), 
że oświata byłaby znacz-
nie tańsza, gdyby każdego 
dzieciaka wyposażyć w  ta-

blet lub laptop, zatrudnić centralnie jednego 
lub dwóch nauczycieli i  edukować wyłącznie 
on line. Oczywiście zakładam, że niektórym 
uczniom i rodzicom może się ten absurd po-
dobać, proszę jednak zauważyć, że przez wie-
ki nie wymyślono niczego lepszego niż szkoła. 
Wraz z rozwojem ludzkiej cywilizacji i postę-
pem naukowo-technicznym szkoła zmieniała 
się jedynie w obszarze dominującej w danym 
okresie czy kraju ideologii (także pedagogicz-
nych) oraz artefaktów. 

Czy jesteśmy w  Finlandii (najlepszy 
system edukacyjny), USA, Chinach czy Mo-
zambiku, szkoły zawsze są do siebie podobne. 
Bez względu na to, czego i jak się w nich na-
ucza, niezmienność szkolna na każdym kon-
tynencie opiera się o  relacje międzyludzkie. 
Częściowo ujęte są one w ramy regulaminów 
i  programów wychowawczych, jednak „naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oka”. Na po-
czątek mamy więzi koleżeństwa i  przyjaźni, 
konflikty rówieśnicze i wszelkie stadne dzia-

Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały 
sobie ręce, a nie podstawiały nogi.

Tomasz Rybak, Aforyzmy

DO CZEGO POTRZEBNA JEST SZKOŁA?
Przez wieki nie wymyślono niczego lepszego

łania, czyli relacje uczeń–uczeń. Tak bardzo 
niedoceniane współcześnie przez rodziców, 
skłonnych do izolowania potomka (ma się 
przede wszystkim uczyć) czy skrupulatnym 
selekcjonowaniu jego znajomych (bo wpad-
nie w  złe towarzystwo). Może dziwić, że ci 
sami rodzice nie mają obaw, gdy „dzieciątko” 
godzinami tkwi w  domu przy komputerze 
(krzywiąc sobie przy okazji kręgosłup), choć 
w sieci towarzystwo bywa jeszcze gorsze. 

Same dzieci natomiast instynktownie 
garną się do innych, jakby przeczuwając, że 
te kontakty koleżeńskie zaprogramują je na 
przyszłość, dadzą poczucie siły i  wsparcia 
w  grupie, stworzą więzi międzyludzkie – co 
potwierdza życie i  nauka – najsilniejsze ze 
wszystkich, jakie będą im dane. Szkolne przy-
jaźnie bowiem są najsilniejsze i  najtrwalsze 
– lata lecą, rozpadają się rodziny, odpadają 
kumple ze studiów, a paczka z klasy trzyma się 
nadal. Nie jest też prawdą, że dzieci nie lubią 
szkoły. Nie każde dziecko lubi się uczyć, ale 
każde lubi i chce mieć szkolnych przyjaciół.

Kolejne poziomy relacji to uczeń–na-
uczyciel i rodzic–nauczyciel. Rodzice obawiają 
się, że gdy rozpoczynający naukę maluch bę-
dzie wielbił „swoją panią”, stracą rodzicielską 
miłość i  autorytet. Zaczynają więc rywalizo-
wać z „panią” o uczucia, a w domu, w niezbyt 
pochlebny sposób (i  przy dziecku) opisują 
nauczycielkę. Znakiem czasów naszych, jak 

ujął ktoś mądrze, jest to, że rodzice wymaga-
ją wiele od nauczycieli, bardzo mało od dzie-
ci, a  od siebie prawie wcale. Coś w  tym jest, 
skoro lista oczekiwań wobec nauczycieli jest 
z  roku na rok coraz dłuższa i  coraz bardziej 
absurdalna, z kolei dzieci nie mają już prawie 
żadnych domowych obowiązków, często nie 
znają granic, nie mówiąc już o elementarnych 
zasadach kultury osobistej. To pewnie dlatego 
szkoła i nauczyciele boją się dziś czegokolwiek 
egzekwować i  wymagać, a  przecież relacja 
wychowawczo-dydaktyczna to relacja mistrz–
uczeń. Mimo różnic w  sposobie komuniko-
wania tego kontaktu, można go dostrzec za-
równo w Oxfordzie czy MIT, jak i małej szkole 
w  przysłowiowej Dolnej Wólce. Od wieków 
ten rodzaj relacji sprawdza się najlepiej. 

Zatem z początkiem nowego roku szkol-
nego życzę wszystkim dzieciom, aby w szkole 
miały przyjaciół, rodzicom życzę więcej za-
ufania do nauczycieli i  swoich pociech. Na-
uczycielom życzę, aby stali się prawdziwymi 
mistrzami serc i umysłów dzieci, do których 
się tęskni i wspomina nawet czterdzieści lat od 
ukończenia szkoły…

   Dorota DOMINIK

Edward Słupek

Takim mianem okre-
ślam budowanie wspól-

noty ekonomicznej i  spo-
łecznej na zasadach spół-
dzielczych. A  „spółdzielnia 
to dobrowolne zrzeszenie 

nieograniczonej liczby osób, o zmiennym skła-
dzie osobowym i zmiennym funduszu udzia-
łowym, które w  interesie swoich członków 
prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. 
Jako spółdzielca i  Polak jestem winien przy-
pomnienia, iż 200 lat temu powołano do życia 
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, któ-
rego twórcą był ks. Stanisław Staszic, człowiek 
nieprzeciętny, który wiedział, że nie da się 
rozwiązać wszystkich problemów społecznych 
wyłącznie za pomocą indywidualnej aktyw-
ności ludzi. Niezbędny jest zbiorowy wysiłek, 
współpraca i  współdziałanie oraz budowanie 
więzi społecznych. Towarzystwo było proto-
plastą spółdzielczości, co zawłaszczają nam 
Anglicy, uważając spółdzielnię w Rochdale za 
taki początek. To tylko historyczna połajanka. 

Tylko fenomen „Solidarności” można 
przyrównać do spółdzielczości, gdzie po-

FENOMEN SPÓŁDZIELCZOŚCI
COOP czyli współpraca

wstało wśród Polaków poczucie wspólnoty 
społecznej (niestety szybko zrujnowanej), z tą 
różnicą, że spółdzielczość trwa i buduje ponad 
podziałami politycznymi, społecznymi i eko-
nomicznymi wspólnotę społeczną. Co rusz tę 
wspólnotę któraś z opcji politycznych próbuje 
zawłaszczyć albo jak się jej wydaje, zawłasz-
czyła. Tak było choćby w okresie PRL, gdzie 
na bazie międzywojennej spółdzielczości pro-
wadzono działalność gospodarczą, w tym naj-
bardziej powszechną w zakresie spółdzielczo-
ści mieszkaniowej oraz w zakresie spółdziel-
czości rolniczej. Spółdzielczość to w pewnym 
sensie konfrontacja pomiędzy indywiduali-
zmem a wspólnotowością. Tak tylko z pozoru. 
W  warunkach wolnego modelu gospodaro-
wania każdy z modeli gospodarowania winien 
mieć możliwość realizacji własnych celów. 

Spotykam się niekiedy z  chełpliwymi 
postawami tzw. nowobogackich, obnoszą-
cych się swoim bogactwem, a  także postawą 
bezwzględnego panowania nad własną firmą 
– osobą prawną, czyli formą spółki. Wtedy 
spokojnie tłumaczę, że może taki „magnat” 
popełnić przestępstwo wobec własnej firmy, 
za które Temida pośle go za kratki. Czyli wo-
bec osoby prawnej, jaką jest spółka, której 
jest się większościowym właścicielem, wobec 

spółdzielni, w  której 
się pracuje, wobec 
własnego dziecka 
(to jest osoba fizycz-
na) można popełnić 
czyn niedozwolony, 
za który można zna-
leźć się za kratkami. 
W ten sposób pragnę 

uzmysłowić, że nie mają sensu zapędy komer-
cjalizacyjne na majątku spółdzielczym. Nawet 
gdyby doszło do zawłaszczenia majątku spół-
dzielczego przez nielicznych, to dwuwiekowe 
poczucie sensu spółdzielczego spowoduje nie-
odwracalne animozje społeczne. 

Przedstawiciele ugrupowań politycz-
nych mają usta pełne frazesów o budowaniu 
więzi społecznych, wspólnoty, chociaż – jak 
praktyka dowodzi – od politycznych deklara-
cji do rzeczywistości droga jest odległa i nie-
pewna. Wspólnoty spółdzielcze są najprostszą 
formą budowy takich więzi, skupiają uwagę 
uczestników na realizacji wspólnego celu, 
jak choćby poprzez zamieszkiwanie w odpo-
wiednim standardzie na osiedlu, kształtują 
pożądane postawy etyczne, uczą demokracji 
i  podnoszą poziom bezpieczeństwa społecz-
nego. Tutaj odniosę się do toczącej się na razie 
niemrawo dyskusji o potrzebie reformy samo-
rządu. Taka reforma jest potrzebna zawczasu. 
Do tej pory samorząd chełpił się tym, że wiele 
uczynił. Można samorząd dzisiaj jedynie roz-
liczać za grzech zaniechania polegający na 
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Justyna Adamiec 

Kombatanckie rarytasy, 
czyli miejsca, czasy, 

zapachy zapisane w  histo-
riach i  pamięci mieszkań-
ców Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Kombatantów 

w Rzeszowie, a teraz dzięki pracy pani Mag-
daleny Laskowskiej też na stronach książki 
kucharskiej.

W  publikacji zebranych jest ponad 80 
unikatowych przepisów, wśród nich takie pe-
rełki, jak rosół z perliczki. – Sztuka kulinar-
na to swoisty świadek historii dla następnych 
pokoleń, to nie tylko codzienny obowiązek, 
ale wiedza i  serce w  nie wkładane – mówi 
Magdalena Laskowska, terapeutka w  Domu 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rze-
szowie oraz inicjatorka powstania książki. 

Przynależność, przydatność i  posiada-
nie celu to podstawa motywacji – zapewnia 
terapeutka. Stąd też w 2012 roku pojawił się 
pomysł zorganizowania warsztatów kulinar-

ODZYSKANE SMAKI
Kombatanckie rarytasy

nych, a  później wydania książ-
ki. Kombatanckie rarytasy to 
efekt wieloletniej pracy. Zebrane 
w  całość przepisy nie zostałyby 
jednak wydane w formie druko-
wanej, gdyby nie wsparcie pomysłu przez fir-
mę Greinplast. – Dzięki takim inicjatywom 
jak warsztaty, a finalnie książka, można nie 
tylko zatrzymać czas, podzielić się doświad-
czeniem, ale przede wszystkim pokazać, że 
każdy wiek jest piękny i można go owocnie 
wykorzystać i być wartościowym dla innych 
– mówi pani Magdalena. Według niej w Pol-
sce często osoby starsze lądują na margine-
sie rzeczywistości, bez celu, pozostawione 
samym sobie, a ich potencjał, doświadczenie 
nie jest w żaden sposób wykorzystywane. 

Brak zarządzania potencjałem 70+, 
osamotnienie, a finalnie poczucie bycia zbęd-
nym, to główne problemy tej grupy wiekowej. 
– W Polsce aktywna starość to wciąż coś no-
wego. Pracując z osobami starszymi, organi-
zujemy warsztaty, spotkania, nawiązujemy 
współpracę z  organizacjami pozarządowy-

mi, kołami gospodyń wiejskich. 
Przy okazji takich działań widać, 
jak dużo osoby starsze mogą za-
oferować, a jednocześnie przykre 
jest, jak dużo tej wiedzy znika 
niezauważona i  wydawać by się 
mogło nikomu niepotrzebna. 
Często wraz z  odejściem danej 
osoby umierają historie i miejsce, 
o  których już nigdy nie usłyszy-
my. Osoby starsze to skarbnica 

wiedzy pragmatycznej, która powinna być 
wykorzystywana przez społeczność lokalną 
– podsumowuje Magdalena Laskowska.

Sytuacja osób starszych jest wiel-
kim wyzwaniem dla całego społeczeństwa. 
W  obecnej chwili 13,8 miliona Polaków to 
osoby w wieku 65+, a prawie 7,8 miliona to 
osoby 60+. Prognozy Eurostatu mówią, że do 
2020 roku 25 proc. polskiego społeczeństwa 
stanowić będą osoby powyżej 65. roku życia. 
– Wszelkie inicjatywy prowadzące do zmian 
świadomości, dotyczące aktywnej starości, 
a przede wszystkim projekty mające na celu 
aktywizację potencjału osób starszych, są 
obecnie na wagę złota – podsumowuje Mag-
dalena Laskowska.

   Justyna ADAMIEC

Bogusław Kobisz

W wielu rankingach 
o b e j m u j ą c y c h 

polskie miasta jak i  leżące 
poza granicami naszego 
kraju Rzeszów przoduje. 
Często czytamy i słyszymy, 
że nasze miasto jest „naj”. 

Czyżby groziło nam kolejne zwycięstwo? Tym 
razem mamy szansę stanąć na podium w dzie-
dzinie zapachów, a wyrażając się precyzyjniej, 
w dziedzinie smrodów miejskich. 

Mamy piękny most im. Tadeusza Mazo-
wieckiego, znakomitą wizytówkę Rzeszowa, 
charakterystyczny punkt w mieście, drugi po 

ŚMIERDZĄCY PROBLEM
Czyżby nie było na to żadnego pomysłu?

pomniku stojącym obok Hotelu Rzeszów. Tyle 
tylko, że mostem tym nie sposób przejść w cie-
pły słoneczny dzień, czy też przejechać, nie 
zamykając okien i wlotów powietrza w samo-
chodzie. Zapach z oczyszczalni ścieków i wy-
sypiska śmieci powoduje u wszystkich space-
rowiczów i  rowerzystów odruch wymiotny. 
Ten nieprzyjemny odór czasami odczuwają 
mieszkańcy osiedla Staromieście Ogrody, ale 
nie jest on dla nich aż tak dokuczliwy. Nie do 
wytrzymania jest natomiast w najbliższej oko-
licy oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci. 

Dzięki temu łącznikowi, jakim jest most, 
teren ten w naszym mieście stałby się bardziej 
atrakcyjny pod każdym względem. Mogłaby 
być tam piękna trasa spacerowo-rowerowa 

i tereny pod budownictwo mieszkaniowe, ale 
jest problem ze smrodem. Są to tereny bliskie 
centrum miasta i  z  każdym rokiem coraz 
trudniej będzie pogodzić zapach towarzyszą-
cy oczyszczalni ścieków i  wysypisku śmieci 
z dalszym rozwojem Rzeszowa. 

Nie wiem, czy stałe przebywanie w tym 
smrodzie zwierząt z  pobliskiego schroniska 
nie jest jakąś formą znęcania się nad nimi 
(psy stracą węch). Jest problem i  wiele osób 
w  mieście jest zainteresowanych, jak i  kiedy 
władze miasta zamierzają go rozwiązać. Pró-
by przykrywania oczyszczalni na niewiele się 
zdały. Czyżby nie było na to żadnego pomy-
słu? Czyżby lata sprawowania urzędu przez 
obecnego prezydenta miały nam się kojarzyć 
jedynie z rozmontowaniem ugrupowań lewi-
cowych w Rzeszowie, z „niezręczną” sytuacją 
pomnika, do której prezydent doprowadził 
i ze śmierdzącym mostem?

   Bogusław KOBISZ

tym, że odpowiednio nie zadbał o skorzysta-
nie ze środków unijnych. To fenomen, który 
pozwolił Polsce lokalnej do upodobnienia się, 
przybliżenia do lokalnej tej bogatej Europy. 
Po prostu szefowie samorządów rozliczają się 
przed społeczeństwem ze „zdobywania” pie-
niędzy. Co do reformy samorządu jestem zda-
nia, aby w zakresie wyboru wójta, burmistrza, 
prezydenta upodobnił się do spółdzielczości. 
Jestem zwolennikiem wyboru szefa samo-
rządu przez radę miasta, gminy. Oczywiście 
ustawa winna dopuszczać inne rozwiązania 
uchwalone przez lokalne społeczności. Trzeba 
zawsze wierzyć w  mądrość społeczną, która 
powstaje w  wyniku niezmąconej mądrej de-
baty i umowy społecznej.

Przypominając zasady spółdzielcze, 
twierdzę, że wynik ostatnich wyborów par-
lamentarnych, w  których Prawo i  Sprawie-
dliwość zyskało pełnię władzy, był pokłosiem 
lansowania przez poprzedni układ skrajnego 
indywidualizmu i  egoizmu społecznego, co 
doprowadziło do atomizacji społeczeństwa. 
Był to bunt społeczny, a nie jak prawi Prawo 
i Sprawiedliwość głosowanie „za”. Takim bun-
tem była decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu 
z  Unii. To dezaprobata dla świata polityki, 
który nie zauważył, że w przypadku kryzysów 
płacą za nie przeciętni obywatele, a  wartość 
majątków tych, co je wywołali, ciągle rośnie.

Moje luźne spostrzeżenia to zapowiedz 
VI Kongresu Spółdzielczości Polskiej. Najważ-

niejsze, co dla spółdzielczości mi się marzy, to 
podjęcie czegoś wspólnego w sensie gospodar-
czym. Przerwane więzi międzyspółdzielcze 
w  latach 90. nigdy nie zostały przywrócone. 
W Europie spółdzielczość pięknie się rozwija, 
czego dowodem jest znaczek COOP na wielu 
placówkach handlowych i usługowych w Eu-
ropie. Nasze obiekty spółdzielcze również za-
czynają oznaczać się znaczkiem COOP (który 
jest skrótem od francuskiego słowa „współ-
praca”). Należy o tym przypominać, gdy spo-
tykamy się z tym znaczkiem przy dziesiątkach 
tysięcy obiektów spółdzielczych w Europie.

   Edward SŁUPEK
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Bogusław Kotula

„Zapalimy se po sporcie…” 
– tak śpiewał perkusista 
„Lolo” od Romka Albrzy-
kowskiego. A obok Klubo-
wej, gdzie oni grali, prze-
ludnione baseny. Jakież to 

przekolorowane z upływem lat wspomnienia. 
Obłapywane, tronkowe, sportowe i…? Popa-
trzcie, żyjący jeszcze basenowicze, w swoje al-
bumy i wspomnienia. Z popołudniowych ba-
senów szło się wprost na „grzędę” do „Śruta” 
(Śródmiejska), aby odsiedzieć czas odleżany 
przy Pułaskiego.

Robotne chłopoki z Ruskiej Wsi dobrali 
się do przeciwpożarowego na „hasi” i  wy-
modzili zupełnie udany wymiarowy basen, 
nie tylko do „buldania się”, ale i  do sporto-
wego wyczynu. Dziunek Kowalski, Zbyszek 
Jankisz, Boguś Lalicki… Oni spełniali swoje 
wodne marzenia. Żyje tylko Boguś. 

Stawy i  stawki. Pocegielniane glinianki 
i  „okresowe” bajorka. Chlapano się, ciapano, 
babrano. Wspaniałe wodne wybryki. Wybrana 
woda po prostu „spełniała” marzenia, sny, wy-
mysły. Wprost do gęby szła woda z wiosennych 
młodych roztopów. Oczywiście do sraczek 
nikt się nie przyznawał. Gospodarz Ogrodu 
Miejskiego (parku miejskiego przy Dąbrow-
skiego) wpuścił pewnego dnia do „słynnego” 
parkowego stawku z kamienną fontanną spo-
ro pomarańczowych ryb. Zamontował także 
elektryczny natleniacz. Fotograficzną piękno-
ścią stał się ten wodny dołek. Po krótkim czasie 
ryby „wyparowały”. Zniknięcie pomarańczo-
wych zwalono na dzikie kaczki.

Mycie się pod studnią. Była to rozkosz 
i  konieczność. Głębokie na kilkanaście „ka-
mieni” podwórkowe zimne jak cholera studnie 
były wodnym skarbem. Do takiej „wybranej” 

chodzono z wiaderkami z sąsiednich uliczek, 
czasami dość odległych. Oczywiście nie oby-
wało się bez zatargów, 
ale te najczęściej roz-
strzygano wodą. Taką 
z  procentami. „Woda 
zdatna do picia tylko po 
przegotowaniu” – wisia-
ły te żeliwne tabliczki 
na samotnych ręcznych 
pompach z  „dzigienką”. 
Do dzisiaj parę się ich 
zachowało. Wpadnięcie 
kota do studni to była 
podstawowa, pierońsko 
zła zmora! Zamykano 
„dochodową” studnię 
czasami na zawsze.

Jak tu pisać o  wodnym Rzeszowie bez 
wspomnień o tych z „wymoczonymi” kijami. 
Jak jeden osrołek zapytał drugiego osrołka, 
gdzie idzie w  słoneczne przedpołudnie, od-
powiedź była jedna: „Na Wisłok”. O celu wie-
dział w ciemno. Buldać się, albo na ryby.

Biedne, niemal od początku bezbronne 
ryby. Pod wodą czas to samo, a na brzegach… 
nowoczesna elektroniczna technologia łowie-
nia. Boże, czego tam nie ma w tych „technicz-
nych” walizeczkach. Samych haczyków pew-
nie kilkadziesiąt rodzajów.

Leszczynowy kijaszek, wycięty gdzieś 
u  sąsiada. Spławik z  prawdziwego butelko-
wego korka i kawałka indyczego albo gęsiego 
pióra. Pieniężnie mało zorganizowani, łapali 
na haczyk ze szpilki i „żyłkę” ze skręconej na-
woskowanej nici. Co to były za brania. Kiełb, 
mała świnka czy płotka. Chyba że? Lepiej nie 
„drzaźnić” tych z „włókna węglowego”. Osroł-
ki nie łowili, a łapali, nie wędkowali, a zacinali.

Kanał przy „rzeźniczym” Wisłoku 
o każdej porze dnia i nocy był tak oblepiony, 

PIĘKNOWODNY (2)
Wisłok nigdy nikogo nie zdradził

że aż glizdy piszczały. Tam szła ryba i do wal-
na! Już śp. pisarz z „Warszawki”, Marek No-
wakowski, często mnie listownie zagadywał: 
„Boguś, co z  tą wielką rybą z  Wisłoka przy 
Starym Cmentarzu?”. Marku, przyjacielu, ona 
tam ciągle jest. Ona jest nie do złowienia, bo 
ona jest nieśmiertelna! 

Wyciągano te bolsze jak męska ręka jel-
cowate, szczupakowate, brzanowate i  podu-
stwowe z  tajemniczych miejsc wisłokowych. 
Na starym Wisłoczysku, nad lessową skarpą 
przy Lisce, koło kanałów i w głębi pod kole-
jowym mostem. Krążono wokół stawów po-
cegielnianych na początku Zwięczycy, w Dra-
biniance i  Zalesiu. Robotnicze bloki przy 
uliczkach „na osiedlu” wylegały do słońca na 
brzegi glinianek przy peronach do Jasła. Prze-
pięknie tam było. Czyściutka woda, zarośnię-
te bujną zielenią przyjazne brzegi i… „Wstęp 
wzbroniony” do jednego ze stawków. Wieść 
niosła, że tam wrzucono ciała kilku Żydów, 
którzy umarli w  staroniwskich niemieckich 
magazynach. Faktem jest, że właśnie tylko na 
tym jednym stawie, kiedy zbliżała się burza, 
woda robiła się matowa.

Stawki do wodnego babrania się, płyciły 
się w  Staromieściu, na Wygnańcu i  na Rud-
kach. Łąkowy dół Pasternaczki przy ulicy Sta-
szica malowała wiosenna obfita woda. Raj dla 
tych rodzinno licznych przyrostków z Rudek, 
Wygnańca i Stawisk. Jak się ta pogodowa kara 
Boża przedłużała, to Pasternaczkę też zalewa-

ło… krwią i żółcią. Błotno-wodne i kałużowe 
uliczki tych przylepionych do „wielkiego” 
Rzeszowa zamieszkałych wyskrobków. Rado-
cha dla bosych stóp, a i dla suchych dupin. Od-
rzystywano się brudną wodą krawędzią stopy, 
wpychano do głębszych kałuż, podkładano 

Mycie się pod studnią było rozkoszą i koniecznością. 
Samotna, smutna, opuszczona i zagubiona żeliwna 
pompa. „Woda zdatna do picia tylko po przegoto-
waniu” – ostrzegały napisy na żeliwnych tablicz-
kach

Nad Wisłokiem w roku 1962. Jasiek Mach i Stefan 
Wcisło na wojskowym urlopie pozamieniali się do 
zdjęcia mundurami

Pozostałość po Jeziorze Bernardyńskim przed wojną

Żwirowo-piaskowy Wisłok budował powojenny 
Rzeszów. Opaleni na brąz piaskarze i spocone 
do białości konie zaprzężone w masywne wozy, 
galary, ispy, czerpaki i pojemne sipy. Dawno odszedł 
w niepamięć tamten kult budowania
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WSPÓLNE WARTOŚCI
Szkice do portretu prof. Stanisława Fryciego

Ryszard Zatorski

Książkę Szkice do por-
tretu (Warszawa 2013) 

prof. Stanisław Frycie 
miał już prawie gotową 
w  2013 roku, ale zabra-
kło mu czasu, by ją wedle 
swej staranności dopieścić 

edytorsko i  być świadkiem jej wydania, bo 
niestety zmarł 14 maja 2013 r., w miesiąc po 
ukończeniu 80 lat życia. Dzieło porządku-
jące dokonania naukowe i  organizatorskie 
dopięła jego żona Halina, wierna towarzysz-
ka życia, i  po uporządkowaniu archiwum 
oraz spuścizny męża też odeszła w dwa lata 
po nim na zawsze. Wydania książki w 2016 
roku dopatrzyły już zatem dzieci profesora, 
zwłaszcza jego córka Małgorzata Skórko, ale 
i syn Sławomir także.

Uniwersytet Rzeszowski, który po-
wstał głównie z  dorobku Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, jest – moim zdaniem – cią-
gle dłużnikiem tej wspaniałej postaci, tego 
humanisty o  renesansowej mentalności 
w  czynach i  sposobie bycia, twórcy poloni-
styki rzeszowskiej. Z całym szacunkiem dla 
polityków, którym rozdaje się na uniwersy-
tecie patronaty nad salami i  obiektami, ale 
nie pamiętać o kimś takim jak prof. Frycie, 
spirytus movens pedagogicznej uczelni, któ-
ra po latach stała się głównym filarem obec-
nego uniwersytetu, to ogromne zaniedbanie. 
Powtórzę to, co już wielokrotnie wyrażałem 
także publicystycznie – miejsce pod symbo-
liczny pomnik (księga, tytuł honoris causa, 
ulica może, albo honorowe obywatelstwo 
Rzeszowa), który się należy prof. Fryciemu, 
wciąż czeka. Ze środowiska uniwersytec-
kiego takie świadectwo powinno być wysta-
wione już dawno. Dał on bowiem nie tylko 
polonistyce podwaliny, ale i  wielu wydaw-
nictwom, poczynając od uczelnianych i tych 
dotyczących oświaty i  kultury, co zaświad-
czają tradycje oddziału Towarzystwa Lite-
rackiego im. A. Mickiewicza czy Rzeszow-
skiego Towarzystwa Naukowego. 

Taką książkę jak owe Szkice do por-
tretu, poszerzoną o  artykuły dedykowane 
profesorowi Fryciemu przez naukowców po-
lonistyki rzeszowskiej, należało już dawno 
przygotować. Profesor miał cechę rzetelnego 
dokumentalisty, zatem w swojej książce opi-
sał barwnie swą drogę życiową i zawodową, 
która poczęła się od 21 kwietnia 1933 roku we 
Włyniu, wsi w ziemi sieradzkiej, a zakończy-
ła w Warszawie. W tym niepełną dekadę rze-
szowską, przerwaną przez nikczemność par-
tyjniacką z udziałem uczelnianych służalców 
pezetpeerowskich, którzy potem z  równym 
zadęciem przestawili żagle na solidarnościo-
wych dysponentów. W odróżnieniu od nich 
profesor nie pomija w  tej autobiograficznej 
książce żadnych szczegółów, także tych, któ-
re politycznie warunkowały jego postępowa-
nie. Zawsze był idealistą, a nie koniunktura-
listą. Nie pomija przynależności do organi-
zacji politycznych 
i  partii oraz tego, 
jak „wadził się” 
z  rzeczywistością, 
która nie przylegała 
do jego życiowych 
ideałów. „Tęsknię 
– napisał w  oce-
nie współczesności 
i  przeszłości – za 
idealnie funkcjonu-
jącym państwem, 
za sprawiedliwym 
ładem społecznym […], by indywidualny 
sukces życiowy nie pochodził z  koneksji, 
układów i powiązań z »możnymi tego świa-
ta«, lecz był owocem talentu, wiedzy i własnej 
rzetelnej pracy”. 

Osobne fragmenty książki poświęcił 
przyjaciołom, którym – jak podkreśla – wie-
le zawdzięczał, w  tym byłemu ministrowi 
oświaty i  wychowania Jerzemu Kuberskie-
mu, który napiętnowanemu politycznie 
w  1972 r. Stanisławowi Fryciemu, zwolnio-
nemu z  funkcji dziekana w  WSP oraz red. 
naczelnego „Profilów”, podał pomocną dłoń. 
A  ten swą pracą na kierowniczych stano-

wiskach w  Instytucie 
Kształcenia Nauczycie-
li, a potem w Instytucie 
Programów Szkolnych 
MEN poświadczył, iż 
minister dokonał do-
brego wyboru. Z  rze-
szowskiego kręgu przy-
jaciół szeroko wspomi-
na Jerzego Pleśniarowi-
cza („Serdeczny kolega, 
który wprowadził mnie 
w  nieznane środowisko 
literackie”) i  Zbigniewa 
Dominę („Pisarz, z któ-
rym łączy mnie bliski 
system wartości”). Od-
najdą się w  tej książce 
jego współpracownicy 

1966 r. w Rzeszowie. Prof. Stanisław Frycie z synem Sławkiem i córką Małgo-
sią, obok żona Halina

sobie nogi. Długie „wodne” powroty z  laby 
do rodzinnych. Jak siadł na dupę w kałuży, to 
konieczne pranie, ale tylko portek, bo to „na 
rzyci” traciło wychowawczy sens.

Wisłok nie tak dawno znowu był rzeką 
groźną i buntowniczą. Kiedy chciał, wylewał. 
Skłębiona żółta woda zalewała najniższą tera-
sę od Lisiej Góry przez Olszynki do Gawłów-
ki. Ten rwący wodny żywioł był niezwykle 
malowniczy, ściągający na ulicę Szopena, na 
drogowy i kolejowy most tłumy ciekawskich 
gapiów. Te wylewy szkód specjalnych po woj-
nie nie robiły. 

Zawsze będę nazywał Wisłok swojego 
rodzaju „kochankiem”. Znaczy się, chodzi 
o erotyczne walory lewego brzegu w okolicach 
dużego transformatora koło ulicy Bulwarowej 
i deptaka na wysokości środka ulicy Hetmań-
skiej. Jeszcze długo po wojnie w  dół do Wi-
słoka od tzw. bloków magistrackich pola były 
zasiewane zbożem, przede wszystkim pszeni-
cą, cudnie przeplecioną makami i  chabrami. 
Stara Rzeczka płynęła wówczas wzdłuż naj-
niższej terasy równolegle do ulicy Hetmań-
skiej i wpadała do Wisłoka „zatoczką” blisko 
Olszynek. Teren między tzw. wasserturmą 
a  dojściem od strony miasta na wysokości 
Nitkowej krypowej przeprawy szybko zarósł 
gęstymi krzakami i „harpentołami”. 

Ponieważ miasto wojewódzkie Rzeszów 
sprintersko wzięło się za rozbudowę, nie tylko 
mieszkaniową, musiało wryć się w  żwirowo-
-piaszczyste brzegi rzeki. Nie było ani kopa-
rek, ani spychaczy. Doświadczeni piaskarze 
z  Rudek, Staromieścia i  Staroniwy wzięli się 
do kopalnej roboty na fest. Zryli „dikładnie” 
piaszczyste brzegi i  rzeczne ispy. Te brzegowe 
wykopaliska zaczęły szybko zarastać bujnymi 
krzakami. Tak urodziły się erotyczno-miłosne 
tereny rodem i za przyczyną szaleńczego roz-
woju budownictwa w  Rzeszowie. Wcześniej 
łany nadwisłokowej pszenicy poprzecinane 
były wąskimi ścieżynami prowadzącymi do…?

Rzeszów zawsze wojskiem stał. Był 
mocno żołnierski i  za rozbiorów, i w okresie 
międzywojennym. Nie inaczej było za „Lu-
dowej”. Nie ma nic gorszego jak wyposzczo-
ny szeregowiec. Koszary były i na Wygnańcu 
przy Dąbrowskiego, i  za Wisłokiem. Z czym 
to się pośrednio łączy? Święty Jan Nepomucen 
trzymał swoją cudowną dłoń między innymi 
na losie panienek lekkich obyczajów. Figury 
jego stały i na koszarowym Wygnańcu, i przy 
wisłokowym Przegonie, z którego do zawisło-
kowych koszar było jak dobry rzut granatem. 
Wygnańcowego Nepomucena wygonili przez 
Staromieście pod Urząd Skarbowy, a ten przy 
obecnej ulicy Wioślarskiej zwietrzał od wisło-
kowych wiatrów i mroźnych zim.

Grane Olszynki to było wodne wisłoko-
we święto. Kajaki, bączki, żaglówki i pychów-
ki. Roztańczona podłoga, piwo z beczki, owo-
cowe pod duży palec, wspólne jaranie i wolny 
wybór tych wtedy zupełnie bez spodni. Z po-
derwaną niedaleko było przecież do zakrza-
czonych dołków. Pewnie robiono to dyskret-
nie i z pewnym cykorem. Wisłok nigdy nikogo 
nie zdradził.

   Bogusław KOTULA
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Rozpłakało się niebo, kiedy w  środę 
10  sierpnia 2016 roku na cmentarzu 

w  Wilkowyi w  Rzeszowie ze smutkiem że-
gnaliśmy drogiego profesora Leszka Maze-
pę, wspaniałego człowieka, cenionego mu-
zykologa, pedagoga, badacza kultury mu-
zycznej dawnej Galicji.

Ale czy te kilka słów oddaje całą, jakże 
bogatą osobowość kochanego przez wszyst-
kich profesora? Na pewno nie. Bo był on 
nade wszystko artystą muzyki, słowa, peł-
nym życzliwości do ludzi, autentycznego 
szacunku do każdego spotkanego człowieka, 
ciepłym, wyrozumiałym, po prostu – do-
brym.

Tylko w  jednym przypadku stawiał 
twarde wymagania – gdy chodziło o nauko-
wą prawdę, jasność i  czytelność przekazu, 
kompetencję. Chodziło mu o solidność i od-
powiedzialność, rzeczy nie zawsze popular-
ne w dobie rozpędzonej konsumpcji, kariery 
za wszelką cenę.

Urodził się 31 marca 1931 roku w Stry-
ju w  rodzinie nauczycielskiej. Tam też gry-
wał na organach w  kościele farnym, tam 
ukończył szkołę średnią, by potem, idąc za 
głosem serca, studiować ukochaną muzykę 
w  Konserwatorium we Lwowie. Studiował 
w klasie kompozycji wybitnego kompozyto-
ra i dyrygenta Adama Sołtysa.

Jako pracownik naukowo-dydaktycz-
ny lwowskiego Konserwatorium (obecnie 
Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna 
im. M.W. Łysenki we Lwowie), gdzie był 
wieloletnim dziekanem i  kierownikiem ka-
tedry kompozycji i  instrumentacji, a  także 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 
(obecnie Wydział Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego), gdzie był kierownikiem ka-
tedry wychowania muzycznego, wykształcił 
całą rzeszę kompozytorów, dyrygentów, pe-
dagogów i animatorów muzyki.

Od 1995 roku był pomysłodawcą i or-
ganizatorem Międzynarodowych Sesji Na-
ukowych „Musica Galiciana”, traktujących 

NON OMNIS MORIAR
Wspomnienie o prof. Leszku Mazepie

o  kulturze muzycznej Galicji w  kontekście 
stosunków polsko-ukraińskich (okres od 
doby piastowsko-książęcej do roku 1945), 
których dorobek opublikowano w  specjal-
nych wydawnictwach. W  2005 roku namó-
wił mnie od organizowania corocznych Sesji 
Naukowych „Musica Resoviana”, traktują-
cych o  kulturze muzycznej Rzeszowa i  re-
gionu podkarpackiego. Odbyło się dziesięć 
tych sesji, ich dorobek publikuje rzeszowski 
„Kamerton”.

Prof. Leszek Mazepa jest autorem licz-
nych publikacji, w tym książek, m.in. Karty 
z muzycznej przeszłości Lwowa (2001), Adam 
Didur we Lwowie (2002), Droga do Akade-
mii Muzycznej we Lwowie (2003), Rozmyśla-
nia i  wspomnienia o  Lwowie i  Lwowiakach 
(2011).

Ta ostania książka jest mi szczególnie 
bliska. Ofiarowując mi ją, autor wpisał od-
ręcznie: Wielce Szanownemu i Drogiemu Ko-
ledze i Przyjacielowi, z którym w Rzeszowie 

i poza nim wiele zdziałaliśmy, i  to nie tylko 
jako założyciele i  prezesi Rzeszowskiego To-
warzystwa Muzycznego – na trwałą pamiąt-
kę – wdzięczny autor – Leszek Mazepa. Rze-
szów, 6.04.2011.

Dopełnieniem jakże bogatej osobowo-
ści artystycznej, naukowej i  pedagogicznej 
prof. Leszka Mazepy była jego patriotycz-
na postawa i działalność społeczna. Kochał 
Boga i  ludzi, dbał o podtrzymanie polskich 
tradycji na Kresach Wschodnich, o  prawdę 
historyczną, zwłaszcza w sferze kultury mu-
zycznej.

W  1988 roku we Lwowie był współ-
założycielem i  pierwszym prezesem Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, 
a w 1998 roku w Rzeszowie – współzałoży-
cielem i prezesem, nieprzerwanie przez 18 lat 
– Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. 
W obu tych towarzystwach był Honorowym 
Prezesem, życzliwym opiekunem i doradcą.

W  dniu 15 kwietnia 2015 roku w  sali 
koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego odbyła się miła uro-
czystość wręczenia prof. Leszkowi Mazepie 
Srebrnego Medalu Gloria Artis przyznanego 
mu przez ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego. Wręczając medal, dziekan Wy-
działu Muzyki UR prof. Mirosław Dymon 
podkreślił ogromne zasługi prof. Leszka 
Mazepy dla rozwoju edukacji muzycznej 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, zarówno 
w sferze naukowej, jak i organizatorskiej.

Jestem przekonany, że to, kim jesteśmy, 
zależy od tego, kogo spotkamy na swej dro-
dze. Nasze rzeszowskie środowisko muzycz-
ne miało wielkie szczęście, że miało w swych 
szeregach postać tak szlachetną, jak prof. Le-
szek Mazepa. Pozostaje on w naszej pamię-
ci i kolejnych pokoleń jako wielki autorytet 
moralny, naukowy, społeczny, jako wzór 
i kotwica pamięci – dobra, piękna i prawdy.

Non omnis moriar – Nie całkiem umrę – 
ta łacińska sentencja przewijała się podczas 
mszy świętej pogrzebowej śp. Leszka Maze-
py. Dlatego, drogi Leszku, nie mówię żegnaj, 
ale do zobaczenia. 

   Andrzej SZYPUŁA,
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

Prof. Leszek Mazepa

naukowi i redakcyjni z rzeszowskich czasów, 
ale i  tych późniejszych, z  uczelni warszaw-
skich, łódzkich i bardzo ważnej w jego życiu 
zawodowym filii Akademii Świętokrzyskiej 
(późniejszy uniwersytet) w  Piotrkowie Try-
bunalskim. To tamże na 70. urodziny pro-
fesora ukazała się praca zbiorowa pod red. 
A. Grochulskiej W kręgu literatury i  języka, 
a w niej m.in. opracowanie prof. Piotra Żbi-
kowskiego Stanisław Frycie – współtwórca 
i organizator rzeszowskiej polonistyki, rzetel-
nie kwitujące ten dorobek profesora. 

W  Szkicach do portretu znajdziemy 
skrupulatny wykaz prac prof. Fryciego, opu-
blikowanych od 1959 do 2012 roku. Poczy-
nając od książek naukowych w dużej mierze 
poświęconych literaturze dla dzieci i wycho-
waniu, poprzez kilkaset szkiców, rozpraw, 
studiów, recenzji książek i prac doktorskich 

oraz bibliografii czasopism (np. „Tygodnia 
Piotrkowskiego”) oraz dorobku innych na-
ukowców filologów. Są odnotowane niektóre 
(110) opinie wydawnicze profesora o  książ-
kach i  inne opinie naukowe oraz prace re-
dakcyjne i  edytorskie (ponad 60), a  także 
wywiady z profesorem i wypromowani prze-
zeń doktorzy (był też promotorem blisko pół 
tysiąca prac magisterskich i licencjackich). 

Każda rodzina pragnęłaby mieć tak 
barwnie udokumentowane kronikarsko 
dzieje, zapisane słowem i  zdjęciami. Czyta 
się te fragmenty niczym powieść autobiogra-
ficzną, zwłaszcza gdy się miało szczęście znać 
autora, być jego uczniem, studentem, a  na-
wet współpracować z nim. To w owe bardzo 
osobiste zwierzenia ów niestrudzony badacz, 
dokumentalista, edytor o  duszy publicysty 
i redaktora wplótł swe zawodowe losy i doro-

bek naukowy. I uwiecznił tym samym tysiące 
innych nazwisk. Cel jego Szkiców najlepiej 
obrazuje refleksja końcowa: „[…] starałem 
się przedstawić nie tylko moją drogę życio-
wą, osiągnięcia zawodowe i  naukowe oraz 
mój system wartości, ale i  owe symboliczne 
sygnały dobra, które w ciągu swego długiego 
życia wysyłałem do bliskich i obcych mi lu-
dzi, by im pomóc w ich codziennych troskach 
i dążeniu do lepszego, godziwego życia, w ich 
działalności edukacyjnej i  wychowawczej, 
w  tworzeniu cennych wartości dla polskiej 
nauki i  naszej narodowej kultury”. Byłem 
jedną z  takich osób, wpierw obcą zupełnie, 
a potem od licealnych czasów już coraz bar-
dziej bliską profesorowi.

   Ryszard ZATORSKI 
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Dominik Nykiel

Rozpoczynamy piąty 
poreaktywacyjny rok 

działalności DKF Klaps 
w  Wojewódzkim Domu 
Kultury. Używam tego 
przymiotnika „poreakty-

wacyjny”, ponieważ – po pierwsze, Klaps to 
już „staruszek” wśród wszystkich polskich 
DKF-ów – liczy sobie (z  małymi przerwa-
mi) ponad pół wieku. I  ma swoją ciekawą 
historię, o  której Adam Kus pisał kiedyś 
na łamach NDR. A po drugie – mój czynny 
związek z  Klapsem liczy się właśnie od tej 
reaktywacji. Tym bardziej że na przestrzeni 
ponad pół wieku WDK-owski DKF ewolu-
ował i zmieniali się jego współ-
prowadzący (prelegenci).

Pomimo upływu czasu 
niezmiennie przyświeca nam 
cel, by grać dobre, różnorodne, 
a  przede wszystkim dyskusyj-
ne filmy – bo dyskusję przecież 
mamy w  nazwie. Niezmiennie 
też wierzymy w to, że z tym ko-
lejnym rokiem przybędzie nam nowych wi-
dzów-klubowiczów, którzy zostaną z  nami 
na kolejne lata i że przynajmniej część z nich 
stanie się aktywnymi uczestnikami Klapsa. 
Na tym etapie, czyli na początku nowego 
sezonu, przypomnę jeszcze (a  poinformuję 
tych, którzy nie wiedzą), że by stać się czę-
ścią (albo jak kto woli – członkiem) naszego 
DKF-u, nie trzeba nigdzie się zapisywać. Wy-
starczy przyjść do WDK-u  (w  poniedziałek 
na godz. 19.00), kupić bilet lub karnet, ewen-
tualnie wygrać (co tydzień w mediach lub na 
naszych profilu fb: facebook.com/dkfklaps) 
zaproszenie i  po prostu być. Tylko tyle i  aż 
tyle. Reszta już sama się potoczy – od ponie-
działku do poniedziałku. 

KOLEJNY SEZON PRZED NAMI
Od poniedziałku do poniedziałku

Na inaugurację kolejnego sezonu, do 
wrześniowego repertuaru wybraliśmy nastę-
pujące filmy: Kwiat wiśni i czerwona fasola 
(5.09) – to kino z  Japonii. Widzowie lubią 
orientalną kinematografię i interesują się nią. 
A  taką, która opowiada m.in. o doznaniach 
kulinarnych, to dodatkowo skonsumują ze 
smakiem. Dla wyjaśnienia: czerwona fasola, 
która pojawia się w  tytule (oryginalny tytuł 
jest dużo krótszy – An), to słodki farsz do 
naleśników dorayaki – podobno bardzo po-
pularnych w  Japonii. Ale nie o  gotowaniu 
i  przepisach jest to film. Ale o  ludziach, re-
lacjach między nimi, uprzedzeniach i pielę-
gnowaniu tradycji. Dlatego nawet ktoś, kto 
niespecjalnie przepada za kinem japońskim, 
znajdzie sporą przyjemność w  obejrzeniu 
tego urokliwego filmu. 

kino. Na tym polega urok takich klubów. 
Poza tym właśnie o  takich filmach najlepiej 
i najbardziej żywiołowo się rozmawia. 

Eroica – (19.09) – seans w ramach cy-
klu Polscy Mistrzowie Kina – wybrany przez 
widzów. Słynny film z 1957 roku, sławnego – 
nieżyjącego już – reżysera Andrzeja Munka. 
Składa się z  dwóch nowel (pierwotnie miał 
składać się z trzech). Balansuje on pomiędzy 
groteską i ironią (szczególnie pierwsza nowe-
la) a tragizmem (druga nowela). Jak to napisał 
Andrzej Werner: „Film Munka jest zarówno 
filmem antybohaterskim, jak i filmem o bo-
haterstwie”. Pewnie wiele osób o nim słysza-
ło, ale pewnie nie aż tak wiele widziało. Tym 
bardziej na wielkim ekranie i w dodatku po 
rekonstrukcji cyfrowej. 

Wszyscy albo nikt (26.09) – to film 
francuski, choć dotyka kwestii 
związanej z  Iranem. Jak głosi ha-
sło plakatowe: „Ten film nie jest 
oparty na prawdziwej historii. 
Ten film to jest prawdziwa hi-
storia!”. Historia rodzinna mło-
dego reżysera debiutanta na tle 
niespokojnej historii Iranu. Ale 
opowiedziana z  humorem, iro-

nią, dystansem i  przymrużeniem oka. Nie 
brakuje w  niej ukazania absurdów wła-
dzy i  wytykania jej wad. Ale to też historia  
o  emigracji i  emigrantach – taka na czasie 
i  prosto opowiedziana. Bo o  ważnych spra-
wach trzeba mówić najprościej jak się da. 

Dodatkową zachętą, czy też rekomen-
dacją, dla wrześniowego repertuaru Klapsa 
niech będzie to, że 3 na 4 znajdujące się w nim 
filmy były pokazywane podczas tegorocznej 
Letniej Akademii Filmowej w  Zwierzyńcu. 
Kto nie miał okazji zobaczyć ich chociażby 
podczas LAF-u, ma teraz możliwość nadro-
bienia zaległości. 

 
   Dominik NYKIEL

Baby bump (12.09) – to kino polskie, 
w dodatku debiut – i  to mocno groteskowy, 
eksperymentalny. Trudno go znaleźć w  re-
pertuarze multipleksów, bo to „typowe” kino 
festiwalowe, dla którego najlepszym miej-
scem jest właśnie DKF. Bo obejrzeć ten film 
to za mało. Trzeba jeszcze o  nim solidnie 
podyskutować. Tym bardziej że jest to jeden 
z  takich filmów, które dzielą widzów – na 
tych, którzy „kupują go” w  całej swej oka-
załości, i na tych, do których przedstawiona 
w  nim wizja dojrzewania (i  różnych proce-
sów z nim związanych) w ogóle nie przema-
wia. I ci pewnie będą mieli najwięcej do po-
wiedzenia. Na pewno nie jest to łatwe kino, 
ale kto powiedział, że w DKF-ie ma być łatwe 

Po raz trzeci w Gimnazjum nr 2 im. J. Kor-
czaka w Rzeszowie, którym kieruje Maria 

Snakowska, odbył się Powiatowy Konkurs 
Teatralny pn. „Gimnazjalne Spotkania Te-
atralne”. Pomysłodawczynią spotkań była 
polonistka Jadwiga Żak, którą organizacyjnie 
wspomogły Ewelina Sowa i Halina Hospod, 
plastycznie Magdalena Kawa, a informatycz-
ka Jolanta Lasota, która przygotowała dyplo-
my i podziękowania. 

Należy z  podziwem zauważyć, jak ów 
konkurs wyzwolił w gimnazjalistach sceniczne 
pasje. Uczestnicy zespołów rozwijają się twór-
czo, kształtują wyobraźnię artystyczną oraz 
wrażliwość pod kierunkiem swych znakomi-
tych nauczycieli, którzy przybliżają im teatr.

GIMNAZJALIŚCI NA SCENIE
Kształtują smak i wyobraźnię artystyczną

Bezsprzecznie najciekawszą propozycją 
sceniczną była pantomimiczna insceniza-
cja gospodarzy pt. Na początku był Chaos… 
przygotowana autorsko przez Jadwigę Żak, 
która została nagrodzona też indywidualnie 
za najlepszy scenariusz. Choreografię oraz 
ruch sceniczny opracowali Magdalena Wi-
dłak i  aktor Kamil Dobrowolski. Dojrzałe 
artystycznie widowisko o  wymownej sym-
bolice. Pięknie opowiedziany mit starogrec-
ki z  wykorzystaniem pantomimy i  teatru 
cieni. Ów teatr Impresja z Gimnazjum nr 2 
w Rzeszowie słusznie też został nagrodzony 
za szczególne walory artystyczne spektaklu. 
W  kategorii kabaretów również gospodarze 
otrzymali pierwszą nagrodę za propozycję 

sceniczną pt. Stare wiersze w  nowoczesnej 
odsłonie przygotowaną pod opieką Haliny 
Hospod. II miejsce za Wianki odebrał ze-
spół z Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie, którego 
opiekunem jest Jolanta Stefańska-Wacław. 
A w kategorii małej formy teatralnej I miejsce 
za inscenizację pt. Światełko w  tunelu zajął 
teatrzyk Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, któ-
rym opiekuje się Ewa Sak-Grzelczak. Poe- 
tyckie widowisko z przesłaniem, że dorośleć 
należy rozumnie i  pięknie. II miejscem za 
Lilije nagrodzono grupę teatralną z Gimna-
zjum nr 14 w Rzeszowie pod opieką Agniesz-
ki Rak. A Dominika Adamska z tego zespo-
łu uznana została za najlepszą aktorkę prze-
glądu. III miejsce za inscenizację pt. W każ-
dej epoce byliśmy trochę dziwni zajął zespół 
Gimnazjum nr 9 w  Rzeszowie pod opieką 
Patrycji Bednarz.

   Ryszard ZATORSKI
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KARTKI Z PAWLACZA (35)
„Jeśli przeszłość 

była absurdalną stra-
tą, to przyszłość ob-
chodzi mnie jeszcze 
mniej [...]. Zbyt wiele 
wiem, aby kochać, i za 
wiele, aby nienawi-
dzić. Jestem zmęczony 

tym, że jestem człowiekiem”; genialna myśl 
Oswalda Spenglera, to zmęczenie też cza-
sami mnie dopada, jak teraz, 00:34, i  ten 
niepokój, co to jest życie? Cały nasz trud 
powinien być skierowany na codzienne bu-
dowanie Sensu, który nam umyka przez 
chroniczny brak uwagi i skupienia. Wisimy 
w otchłani na cienkiej nici, cienkiej jak włos, 
w  każdej chwili może się zerwać. To mnie 
codziennie dopada, myśl, że wszystko takie 
kruche, więc jaki jest sens w tej waszej walce 
o materialne korzyści, jaki sens w tych nie-
dzielnych wędrówkach po rzeszowskich ga-

Stanisław Dłuski
leriach? Czy nie lepiej uciec do lasu, on jest tak 
blisko. Ale ta żądza gromadzenia, posiadania. 
Nawet w miłości, drugą osobę traktujemy jak 
swoją własność. Czy to w ogóle miłość? 

* * *
Zachód umiera. Dla mnie to, co ob-

serwuję w  Europie, przypomina upadek 
cesarstwa zachodniorzymskiego. We Fran-
cji w  ostatnim czasie zburzono 22 kościoły, 
w mediach widzieliśmy, jak policja w trakcie 
mszy św. wywleka siłą ludzi i  księdza z  ko-
ścioła. Jeszcze więcej kościołów zamieniono 
na muzea, galerie, hotele itd. Z kolei w ostat-
nim czasie wybudowano tysiąc meczetów; 
dokąd zmierzamy? Francja, najstarsza córa 
Kościoła. W  czym jesteśmy lepsi od barba-
rzyńców, Wandali czy Wizygotów? Zanikło 
w  naszym świecie poczucie sacrum, tego, co 
święte. Profanum wypełnia nasze życie. Zbu-
rzymy wszystkie kościoły, i co zaproponujemy 
w zmiana, galerie i meczety?

* * *
Nie lubię tej adoracji poetyckiej, tego ce-

lebrowania przeciętności, a  kiedy proponuję 
międzynarodowy festiwal poezji w Rzeszowie, 
od razu słyszę, że na liście gości za mało po-
etów z  Rzeszowa, a  ilu ich jest godnych pre-
zentacji na forum publicznym? Kiedy jestem 
wymagający – źle, kiedy ze słabości charakte-
ru komuś coś pozytywnie napiszę – też źle. Ze 
mną nikt się nie pieścił i nie pieści, przez 10 lat 
prawie wierszy nie publikowałem. Cóż, by 
zaistnieć, trzeba wielu lat pracy, i tak proszę, 
poeci (wierszokleci) więcej cierpliwości, ale pa-
pier wiele zniesie, brakuje dzisiaj takiej Poczty 
Poetyckiej w mediach, gdzie poeci czy krytycy 
(np. Wisława Szymborska czy Jerzy Krzysztoń) 
oceniali młodszych i  starszych adeptów pió-
ra. Więc do dzieła, kochani, stawiajmy sobie 
wysoko poprzeczkę, niech „pycha nie kroczy 
przed upadkiem”, jak to często wśród polity-
ków bywa…

20–21 sierpnia 2016

PUSZCZANIE POETYCKIEGO PAWIA

W karczmie bieszczadzkiej Połoniny 
u  Misia i  u  Rysia w  Rzeszowie przy 

ul. Grunwaldzkiej 1 odbył się podwieczorek 
poetycko-muzyczny pt. „Puszczanie pawia” 
z  wierszami Stanisława Dłuskiego oraz mu-
zyką Jacka Kaczmarskiego i Edwarda Stachu-
ry. Zgromadzeni goście szczelnie wypełnili 
lokal i zabrakło wolnych miejsc. Po powitaniu 
przybyłych i  krótkim muzycznym wprowa-
dzeniu, 10 wierszy odczytał gospodarz lokalu 
Jacek Rzeszowski. W kolejnej części piosenki 
Stachury i  Kaczmarskiego wykonali osob-
no  i  w  duecie Artur Konrad-Żołądź oraz 
Andrzej Czyż. Na deser swoje wiersze odczy-
tał, a później odpowiadał na pytania gości dr 
Stanisław Dłuski. Autor debiutował w  1980 
roku w „Przewodniku Katolickim”, za pierw-
szy tomik Stary dom otrzymał wyróżnienie im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny na najlepszy debiut 
roku. Ostatnio jako jedyny poeta z Podkarpa-
cia został przetłumaczony na arabski, wier-
sze ukażą się wkrótce w cenionym dzienniku 
w  Libanie. Tłumacz Hatif Janabi to znany 
poeta z Warszawy. Pytano o postmodernizm 
i  zjawiska poetyckie po 1989 roku. Zdaniem 
poety trudno mówić w tym okresie o zupełnie 
nowych zjawiskach artystycznych, w  porów-
naniu na przykład z  dwudziestoleciem mię-
dzywojennym, kiedy objawiły się tak ważne 
dla naszej literatury grupy, jak Skamander 
(Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński, 
Iwaszkiewicz) czy też Awangarda Krakowska 
(Przyboś, Peiper). Z  kolei postmodernizm to 
pojęcie worek, do którego wrzuca się wszystko, 
bardzo mgławicowe, i  nie poddaje się jedno-
znacznej definicji, trudno jednak określić tę 
„międzyepokę”, bo jesteśmy jej uczestnikami 
i dopiero z dłuższego dystansu będziemy mo-
gli ocenić jej rangę i  znaczenie. Ten wieczór, 
mamy nadzieję, otwiera cykl spotkań w „Po-
łoninach”. We wrześniu zapowiedziano spo-
tkanie z  Janem Borczem pod znamiennym 
tytułem „Bieszczady i Stachura”.

   Grażyna SAWKO

KOLEJNY TOMIK

Niedawno ukazał się czwarty tomik poezji 
Aleksandry Piguły pt. Strofy na... Autorka 

jest członkinią Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. Władysława Szafera w  Mielcu 
i należącej do niego Grupy Literackiej ,,Słowo”. 
Jej twórczość poetycką można odnaleźć w alma-
nachach, Mieleckich Rocznikach Literackich, 

a także na stronie interneto-
wej www.art.pl, autorskim 
blogu (Poezja w  pigułce) 
i  portalu hej.mielec oraz 
w  miesięcznikach literac-
kich. Lubi poznawać nowe 
miejsca i  ciekawych ludzi, 
a  także dobre kino, książkę 
i  muzykę. Inspiracji szuka 

w  skomplikowanej naturze człowieka. Uważa, 
że jego duchowość, a  także wszystko, co jest 
z nim związane, nie przestaje zadziwiać. Debiu-
tancki tomik poezji Kropla wydała w 2012 roku. 
Po Strofach na... na pewno należy się spodziewać 
kolejnych książek z wierszami tej poetki.

   Ryszard ZATORSKI

MALARSKO I POETYCKO

Drugi plener malarski Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury 

w  Rzeszowie pod hasłem „Lato w  Husowie”, 
w  ramach cyklu Cztery pory roku, wyzłocił 
paletę malarzy snopkami zbóż. Słoneczna po-
goda pozwoliła na wyjście w teren z urokliwe-
go sadu Grażyny Sordyl, komisarza pleneru, 
gdzie twórcy mieli bazę. Ze wzgórza, za lasem, 
rozległy pejzaż mieszał soczystą zieleń z kolo-
rami kwitnących łąk oraz beżami szorstkiego 
ścierniska po skoszonych zbożach. W plenerze 
uczestniczyli przedstawiciele sekcji malarskiej 
RSTK, wśród nich rzeźbiarz Józef Pałac. Spod 
dłuta twórcy powstała ciekawa płaskorzeźba 
pt. Studnia. Po skończonej pracy, przy bla-
sku ogniska, pieczonej kiełbasce przewijały 
się strofy wierszy Mieczysława Łypa, który 
wraz z  małżonką Hanną odwiedzili Husów. 

Autor w  niebanalny 
sposób promował 
nową książkę zaty-
tułowaną Okruchy 
dnia. Wiersze czyta-
ła Barbara Śnieżek, 
kierownik sekcji 
literackiej RSTK, 
z  którą przyjechały 
na plener malujące 
wnuczki. Za dwa 
miesiące spotka-
my się ponownie w  Husowie na jesiennym 
plenerze, w  innych barwach krajobrazu.                          

   Jadwiga KUPISZEWSKA

LUBIANA I SZANOWANA

Nasza droga koleżanka-poetka Teresa 
Ujda zmarła 17 sierpnia br. w szpitalu po 

tragicznym wypadku drogowym w  Rzeczycy 
Długiej, gdzie mieszkała. Urodziła się w 1960 
roku w  Stalowej Woli jako Teresa Pamuła. 
Dzieciństwo spędziła w  Rzeczycy Okrągłej, 
uczyła się w  Technikum Rolniczym w  Tar-
nobrzegu, potem jako mężatka zamieszkała 
w  Rzeczycy Długiej. Pisywała wiersze od lat 
szkolnych. Publikowała w „Sztafecie”, „Biule-
tynie Gminy Radomyśl”, almanachu SL „Wi-
tryna” – „Spojrzenia 5”. Była w naszym twór-
czym gronie Stowarzyszenia Literackiego „Wi-
tryna”. Złożyła niedawno swój pierwszy tomik 
do wydania drukiem, ale ukaże się już jako 
wydanie pośmiertne. 20 sierpnia uczestniczyli-
śmy we mszy żałobnej w kościele św. Wojciecha 
i w jej pogrzebie w Rzeczycy Długiej. Chcieli-
byśmy przyłączyć się do tego, co wypowiedzia-
ła nasza koleżanka Elżbieta Ferlejko w wierszu 
poświęconym Teresie, zamieszczonym na fa-
cebookowym profilu „Witryny”: „odpocznij 
sobie od/ tych trudów ziemskich/ może Tam 
inne wiersze/ się układa”.

   Mirosław GRUDZIEŃ
i wszyscy przyjaciele z „Witryny”

Panorama literacka Podkarpacia

Józef Pałac

Fo
t. 

M
ie

cz
ys

ła
w

 A
. Ł

yp



13

Wrzesień 2016, nr 9 (131) Rok XII

Wers
magazyn
literacki

nr 9 (105), Wrzesień 2016

Wers

Stanisław Dłuski

Spadanie

Codzienne spadanie głową w dół.
Boli każdy centymetr ciała i duszy,
kto się wzruszy, kanarek w klatce,
pająk w sieci, jakaś zapomniana dziewczyna?
Jak siebie odbudować, kiedy wszystkie
drogi prowadzą w przepaść, kiedy dom
dzieciństwa dawno pogrzebany, kiedy 
wszystkie lęki uwiły gniazdo w głowie?
Nadziei szukasz w płomieniu, kiedy
diabeł siedzi na ramieniu. Tak 
zwane miłości okazały się chimerami, 
które jeszcze straszą nocami.
Codzienne spadanie,
codzienne odpadanie od życia,
nie ma już nic, co może cię podnieść,
w kościołach puste rytuały,
nienawiść biega po ulicy i zabija.
Nie martw się, to mija, marność
nad marnościami drogi Kohelecie.

Modelka na wybiegu

Lubię kiedy kobieta
Tonie w studni świata
Maluje złudzenia na
Ekranie marnych celebrytów
Na wybiegu przelicza
Swoje biologiczne możliwości
W lustrze podziwia swoje
Sztuczne spojrzenia
Obok mężczyzny stwarza
Pozory jasnego wnętrza
Tylko drażni ją skowyt
Przegranych artystów
Mnoży więc pozłacane słowa
Przegrana w muszli się chowa

27 maja 2015

„Cywilizacje są śmiertelne”

Toniemy w czarnej wodzie.
Plemię Kaina; Abel męczy się w piekle.
Mordujemy, ćwiartujemy,
Hodujemy ogrody nienawiści.
Dlaczego słowik dla nas śpiewa?
Dlaczego zboże jeszcze dojrzewa?
Dlaczego pszczoła nad piwonią lata?
Spadamy do studni bez dna, 
Nie będzie innego świata - - -

LIBER IMPERIAL. Ruiny Cesarstwa
(fragment powieści)

Prolog

– Co się tam dzieje? – krzyknął cesarz. Zza okna dobiegały 
straszne hałasy. Jeden ze sług podszedł do niego i  natychmiast się 
cofnął, gdy do przestronnej komnaty wpadł jakiś przedmiot. Był to 
kamień z  przyczepioną do niego kartką. Cesarz podniósł ją, a  gdy 
skończył czytać, nagle pobladł i zaczął się szybko ubierać. 

– Przygotować mój powóz do odjazdu, musimy jak najszybciej 
opuścić miasto – powiedział, a  ten sam sługa wziął kartkę i  prze-
czytał. Było tam napisane: „To koniec twoich rządów, Teodozjuszu, 
nadszedł czas Adernusa”. Od razu zrozumiał, skąd ten cały pośpiech 
władcy. Kultyści Smoczego Boga chcą obalić Cesarstwo, a wszystkich 
wyznawców Imperializmu wyciąć w pień.

Gdy tylko wyszli z pałacu pod eskortą najlepszych Rex Protec-
torus, ich oczom ukazał się straszny widok. Cała stolica stała w pło-
mieniach. Dzielnica szlachecka leżała w  gruzach, a  po części miasta 
przeznaczonej dla biedaków pozostały tylko dopalające się zgliszcza. 
Najstraszniejszy był widok płonącej Wielkiej Katedry Złotego Orła, 
najważniejszej świątyni Imperializmu na całym kontynencie. Wszę-
dzie roiło się od uzbrojonych ludzi ze znakiem smoka na piersiach. 

Oskar Sołtys
Urodził się 20 lipca 2001 r. w Wejhe-

rowie, ale od 13 lat mieszka w Rze-
szowie, gdzie jest uczniem III klasy 
Gimnazjum nr 11. Uwielbia literaturę 
fantastyczną. Pasjonat historii, w szcze-
gólności starożytnego Rzymu. 

Debiut
Straż przyboczna ledwo dawała radę ich trzymać na dystans, a gwar-
dzistów ciągle ubywało, w  przeciwieństwie do napastników. Cesarz, 
mimo przerażenia w  oczach, dalej wyglądał dostojnie i  władczo. Był 
wysokim, dość szczupłym mężczyzną o brązowych włosach i ciemnych 
oczach. Ubrany w szkarłatny płaszcz z wyszytym na nim złotym or-
łem i długim mieczem u boku, szedł szybko za przewodnikiem, który 
wprowadził całą grupę poza obszar walk, gdzie mogli chwilę odpocząć.

Z  całej gwardii Rex Protectorus, pierwotnie składającej się ze 
stu ludzi, pozostało już tylko dwunastu. Razem z cesarzem poszło też 
czterech sług. Wezwał do siebie jednego z nich, tego samego, który mu 
towarzyszył w komnatach, gdy dostał tę straszną wiadomość.

– Podejdź, jak się nazywasz? – zapytał
– Zwą mnie Kancjusz – odpowiedział.
– A więc, Kancjuszu – zwrócił się do niego – jeżeli nie uda mi 

się uciec, będziesz musiał go wziąć ze sobą i ukryć najlepiej jak tylko 
potrafisz – powiedział i podał mu swój miecz. Kancjusz ostrożnie go 
chwycił i owinął płaszczem, po czym zarzucił sobie na plecy. Biła od 
niego jakaś dziwna energia, która sprawiała, że stawały mu włosy na 
karku, ale o nic nie pytał. Wkrótce trzeba było ruszać dalej, co było 
łatwiejsze, bo było ich na tyle mało, że nikt nie zwracał na nich uwa-
gi. Oczywiście było kilku takich, którzy zaatakowali, ale gwardziści 
radzili sobie z nimi bez trudu. Gdy dotarli pod jedną z pomniejszych 
bram w murach zewnętrznych, już na nich czekał powóz, który nie 
wyglądał na godny władcy Cesarstwa, ale przynajmniej może wezmą 
ich za zwykłych szlachciców. Wtedy za nimi rozległy się jakieś krzyki:

– Tam są! Gonić ich!
Rex Protectorus ustawili formację, by spowolnić prześladowców. 

Cesarz szybko wskoczył razem ze służbą do powozu i kazał woźnicy 
jechać. Z tyłu powoli cichły odgłosy walki i już myśleli, że uciekli po-
goni, gdy nagle usłyszeli krzyki z prowincjonalnym akcentem i rżenie 
koni. Woźnica przyspieszył jeszcze bardziej, ale dźwięki nie ustawa-
ły, a wręcz się zbliżały. „A więc tak skończę – pomyślał Kancjusz. – 
Uciekając z rodzinnego miasta, zabity przez plugawych wyznawców 
Adernusa”. Wtedy, tuż przed mostem, cesarz wypchnął go z powozu 
prosto do rzeki. 

Konie się zatrzymały, a  imperator wyszedł i  stanął ze swoimi 
prześladowcami twarzą w twarz. Kancjusz oglądał tę scenę z brzegu 
rzeki porośniętego gęstą roślinnością, gdzie słyszał wszystko dosko-
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Poeta, krytyk literacki, eseista, wy-
kładowca w  Uniwersytecie Rzeszow-

skim. Współzałożyciel i  były red. nacz. 
„Frazy” i „Nowej Okolicy Poetów”. Wydał 
siedem książek poetyckich, m.in. Dom 
i  świat, Samotny zielony krawat, Elegie 
dębowieckie, Lamentacje syna ziemi, 
Szczęśliwie powieszony. W przygotowaniu 
Wiersze dla bezdomnych i  wydrążonych 
oraz Palę Rzeszów. Tłumaczony na kilka 
obcych języków. Członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich.
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Akt Afrodyty

Anielski akt Afrodyty
abisalne arcydzieło
abstrakcja absolutu
apogeum arogancji

Adamowe audytorium
adoruje anonimowych aktorów
adepci architektury antyku
alabastrowym akcentem
afirmują
anielski akt Afrodyty

Jeśli jest

Jechali jednym jaguarem

jedli jajka jabłka jagody
jednak jałmużna jednogroszówki
jęczała jadowitością

jakże jesteśmy
jednokomórkowi
jednoocy
jednoaktowi

jeśli jesteś jak ja
jaśnieję
jeśli jesteś jasnowidzem jutra
jest jutro

jeśli jesteśmy jako jedno
jest Jeruzalem

Aleksandra Piguła

Urodzona 12 sierpnia1968 roku. 
Członkini Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Mieleckiej im. Władysława 
Szafera w  Mielcu i  należącej do niego 
Grupy Literackiej ,,Słowo”. Publikowała 
w  almanachach, czasopismach literac-
kich i  internetowych witrynach, które 
prowadzi. Debiutancki tomik poezji 
Kropla wydała w  2012 roku. Potem ko-
lejne trzy: Dłonie (2013), Skrzydła (2014), 
Karuzela (2015) i najnowszy zbiór Strofy 
na... (2016), z którego pochodzą publiko-
wane poniżej wiersze. 

Dzieci Dionizosa

Dążysz do dobrostanu
dobrze

dlatego
dzielisz dolary
darujesz długi
dziękujesz dobrym duchom

dając dostajesz dobro
dzieląc drobnostki
dotykasz diamentów duszy

doskonałości doświadczają
dzieci Dionizosa

Wszyscy

Wszyscy walczymy
wyjemy
wydymamy wargi
wiemy wiele
więcej
wychodzimy wyżej
wołamy wasza wina
wypijamy więcej wódki
wytrawne wina
występujemy
wierzymy Wszechmogącemu
wybiórczo wróżkom

wszyscy wzrastamy
wpisani w wibracje wszechświata

Myśląc o Kresach

Móc cofnąć rolkę filmu,
zanim ruszy ku zabijaniu…
Nim przestrzelą obłoki,
rozbebeszą pola
a różowe panny
trafią do szarych fotografii…
Zanim tłumy spakują tobołki
i w pośpiechu,
w osłupieniu,
w obłędzie
wsiądą do bydlęcych wagonów.

Zdążyć przed schyłkiem.
Przed tym, co przyjdzie
na wyniosłe katedry,
na płaską codzienność.
Niechby pozostali
w pozycji przed zdradą,
przed torem kuli,
przed ciosem siekiery…

Odsunąć bolesne dekady,
zanim kamienne lwy
zawyją na trwogę.
Nim wytoczy łzę
gorzkie wniebozwątpienie…

II 2013

Teresa Paryna

Urodziła się w Sośnicy Jarosławskiej w ro-
dzinie przesiedleńców z  miejscowości 

Czyszki koło Lwowa, mieszka w  Przemy-
ślu. Zadebiutowała w  1987 r. w  „Zielonym 
Sztandarze”. Jest autorką 17 zbiorów wierszy 
oraz laureatką wielu konkursów poetyckich. 
W 2001 r. wstąpiła do rzeszowskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich, gdzie obecnie 
pełni funkcję skarbnika. W  jej twórczości 
ważne miejsce zajmuje tematyka kresowa. 
Prezentowane wiersze pochodzą z  tomu Od 
bólu do nadziei…

Z pobytu we Lwowie

Próżno szukam żydowskich kupców,
u których Matka kupowała
dubetowe chusteczki.
Pytam najstarszych drzew,
wsłuchuję się w bruk Łyczakowskiej –
może coś powie – 
przecież tyle historii
na swym grzbiecie dźwiga!
Na pewno rozpoznam
młody rytm Matczynych kroków,
śpiewny bałak Ojca…

Ujmuję wszystko w jedwab czułości.

Ale czy to na pewno to miasto?
Tamte okna już zgasły.
Bliscy zamieszkali w albumach.
Nawet lwy stąd wyprowadzono…
Tylko pamięci
nie udało się aresztować,
prawdy zakneblować,
myśli przepędzić,
sercom zakazać…

XII 2014    

nale. Jedna z postaci zeszła z konia i ściągnęła hełm. Ku jego zasko-
czeniu był to jeden z  dowódców wojskowych Cesarstwa – Kwintus 
z Eangradu. 

– A więc to ty stoisz za spaleniem Adenheim. Mogłem to prze-
widzieć – powiedział cesarz.

– Ale nie przewidziałeś – odparł zdrajca. – A to kolejny dowód na 
to, że nie jesteś wart tej korony. – I brutalnie ściągnął ją z głowy władcy.

– Może i nie jestem wart, ale wiem, że to nie o nią chodzi.
– Jakbyś mi czytał w myślach – wyciągnął miecz i przystawił do 

gardła cesarzowi. – A teraz, Teodozjuszu III, o wielki władco najpo-
tężniejszego państwa ludzi, gdzie masz swój miecz?

– Nigdy go nie dostaniesz, gnido Adernusa! – krzyknął dumnie. 
– Szkoda, bo to była jedyna rzecz, która sprawiała, że jesteś coś 

wart – odparł zimnym tonem i zamachnął się mieczem. Głowa im-
peratora odpadła od reszty ciała i poturlała się pod nogi Kwintusa. 

Kancjusz był wstrząśnięty, ale wiedział, że jeżeli tu zostanie, 
to go znajdą i ofiara Teodozjusza pójdzie na marne. Przekradł się do 
drogi i wchodząc do lasu ostatni raz spojrzał na płonące Adenheim, 
niegdyś najwspanialsze miasto zbudowane przez ludzi.

Długo wędrował i  w  końcu trafił do niewielkiego miastecz-
ka zwanego Argon. Sprzedał swoje stare dostojne szaty i kupił małe 
gospodarstwo na skraju miasta. Miecz, który dostał od Imperatora, 
zakopał za domem. Myślał, że to pomoże mu zapomnieć o tym, co wi-
dział, ale te wspomnienia męczyły go przez długi czas. Po roku miesz-
kania w Argonie znalazł sobie żonę i miał z nią kilkoro dzieci. Powoli 
myśli o powstaniu Kultu Adernusa w Adenheim przemijały, ale nigdy 
go całkowicie nie opuściły. Opowiedział o  tych wydarzeniach tylko 
swojemu najstarszemu synowi, a  na łożu śmierci poprosił go, żeby 
przekazał tę opowieść swojemu najstarszemu synowi, a on swojemu 
i tak dalej dopóki jego rodzina będzie trwać. 
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Anna Wiślińska

Inauguracja nowego sezo-
nu artystycznego w  Fil-

harmonii Podkarpackiej 
już niebawem, bo 30 wrze-
śnia 2016 r. Solistą koncertu 
będzie wybitny pianista – 

Janusz Olejniczak, który sławę zyskał dzięki 
nagrodzie na Międzynarodowym Konkur-
sie Chopinowskim w 1970 roku i dziś wciąż 
ceniony jest w kraju oraz za granicą przede 
wszystkim jako znakomity interpretator mu-
zyki Chopina. Orkiestrę Symfoniczną Fil-
harmonii Podkarpackiej poprowadzi Marek 
Pijarowski.

Pierwszym akordem programu będzie 
muzyka Fryderyka Chopina, bo jak pisał 
Stanisław Moniuszko „to co narodowe, to co 
powstałe na tej ziemi nigdy podobać się nie 
przestanie”. Janusz Olejniczak wykona mi-
strzowski Koncert fortepianowy f-moll napi-
sany ręką 19-letniego Fryderyka, ulubieńca 
sal koncertowych i  modnych salonów XIX-
-wiecznej Warszawy. Utwór ukształtowany 
został przez popisową technikę stylu brillant, 
którą Chopin doprowadził do doskonałości, 
a nawet więcej – wzniósł się bowiem ponad 
wirtuozerię, wypełniając muzykę indywi-

PIERWSZY AKORD W FILHARMONII
Na inaugurację nowego sezonu artystycznego

dualną ekspresją. Koncert uskrzydlony zo-
stał uczuciem pierwszej miłości Chopina do 
Konstancji Gładkowskiej  i  ozdobiony naro-
dową nutą – najbardziej „polskie” z  trzech 
części Koncertu jest finałowe rondo, oparte 
na dwóch tematach; kujawiakowym refrenie 
i mazurkowych epizodach.

W drugiej części wieczoru zabrzmi roz-
budowane dzieło Wojciecha Kilara napisane 
„ku pokrzepieniu serc” – III Symfonia „Sep-
tember Symphony”. Dzieło będące hołdem 
ofiarom zamachów 11 września 2001 roku na 
World Trade Center w Nowym Jorku bazuje 
na motywach muzyki gospel, amerykańskich 
hymnach i pieśniach patriotycznych, w  tym 
słynnej America, the Beautiful Samuela A. 
Warda. „Niezależnie od przesłania – wyja-
śniał Wojciech Kilar – starałem się, jak Jan 
Styka malujący Matkę Boską, tworzyć Sep-
tember Symphony nie na kolanach, ale do-
brze. I  myślę, że powstał utwór porządnie 
napisany, w  tradycyjnym stylu. Chyba mu-
siałem dojrzeć do pogodzenia się z klasyczną, 
czteroczęściową formą symfonii, z  jej wyra-
zistą narracją. Zresztą ona zawsze była dla 
mnie najważniejsza”.

Z  imponującym dziełem Kilara zmie-
rzy się Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Podkarpackiej, która w  nowym sezonie ar-
tystycznym współpracować będzie z gronem 
uznanych dyrygentów i  solistów, m.in. Łu-
kaszem Borowiczem, Pawłem Przytockim, 
Massimiliano Caldim, Jakubem Jakowiczem, 
Kają Danczowską i Valentiną Igoshiną.

   Anna WIŚLIŃSKA

Janusz Olejniczak

Andrzej Piątek

Artur Ruciński, Gra-
żyna Brodzińska, 

Tomasz Kuk i  Katarzyna 
Oleś-Blacha określali wy-
soki poziom 50. Festiwalu 
im. Jana Kiepury w Kryni-

cy, który odbył się w dniach 13–20 sierpnia. 
Na koncercie „Kiepura i co dalej?” wyróżniał 
się piękny sopran 24-letniej krośnianki Oli 
Szmyd, absolwentki wokalistyki 
krakowskiej Akademii Muzycz-
nej, co tradycyjnie licznie zgro-
madzeni melomani z  Podkarpa-
cia z  satysfakcją nagradzali rzę-
sistymi brawami. 

Największym wydarzeniem 
był kunsztowny popis reprezen-
tantów ścisłej polskiej wokalnej 
czołówki: Katarzyny Oleś-Bla-
chy, Artura Rucińskiego i  To-
masza Kuka, którym towarzy-
szyły orkiestra Sinfonia Iuventus 
i chór Polskiego Radia w Krako-
wie pod Piotrem Wajrakiem. 
Koncert „Aria dla Krynicy”, ro-
dzaj hołdu dla patrona festiwalu 

ŚLADEM KIEPURY
Po dobrą energię do Krynicy

w 50. rocznicę śmierci, zawierał dużo dobrej 
i  szczególnej energii, właściwej nielicznym 
doznaniom w obcowaniu ze sztuką. Na trzy-
ipółgodzinny koncert złożyły się 22 najpięk-
niejsze arie operowe. Publiczność owacjami 
często wyrażała zachwyt, w napięciu oczeku-
jąc na występ zwłaszcza Artura Rucińskiego, 
który imponująco aktualnie robi zawrotną 
karierę w Metropolitan Opera w Nowym Jor-
ku, ale znalazł czas, żeby zaśpiewać w Kryni-
cy, pomiędzy swoimi koncertami w Weronie 

i Paryżu. Wielu melomanów, także z Rzeszo-
wa, przyjechało głównie po to, żeby go po-
słuchać. Nie zawiedli się. Sporo z  wykonań 
Rucińskiego, jak i  pozostałych śpiewaków, 
można było zaliczyć do najlepszych, jakie 
w ostatnich latach dało się słyszeć na żywo. 
Były to arie z oper francuskich, jak Carmen 
Bizeta, Werter Masseneta czy Faust Gouno-
da, i  włoskich: Norma Belliniego, Rigoletto, 
Trubadur i Traviata Verdiego oraz Madame 
Butterfly i Turandot Pucciniego. Był też Mo-
niuszko, z arią Miecznika, w zwartej, dyna-
micznej i klarownej muzycznie interpretacji 
Rucińskiego oraz Aria z  kurantem, którą 
zaśpiewał porywająco Tomasz Kuk, obie, 
jak wiemy, ze Strasznego dworu. Największe 
brawa podczas całego koncertu otrzymał 

Ruciński za Figara z Cyrulika se-
wilskiego Rossiniego. Arię tę za-
śpiewał na poziomie światowym, 
z  niespotykanym dynamizmem, 
w  imponującym tempie, ale ab-
solutnie bez szkody dla percep-
cji. Okrzykom i brawom nie było 
końca. Publiczność wymusiła na 
artyście, żeby zaśpiewał to samo 
po raz drugi, co uczynił, choć ze 
względu na szczególne napięcia 
głosowe i  emocjonalne było mu 
trudno. Także dwukrotnie słyn-
ną arię Nessun dorma z Turando-
ta Pucciniego, z  wielką precyzją 
głosową i  ujmującym liryzmem 
śpiewał Tomasz Kuk. Katarzy-
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Młodzi  polscy soliści finałowego koncertu: Aleksandra Szmyd – sopran, Szymon 
Mechliński – baryton, Katarzyna Nowosad – mezzosopran, Alexander Pinderak 
– tenor, solista Opery Wiedeńskiej, Filimowska-Wolfinger – sopran, Emil Ławecki 
– tenor, Anna Choczaj – sopran
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na Oleś-Blacha wrażliwością i mistrzowską 
perfekcją ujęła publiczność arią Casta diva 
z  Normy Belliniego. A  razem z  Agnieszką 
Rehlis zebrały zasłużone brawa za słynny 
duet kwiatów z Lakme Delibes. Długo okla-
skiwano za arię La Calunia z Cyrulika sewil-
skiego Rossiniego występującego z nimi Jac-
ka Ozimkowskiego.

Fascynacją festiwalową okazał się wy-
stęp Grażyny Brodzińskiej, od lat wielu 
(tak!) niekwestionowanej primadonny pol-
skiej operetki i  musicalu. Koncert „Grażyna 
Brodzińska i jej goście” potwierdził jej wielki 
profesjonalizm, niezmienną jakość i  barwę 
koloraturowego sopranu, wdzięk i  już nie-
często spotykaną klasę sceniczną i taką samą 
w kontaktach towarzyskich. Brodzińska śpie-
wała klasyczną operetkę i  standardowe hity 
wszelkich gatunków. Obok znanego czarda-
sza z Damy z portretu, słynnych arii Wielka 
sława to żart i  Usta milczą, dusza śpiewa, 
swój największy przebój Arię ze śmiechem. Po 
utwory w  latynoskim klimacie, jak Besame 

mucho czy Aquarela de Brasil, przeboje Moon 
river, Can you fell the love tonight i O sole mio!. 
Pięknym gestem artystki było poświęcenie 
swego koncertu Bogusławowi Kaczyńskie-
mu, który przeorganizował i szereg lat z wiel-
kim rozmachem prowadził Festiwal Kiepury 
w Krynicy, jak wcześniej i po części równole-
gle Festiwal Muzyki w Łańcucie. Brodzińska 
czarowała śpiewem, ale również szykownymi 
toaletami. Do każdego utworu miała inną. 
Chabrową uszyto specjalnie na tegoroczną 
Krynicę. Publiczność, która tłumnie wypeł-
niła Pijalnię Wód, była zachwycona. Brawom 
i owacjom nie było końca. Brodzińska zapro-
siła do swojego koncertu operowego tenora 
Andrzeja Lamperta, Janusza Krucińskiego, 
aktora i wokalistę, oraz Marcina Jajkiewicza, 
śpiewaka jazzowego. 

Koncert duetów operetkowych „Przy 
mnie Ty, przy Tobie ja”, młodych, ale już zna-
nych śpiewaków, był utrzymany w  nastroju 
podobnym. Zachwycała delikatnym sopra-
nem i  ujmującym obejściem scenicznym 
Renata Drozd. Mniej zachwycał śpiewający 
wyeksponowanie i ostrym tenorem Tadeusz 
Szlenkier. Bawili publiczność świetni profe-
sjonalnie i doskonale z sobą zgrani Anna La-
sota i Jakub Oczkowski, którzy bardzo uda-
nie wcielali się w Martę Eggerth i  Jana Kie-
purę, śpiewając i objeżdżając w otwartym do-
dge’u z 1917 r. deptak każdego dnia. W kon-
wencji zbliżonej był też koncert „Z  kraju 

tenorów” młodych Hiszpanów: Francisco 
Corujo, Orlando Niża i Jose Luisa Soli. Śpie-
wała z nimi mieszkająca w Hiszpanii Iwona 
Sobotka, która prowadziła koncert wspiera-
na przez telewizyjnego prezentera Conrado 
Moreno, Hiszpana mieszkającego w  Polsce. 
Tańczyli Hiszpanie, grała Krakowska Orkie-
stra Symfoniczna, śpiewał chór Polskiego Ra-
dia, dyrygował Oliver Diaz z Madrytu.

Festiwalowy finał w koncercie „Kiepura 
i  co dalej?” wykorzystali sprawnie i  brawu-
rowo bardzo młodzi, utalentowani artyści, 
wybrani spośród innych przez Ryszarda 
Karczykowskiego, wielkiego tenora, którego 
głosem do niedawna zachwycali się melo-
mani w  prestiżowych salach koncertowych 
i teatrach operowych na świecie, obecnie pe-
dagoga cenionego i lubianego przez młodzież 
artystyczną, a publiczności Muzycznego Fe-
stiwalu w Łańcucie znanego z fantastycznego 
recitalu przed laty w  rzeszowskiej katedrze. 
Słuchając młodych, świeżych, znakomicie 
ustawionych i  świetnie szkolonych głosów, 
można było być całkowicie spokojnym o losy 
polskiej wokalistyki operowej, która nie ma 
prawa zejść ze światowego piedestału! Do-
wiedli tego w Krynicy Anna Choczaj, Anna 
Filimowska-Wolfinger, Aleksandra Szmyd, 
Katarzyna Nowosad, Emil Ławecki, Szy-
mon Mechliński oraz nieco starszy od nich 
Aleksander Pinderak, w  repertuarze naj-
piękniejszych arii i  duetów z  oper, operetek 
i musicali. Każde z nich reprezentowało od-
mienną barwę głosu i temperament scenicz-
ny. Doskonale prezentowała się na ich tle 

Ola Szmyd, rodem z Krosna, która kończąc 
niemal równolegle wokalistykę na krakow-
skiej Akademii Muzycznej i prawo na UJ już 
zakwalifikowała się na dalsze studia wokalne 
w Wiedniu. W Krynicy publiczność doceniła 
jej sopran lekki i powabny połączony z natu-
ralnym wdziękiem. Nagradzając brawami za 
błyskotliwą, precyzyjnie kontrolowaną ka-
skadę dźwięków w arii Julietty z Romea i Ju-
lii Gounoda i wrażliwe wykonanie piosenki 
Memory z  Kotów Webbera. Publiczność 
uhonorowała młodych artystów owacją na 
stojąco. Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy, 
podkreślił, że ten koncert, jak i cały festiwal, 
był możliwy dzięki zaangażowaniu Ryszarda 
Karczykowskiego i  Stanisława Krawczyń-
skiego, profesorów krakowskiej Akademii 
Muzycznej, oraz Wojciecha Króla, dyrek-
tora Centrum Kultury w Krynicy. Od siebie 
dodam, że człowieka bardzo kompetentnego 
i  życzliwego. Przyszłoroczny festiwal odbę-
dzie się w  dniach 12–19 sierpnia i  weźmie 
w nim udział syn Jana Kiepury John Thade, 
który w tym roku był honorowym gościem. 

Cóż więcej? Ważne festiwalowe miej-
sce zajmował w programie koncert „Mozart, 
mistrzowska kolekcja”, z  udziałem wokal-
nym Aleksandry Zamojskiej i Krakowskiej 
Orkiestry Kameralnej pod Stanisławem 
Krawczyńskim w kościele w Czarnym Poto-
ku, a oprócz niego: plenerowy pod „Patrią”, 
gdzie grała Krynicka Orkiestra Zdrojowa 
pod Mieczysławem Smydą, zgromadził kilka 
tysięcy słuchaczy; niezapowiedziane spotka-
nie z wielką gwiazdą opery Małgorzatą Wa-
lewską w Starym Domu Zdrojowym; tamże 
recital doskonałego barytona Stanisława 
Kufluka; urokliwe widowisko z  Teatru Ży-
dowskiego w  Warszawie Kamienica na Na-
lewkach; wieczór z  Edytą Geppert w  Pijalni 
Wód; spektakl Wesołej wdówki przywieziony 
z Opery Śląskiej. Ważnym punktem progra-
mu były codzienne spotkania z  artystami 
w  Starym Domu Zdrojowym organizowane 
przez krakowskie Stowarzyszenie „Aria”. 
Było na poważnie i na wesoło, w sumie cie-
kawie i urokliwie.

   Andrzej PIĄTEK

Grażyna Brodzińska i Andrzej Lampert

Artur Ruciński i dyrygent Piotr Wajrak

Anna Lasota i Jakub Oczkowski w kabriolecie
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Andrzej Szypuła

Minęło pół wieku od 
zakończenia nie-

zwykłego przedsięwzięcia 
– czternastoletniej dzia-
łalności Studia Operowe-
go pracującego w  latach 

1952–1966 przy Wojewódzkim Domu Kul-
tury w  Rzeszowie. A  wszystko zaczęło się 
od Halki, dramatycznej opery Stanisława 
Moniuszki, która tak urzekła animatorów 
rzeszowskiej kultury muzycznej z  Alojzym 
Łazarkiem na czele, że wzięli się z tym nieła-
twym dziełem za bary i wystawili!

Cóż to było za wydarzenie! Próby trwa-
ły ponad rok i wreszcie – premiera! 20 lutego 
1954 roku na scenie sali widowiskowej Woje-
wódzkiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 7 
w  Rzeszowie popłynęły dźwięki uwertury. 
A potem – arie, duety, sceny zbiorowe, chór, 
balet, orkiestra, które tak urzekły rzeszowską 
publiczność, że Halkę wystawiono, łącznie 
z wyjazdami w teren, ponad 100 razy!

Warto przypomnieć wykonawców rze-
szowskiej premiery: Stolnik – Kazimierz 
Wolan – bas baryton, Zofia – Lidia Turków-
na – sopran, Janusz – Kazimierz Kurzeja 
– baryton, Halka – Janina Maciejewska – 
sopran, Jontek – Paweł Brzozowski – tenor, 
Dziemba – Stanisław Chciuk – baryton, Gó-
ral – Bolesław Faff – tenor, I szlachcic – Mar-
cin Krawczyk – bas, II szlachcic – Walter 
Rzadkiewicz – tenor.

Próby wokalne z  solistami prowadziła 
Maria Świeżawska z  pomocą korepetytora 
Kazimierza Fica, balet przygotowała Boże-
na Niżańska, w  reżyserię zaangażował się 
rzeszowski aktor Witold Gruszecki, sceno-
grafię opracowała Stefania Stoińska, Zdzi-
sław Furman i Zbigniew Rozum, konsultacji 
wokalnych udzielała śpiewaczka Opery By-
tomskiej Olga Didur, a duszą całego przed-
sięwzięcia był Alojzy Łazarek, dyrygent rze-
szowskiej premiery. 

Jerzy Dynia w  artykule pt. Rzeszow-
ska „Halka” w  „Widnokręgu”, dodatku do 

SZUMIĄ JODŁY NA GÓR SZCZYCIE
Studio Operowe w Rzeszowie odradza się!

„Nowin Rzeszowskich” nr 3/1984, tak pisze 
o  rzeszowskim wydarzeniu artystycznym: 
„Dla tego miasta [Rzeszowa] było to, jak na 
ówczesne czasy, wydarzenie wręcz sensacyj-
ne, bowiem spektakl został wystawiony spo-
łecznym sumptem, a  skupienie wokół siebie 
naraz solistów, chóru, baletu, orkiestry wy-
magało nadludzkiej energii”.

Znakomite recenzje i  wielkie uznanie 
publiczności zebrała odtwórczyni tytuło-
wej roli Halki Janina Pasierb-Maciejewska 
(1924–1992), wielka miłośniczka śpiewu 
i  muzyki. Od 1959 roku pracowała w  orga-
nizacji widowni Państwowej Orkiestry Sym-
fonicznej w  Rzeszowie, oddana animatorka 
chóru i  całej działalności rzeszowskiej Fil-
harmonii, łącznie z Muzycznym Festiwalem 
w Łańcucie. Rola Halki była spełnionym ma-
rzeniem jej życia.

Wysokie uznanie zdobył także Ka-
zimierz Wolan, bas baryton pochodzący 

z  Grodziska koło Strzyżowa, znakomity so-
lista Opery Bytomskiej, którego życie i dzia-
łalność artystyczną opisałem w  „Kamerto-
nie” nr 58/2014, s. 125–135. To właśnie rola 
Stolnika w  rzeszowskiej Halce stała się po-
czątkiem jego wspaniałej kariery.

Do dziś z  rozrzewnieniem o  rzeszow-
skiej Halce wspomina Lidia Szypka, wówczas 
Lidia Turkówna – sopran, świetna odtwór-
czyni roli Zofii. Jakiż to był wtedy zapał i ra-
dość z  każdego spektaklu! Szkoda tylko, że 
czas tak szybko mija i sporo artystów tamtej 
premiery śpiewa już w chórach niebieskich.

 Sukces rzeszowskiej Halki dał asumpt 
do dalszych spektakli. W  ciągu czternastu 
lat działalności Studia Operowego w Rzeszo-
wie wystawiono ich dziesięć – cztery opery, 
cztery operetki i  dwa wodewile. Warto je 
wymienić, w  kolejności, jak były realizowa-
ne: Halka S. Moniuszki, Tosca G. Pucciniego, 
Niespokojne szczęście J. Milutina, Krakowia-
cy i  Górale J. Stefaniego, Cnotliwa Zuzanna 
J. Gilberta, Zamek na Czorsztynie K. Kur-
pińskiego, Zaporożec za Dunajem S.  Hu-
łak-Artemowskiego, Królowa przedmieścia 
W.  Powiadowskiego, Sprzedana narzeczona 
B.  Smetany, Trombita J. Milutina. Po ostat-
niej premierze zespół Studia Operowego 
w Rzeszowie wpadł w ostry kryzys, który do-
prowadził do upadku tej instytucji.

Pisząc o  Studio Operowym w  Rzeszo-
wie, jakże nie wspomnieć o Helenie Maroń 
(1936–1996), rzeszowskiej śpiewaczce, za-
służonej animatorce Studia Operowego, od-
twórczyni tytułowej roli Marzenki w operze 
pt. Sprzedana narzeczona B. Smetany wy-
stawionej przez Studio w 1962 roku. Razem 
z nią przygotowałem do „Kamertonu” nr 1/2 
(24–25)1996 publikację pt. „Studio Operowe 
w  Rzeszowie (1952–1966)” na podstawie jej 
pracy dyplomowej pt. Sukces Studia Opero-
wego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie w latach 1952–1966 napisanej w 1978 
roku w  Państwowym Zaocznym Studium 
Kultury i  Oświaty Dorosłych w  Krakowie 
pod kierunkiem mgr Zofii Weberowej.

Gwoli historycznej prawdy warto wspo-
mnieć, iż próby organizacji teatru muzyczne-
go w Rzeszowie po II wojnie światowej, bar-
dzo zresztą udane, miały miejsce w  Teatrze 
Ziemi Rzeszowskiej (obecnie im. Wandy Sie-
maszkowej). W dniu 12 kwietnia 1945 roku 
Teatr wystawił operetkę Miłość na Marsie 
z  librettem i  do muzyki rzeszowskiego mu-
zyka Antoniego Kleeberga, wkrótce pojawi-
ły się nowe – Manewry miłosne Aleksandra 
Turskiego z  muzyką Antoniego Graziadio, 
Jaś u  raju bram Mariana Hemara w  opra-
cowaniu muzycznym Antoniego Graziadio 
i Neonilli Kilar, Poskromienie żon M. Hone-
requina z towarzyszeniem orkiestry jazzowej 
Tadeusza Skoczyckiego, Rozkoszna dziewczy-
na R. Benatzky’ego, Jadzia wdowa R. Rusz-
kowskiego, Musisz być moją Verneya.

Kolejne próby teatralno-muzyczne 
podjęła Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-

Janina Maciejewska w  premierowym spektaklu 
„Halki” S. Moniuszki w Studiu Operowym w Rzeszo-
wie 20 lutego 1954 roku

Połowa lat 50. ub. wieku. Uczniowie Marii Świeżawskiej, wielu z nich śpiewało w Studio Operowym. Od lewej: 
Władysław Waltoś, Krystyna Trojnar, Kazimierz Wolan, Harasiewiczówna, NN, NN, Maria Świeżawska, za nią Emil 
Kuc, NN, Aniela Pochwat, za nią bas z Jasła, Piotr Magierowski, NN, Stanisław Krata, Janina Maciejewska, NN
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nia im F. Chopina w Rzeszowie, która w 1953 
roku, siłami uczniów i  pedagogów, podjęła 
trud wystawienia opery dziecięcej pt. Cza-
rodziejski kwiat w  reżyserii Wandy Mikuły, 
z librettem i muzyką Bogusławy Ilgner, w in-
strumentacji i  pod dyrekcją Tomasza Pał-
ki. Spektakl wystawiono kilkadziesiąt razy 
z wielkim powodzeniem.

Scena z „Zaporożca za Dunajem” S. Hułak-Artemowskiego; rzeszowska premiera 10 czerwca 1960 r.

Joanna Glazar

Rozpoczynający się we 
wrześniu nowy sezon 

teatralny zespół Maski po-
wita z nowym zapałem do 
pracy i nowym dyrektorem 
artystycznym. W  wyniku 

konkursu został nim Jacek Popławski – ak-
tor i reżyser teatralny, od wielu lat związany 
ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum. 
To właśnie jemu po wysłuchaniu wszystkich 
kandydatów komisja konkursowa postano-
wiła powierzyć artystyczne stery teatru. 

Jacek Popławski zamierza postawić na 
„teatr wrażliwy i  uważny”. W  teatrze przy 
ulicy Mickiewicza 13 w  Rzeszowie jest on 
bardzo dobrze znany. To w  Masce stawiał 
swoje pierwsze kroki na scenie po skończe-
niu szkoły teatralnej i był z nią związany do 
2004 roku. Na deskach Maski przygotował 
pierwszy spektakl w swojej reżyserii (Dzikie 
łabędzie, premiera marzec 2004).

Jaka będzie Maska pod artystycznymi 
rządami Jacka Popławskiego? Mamy nadzie-
ję, że fascynująca, ważna i inspirująca zarów-
no dla widzów, jak i zespołu teatru i współ-
pracujących z nią twórców.

Jacek Popławski zajmie miejsce po Je-
rzym Janie Połońskim, który był dyrektorem 
artystycznym Maski do czerwca tego roku.

   Joanna GLAZAR
Teatr Maska w Rzeszowie

TEATR WRAŻLIWY I UWAŻNY
Jacek Popławski nowym dyrektorem artystycznym Maski

JACEK POPŁAWSKI jest absolwentem wro-
cławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, w  latach 2002–2004 
występował jako aktor lalkarz w Teatrze Ma-
ska w Rzeszowie, od 2004 roku był aktorem 
Śląskiego Teatru Lalki i  Aktora Ateneum 
w  Katowicach. Reżyser teatralny (spekta-
kle w  Teatrze Dzieci Zagłębia w  Będzinie, 
Teatrze im. Adama Mickiewicza w  Często-
chowie, Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ate-
neum i  Teatrze Ptak). W  2009 r. ukończył 
podyplomowe studia menadżerów kultury 
w  Akademii Ekonomicznej w  Katowicach. 
W  październiku 2015 r. odznaczony został 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 
Od września 2016 r. jest dyrektorem arty-
stycznym Teatru Maska w Rzeszowie.

Wartościowe propozycje z dziedziny te-
atru muzycznego przez wiele dziesiątków lat 
proponowała Estrada Rzeszowska. W  1982 
roku zespół artystyczny tej instytucji przed-
stawił musical pt. Dziewczyna w  deszczu 
w  opracowaniu muzycznym Piotra Furtaka 
i reżyserii Stanisława Wieszczyckiego. A po-
tem przez wiele lat pod wodzą niestrudzone-
go dyrektora Estrady Rzeszowskiej Dariusza 
Dubiela mogliśmy przeżywać w rzeszowskiej 
Filharmonii artystyczne przygody bohate-
rów wspaniałych spektakli operowych, ope-
retkowych i musicalowych, znanych i kocha-
nych przez melomanów na całym świecie.

Ambitne propozycje przedstawił w  la-
tach 90. minionego już XX i na początku XXI 
wieku Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. 
K.  Szymanowskiego w  Rzeszowie: La serva 
padrona G.B. Pergolesiego, Wesele w Ojcowie 
K. Kurpińskiego, Krakowiacy i Górale J. Ste-
faniego, Pielgrzym z  Dobromila W. Lessla, 
Domek trzech dziewcząt F. Schuberta.

Niewątpliwy sukces wspomnianego 
Pielgrzyma z Dobromila W. Lessla, dzieła od-
nalezionego i przywróconego do życia przed 
dr Annę Szałygę-Kuźmę (24 przedstawienia 
w kraju i za granicą), a  także Domku trzech 
dziewcząt F. Schuberta, przyczyniły się do in-
tegracji zespołu wokalno-aktorskiego i  wy-
pracowania dobrego, profesjonalnego pozio-
mu artystycznego. Czy nie zabraknie zapału? 
Miejmy nadzieję, że piękno muzyki i teatru, 
zespolone razem, życzliwość i  sympatia pu-
bliczności, pomogą przezwyciężyć wszystkie 
trudności.

A teatr muzyczny to nie żarty! Wymaga 
od wykonawców pełnego oddania, dyscypli-
ny, połączenia trudnej sztuki wokalnej z ak-
torstwem, ruchem scenicznym, orkiestrą. 
Opiekę artystyczną i organizacyjną nad od-
rodzonym Studiem Operowym w Rzeszowie 
zapewniają: Wojewódzki Dom Kultury i re-
zydujące w tej instytucji Rzeszowskie Towa-
rzystwo Muzyczne. 

Z  największą przyjemnością, wraz 
z  Wojewódzkim Domu Kultury w  Rzeszo-
wie, pragnę zaprosić Szanownych Meloma-
nów, Miłośników Sztuki na uroczyste otwar-

cie Studia Operowego, któremu w tym roku 
dodaliśmy imię „Halka”, na pamiątkę tamtej 
pierwszej premiery z 1954 roku. Rzecz dziać 
się będzie w  niedzielę 2 października 2016 
roku o godz.18.00 w sali widowiskowej Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w  Rzeszowie. 
Końcowym akordem spotkania będzie pre-

Helena Maroń w  roli Marzenki w  rzeszowskiej pre-
mierze opery „Sprzedana narzeczona” – 17 czerwca 
1962 r.

miera spektaklu pt. La serva padrona, czyli 
Służąca panią G.B. Pergolesiego, w wykona-
niu artystów Studia w reżyserii Jerzego Czo-
snyki. 

   Andrzej SZYPUŁA,
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Arty-
stycznych w  Rzeszo-

wie prezentuje we wrześniu 
dwie interesujące wystawy. 
Będzie to swoista kon-
frontacja dwóch światów 

– malarstwa Magdaleny Nałęcz i rzeźby Jana 
Tutaja. Autorzy wystaw to artyści jednego 
pokolenia, których łączy miejsce pochodze-
nia – Podkarpacie i Rzeszów. Oboje są absol-
wentami rzeszowskiego liceum plastycznego, 
a następnie ASP w Krakowie.

Autorka pierwszej wystawy, Magdale-
na Nałęcz, nazwała ją „Mój pejzaż”. Artyst-
ka urodziła się w  1970 r. Ukończyła PLSP 

WIDOKI ŚWIATÓW
Konfrontacja malarstwa i rzeźby

Nautilis, Kraków. Od 1995 r. jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Przez cały okres pracy twórczej Magda-
lena Nałęcz wspiera instytucje charytatywne 
i  fundacje m.in. Fundację Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”, Fundację Centrum Leczenia 
Szpiczaka, Fundację Art Transfer. – W  ma-
larstwie nie odzwierciedlam zawidzianej rze-
czywistości, ale czerpię z niej to, co mnie in-
spiruje i prowokuje do namalowania obrazu 
– mówi o sobie autorka wystawy. – Przetwa-
rzam rzeczywistość w  wyobraźni, aby móc 
na płótnie stworzyć atmosferę, opowiedzieć 
historię, która wywoła we mnie i w odbiorcy 
emocje. Inspiruje mnie ciągle coś nowego, 
dlatego sięgam po różne środki wyrazu, aby 
precyzyjnie oddać klimat i  swoją fascynację 
tematem. 

Na wystawie zatytułowanej „Mój pej-
zaż” zobaczymy kilka cykli malarskich, któ-
re obrazują wewnętrzny pejzaż wyobraźni 
artystki.

Druga wystawa jest autorstwa Jana Tu-
taja i nosi tytuł „Aspectus” – rzeźba, obiekt, 
rysunek.

Artysta urodzony 26 sierpnia 1969 r. 
w  Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sę-
kowskiego w  1994 r. Pracownik naukowo-
-dydaktyczny macierzystego wydziału. Zaj-
muje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. 
Prace prezentował na siedmiu wystawach 
indywidualnych oraz kilkudziesięciu wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. 
Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Japo-
nia, USA, Portugalia, Norwegia). Brał udział 
w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, 
m.in. w  Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, 
Radomiu, Poznaniu, Przemyślu, Krakowie, 
w  których został laureatem wielu nagród 
i  wyróżnień. Uczestniczył w  kilku między-
narodowych plenerach i  sympozjach rzeź-
biarskich, m.in. w Austrii, Szwajcarii i Turcji. 

– U  podstaw moich poszukiwań arty-
stycznych – mówi Jan Tutaj – leży przeświad-
czenie o złożoności pojmowania przestrzeni 
odczuwanej i  wyobrażonej, rzeczywistości 

Magdalena Nałęcz – „Ogrody dzieciństwa”, olej, 
płótno

odbieranej sensorycznie, a zarazem doświad-
czanej, przetwarzanej i  redefiniowanej języ-
kiem sztuki. To, co dla rzeźbiarza wydaje się 
oczywiste i nieubłagane – trójwymiarowość, 
ciężar, materia, wielowektorowość napięć, 
relacje mas itp. – staje wobec warstwy su-
biektywnych kodów kulturowych, zjawisk 
zapośredniczanych poprzez płynność życia. 
Przestrzeń rzeźby w  rozumieniu fizycznym, 
z jej wszystkimi przynależnymi cechami sty-
ka się z wyobrażonym i zawidzianym.

Z samych wypowiedzi artystów odczy-
tujemy odmienność propozycji, jakie może-
my zobaczyć na tych wystawach. Fascynujące 
jest to, że każde z  nich kroczy własną arty-
styczną drogą, których stykiem jest poszuki-
wanie sposobu na odzwierciedlenie otacza-
jącej nas rzeczywistości, odciskając na niej 
indywidualny rys – twórczy podpis, będący 
śladem aktywnej, rzetelnej i  wnikliwej ob-
serwacji świata. Jego odbicia w zwierciadłach 
odrębnych osobowości. Świata poszukiwane-
go zarówno empirycznie, jak i zmysłowo. 

Niezależnie od efektów tych poszuki-
wań, jakże odmiennych, zauważam zaskaku-
jącą prawdę, istnienia światów, których ludz-
kość poszukuje w kosmosie, na innych plane-
tach, nie zauważając, iż istnieje on w każdym 
z nas. Jego aspectus (widok) zależy od naszej 
duchowości, wrażliwości, umiejętności spoj-
rzenia w głąb siebie, a niekiedy tylko pozwo-
lenia mu przemówić.

   Piotr RĘDZINIAK

Jan Tutaj – „Pozory”, rzeźba, metal oraz materiały 
różne

W naszej literaturze 
właściwie tylko 

jedna książka stanowiła 
nieustanną inspirację dla 

ilustratorów, i  to tych najwybitniejszych – 
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

Pierwsze wydanie poematu ukazało się 
w  Paryżu w  czerwcu 1834 roku. Mickiewicz 
chciał, aby dzieło zostało ozdobione specjalnie 
do niego wykonanymi ilustracjami. Tak się 
niestety nie stało. Wydawca Aleksander Jeło-
wicki, ze względu na koszty, nie mógł spełnić 

ILUSTRACJE ŁOWIECKIE 
 W „PANU TADEUSZU”

Poemat Mickiewicza w obrazach plastycznych

życzenia poety. Pora na wspaniałe ilustracje 
miała dopiero nadejść. Nastąpiło to wtedy, 
gdy stało się możliwe wydanie dzieła w Polsce.

W  połowie XIX wieku upowszechniła 
się w Europie nowa technika ilustratorska – 
drzeworyt sztorcowy. W  Polsce największą 
sławą cieszyli się drzeworytnicy warszaw-
scy, którzy na potrzeby popularnych pism: 

„Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów”, „Wę-
drowca” sporządzali ilustracje według dzieł 
takich artystów, jak bracia Gierymscy, Ma-
tejko, Juliusz Kossak. Byli też tacy, którzy po-
pularność zyskali przede wszystkim dzięki 
drzeworytniczym reprodukcjom.

Wśród nich był Michał Elviro Andriol-
li (1836–1893). Ilustrując tych, których czy-

w  Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem otrzyma-
ła w 1995 r. w pracowni prof. Jana Szancenba-
cha i w pracowni rysunku Sławomira Karpo-
wicza. W 1996 r. otrzymała stypendium Mia-
sta Krakowa oraz II Nagrodę na Konfronta-
cjach Najmłodszych Artystów Krakowskich, 
Myślenice. W  1997 r. została stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Sztuki RP. W 2003 r. 
laureatka I Nagrody – Biennale Małych Form 
Malarskich, Toruń; a wyróżnienie otrzyma-
ła na wystawie „Mały Format 2004”, Galeria 
ZPAP Kraków; „Impresje z podróży”, Galeria 

Sylwia  
Chodorowska-Kozień
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tała jego epoka, wyrażał estetyczne potrzeby 
swego czasu. Tematem życia artysty stał się 
Pan Tadeusz. Lwowski wydawca Henryk Al-
tenberg zamówił w  1879 roku ilustracje do 
poematu u  Andriollego. Pod uwagę zostały 
wzięte zarówno jego renoma, jak i  fakt, że 
jako wychowany w  Wilnie znał doskonale 
tereny, gdzie toczyła się akcja Pana Tadeusza. 
Andriolli sporządził ogółem 60 rysunków, 
w  tym 25 całostronicowych, 10 mniejszych, 

Tadeusz Gronowski – postać dmącego w róg, którą można 
odczytać jako Wojskiego albo myśliwego

Michał Elwiro Andriolli, „(…) niesie w puszczę muzykę i podwaja echem (…)”

Józef Wilkoń zilustrował 
„Pana Tadeusza” pejzażem 

Akwarela Kossaka z 1890 roku przedstawiająca Rejenta i Asesora 
na polowaniu z Kusym i Sokołem, przechowywana w Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

12 winiet i  12 inicjałów rozpoczynających 
tekst każdej księgi. 

Ilustratorem zainteresowanym twór-
czością Mickiewicza był Tadeusz Lucjan 
Gronowski (1894–1990), który pracę nad 
Panem Tadeuszem rozpoczął podczas oku-
pacji. Pierwsze wydanie poematu z  barw-
nymi ilustracjami ukazało się w  1950 roku. 
Gronowski wykonał 12 dużych ilustracji po-
kazujących kluczowe sceny z poszczególnych 

ksiąg oraz 276 winiet. 
Ilustracje zostały 
wykonane akwarelą 
i  gwaszem. Artysta 
zastosował czyste, 
śmiało zestawione ko-
lory. Dla każdej księgi 
wybrał inną tonację.

W  1962 roku 
Adam Mauersberger, 
dyrektor Muzeum 
Adama Mickiewicza 
w  Warszawie, ogłosił 
konkurs na ilustracje 
poematu. Do udziału 
zaproszono jedenastu 

znanych artystów. Zwycięzcą został Józef 
Wilkoń, absolwent krakowskiej ASP i  UJ. 
Malarstwo Wilkonia urzekało rozmachem, 
wysmakowanym kolorem, elegancją kre-
ski oraz urodą przyrody. Wilkoń to mistrz 
koloru. Tworzy tonację nastrojową głównie 
barwami. Jego ilustracje bardzo śmiałe i bar-
dzo osobiste przeciwstawiają się wszelkim 
konwencjonalnym ujęciom plastycznym po-
ematu. 

Należy też wspomnieć o ilustracjach do 
Pana Tadeusza, które nie doczekały się dru-
ku. Otóż poznański księgarz Jan Konstanty 
Żupański (pod koniec lat sześćdziesiątych 
XIX wieku), planując luksusowe wydanie 
Pana Tadeusza, złożył propozycję wykona-
nia ilustracji do utworu Mickiewicza cenio-
nemu i  najlepszemu wówczas ilustratorowi 
Juliuszowi Kossakowi (1824–1899). Artysta 
z zapałem zabrał się do pracy. Wykonał dużą 
część rysunków i złożył je u wydawcy. Jednak 
na skutek ogromnych kosztów Żupański wy-
cofał się z kontraktu. 

   Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Mirosław Grudzień

Władze zaborcze – au-
striackie i  rosyjskie 

– popierały na terenach 
rdzennie polskich wzrost 
liczby ludności obcoję-
zycznej w  polskich mia-

stach i na polskiej wsi, w nadziei na osłabie-
nie patriotycznego żywiołu polskiego. 

Dotyczyło to np. niezbyt licznego osad-
nictwa z  ziem czeskich (okolice Niska, na-
wet odległy Wołyń). Świadczą o  tym liczne 
w południowej Polsce nazwiska Czech, Bem 
(z niem. „Czech/ czeski Niemiec”). Z języka 
czeskiego trafiły wtedy do polszczyzny po-
pularne na obszarach dawnej Galicji tasak, 
masarnia, masarz – ze względu na bliskie 
pokrewieństwo języków czeskiego i polskie-
go z trudem dochodzi nas świadomość, że te 

MOWA POLSKA (3)
„Kukułcze jaja” językowe zaborców i wpływy obcych 

współtowarzyszy niewoli

swojsko brzmiące słowa to nie są słowa czy-
sto polskiego rodowodu…

Gwary tego obszaru notują czeskie furt 
– „ciągle, wciąż” oraz wnet (z czes. hnet). 

Małoruskiego (dziś powiedzielibyśmy: 
zachodnioukraińskiego) pochodzenia jest 
spotykane dziś w  prowincjonalnych sklepi-
kach „dać mi to”.

Do dziś przetrwały z tych czasów spo-
pularyzowane na świecie przez Żydów słowa 
rodem z  terytoriów polskich, z  aszkenazyj-
skiego dialektu jidysz: – sztetl/sztejtł (małe 
miasteczko na polskich kresach, z żydowską 
większością), a  także sztibl/sztibł (chasydzki 
dom modlitwy, inny niż ortodoksyjna rabi-
niczna synagoga). 

Do polskiej mowy potocznej weszły 
wyrazy żydowskie rejwach, bachor, haman, 
chała, meches (wychrzta), szajgiec (pogardl. 
„nie-Żyd” albo „Żyd zasymilowany”). Do 

gwary przestępczej i  łobuzerskiej weszły 
z hebrajskiego trefny, sitwa, siuchta, dintojra; 
z jidysz – git, frajer, ferajna, szpan, kapować 
(donosić), kapcan (biedak), kiepełe (głowa, 
rozum), sziksa/siksa (paniusia). 

Do języka zabaw dziecięcych trafi ła ży-
dowska wyliczanka ene-due-rabe. Do słow-
nika ogólnokrajowej kulturalnej polszczyzny 
weszły słowa klezmer (muzykant żydowski), 
pejsachówka (koszerna śliwówka), szmonces 
(dowcip żydowski), kabała (żydowska „wie-
dza tajemna”… ale u nas już w zmienionym 
znaczeniu, jako „zagmatwanie, zagadka nie 
do odszyfrowania, problem nie do rozwiąza-
nia, kłopot, wróżenie z kart”), ponadto odno-
wione ostatnio przez naszych dziennikarzy 
słowo hucpa (wyrafinowana, nieco zakamu-
flowana bezczelność).

Zadomowiły się też wtedy pewne wy-
razy z  języka włoskiego (przez długi wszak 
okres część Włochów była poddanymi ce-
sarzy austriackich). Są to wyrazy wojskowe 
kapral, kompania, handlowe manko, rabat, 
trata, akont/a conto (zaliczka). 

   Mirosław GRUDZIEŃ





WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
TEORETYCZNIE PREZYDENT

Działo się ostatnio u nas wiele, ale to 
„wiele” nabrało nowego znaczenia. 

Otóż nienawiść jedynie słusznej partii do 
wszystkiego sięgnęła już cmentarzy i obrządku, który wyda-
wał mi się dotychczas świętym, czczenia zmarłych. Asumpt 
do tego dał nikt inny jak sam prezes PiS. Czcząc pamięć 
swego brata podczas którejś tam, kolejnej miesiączki, o prze-
praszam, miesięcznicy, stwierdził, że jak nie będzie zgody na 
postawienie pomnika jego brata przed pałacem, to PiS zmieni 
prawo. Świetnie. Prezes, zwykły poseł z nadania kolesiów ze 
swej partii, a nie narodu, który nie odpowiada za nic, uzur-
puje sobie prawo do szantażu. Ale cieszmy się, że ten mały, 
zakompleksiony człowiek nie ogłosił zamiast miesięcznic ty-
godniówek, czy w porozumieniu ze swym mocodawcą z Kra-
kowa nie pochował swego kota na Wawelu.

Na pogrzebie „Inki” i  „Zagończyka” ONR, bojówka 
PiS, zaatakowała obecnych tam ludzi z KOD. Prowokacja czy 
świadome działanie? A  może tylko wyraz strachu prezesa, 
żeby mu władza nie wymknęła się z rąk. Poniekąd słuszna. 
Bo sprostytuowano już logo Polski Walczącej na gadżetach 
z  okazji rocznicy powstania – na koszulkach, breloczkach 
i  torbach. Ostatnio dołączyły do tego kije baseballowe, któ-
re nad Wisłą służą najczęściej do specyficznej gry ulicznej, 
polegającej na biciu kijami przeciwników politycznych. Nikt 
tego interesu nie chce zatrzymać, wiedząc przecież, że w imię 
interesu robi się z  naszej historii sprzedajną i  tanią dziwkę. 
A fortuna kołem się toczy. Przecież.
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A co na to pan prezydent? A nic. Obywatel powszechnie 
określany jako Maliniak przysięgał, że dochowa wierności 
postanowieniom Konstytucji, podpierając się słowami „Tak 
mi dopomóż Bóg”. Potem siedział cichutko, bez słowa wyja-
śnienia łamał prawo i konstytucję, wiernopoddańczo odda-
ny prezesowi. Choćby wtedy, kiedy było o pomniku Lecha. 
Stwierdził był, że teren przed pałacem jest ich (PiS-u?) i mogą 
sami decydować, co na nim postawić. Złamał prawo, bo teren 
ten jest własnością narodu. A poza tym uśmiechał się, poka-
zywał pierwszą damę i córkę i narzekał na poprzedni rząd. 
A w kampanii obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich 
Polaków. Zaryzykował bym stwierdzenie, że zdradził i kon-
stytucję, i Boga. I dalej to robi.

Chcąc dotrzymać kroku prezesowi, określił autoryta-
tywnie obecność KOD-u na pogrzebie za prowokację. W ten 
sposób obwieścił, że nie wszystkie pogrzeby są dla wszyst-
kich. Wzorem wodza podzielił Polaków według przynależno-
ści partyjnej. 

Pan niby-prezydent poszedł za ciosem, głosząc wszem 
wobec, że po 89 roku „teoretycznie” nie rządził już „ustrój 
tych samych zdrajców, którzy zamordowali Inkę i Zagończy-
ka”, co znaczy, że praktycznie III RP to nadal były rządy zdraj-
ców i  morderców. W  ten sposób przelicytował PiS-owskie 
walenie na odlew, przebijając „gorszy sort” wraz z „komuni-
stami i złodziejami”. W ten sposób odebrał sobie prawo do 
bycia prezydentem Polaków. Bo wybrany w  powszechnych 
wyborach prezydent, podnóżek prezesa, jedyne co robi, to 
dzieli obywateli. A wielcy naszego Kościoła milczą.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ

CO PO RIO?

Cała nasza władza ogrzewała się w świetle historycznych me-
dalowych sukcesów olimpijskich naszej reprezentacji. Prze-

cież inaczej nie mogło być po dobrej zmianie, jak twierdzą niektó-
rzy, nie na lepsze. Żeby w jakiś sposób uzasadnić entuzjazm, ktoś 

tam z  publicznej, za przeproszeniem, telewizji wymyślił, że będziemy porównywać 
efekty jedynie z dwudziestego pierwszego wieku. Wychodzi z tego, że ruch olimpijski 
zrodził się w dwutysięcznym roku. No i wyszło, że właśnie w Rio de Janeiro zdobyliśmy 
najwięcej, bo aż jedenaście medali. Skoro wcześniej było ich po 10, to jak o zbawienie 
modlono się o ten jedenasty. I był. Nikt nie dodał, że plasowało nas to na 32 miejscu, 
daleko za Kazachstanem i Jamajką. Zaś w czasach paskudnej „komuny” od Rzymu po 
Seul plasowaliśmy się w czołówce, nawet na szóstym miejscu. Zdobywaliśmy średnio 
po 22 medale. Żenujaco wypadła dobra zmiana sprawozdawców sportowych. Słucha-
nie ich powinno zadawać się za pokutę. Pożal się Boże polszczyzna, zasób słownictwa 
i wiedzy na poziomie trudnym do sklasyfikowania. Nieliczni fachmani, którzy jakimś 
cudem uchowali się, mieli prawo palić się ze wstydu. Gdzież ci spece z TVP znaleźli 
takie reporterskie barachło? Najbardziej spektakularny sukces odniosła Anita Wło-
darczyk, bijąc rywalki i wszystkie możliwe rekordy. Godnością zaimponował dyskobol 
Małachowski, który z olimpijską filozofią potrafił przyjąć sprzątnięcie mu sprzed nosa 
złota. Musi budzić respekt końcowy akcent pięknej kariery kulomiota Majewskiego. 
Świetne wioślarki i kajakarki. Zabrakło jednak chociażby mizernego efektu w grach 
zespołowych. Kompletna klapa. I totalny smród dopingowy u sztangistów. To będzie 
chyba najbardziej zapamiętany polski akcent tych igrzysk. 

WOJNA O CIUCHY

Burkini – robiący zawrotną karierę strój kąpielowy dla muzułmanek, wymyślony 
nie tak znowu dawno i będący pewną rewolucyjną modą w tej grupie wyznanio-

wej. Podniósł się rwetes, że tak nie można, że to demonstracja religijna itp. Tu i ówdzie 
pojawiły się nawet zakazy pojawiania się w takim stroju. Ileż w tym hipokryzji i dętej 
głupoty. Przecież to prawie to samo, w czym paradowały nasze damy jeszcze w latach 
pięćdziesiątych. Propozycja projektanta mody Louisa Rearda stroju dwuczęściowego 
w 1946 roku wywołała moralne trzęsienie ziemi. Pokazanie się pani w takim stroju na 
plaży budziło zgorszenie jeszcze z początkiem lat 60. Właśnie dopiero wówczas w Ame-
ryce dopuszczono paradowanie w stroju bikini. Żeby było śmieszniej, barierę przełama-
ła Francuzka Brigitte Bardot i jej znakomity film o kobiecie. Zgadnijcie jaki? Dlaczego 
nazwano ten strój właśnie bikini? Od nazwy atolu Bikini, na którym wówczas testowa-
no broń atomową. Strój miał powodować wybuch jądrowy u panów. I powodował! Pod 
warunkiem, że nie okrywał wdzięków grubej Kaśki zza rzeki. Czy burkini to aby nie 
chichot historii? Niektórzy widzą w nim możliwość ukrycia ładunków wybuchowych 
przez islamskie terrorystki. Według mnie możliwe teoretycznie jest jedynie ukrycie 
dwóch granatów, ale pod warunkiem, że pani zamiast biustu będzie miała piegi albo 
pryszcze. 

KOMPONENT LOTNICZY 

Coś takiego nie jest żadnym składnikiem chemicznym do budowy samolotu, ani 
nawet wiertalota. Militarny wódz naszego rządu w  ciągu dwóch miesięcy pod-

niósł naszą armię z ruin do europeiskiej potęgi, nie kupując ani jednego czołgu, ani 
żadnego innego poważniejszego sprzętu. Teraz w nowej roli widzi rodzime aerokluby. 
Otóż mają one być owym komponentem tworzonych właśnie Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Już widzę wojskowe zastosowanie sprzętu owych aeroklubów, borykających się 
od transformacji ustrojowej z niewyobrażalnymi trudnościami. Chętnie skorzystałyby 
z możliwości finansowego wsparcia. Jako oficer nie bardzo wiem, jak ów komponent 
mógłby funkcjonować, poza patrolowaniem czegoś bądź dostarczaniem mizernego za-
opatrzenia. Ale komponent wojsk i w dodatku obrony musi pewnie spełniać rolę swoj-
skiej luftwaffe. Można z góry podzielić wyposażenie aeroklubów na zbrojne formacje. 
Wilgi i cesny to lotnictwo szturmowe, zaś szybowce uzbrojone w pistolety i strzelby będą 
znakomitymi dywizjonami myśliwskimi. Balony bez wątpienia wystąpią w roli bom-
bowców strategicznych, czyli dalekiego zasięgu, jeśli tylko wiatry będą sprzyjać, a prze-
cież naszemu militarnemu duce aktualnie wiatr, niemalże damski, mocno w partyjne 
żagle dmie. Gdzieniegdzie da się jeszcze odnaleźć w aeroklubowych pokrzywach parę 
poczciwych „antków”, które mogą startować i lądować w burakach. Z nich da się jakoś 
sformować powietrzne siły transportowe, które dadzą radę przetransportować dale-
kowzroczną myśl wojskową wodza, nawet daleko poza granice naszego bohaterskiego 
kraju, wyzwolonego przez Łupaszkę, Ognia i innych żołnierzy wyklętych oraz tych po-
ległych pod Smoleńskiem. Ze skoczków spadochronowych zostaną utworzone siły po-
wietrzno-desantowe. Wystarczy tylko cywilnych skoczków, również mistrzów nie tylko 
Polski, poinformować, z której strony wylatuje z karabinu kulka. Czy kiepskie wojsko 
Putina będzie w stanie przeciwstawić się aż takiej, na wskroś nowoczesnej, potencji woj-
skowej? Niektórzy twierdzą, że Władimir Władimirowicz już ma poważne kłopoty ze 
snem. I jeszcze jedno. Jestem pełen podziwu dla świadków ogłoszenia tej wieści o kom-
ponencie, w tym i oficerów, że jakimś nadludzkim wysiłkiem zdołali zachować powagę. 

   Roman MAŁEK



„Ludzie uporczywie 
usiłują sobie wy-
obrazić własne mó-
zgi i  umysły na wzór 
czegoś bardziej zna-

nego” – to słowa wypowiedziane przez sztab 
naukowców amerykańskich pod przewodnic-
twem prof. Roberta J. Epsteina. Ma to swoje 
uzasadnienie w  rozwoju naszej cywilizacji. 
W  odległej starożytności wyobrażano sobie 
umysł jako coś w  rodzaju powietrza czy od-
dechu, czyli jako duszę. Właśnie Bóg w Biblii 
ożywił glinianego praczłowieka, czyli Adama 
– tchnął w  niego ducha. Później, gdy Grecy 
wynaleźli urządzenia hydrauliczne, wodo-
ciągi, krany, to znajdując w ciele żyły i nerwy, 
czyli według nich rurki, wyobrażali sobie dzia-
łanie umysłu na przepływie różnych życio-
dajnych płynów: fluidów i... humorów. Kiedy 
w  renesansie zaczęto budować zegary i  inne 
zmyślne mechanizmy, to wkrótce Kartezjusz 

Kraina naszego mózgu

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Lato to już wspo-
mnienie – czas wziąć się do pracy.

Byk (21 IV–20 V) Wrześniowe spotkanie 
będzie romantyczne, ale też niepozbawione 
stresu.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Plany można zre-
alizować w oparciu o realia i zaangażowanie 
całej rodziny.

Rak (22 VI–22 VII) Nowe znajomości nie 
zastąpią tej jednej.

Lew (23 VII–23 VIII) Pieniądze napłyną, 
ale uważaj z wydatkami.

Panna (24 VIII–22 IX) Merkury będzie 
sprzyjał w codziennych domowych obo-
wiązkach.

FRASZKI LIMERYKI
Adam Decowski Regina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka
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I Ciasto: 5 jajek • 15 dag masła • 15 dag cukru • 
15 dag mąki • 13 dag gorzkiej czekolady • 1  ły-
żeczka proszku do pieczenia.
Czekoladę połamać, włożyć do rondelka, roz-
puścić w kąpieli wodnej. Ostudzić i zmiksować 
z miękkim masłem i stopniowo dodawać żółt-
ka, cukier oraz przesianą mąkę z proszkiem do 
pieczenia. Ubić pianę z białek i delikatnie po-
łączyć z ciastem. Przełożyć do przygotowanej 
tortownicy, piec ok. 30 min w  temperaturze 
180 stop. C. Po ostudzeniu ciasto przekroić na 
3 krążki.

Wrześniowe spotkanie

kazał wierzyć, że mózg jest maszyną podobną 
do tych mechanicznych, tylko bardziej skom-
plikowaną. A gdy opanowano elektryczność, 
to świadomość wyobrażano sobie jako coś 
elektrycznego, a mózg podobny do rozbudo-
wanej centrali telegrafu. Kiedy więc w latach 
40. XX wieku zaczęto budować pierwsze kom-
putery, to od razu pojawiła się idea, że nasz 
mózg działa z pewnością jak komputer. Wte-
dy powstała nowa nauka – cybernetyka, której 
twórcy głosili, że dla działania mechanizmów 
nie jest ważny materiał, z którego są zrobione, 
tylko program ich działania, czyli algorytm. 
Pomimo upływu czasu, do tej pory nie stwier-
dzono, że niczego, co robią komputery, w mó-
zgu nie znaleziono, nie widać żadnych bajtów, 
nie ma zapisu informacji… Nie wiadomo, 
gdzie ani jak mózg magazynuje wspomnienia. 
Zatem nadal nasz mózg, tak jak był, tak po-
zostanie nieznaną krainą. Nie wszystko musi 
być odczytane i zrozumiałe... 

Krem: 300 ml śmietanki kremówki • 3–4 
łyżki cukru pudru • 20 dag serka mascar-
pone • śmietan fiks. Dodatkowo: konfitura 
morelowa.
Kremówkę ubić z cukrem pudrem, dodać se-
rek oraz zagęstnik, połączyć.
Każdy krążek posmarować konfiturą more-
lową oraz częścią kremu. Wierzch polać po-
lewą czekoladową. Zostawić na kilka minut, 
żeby ciasto obciekło. Włożyć do lodówki na 
2 godziny, by polewa stężała.
Polewa: 30 dag czekolady deserowej • 1 ły-
żeczka soku cytrynowego • 200 ml wody.
Czekoladę posiekać i  włożyć do rondelka. 
Osobno gotować wodę z  cukrem i  sokiem 
z cytryny przez 3 min. Gorącym płynem za-
lać czekoladę i mieszać aż do uzyskania jed-
nolitej masy. Odstawić do ostygnięcia. 

Czesław P. Kondraciuk

AMANT
Przedtem zmieniał dziewuchy,
teraz zmienia pieluchy.

BARDZO CZĘSTO
Bardzo często przez kobiety
mężczyźni mają debety.

MODUS VIVENDI
Cena w górę, wyrób chała –
i wilk syty, owca cała.

UMIEJĘTNOŚĆ
Żeby nie zginąć w tłumie,
trzeba wiele rzeczy umieć:
szczekać głośno ostrym tonem,
radośnie merdać ogonem...

Złotym Pociągiem z Wałbrzycha
miasto portfele napycha,
naród się bogaci,
bo turysta płaci.
Niechaj żyje pełna micha!

REWOLUCJA 
prawie październikowa

Reform oświaty kolejny czas,
by szkołę mieć wydajną,
a nauczyciel, Judym nasz,
wychowa nam Einsteinów.

W zawsze otwarte ratusza progi,
niczym procesja na wiosce
wchodzą, trzymając woskowe świece,
dwie delegacje uczniowskie.

Minęli chyłkiem rój urzędników,
mając zamiary szczere.
I jak przystało na kolędników
uklękli przed samym Merem.

Gromko krzyknęli – stając szeregiem –
choć było ich niewielu:
Ratuj nas, Zbawco! Znowu z lat biegiem
czeka nas zmiana modelu.

Dziwne porządki w polskiej oświacie
planują tęgie głowy,
nowa odnowa pójdzie od nowa
i kodeks ucznia nowy.

Zmiany w strukturze, wieku, maturze
uczniom upiększą wszystko.
Z „ruin niewiedzy” reformy róże
ubarwią „pogorzelisko”.

W tej oświatowej naszej operze
z tych propozycji wynika,
że wróbel chętnie znów rolę bierze,
by śpiewać za słowika.

A dla minister brzmią już fanfary,
w Sejmie oklaski też słyszę,
nauką wkrótce miniemy Paryż,
takie drukują afisze.

O niej to będą wiersze, piosenki,
laurki na urodziny,
zdolniejsze dzieci w ramach podzięki
ulepią ją z plasteliny. 

Staś o obiady to dbał królewskie,
w czwartki nad Wisłą i Bugiem,
dziś serwujemy pasztet Zalewskiej
i bigos na danie drugie.

PS
Mer
Gdy w oświacie i kulturze
wieją wichry, idą burze,
stąd to daję pod rozwagę:
Czy na sztormy – damy radę?

Waga (23 IX–23 X) Dostaniesz cenne 
wiadomości od dalekich krewnych.
Skorpion (24 X–22 XI) Wzrośnie Twoja 
popularność w pracy i rodzinie.

Strzelec (23 XI–21 XII) Bądź miły dla 
współpracowników.

Koziorożec (22 XII–20 I) Czeka Cię więcej wy-
jazdów i poznasz nowe miejsca i nowych ludzi.

Wodnik (21 I–19 II) Wenus nakręci Cię do 
randek i flirtów. Tylko nie trać głowy.

Ryby (20 II–20 III) Twój głos będzie decydu-
jący w ważnych projektach. 

CZEKOLADOWY  
TORT ALANA

Marek Pelc

Panna Anna z małej wsi Izbica,
kładła puder na swe blade lica,
usta zaś karminem ostrym,
malowała, gdyż jej siostry
wciąż gadały, że ona dziewica.



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