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Piotr Rędziniak – kadr z pracy „Ale felga”, technika własna, 60 cm x 60 cm, 2016
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Bije oklaski już Polska cała,
a Europa wprost oniemiała,
wojska kompania salwę oddała,
wyrósł Don Kichot zakuta pała.

Ref. 
To on, to on, to on
obroni nas jak „grom”.
Drży wróg, nasz wódz, nasz mag
zwycięstwa daje smak.

Wojsk terenowych pomysł zwyciężył,
weź zakonnice, powołaj księży,
Trochę z śmigłowców zostało już
i masz na drugie twe pięćset plus.

Ref. To on, to on, to on…

Tyś jest powagą, choć się śmieją,
nowych absurdów wciąż wiatry wieją.
Księgę Guinnessa pewnie wzbogacisz,
a za to wszystko suweren płaci.

Ref. To on, to on, to on…

Będzie potrzeba, to jak się sprężysz,
razem z Gowinem skoczysz na Księżyc.
Nie chcę zupełnie tutaj się mieszać,
w kosmos koniecznie czas wziąć Prezesa!

Złotousty Antoni
Ref. To on, to on, to on…

Kiedy wyjaśnisz sprawę Smoleńska,
prosi królowa, pani angielska,
marsz triumfalny w kilku akordach – 
otrzymasz tytuł Para lub Lorda.

Ref. To on, to on, to on…

W NATO już dzisiaj działać ci przyszło,
rozmieszczać pułki nad Odrą, Wisłą.
Megatroniczną zaskoczy bronią,
oraz dronami nasz Don Antonio.

Ref. To on, to on, to on…

Kiedyś historia karty odsłoni,
Zawisza Czarny – Złoty Antoni.
Jeden orężem dziwił świat cały,
drugi żołnierskie prawił morały.

Ref. To on, to on, to on…

PS
Tyś dla nas wzór, prawda i cnota,
tyś dla nas Roku jest Patriota,
ponadczasowych wciąż działań chętny.
Szkoda, że rok ten – to rok przestępny.

Cena 4 zł w tym 5% VAT 

27 września 2016 r. w klubie Zodiak od-
było się walne zebranie Stowarzysze-

nia Nasz Dom Rzeszów. Po przedstawieniu 
stosownych sprawozdań (za-
rządu z  działalności za ubiegłą 
kadencje i wyniku finansowego 
oraz komisji rewizyjnej) i prze-
prowadzeniu proceduralnych 
czynności ustępujący zarząd 
otrzymał absolutorium. 

Wyłoniono nowy skład 
zarządu: prezes Jerzy Maślan-
ka,  zastępcy prezesa Maciej 
Dziurgot i  Krystyna Leśniak-
-Moczuk, sekretarz Małgorza-
ta Prokop, członkowie Wiesław Buż i Alek-
sander Nowosad. Powołano radę progra-
mową w  składzie: przewodniczący Edward 
Słupek, zastępcy Małgorzata Wojnowska 
i  Benedykt Czajkowski, członkowie Ed-
mund Kalandyk, Dorota Dominik, Jadwiga 
Kupiszewska, Bartosz Maślanka. Do komi-
sji rewizyjnej wybrano Krystiana  Miąsika 
(przewodniczący), Bartosza Cyganika (za-
stępca) i Wiesława Siorka (członek). 

W dyskusji nakreślającej kierunki dal-
szego funkcjonowania stowarzyszenia do-
tyczące potrzeby poszerzenia współpracy 
z  otoczeniem oraz zmiany formuły progra-
mowej miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” 
i jego  kolportażu.  Radny Wiesław Buż pod-
kreślił konieczność bliższego współdziałania 
z  Radą Miasta Rzeszowa i  władzami samo-
rządowymi województwa, a  radny Janusz 
Micał zaapelował o  szerszą współpracę sto-
warzyszenia z radami osiedli. Maciej Dziur-
got zwrócił uwagę na korzyści działań podej-
mowanych na rzecz społeczności lokalnej. 

NOWE OTWARCIE
Benedykt Czajkowski podziękował człon-
kom Stowarzyszenia za pracę i  działania 
związane z  poszerzeniem miasta Rzeszowa. 

Bogusław Kobisz i radny Sławomir Gołąb za-
proponowali wprowadzanie do miesięcznika 
nowych redaktorów i  nowych treści zwią-
zanych ze spółdzielczością, samorządnością 
oraz zagadnieniami dotyczącymi spraw 
studenckich i  młodzieżowych, a  także szer-
sze upowszechnianie młodych, nieznanych 
twórców. Ich zdaniem kolportaż miesięczni-
ka powinien obejmować teren województwa 
podkarpackiego. Natomiast Alicja Borowiec 
uświadomiła zebranym postulaty zgłaszane 
przez potencjalnych czytelników odnośnie 
zwiększenia liczby punktów sprzedaży. 

Krystyna Leśniak-Moczuk zaprosiła 
członków Stowarzyszenia do uczestniczenia 
w  obchodach jubileuszu 20-lecia miesięcz-
nika „Echo Rzeszowa” (250 wydań) organi-
zowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim 
26 listopada 2016 roku. Zachęcała także do 
intensyfikacji współpracy z  Towarzystwem 
Przyjaciół Rzeszowa.

   Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK

Prezydium zebrania. Ryszard Kisiel, Edward Słupek, Aleksander 
Nowosad i Dorota Kwoka. Przemawia prezes Jerzy Maślanka

4 ERASMUS W POLITECHNICE  
  RZESZOWSKIEJ  
  Piotr Biernacki
4 Z KARDIOLOGIEM NA  
  PRZYSTANI 
  Andrzej Grzywacz
5 WYBORCZO ZA SPOŁECZNE PIENIĄDZE 
  Edward Słupek
5 DOKĄD ZMIERZASZ, POLSKO? 
  Bogusław Kobisz
6 DAJCIE MI SKRZYDŁA 
  Barbara Szura
7 ZAKAZANE PIOSENKI 
  Elżbieta Stępień
7 JUBILEUSZOWO W BŁAŻOWEJ 
  Dorota Kwoka
7 PRZESTRZEŃ W MINIATURACH 
  Jadwiga Kupiszewska
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  STYPENDIA 
  Teresa Drupka
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10 MYŚLIWI NIE GĘSI 
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  Andrzej Piątek
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  Ryszard Zatorski
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  Ryszard Zatorski
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  Piotr Rędziniak
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  Aurelia Wach
17 O ZŁOTĄ RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA 
  Jerzy Dynia
17 NIE ZGINĘŁA 
  Jerzy Dynia
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  Bogumiła Płaneta
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  Roman Małek
19 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
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WIDOKÓWKI Z RZESZOWA
Nasze miasto dawniej i dziś

Podwórko przy ul. Grunwaldzkiej 18 (listopad 2016)
Fot. Bogdan Szczupaj

Piekarnia Babuli w podwórku przy ul. Sandomierskiej 18 – lata przedwojenne, 
obecnie ul. Grunwaldzka 
Fot. Edward Janusz i Rodzina

Zdjęcia z archiwum Galerii 
Fotografii Miasta Rzeszowa
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 Jak z Pani perspektywy wy-
gląda ta sytuacja, jest bowiem 
Pani nie tylko radną miejską 
w Rzeszowie, ale też osiedlową? 
– pytam Jolantę Kaźmierczak.

– Mam wrażenie, że wyczer-
pała się funkcjonująca forma try-
bu wyboru rad osiedlowych, która 
wymaga uczestniczenia w  zebra-
niu wyborczym od 2 do 3 godzin 
co najmniej 100 mieszkańców 
danego osiedla. W mieście, w któ-
rym wszyscy dzisiaj spieszą się, pracują w róż-
nych godzinach, czy rozwożą dzieci na zajęcia, 
choćby chcieli uczestniczyć w  zebraniu, nie 
mają na to czasu. Ponadto udział pojedynczej 
osoby w takim zebraniu nie ma sensu. Przecież 
wiemy, że w osiedlach, które „wybierają się”, na 
zebranie przychodzą osoby zwerbowane przez 
kandydatów do rady osiedlowej. 

Rzeszów jest jedynym miastem woje-
wódzkim, a  na Podkarpaciu też prezydenc-

O RADACH OSIEDLI
Brać sprawy w swoje ręce

Justyna Adamiec

Jesteśmy na półmetku wyborów do rad osiedli, a jak do tej pory, w pierw-
szej turze zostały wybrane jedynie 3 rady – Mieszka I, Miłocin i 1000-le-

cia. Świadczy to o małym zainteresowaniu mieszkańców działalnością na 
rzecz swoich społeczności.

kim, gdzie wybiera się rady 
osiedlowe w  ten sposób. Taki 
tryb zebrania sprawdza się w so-
łectwach na niedzielnych zebra-
niach wiejskich, gdzie są małe 
społeczności, wszyscy znają się 
i mogą po dyskusji z satysfakcją 
wyłonić znanych lokalnych spo-
łeczników. Nie pasuje to nijak do 
miejskich 5- czy 10-tysięcznych 
osiedli, a  dodatkowo eliminuje 
młodych ludzi, którzy na takie 

zebrania patrzą z dystansem.
Radni PO opracowali nowy regulamin 

wyboru członków rad osiedlowych, według 
którego w danym dniu w określonych godzi-
nach można byłoby glosować w  obecności 
komisji do urny na kandydatów wcześniej 
zgłoszonych, a  popartych 15 podpisami 
mieszkańców osiedla. Projekt ten pozwo-
liłby na udział w głosowaniu większej ilości 
mieszkańców i mógłby zachęcić lokalne gru-

py i młodzież do głosowanie na swoich kan-
dydatów. 
 Czy widzi Pani sens funkcjonowania tej 
formy wsparcia dla rady miasta?

– Rady osiedlowe są jak najbardziej po-
trzebne jako jednostki pomocnicze rady mia-
sta czy prezydenta, gdyż to właśnie miesz-
kańcy danego osiedla jak nikt inny wiedzą, 
jakie inwestycje są najbardziej oczekiwane 
i  jakie lokalne inicjatywy wymagają wspar-
cia z  budżetu miasta. Od 2014 roku mamy 
w Rzeszowie budżet obywatelski, który spo-
wodował ożywienie działalności rad osiedlo-
wych poprzez zgłaszanie zadań, a  następ-
nie zaangażowanie w  pozyskiwanie głosów 
mieszkańców. Rady pełnią też rolę nie do za-
stąpienia w  integracji lokalnej społeczności 
poprzez organizowanie dni osiedlowych. 
 Jakie działania według Pani powinno 
podjąć miasto, aby promować wśród miesz-
kańców pracę na rzecz swoich osiedli?

– Miasto mogłoby finansować radom 
możliwość wydania biuletynów lokalnych 
o  działalności rad osiedlowych. Mieszkań-
cy publikowaliby też swoje wypowiedzi na 
temat działalności miasta i  informowaliby 
o bieżących potrzebach na osiedlach. Jednak 
nie należy liczyć na pomoc miasta w organi-
zacji działalności rad. Rady osiedli powinny 
brać sprawy w swoje ręce i największe efek-
ty mają te rady, które współpracują ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi, klubami spor-
towymi, parafiami czy szkołami.

   Justyna ADAMIEC 

Uczeni David Thouless, Duncan Haldane 
i Michael Kosterlitz za „teoretyczne od-

krycia w  dziedzinie topologicznych przejść 
fazowych oraz faz materii” dostali tegorocz-
ną Nagrodę Nobla w  dziedzinie fizyki. Czy 
to ma coś wspólnego z Rzeszowem? Okazuje 
się, że ma! 

Jaką wagę mają odkrycia badawcze 
trójki uczonych, dla laika brzmi skompliko-

WIZERUNKOWY IZOLATOR
Co ma Nobel z fizyki wspólnego z Rzeszowem? 

wanie. Izolatory topologiczne są materiała-
mi, które  mogą działać jako izolatory oraz 
przewodniki. W obu przypadkach podobno 

świetnie sprawdzają się w elektronice. Jeden 
z  takich izolatorów w  oparciu o  zakupioną 
niedawno technologię zachodnią powstał 

Jolanta Kaźmierczak
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w  Centrum Mikroelektroniki i  Nanotech-
nologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W  la-
boratoriach CMiN w Rzeszowie zaobserwo-
wano niezwykłą stabilność temperaturową 
parametrów transportowych nośników prą-
du elektrycznego w warstwach o tajemniczej 
nazwie HgCdTe. W  badaniach naukowców 
rzeszowskich efekt wspomnianej niezwykłej 
stabilności został wyjaśniony właśnie po-
przez obecność fazy topologicznej, która jest 
odporna na rozproszenia i  odkształcenia. 
Powstanie tej niezwykłej warstwy o  zaska-
kujących parametrach przewidzieli również 

 nobliści. Wyniki rzeszowskich badań opubli-
kowano w maju tego roku w amerykańskim 
czasopiśmie „Physical Review”. 

Centrum Mikroelektroniki i  Nano-
technologii jest trzecim laboratorium na 
świecie po Uniwersytecie w Würzburgu i In-
stytucie Półprzewodników w Nowosybirsku 
prowadzącym badania w  opisanej wyżej 
dziedzinie. CMiN będzie dalej badało izo-
latory topologiczne, razem z  Instytutem Fi-
zyki PAN w Warszawie oraz Uniwersytetem 
w  Würzburgu w  ramach nowo powołanej 
Międzynarodowej Agencji Badawczej. Moż-
na spodziewać się kolejnej sensacji naukowej.

   Andrzej PIĄTEK

Politechnika Rzeszowska uczestniczy od 
roku 1998 w  programie Erasmus, który 

skierowany jest przede wszystkim do uczel-
ni, ich studentów i pracowników. W niektó-
rych akcjach mogą uczestniczyć także inne 
instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, 
które współpracują z  uczelniami. W  pro-
gramie Erasmus uczestniczy 27 krajów Unii 
Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Nor-
wegia) oraz Turcja jako kraj kandydujący.

Do udziału w  programie Erasmus+ 
uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Era-
smusa (Erasmus Univeristy Charter),  nada-
wana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj 
certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie 
się o fundusze na konkretne zadania i projekty. 
Uczelnie mają możliwość prowadzenia wymia-
ny studentów z  partnerskimi uczelniami  kra-
jów uczestniczących, wysyłanie studentów i ab-
solwentów na praktyki  do współpracujących 
instytucji, firm, organizacji w krajach europej-
skich, a także wysyłanie studentów na praktyki 

ERASMUS W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ
Współpraca z Gruzją, Ukrainą i Brazylią

za pośrednictwem polskiej instytucji specjali-
zującej się w organizowaniu ich za granicą, tak-
że wymiany nauczycieli akademickich w  celu 
prowadzenia  przez nich zajęć dydaktycznych 
i doskonalenia własnych umiejętności. Projek-
ty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych 
programów nauczania, w  tym nauczania na 
odległość, modernizowania uczelni, współpra-
cy z przemysłem i udziału w sieciach tematycz-
nych Erasmusa.

W  ramach realizowanego w  Politech-
nice Rzeszowskiej programu wymiany mię-
dzyuczelnianej Erasmus+ uczelnia rozszerza 
współpracę o  kraje partnerskie: Ukrainę, 
Gruzję i Brazylię. Projekt współpracy z tymi 
krajami na rok akademicki 2017/18 został 
zaakceptowany. Zakłada on realizację wy-
miany studentów i pracowników z następu-
jącymi uczelniami z owych krajów: National 
Technical University of Ukraine „Kyiv Poly-
technic Institute”, Lviv Polytechnic National 
University, Georgian Technical University, 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
i  Universidade Federal de Ouro Preto. Na 
szkoleniu, które odbywało się we wrześniu 
br. na Politechnice Rzeszowskiej, byli przed-
stawiciele owych partnerskich uczelni: Nino 
Zhizhilashvili z  Gruzji, Tetiana Kuchynska 
i Oksana Ivanytska z Ukrainy oraz Jaqueline 
Schultz z  Brazylii.

   Piotr BIERNACKI

Na meczu FC Porto

Andrzej Grzywacz

W sobotnie paździer-
nikowe przedpo-

łudnie jechałem rowerem 
wzdłuż Wisłoka w  stronę 
Lisiej Góry. Zachwycał ko-
loryt pożółkłych opadłych 

liści. Może dlatego chętnych na rowerowe 
eskapady było tak wielu. A może też, że to już 
ostatnie takie pogodne dni, kiedy warto sobie 
pojeździć i pospacerować przy ładnej pogodzie!

Na wysokości przystani kajakowej do-
strzegłem znajomą twarz, kogoś z  wiosłem 
w ręku. Podjeżdżam bliżej i okazuje się, że to 
prof. Andrzej Przybylski, od roku szef Kli-
niki Kardiologii Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Dowiaduję się, 
że często pływa po zalewie swoim półwyczy-
nowym kajakiem, który przechowuje w  ba-
raku przystani. Na moje pytanie, czy wraca 
do domu samochodem, wskazał na stojący 
obok rower. 

Z KARDIOLOGIEM NA PRZYSTANI
Ruch na powietrzu jest niezbędny

Drogę powrotną odbyliśmy, jadąc obok 
siebie na rowerach i rozmawiając. Prof. Przy-
bylski, zanim pojawił się w Rzeszowie, pra-
cował w Instytucie Kardiologii w Warszawie. 
W dorobku ma ponad sto prac z kardiologii. 
Szczegółowo zajmuje się elektrokardiotera-
pią. Jest wybitnym ekspertem w  dziedzinie 
wszczepialnych urządzeń kardiologicznych, 
jak stymulatory serca i  defibrylatory, oraz 
w zakresie terapii resynchronizującej. W cza-

sie rowerowej przejażdżki dowiedziałem się 
też sporo o jego pasjach. A są to obok muzy-
ki, kolarstwo i kajakarstwo. Kajakiem pływał 
nawet po Bałtyku!

Profesor Przybylski z  wielkim uzna-
niem mówi o  rzeszowskich ścieżkach rowe-
rowych. – Są dobrze przygotowane i  zachę-
cają do relaksu! – twierdzi. Nie sposób było 
ominąć sportu i  aktywności sportowej dla 
zdrowia. – Ruch na świeżym powietrzu jest 
niezbędny nie tylko dla profilaktyki, ale jako 
terapia przy schorzeniach kardiologicznych 
i po zabiegach leczniczych – stwierdził. – Je-
śli idzie o profilaktykę, jestem tego przykła-
dem. Rower i kajak poprawiają mi kondycję 
i istotnie wpływają na dobre samopoczucie!

Korzystajmy ze ścieżek rowerowych 
i pieszych. Tym bardziej że władze miasta ro-
bią tak wiele, byśmy mogli w dobrych i bez-
piecznych warunkach uprawiać sporty i  się 
relaksować.

   Andrzej GRZYWACZ
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Edward Słupek

Kluczem do zamożno-
ści narodów jest trzy-

sta lat spokoju i stabilności 
– jak to jest na przykład 
w  Szwajcarii – poparte 
ogromną pracą pokoleń. 

Inną zbliżoną receptą jest wojna, jako źró-
dło zamożności poprzez złupienie innych 
albo poprzez wpływy z  przemysłu związa-
nego z  wojną. Wielkim motorem gospodar-
czym jest także budownictwo mieszkaniowe, 
zwłaszcza na szerokościach geograficznych, 
gdzie aby przeżyć w  zimie, trzeba solid-
nie zamieszkać. Takim przykładem mogą 
być choćby hitlerowskie Niemcy, gdzie po-
wszechne budownictwo nakręciło do bogac-
twa III Rzeszę. 

W  naszym kraju też mieliśmy boom 
mieszkaniowy w  PRL, gdy w  latach 70. mi-
liony młodych ludzi z  wyżu demograficz-
nego musiały gdzieś zamieszkać. Wybu-
dowano wtedy kilka milionów mieszkań, 
które z  dzisiejszej perspektywy po 40 latach 
użytkowania możemy określić jako miesz-
kania substandardowe. W  III Rzeczypospo-
litej mieliśmy kilka „programów” mających 
uzdrowić nasze mieszkalnictwo, ale niewiele 
dobrego można o nich powiedzieć. Programy 
mieszkaniowe zaczynały się jako obietnica 
wyborcza partii politycznych, a kończyły się 
z  chwilą klęski wyborczej, czyli objęcia wła-
dzy przez zwycięską partię, która negowała 
wszystko, co zaczynali przegrani poprzed-
nicy. I  tak w  kółko Macieju. Potężne straty 
społeczne i finansowe – zaniechane TBS (To-
warzystwo Budownictwa Społecznego) czy 
MdM (Mieszkanie dla Młodych). Należy do-
dać, że przy okazji prawie zniszczono doro-
bek organizacyjny i społeczny spółdzielczości 
mieszkaniowej, choćby poprzez likwidację 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

WYBORCZO ZA SPOŁECZNE PIENIĄDZE
Nie ma potrzeby wikłać w to samorządy

Obecny rząd, jak wszystkie poprzednie, 
ogłosił swój Narodowy Program Mieszka-
niowy, marketingowo nazywany „Mieszka-
nie Plus”, mający być filarem rządzenia. Pod-
stawowym celem programu jest zwiększenie 
dostępu do mieszkań dla osób o dochodach 
uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie 
mieszkań po cenach komercyjnych. Program 
rządu zakłada, aby liczba mieszkań przy-
padająca na 1 tys. mieszkańców osiągnęła 
średnią unijną, czyli 435 mieszkań. Obecnie 
są to 363 mieszkania. Innym założeniem 
programu jest zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Ogłoszono, aby chętne samo-
rządy, które mają wolne tereny, zgłaszały się 
do programu budowy mieszkań pod wyna-
jem. Zgłosili się pierwsi chętni, oczywiście 
z  Rzeszowem na czele. Tylko że rzeszowski 
prezydent nie dostąpił „zaszczytu” przystą-
pienia do programu przed kamerami TV jak 
w przypadku prezydenta Stalowej Woli. Ale 
to już zrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. Je-
dynie radni Rzeszowa ze strony Prawa i Spra-
wiedliwości wypinali pierś przed kamerami, 
jakby co najmniej oddawano jakieś mieszka-
nia do użytku.

Bezwzględną wadą tego programu 
jest to, że zakłada się budowę tanich miesz-
kań, zamiast wprowadzenia zasady zakupu 
mieszkań na wolnym rynku według zasady, 
że powinny być starsze niż 30 lat. Wielu po-
siadaczy sprzedałoby takie mieszkania samo-
rządom pod zakładany wynajem. Program 
winien dopuszczać nawet okresowe mieszka-
nie w takim mieszkaniu przez zbywcę. Wie-
lu mieszkających w  mieszkaniach z  okresu 
PRL posiada zasoby na powiększenie swego 
mieszkania o pokój lub dwa, ale brak odwa-
gi na wzięcie kredytu odwodzi ich od zaku-
pu nowego mieszkania. To tylko przykład 
na zobrazowanie, jak ideę programu można 
i  w  moim przekonaniu należy zmodyfiko-

wać. Tylko czy rządzący są w  stanie zabez-
pieczyć stosowne pieniądze na wykup takich 
mieszkań? 

Budowa przez samorząd mieszkań na 
wynajem będzie, oględnie mówiąc, mistyfi-
kacją wyborczą za społeczne pieniądze. Do-
tychczasowe próby skończyły się fiaskiem, 
gdyż po rzetelnym rozliczeniu samorząd 
wybudował droższe mieszkania niż na przy-
kład uczyniła to spółdzielczość mieszkanio-
wa. Nawet w Wiedniu mieszkania budowane 
przez samorząd okazały się złe, gdyż zakła-
dano, że mają one mieć mniejsze okna dla 
oszczędności. Czyli mieszkania oznaczone 
piętnem taniochy. Powtarzam po raz wtóry, 
że nie stać nas z  zasady na budowanie sub-
standardu mieszkaniowego. 

Konsekwentnie program powinien 
promować młode rodziny – dzietne. Staty-
styki „braku” mieszkań nawiązują do za-
chodnich tendencji, gdzie z  chwilą pełno-
letniości młodzież wyprowadza się z  domu 
rodzinnego. Podobną tendencję obserwuje 
się w Polsce. W ten sposób powstają masowo 
nowe „singielskie” gospodarstwa rodzinne. 
Stąd tendencja na rynku nieruchomości – 
zapotrzebowanie na kawalerki. Ilość roz-
wodów to także mnożenie „gospodarstw 
singielskich”.

Doceniam potrzebę programu miesz-
kań na wynajem, ale z przedstawioną wyżej 
modyfikacją. Sądzę, że nie ma potrzeby wi-
kłać w  to samorządy. Spółdzielczość miesz-
kaniowa jest do tego przygotowana na za-
sadzie partnerstwa publiczno-prywatnego 
bez posądzenia o  hucpę wyborczą. W  roku 
200-lecia spółdzielczości polskiej, której 
patronuje prezydent Rzeczypospolitej, oraz 
roku kongresu spółdzielczości warto by było 
z  naszych spółdzielczych doświadczeń sko-
rzystać.

   Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz

Rzeszów i  Łańcut od-
wiedzili w  dniach 14 

i  15 października br. pre-
zydenci państw Grupy 
Wyszehradzkiej (Polski, 
Czech, Węgier i  Słowacji). 

Wielki to zaszczyt dla naszego grodu. Bądź 
co bądź przybyli reprezentanci około 60 mi-
lionów obywateli, no może trochę mniej, bo 
kilka milionów ludzi wyjechało z  tych tere-
nów do Anglii, Kanady i  Ameryki (Niemcy 
i  Francję zamieszkuje ponad 140 milionów 
osób). Słuchając przed tymi spotkaniami 
oficjalnych wypowiedzi i  późniejszych ko-

DOKĄD ZMIERZASZ, POLSKO?
Czterech prezydentów w Rzeszowie i Łańcucie

mentarzy, można było odnieść wrażenie, 
że mamy wspólny pomysł, jak się „ustawić” 
w tej skomplikowanej sytuacji, w jakiej zna-
lazła się Europa, że poradzimy sobie z Unią, 
że inni nam nie będą dyktować, jak mamy 
żyć, i że się „nie damy”. 

Gdy słyszę i czytam wypowiedzi człon-
ków rządu, posłów z  partii rządzącej oraz 
niektórych posłów Kukiz’15, to „nóż mi się 
w  kieszeni otwiera”, chociaż go nie noszę, 
i zastanawiam się, z kim ci ludzie pozamie-
niali się na rozum. Ci od Kukiza przy każdej 
okazji pokrzykują, że to wszystko wina Tu-
ska i rządzących partii oraz konstytucji, któ-
rą trzeba zmienić. Nie dostrzegają, że powoli 
stają się narzędziem Kaczyńskiego, któremu 

marzy się zmiana konstytucji. Nie pojmują, 
że silne państwo to stabilne prawo i rygory-
styczne jego przestrzeganie, że zmiany prawa 
muszą być powszechnie akceptowane, prze-
myślane i  konieczne, że konstytucja to nie 
koszula, którą można zmieniać w zależności 
od pogody i okazji.

Rządzący w  reżimowych mediach po-
wtarzają, że przyszłość Polski jest związana 
z  Unią Europejską, ale zaraz po tym przy 
każdej nadarzającej się okazji podważają 
kompetencje instytucji unijnych i  nie ukry-
wają braku zaufania do nich. Jakąkolwiek 
krytykę poczynań rządu odbierają jak atak 
na nasz kraj, niechęć do PiS i  spiskowanie 
z opozycją, manifestują niechęć i lekceważący 
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stosunek do przedstawicieli Unii. Często gdy 
mówią o problemach w Unii, można odnieść 
wrażenie, że te problemy ich cieszą, że Unię 
traktują jak „kulę u nogi” czy zło konieczne. 
Wprawdzie ucichły głosy eurosceptyków wy-
liczające, ile to Polska do każdego euro otrzy-
manego z Unii musi dopłacić, ale nie cichnie 
totalna krytyka wielu podejmowanych przez 
Parlament Europejski decyzji i planowanych 
działań. Uważam, że nie jest to właściwa po-
stawa i nie odpowiada naszej racji stanu. 

Uważam, że posłowie PiS i  Kukiz’15 
powinni pojechać na tygodniowe wycieczki 
kolejno do kilku stolic i pomniejszych miast 
np. w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, 
Holandii, Szwecji, a  następnie na Ukrainie, 
w  Bułgarii, Rumuni, Słowacji, Węgrzech, 
Mołdawii, Litwie, Białorusi, Grecji. Zapew-
niam wszystkich, że te kilka czy kilkanaście 
tygodni, gdyby jeździli na przemian, nie 
odbiłoby się ujemnie na naszym prawodaw-
stwie. Oczywiście podczas tych wjazdów 
należałoby ukryć fakt, że jest to grupa parla-
mentarzystów, żeby gospodarze nadmiernie 
się nie starali i nie omijali miejsc, których na 
co dzień się nie omija. Od razu odpowiem na 
nasuwające się pytanie – po co te wycieczki? 
Po to, by posłowie zdecydowali się i wypowie-

dzieli, w jakim kraju chcą żyć – bogatym, roz-
winiętym, demokratycznym, wolnym i  bez-
piecznym, czy w  takim, który może o  tym 
poziomie jedynie marzyć albo dążyć do niego 
przez najbliższe 50 lat. Stopień zamożności 
danego państwa w wielu przypadkach zależy 
od tego, ile i  jak długo dane państwo miało 
kolonii, czyli ile milionów tanich robotników 
wydobywało dla nich surowce, które za bez-
cen wywożono (złoto, srebro, miedź, węgiel, 
ropa i rudy wielu innych cennych pierwiast-
ków). 

Bezpieczeństwo zależy od wielu czyn-
ników, w  dużej mierze od położenia kraju, 
jego zamożności, posiadanych nowoczesnych 
technologii i dobrych sojuszy. Polska nie mia-
ła kolonii, nikt na nas nie pracował, a wlicza-
jąc okresy rozbiorów, okupacji hitlerowskiej 
i zależności od ZSRR przez blisko 200 lat my 
pracowaliśmy na innych. Położenie mamy też 
mało bezpieczne i na pewno go nie zmienimy, 
kolonii raczej też już mieć nie będziemy, nie 
jesteśmy też bogaci w surowce. Pozostaje nam 
zatem solidna nauka, praca i dobre sojusze. 

Manifestujemy swoją odrębność i  do-
brze, nasz prezydent ostatnio w  Rzeszowie 
i w Łańcucie kokietował przywódców Węgier, 
Czech i Słowacji. To też dobrze, bo mamy się 

czym pochwalić, ale nie łudźmy się, powie-
dzenie „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli 
i  do szklanki” mogło mieć swoje znaczenie, 
ale 200 lat temu. Dziś w sojuszu kilku „goło-
dupców” nie będzie się czym ogrzać i nigdy 
nie będziemy pewni, czy szabli i szklanki „są-
siad” nam nie zabierze. 

Kłóćmy się w Unii o pieniądze, o termi-
ny, mamy dużo argumentów, przecież to nie 
my bogaciliśmy się kosztem kolonii i nie my 
odpowiadamy za tę cywilizacyjną przepaść, 
jaka w  wyniku setek lat kolonizacji powsta-
ła na świecie, choć wspólnie musimy z  tymi 
problemami się dzisiaj zmierzyć, ale nie dzia-
łajmy na szkodę Unii, nie osłabiajmy jej, nie 
pomagajmy Putinowi rozsadzać ją od środka. 
Dziś i w najbliższym czasie naszą racją stanu 
jest silna demokratyczna Unia Europejska, 
a  my w  niej. Odpowiedzmy sobie na pyta-
nie – jak nie Unia, to co? Dziś państwa, które 
nas pchnęły po II wojnie światowej w objęcia 
Stalina na długie lata, nie są członkami Unii. 
Moje pokolenie przeżyło dotychczas swoje lata 
bez wojny i zagrożeń zewnętrznych (odstukać 
w niemalowane) i chciałbym, żeby moje dzieci 
i wnuki swoje lata też tak przeżyły.

   Bogusław KOBISZ



Barbara Szura

Uroczysta 20. edycja 
konkursu rozpoczę-

ła się od przemówienia 
oraz serdecznego powita-
nia wszystkich sympaty-
ków pięknego słowa przez 

Małgorzatę Hołowińską, zastępcę dyrektora 
WDK. 6 października br. w  Wojewódzkim 
Domu Kultury odbył się już XX Regionalny 
Konkurs Recytatorski „O  Skrzydło Orle”. 
W  jubileuszowym spotkaniu wzięli udział 
honorowi goście: dr Mieczysław Janowski, 
b. prezydent Rzeszowa, senator i  europoseł, 
z  NSZZ Solidarność Roman Irzyk i  Marian 
Lasota oraz z Klubu Seniora Lotnictwa Sta-
nisław Marszałek i emerytowani piloci Kazi-
mierz Gajoch i Tadeusz Pakuła. 

Geneza tego konkursu sięga czasów, 
kiedy żył jeszcze Roman Przepióra – pilot 
i instruktor, autor książek z historii lotnictwa 
naszego regionu, a Izabela Mikuła była głów-
ną inicjatorką krzewienia poezji o  tematyce 
lotniczej. Nadrzędnym celem tego wielolet-
niego konkursu jest upamiętnienie sukcesów 
polskiego lotnictwa, ożywienie wspomnień 
oraz zainteresowanie młodzieży tematy-
ką lotniczą. Konkurs ma charakter otwarty 
i uczestniczą w nim uczniowie ze wszystkich 
etapów szkół w dowolnej kategorii: I – recy-
tacja (utwór poetycki, montaż słowny, proza), 
II – gawęda, opowiadanie, humoreska, wy-
powiedz własna.

Jury (Danuta Pado, Krystian Szcze-
pański, Barbara Szura) po wysłuchaniu 31 
uczestników tegorocznego konkursu posta-
nowiło przyznać czołowe miejsca i  wyróż-

nienia. Nagrody oraz dyplomy dla wszyst-
kich uczniów zostały ufundowane przez 
dyrektora WDK Marka Jastrzębskiego. 
Natomiast nauczyciele – opiekunowie wy-
stępujących dzieci – otrzymali pamiątkowe 
książeczki sponsorowane przez Sekcję Kra-
jową Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidar-
ność. Laureatami konkursu zostali: Oliwia 
Pruchnik (Szkoła Podstawowa nr 1 w  Rze-
szowie), Bartosz Rułka (Gimnazjum nr 11 
w  Rzeszowie), Adrianna Kieś (VI Liceum 
Ogólnokształcące w Rzeszowie).

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, a  wachlarz 
prezentowanych utworów jest bardzo szero-
ki. Od wielu lat konkurs organizowany jest 
przez Wojewódzki Dom Kultury oraz Towa-
rzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie na 
czele z jego członkinią i propagatorką Izabe-
lą Mikułą. Współorganizatorami jest Klub 
Seniora Lotnictwa i Sekcja Krajowa Przemy-
słu Lotniczego NSZZ Solidarność. Pierwszy 
konkurs odbył się 26 kwietnia 1997 roku.

   Barbara SZURA

DAJCIE MI SKRZYDŁA
Jubileuszowa edycja konkursu recytatorskiego
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Laureaci, opiekunowie i organizatorzy
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Dorota Kwoka

Listopadowy deszcz nie 
przeszkodził zaproszo-

nym gościom i  sympaty-
kom „Kuriera Błażowskie-
go” przybyć 6 listopada 
na jubileusz 25-lecia tego 

czasopisma do Błażowej, gdzie mury Gimna-
zjum Publicznego im. Anny Jenke otworzyły 
swe podwoje na tę okoliczność, uświetniając 
całość spotkania popisami artystycznymi 
w  wykonaniu wychowanków tejże placówki 
pod kierunkiem Andrzeja Szula oraz kapeli 
ludowej z Futomy.

O samym „Kurierze Błażowskim” dużo 
by pisać, jak to już uczynili w jego 152. nume-
rze, składając jednocześnie gratulacje na ręce 
redaktor naczelnej Danuty Heller, takie po-
staci z firmamentu literackiego, jak chociażby 
Zbigniew Domino, Zdzisława Górska i wielu 
innych, w tym członkowie zespołu redakcyj-
nego tegoż pisma. Ja pozwolę sobie posłużyć 
się słowami prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, 
który – jak sam przyznaje – od wielu lat jest 
wiernym czytelnikiem tego czasopisma i oce-
nia je bardzo wysoko, gdyż łączy ono sprawy 

7 listopada br. w Filharmonii Podkarpac-
kiej odbyła się premiera patriotycznego 

spektaklu wokalno-tanecznego pt. Zakazane 
piosenki dla uczczenia Narodowego Święta 
Niepodległości. Podczas koncertu wystąpili 

soliści i  grupy artystyczne Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie i  soliści Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w  Nowej Sarzynie – lau-
reaci ogólnopolskich i  międzynarodowych 
festiwali piosenki, programów telewizyj-

nych. Spektakl wyreżyserowali 
Anna Czenczek i  Henryk Hry-
niewicki. Do wszystkich utworów 
aranżacje zrobił Jarek Babula 
i  młodym artystom towarzyszył 
zespół pod jego kierunkiem. Za 
ruch sceniczny odpowiadały Ja-
dwiga Basista-Janda i  Karolina 
Majdan, za konsultacje aktorskie 
Jerzy Dowgiałło, a za scenariusz, 
przygotowanie wokalne, opiekę 
artystyczną i  kierownictwo arty-
styczne Anna Czenczek. Utwory 

ze spektaklu ukażą się na autorskiej płycie pt. 
Zakazane piosenki. 

Koncerty i  spektakle okolicznościowe 
w reżyserii Anny Czenczek – dyrektor Cen-
trum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie oraz 
pomysłodawczyni i  dyrektor Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpa-
thia Festival, wpisały się na stałe w kalendarz 
kulturalny Rzeszowa i  cieszą się dużym za-
interesowaniem. Sala Filharmonii Podkar-
packiej podczas Zakazanych piosenek wypeł-
niona była po brzegi. Publiczność wysłuchała 
dwunastu utworów patriotycznych i legiono-
wych w nowych, ciekawych aranżacjach wo-
kalnych i instrumentalnych, m.in. Warszawo 
ma, Deszcz jesienny, Dziś idę walczyć, mamo!, 
Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli, Orzeł biały. 
Publiczność nie kryła emocji i  wzruszenia. 
Wokaliści zostali nagrodzeni ogromnymi 
brawami i na bis zaśpiewali utwór pt. Siekie-
ra, motyka.

   Elżbieta STĘPIEŃ 

ZAKAZANE PIOSENKI 
Spektakl patriotyczny

JUBILEUSZOWO W BŁAŻOWEJ
25-lecie „Kuriera Błażowskiego”

lokalne i ogólne, a różnorodność tematyczna 
potrafi zadowolić nawet najbardziej wybred-
nych odbiorców. To jedno z najlepszych pism 
lokalnych na Podkarpaciu. Prof. K. Ożóg brał 
również udział w tejże uroczystości i wyraził 
opinię, że „Kurier Błażowski” jest hymnem 
na całość Błażowej. Zbiorową mową wspól-
noty w budowaniu radości jako postawy i od-
powiedzi na dobro. A dziś radość jest wielka, 
gdyż „Kurier” świętuje swoje srebrne gody. Ta 
radość jest również solą tej ziemi. To jest cza-
sopismo, które buduje wspólnotę i jest bardzo 
ważne dla niej.

Podczas tej uroczystości nie zabra-
kło wielu znamienitych gości, jak chociażby 
Stanisława Kruczka, członka Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego, ks. prof. Jana 
Twardego, ks. Marcina Grabosia, wspomnia-
nego prof. Kazimierza Ożoga, dr. Andrzeja 
Jagusztyna, prezesa rzeszowskiego oddziału 
ZLP Mieczysława Arkadiusza Łypa.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój podjął 
się prowadzenia tej uroczystości, która nie 
odbyłaby się, gdyby nie sponsorzy, którzy 
i tym razem nie zawiedli. 

Na zakończenie pozwolę sobie przy-
toczyć nazwiska osób, które tworzą zespół 

redakcyjny „Kuriera Błażowskiego”: Danuta 
Heller – redaktor naczelna, Alicja Budyka, 
Małgorzata Kutrzeba, która wraz z  Jaku-
bem Hellerem (też członkiem zespołu redak-
cyjnego) przygotowała na spotkanie obszer-
ną prezentację slajdów wraz z komentarzem, 
Anna Heller, Ewelina Szumska, Zdzisław 
Chlebek, Augustyn Rybka, Maciej Pałac, 
Jerzy Kocój, Józef M. Franus, Klub Seniora 
„Pogodna Jesień”.

Nie zabrakło kwiatów i  listów gratula-
cyjnych również od naszego stowarzyszenia 
i miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. 

Gdybym miała jednym zdaniem okre-
ślić charakter tego czasopisma, to powiem, że 
jest ono niczym kronika Błażowej i jej okolic. 
Z serdecznym uściskiem dłoni dla całego ze-
społu redakcyjnego. 

   Dorota KWOKA
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Gratulacje dla redaktor naczelnej Danuty Heller 
przekazuje wicemarszałek Stanisław Kruczek

Jadwiga  
Kupiszewska

Pub-Galeria Stara 
Drukarnia w Rzeszo-

wie w dniach 22 paździer-
nika do 13 listopada  br. 

PRZESTRZEŃ W MINIATURACH
Spacer ulicami starego i nowego Rzeszowa

wypełniony jest barwami naszego miasta, 
utrwalonymi w  malarskich miniaturach 
Grupy Plastycznej „Droga”, działającej 
przy WDK w  Rzeszowie. Jest to 52. wysta-
wa twórczości tej bardzo aktywnej grupy 
kobiecej, zatytułowana „Rzeszowska prze-
strzeń miejska w miniaturze”. Prace malar-

skie, rysunkowe, kolażowe, a także tkanina, 
batiki oraz fotograficzna praca pt. Rzeszów 
wczoraj i dziś Marii Paszczyńskiej, kierow-
nika grupy, to wirtualny spacer ulicami nie 
tylko nowego, ale również starego Rzeszo-
wa, to powrót do wspomnień i czarno-białej 
fotografii.
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Prace Kingi Ziobro-Działo z  moty-
wem zamku, ratusza, pomnika przyciągają 
wzrok soczystą barwą, rozświetlają ceglastą 
ścianę Starej Drukarni. Motyw rzeszowskie-
go zamku w  pracy Krystyny Gniewek pt. 
Pałac Lubomirskich, otulony w  chmurach, 
maluje też Przedmieście. Henryka Boho 
w  pracy Za murem srebrnym akrylem pod-
kreśla mur otaczający zamek, Maria Wik-
toria Mostek wędruje pędzlem W okolicach 
zamku. Dwa gobeliny Katarzyny Jurek-De-
cowskiej pt. Motyw I układają tkaniną frag-
menty kamienic. Na miniaturach Lucyny 
Saneckiej słynna Paniaga i  również Motyw 

z  zamkiem, Anna Solecka maluje Balda-
chówkę, Farę i Paniagę, Janina Panek-Wojno 
tuszem rysuje Przejście, pomnik przy ul. Cie-
plińskiego. Danuta Turbacz techniką batiku 
utrwala Rynek oraz Dworek z ul. Dąbrowskie-
go Krystyna Niebudek prezentuje Synagogę 
i Pomnik Powstańców Śląskich.

Otwierając wystawę w  Starej Drukar-
ni, K. Niebudek podkreśliła, że przesłaniem 
wystawy było pokazanie i  wyeksponowanie 
miejsc rozpoznawalnych i wpisanych w prze-
strzeń Rzeszowa. Katarzyna Jurek-Decow-
ska w wydanym okolicznościowym folderze 
napisała, że „[…] Wystawa, z  racji tematu, 

który w  swej naturze jest dosyć powszech-
ny, prezentuje prace sięgające często do 
tych samych motywów inspiracji. Pomimo 
że są to czytelne nawiązania do konkretnej 
architektury, to sposób ich przedstawiania 
jest różnorodny, adekwatny do stylu każdej 
z autorek”.

Malarski spacer ulicami Rzeszowa uzu-
pełniła poezja o  tematyce naszego miasta. 
Spacer poezją i malarstwem to nic innego jak 
zanurzenie się twórczością w otaczającą nas 
rzeczywistość. 

   Jadwiga KUPISZEWSKA

Już od 18 lat ICN Polfa Rzeszów S.A. co roku rozdaje stypendia 
najlepszym studentom, których rodzice są pracownikami firmy 

oraz dodatkowo 1–2 studiującym wychowankom Domu Dziecka 
w Stalowej Woli. Pomysł na tego typu pomoc wiąże się w czasie 
z prywatyzacją rzeszowskiej fabryki leków (1997 r.) oraz budowa-
niem nowej korporacyjnej kultury orga-
nizacyjnej. W pierwszych latach stypen-
dia wypłacane były w  dolarach amery-
kańskich. Jednak po stabilizacji rodzimej 
waluty wypłaca się je obecnie w gotów-
ce, w kwocie 2000 zł każde. Dotychczas 
rozdano już 205 tego typu nagród, które 
są darowizną, bez żadnych zobowiązań 
ze strony obdarowanego.

Tegorocznych laureatów wytypował 
jak zawsze Komitet Stypendialny, który 
dokonał analizy  podań, nie biorąc jed-
nak pod uwagę aspektu dochodowego. 
Najważniejszym  kryterium w  tym pro-
jekcie jest bowiem wysoka średnia ocen, 
a następnie udokumentowane: osiągnię-
cia naukowe, wyniki sportowe, udział 
w  sympozjach i  konferencjach, a  także 
praca społeczna. 

Z perspektywy czasu widać, że realizowany przez ICN Polfa Rze-
szów S.A. projekt stypendialny jest dla młodych ludzi bardzo mo-
tywujący. Oprócz oczywistej korzyści materialnej, możliwość wy-
różnienia (i to przez zakład pracy rodzica), dodatkowo mobilizuje 
wielu z nich do rywalizacji i chęci osiągnięcia jak najlepszych wy-
ników. Dowodem na taką postawę jest m.in. fakt, że w roku bie-
żącym przyznano stypendia 18 osobom. Dla porównania w roku 
ubiegłym otrzymało je 12 studentów, a w latach wcześniejszych 
liczba spełniających kryteria nie przekraczała 10 osób. Niektórzy 
odbierają nagrody co roku przez cały tok studiów. Najlepsi z naj-
lepszych kontynuują naukę na studiach doktoranckich. Co jednak 
najważniejsze, wszyscy stypendyści po zakończeniu nauki nie 
mają problemów ze znalezieniem pracy. To przedsięwzięcie waż-

ne jest także dla załogi, która ceni sobie pomoc pracodawcy w różnego 
rodzaju działaniach na rzecz ich rodzin. 

Przekazanie nagród ma uroczystą formę godną laureatów oraz ich rodzi-
ców. Odbywa się co roku w innym miejscu – ważnym dla mieszkańców 

Rzeszowa oraz pracowników firmy. I  tak 
spotkania te odbyły się m.in. w: Biurze Wy-
staw Artystycznych, Tatarze W. Siemaszko-
wej, Teatrze Maska, Galerii Fotograficznej 
Miasta Rzeszowa, Teatrze Przedmieście, 
Szajna Galerii, Instytucie Muzyki UR, Mu-
zeum Okręgowym, a  nawet w  Podziemnej 
Trasie Turystycznej. 

Na tegoroczną uroczystość wybrano dzień 
10 listopada 2016 roku i miała ona miejsce 
w nowo otwartej studyjnej sali Kina Zorza. 
Stypendia wręczył osobiście prezes ICN 
Polfa Rzeszów S.A. pan Tadeusz Pietrasz. 
Gratulując studentom i  ich rodzicom po-
wiedział do stypendystów m.in. te ważne 
słowa: […] W  dobie dzisiejszej gospodarki 
opartej na wiedzy główną rolę należy przy-
pisać edukacji. Chcąc sprostać wymaganiom 

konkurencji, warto i trzeba inwestować w samego siebie. Państwa przyszła 
pozycja na rynku pracy będzie zależeć właśnie od zdobytego dziś wykształce-
nia, potencjału zdolności, kompetencji zawodowych oraz poziomu motywacji 
w przyswajaniu wiedzy. Edukacja jest tym szczególnym procesem, który przy-
nosi konkretną wartość nie tylko Wam, przedsiębiorstwu, w którym będziecie 
kiedyś zatrudnieni, ale w konsekwencji całej gospodarce. Musicie być gotowi 
nie tylko na sprostanie aktualnym potrzebom, ale nawet wyprzedzać obecne 
czasy. Jestem przekonany, że wiedza, którą właśnie zdobywacie, sprawi to, że 
będziecie mogli realizować swoje zawodowe marzenia w najlepszych firmach 
w Polsce i na świecie […].

Po rozdaniu nagród stypendyści, ich rodzice i goście obejrzeli także wło-
ską komedię filmową „Jak Bóg da”.

   Teresa DRUPKA 
ICN Polfa Rzeszów S.A.

Uczelnie przepełnione są studentami, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że ich wykształcenie to 
w dzisiejszym świecie bilet do osiągnięcia sukcesu. Oprócz zapału do nauki, do zrealizowania przynajmniej 
części naukowych planów potrzebne są jednak pieniądze. 

ICN POLFA RZESZÓW FUNDUJE STYPENDIA

Prezes Tadeusz Pietrasz wręcza stypendia

W listopadzie przy grobach nierzad-
ko uświadamiamy sobie, jak czas 

szybko biegnie. Andrzeja nie ma wśród nas 
już 21 lat, choć z pamięci naszej nie umknął, 

zwłaszcza najbliższych. Wspominaliśmy go 
niedawno z  jego żoną poetką i nauczycielką 
Celiną Karcz, która potem wydłużyła swe 
nazwisko jeszcze o mężowskie miano, wspól-

ną koleżanką z polonistycznego roku w po-
czątkach rzeszowskiej WSP.

Andrzej Zabierowski to był niespokojny 
duch twórczy wtedy i potem, gdy spełniał się 
już zawodowo. I wieczny optymista – potrafił 
żartować nawet z własnej choroby, chociaż wie-
dział doskonale, do czego ona wiedzie. Poeta, 
publicysta, dziennikarz, założyciel i  naczelny 
redaktor pierwszej w  Rzeszowie prywatnej 

POETA, DZIENNIKARZ
Andrzej Zabierowski (1946–1995)
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Warszawianka z  pochodzenia, rzeszo-
wianka z  wyboru. Od dziecka zdra-

dzała talent muzyczny. W  Rembertowie 
wstąpiła do zespołu Wojska Polskiego przy 
Centrum Wyszkolenia Piechoty. Stamtąd 
trafiła na egzamin u Tadeusza Sygietyńskie-
go, zdawany z  Ireną Wiśniewską (Santor) 
do Mazowsza. Pomimo zdanego egzaminu 
los chciał inaczej, przyjechała na początku 
lat pięćdziesiątych do Budziwoja jako mło-
dziutka mężatka. Karierę chórzystki roz-
poczęła w USA, gdzie przebywała 17 lat. Po 
powrocie osiedliła się w  Rzeszowie, który 
ukochała ze wzajemnością. Tu była me-
nedżerem i  wokalistką chóru „Cantilena” 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uni-
wersytecie Rzeszowskim, który ukochała 
nade wszystko.

Nigdy już ten chór nie będzie miał me-
nedżera. Jej śpiew miał wymowę „Patrzcie 
jaka muzyka jest piękna”, a nie „Patrzcie jak 
ja pięknie śpiewam”. W tym śpiewie promie-
niowała wprost ze sceny jak iskierka rozpa-
lająca płomień w sercach słuchaczy. Dla niej 
koncerty były solą życia, na które nie za-
praszała, lecz biegając po całym Rzeszowie 
od biskupa do prezydenta i  do wszystkich 
instytucji, zobowiązywała do uczestnictwa 
w  nich. Pamiętam ostatni koncert w  Radiu 

Rzeszów z  płytą, która była 
jej dziełem i  dumą. Było to 
w dzień pierwszego meczu pił-
karskich mistrzostw. Byłam 
świadkiem, jak przekonywała 
panów: „dziś jest koncert, mecz 
oglądniecie później na DVD”. 
Dyrygent chóru Bożena Sło-
wik wspomina nieodżałowaną 
koleżankę: „Zawsze można 
było na nią liczyć, w  swej ży-
ciowej mądrości właściwie 
oceniała ludzi i  nie szczędziła 
słów krytyki pod adresem nie-
pokornych i  źle czyniących. 
Dobrymi uczynkami i  szcze-
rością jednała sobie ludzi, a  pogodą ducha 
i zaangażowaniem w sprawy najdrobniejsze, 
jak i  te o  wielkiej wadze, przekonywała do 
swoich racji. Szanowała wszystkich – bez 
względu na pochodzenie, stanowisko czy też 
pozycję w życiu. I wszyscy ten szacunek od-
wzajemniali, oczarowani jej dobrocią”.

Była zawsze wśród ludzi, z ludźmi i dla 
ludzi. Oddana ze wszystkim drugiemu czło-
wiekowi. Zostawiła po sobie ślad działalno-
ści społecznej jako „kurier kulturalny”, an-
gażując się w  Regionalnym Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury, Towarzystwie Przyjaciół 

Rzeszowa, Stowarzyszeniu Nasz Dom Rze-
szów, Stowarzyszeniu Krystyn Podkarpac-
kich. Za swoje zaangażowanie otrzymała ty-
tuł „Aktywni Liderzy” z Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku, dyplom uznania 
za pracę w chórze „Cantilena”, 
dyplom Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych 
i  Solidarności Międzypo-
koleniowej, a  także dyplom 
uznania za bardzo aktywne 
i skuteczne wspieranie działal-
ności Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa. Pośmiertnie została 
uhonorowana odznaką Przyja-
ciel Rzeszowa przyznaną przez 
kapitułę Towarzystwa Przyja-
ciół Rzeszowa.

Jako osoba pełna pasji, 
energii i kreatywności, z prze-
nikliwym, figlarnym spojrze-

niem, starannie codziennie układaną fryzu-
rą, kolorowymi paznokciami, w swoich nie-
bieskich strojach, była dla nas wzorem ko-
biecości, życiowej mądrości, talentu, przed-
siębiorczości i  pracowitości. Ukochanej 
mamie trzech córek, babci sześciu wnuków 
i  prababci siedmiu prawnuków urządzono 
rok temu jubileusz 80. urodzin. A w jesienny 
pogodny dzień na cmentarzu Wilkowyja że-
gnały ją tłumy rzeszowian. 

   Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK

RZESZOWIANKA Z WYBORU
Alicja Borowiec (1935–2016)

Alicja Borowiec

gazety popołudniowej „Wydanie Specjalne”. 
Urodził się 28 kwietnia 1946 r. w  Rzeszowie 
i przez całe życie związany był z naszym mia-
stem. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące, 
a  potem filologię polską w    Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w  Rzeszowie. W  czasie stu-
diów wydawał pierwszy magazyn studencki 
„Profile” (1965), zawierający publikacje prób 
literackich studentów tej uczelni. Ukazało się 
kilka wydań powielaczowych. Potem ów tytuł 
przeniesiony został na miesięcznik społeczno-
-kulturalny założony przez naszego profesora 
Stanisława Fryciego. Andrzej nieraz żartował, 
że należałaby mu się bardziej wymierna sa-
tysfakcja z prawa ojcostwa do tego tytułu. Nie 
ma już wśród nas Andrzeja, nie ma profesora 
Fryciego, który zmarł trzy lata temu, nie ma 
„Profilów”… 

Swoją działalność kulturotwórczą 
w  Rzeszowie Andrzej Zabierowski re-
alizował jako współzałożyciel i  członek 
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 
„Gwoźnica” oraz uczestnik i  organizator 
wielu wydarzeń kulturalnych w mieście i re-
gionie. Jako poeta debiutował w  1963 roku 
w lubelskiej „Kamenie”. Autor wielu wierszy 
opublikowanych m.in. na łamach „Kameny”, 
„Nowin Rzeszowskich”, „Widnokręgu”, 
„Profilów”, „Zarzecza”, „Głosu Młodzieży 
Wiejskiej”, „Almanachu Literackiego” oraz 
„Gwoźnicy”. Był laureatem konkursów po-
etyckich m.in. „Kameny”. – Pozostały jesz-
cze – informuje jego żona Celina Karcz- 
-Zabierowska – utwory poetyckie dotąd nie-
wydane, pozostające w maszynopisach, oka-
zjonalnie publikowane w prasie regionalnej.

W  latach 1970–1979 pracował jako 
kurator zawodowy dla dorosłych w  Sądzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie. Był publicystą. 
Współpracował m.in. z  „Widnokręgiem” 
i  „Życiem Literackim”. Jako dziennikarz 
pracował w  redakcjach gazet zakładowych 
„Rzeszowski Zelmer” oraz „Wiadomości 
Fabryczne”. Był korespondentem „Kuriera 
Polskiego”. Jako bliski współpracownik 
„Epoki” w  latach 1980–1984 wielokrot-
nie nagradzany m.in. za relacje ze straj-
ku „Solidarności” rolników w  Ustrzykach 
i  Rzeszowie. Od 1980 roku był dziennika-
rzem „Nowin Rzeszowskich”. W  swoich 
artykułach poruszał wiele bardzo kontro-
wersyjnych tematów, zwłaszcza dotyczą-
cych zwykłych ludzi, a  także afer, które 
wykraczały poza region, co owocowało 
także przedrukami w  dziennikach kra-

jowych i  polonijnych. W  tym czasie pi-
sał też do „Przeglądu Tygodniowego”, 
„Wokandy” i  wielu innych periodyków. 
Swoje artykuły publikował również w  pol-
skiej prasie regionalnej, m.in. w  „Trybunie 
Robotniczej”, „Gazecie Robotniczej”. Był 
korespondentem Interpressu i  Micro Way 
Poland – Komputerowej Agencji Prasowej. 
Współpracował także z  krakowskim ośrod-
kiem TVP „Kronika Krakowska”. Był człon-
kiem zarządu głównego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 
(SDRP) i  prezesem rzeszowskiego oddziału 
SDRP oraz szefem Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich w  Rzeszowie i  członkiem 
Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy.

W  1990 roku założył Wydawnictwo 
Andrzeja Zabierowskiego – Sp. z o.o. Prawie 
rok (od 17.09.1990 do 4.09.1991) wydawał 
pierwszą prywatną w regionie popołudniów-
kę „Wydanie Specjalne”, której był redakto-
rem naczelnym. Nakład gazety wynosił tygo-
dniowo 175 tys. egzemplarzy, a główny trzon 
dziennikarski stanowiło kilku profesjonal-
nych dziennikarzy z  czterech województw, 
gdzie gazeta się ukazywała (obecny teren wo-
jewództwa podkarpackiego). W latach 1993–
1994 był dziennikarzem „Super Expressu”.

Zasłużony działacz społeczny, odzna-
czony wieloma odznaczeniami resortowymi, 
związkowymi i  różnych organizacji społecz-
nych. Zmarł 18 listopada 1995 r. w Rzeszowie. 
Pochowany został na cmentarzu komunal-
nym na rzeszowskim Pobitnie.

   Ryszard ZATORSKI

Cerlina i Andrzej Zabierowscy w styczniu 1995 r.
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Sylwia Chodorowska-Kozień

Język łowiecki pełen pra-
słów słowiańskich jest 

bogatym językiem środo-
wiskowym. Jego początki 
sięgają przedhistorycznych 
czasów, gdy nasi praoj-
cowie polowali, aby żyć 
i  tworzyć dla swych po-
trzeb określenia łowieckie. 

Na „starożytność” języka łowieckiego mamy 
niemało dowodów pisanych. Najwcześniejsze 
z nich – łowiecką nomenklaturę – znajduje-
my już w pierwszych manuskryptach, przede 
wszystkim w  nazwach miejscowości, przy-
wilejach, zakazach i  nakazach dotyczących 
dziko żyjących zwierząt i łowów na nie.

Wraz ze zmieniającą się organizacją ło-
wiectwa, jego zasięgiem i upowszechnianiem 
rozszerza się i wzbogaca język spraw tych do-
tyczący. Z biegiem czasu do akt urzędowych 
dochodzą mniejsze lub większe zbiory opisa-
nych rad praktycznych, a nawet utworów po-
etyckich. Zaliczyć do nich trzeba drukowa-
ny w roku 1523 poemat napisany po łacinie, 
autorstwa Mikołaja Hussowskiego pt. Pieśń 
o żubrze, jego postaci, dzikości i polowaniu na 
niego. 

Dokumenta-
mi kształtowania 
się i  rozwoju języ-
ka łowieckiego są 
zabytki literatury 
łowieckiej, z  któ-
rych pierwszym 
p o m n i k o w y m 
utworem ornito-
logiczno-łowiec-
kim jest Myślistwo 
ptasze Mateusza 
Cygańskiego, wy-
dane w  Krakowie 
w roku 1584. Chociaż sam niepiśmienny, po-
dyktował w wierszowanej formie imponują-
cą ilość informacji o łowiectwie i zwierzynie. 
Spośród 146 nazw ptaków, które pojawiają się 
w dziełku Cygańskiego, znaczna część weszła 
na stałe do polskiej terminologii ornitolo-
gicznej.

W  pełni łowieckim dziełem jest wy-
dany jedenaście lat później poemat dydak-
tyczny Myśliwiec Tomasza Bielawskiego. 
Obejmuje 16 pieśni zwanych obrotami, tj. 
wyprawami łowieckimi. Utwór zawiera opi-
sy sposobów polowania w  Polsce i  Francji, 
przyborów myśliwskich, psów itp., okraszo-
ne licznymi anegdotami łowieckimi. 

Wraz z  myślistwem rozwijały się od-
rębne obyczaje i  język łowiecki, który był 
używany powszechnie przez myśliwych. 
Pisze o  tym Sebastian Fabian Klonowic 
w  utworze Flis, to jest spuszczanie statków 
Wisłą i  inszymi rzekami do niej przypada-
jącymi, wydanym w 1595 roku. Utwór przy-

W  pracach nad poznaniem, opraco-
waniem i  krzewieniem języka łowieckiego 
duże zasługi mają czasopisma łowieckie 
i  kalendarze myśliwskie. „Łowiec Polski” 
w  latach 1899–1901 ogłosił trzy opracowa-
nia językowe Konrada Machczyńskiego, do-
tyczące terminologii zająca, sarny i  wilka. 
W roku 1913 redakcja „Łowca”, czasopisma 
łowieckiego w Galicji, podjęła ciekawą ini-
cjatywę wprowadzenia kar pieniężnych dla 
myśliwych używających nieprawidłowo ję-
zyka łowieckiego.

W roku 1917 w Poznaniu wydany zo-
stał Słownik polsko-niemiecki najczęściej 
używanych wyrazów i  zwrotów gwary my-
śliwskiej, którego autorem był ksiądz Lu-
dwik Niedbał – wielkiej miary patriota 
i  działacz łowiecki. Słownik Niedbała, za-
wierający ponad 2200 haseł, był do czasu 
wydania słownika Hoppego najbogatszym 
i  najbardziej wszechstronnym słownikiem 
języka łowieckiego. 

Rok 1939 przyniósł polskiej literatu-
rze łowieckiej niezwykle cenną pozycję. 
Było to pierwsze wydanie Polskiego języka 
łowieckiego, opracowane przez Stanisława 
Hoppego. O  tym, że język myśliwski żyje 
naprawdę, wiedzą wszyscy myśliwi w kraju, 
ich rodziny, a także ci, którzy uczestniczyli 
jako kibice w polowaniu lub byli gościnnie 
na uroczystościach, myśliwskich świętach, 
jak choćby hubertowinach czy polowaniach 
wigilijnych.  Od 1899 roku „Łowiec Pol-
ski” – najstarszy i  największy miesięcznik 
dla myśliwych – przemawia do myśliwych 
ich językiem, uczy i  przypomina młodym 
adeptom łowiectwa, jak należy się nim po-
sługiwać.

Oto instruktażowa próba dzisiejszej 
prozy w  tym miesięczniku: „Słońce chyliło 
się ku zachodowi. Na polanę leśną ciągnęła 
siuta z koźlęciem. Po wyjściu na skraj pola-
ny wietrzyła i  strzygła łyżkami, świece jej 
penetrowały całą okolicę. Po chwili opuści-
ła łeb, skubnęła parę razy trawę, znowu łeb 
uniosła wysoko, by upewnić się, że nic jej 
nie grozi. Z daleka widoczne było jej lustro, 
ale fartuszka nie można było dostrzec. Pod-
biegło do niej koźlę, otarło się o cewkę i gębą 
zaczęło się dobierać do grzęzów.

Po pewnym czasie w niewielkiej odle-
głości od siuty, ukazał się rogacz w trzecim 
porożu. Był wyraźnie spadły. Przez lornet-
kę łatwo można było dostrzec, że był wi-
dłakiem. Parostki miał już dobre, wytarte 
ze scypułu, róże i  perły nie były widoczne 
nawet przez szkła. W  niskiej trawie łatwo 
można było dostrzec jego pędzel”.

  Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

MYŚLIWI NIE GĘSI
Język łowiecki i utwory myśliwskie

nosi m.in. pierwszą źródłową informację 
o  terminologii myśliwskiej i  karach za jej 
nieprzestrzeganie. Znajdujemy tu m.in. opis 
zarzuconego już dziś zwyczaju „podrębywa-
nia nowicjusza”, który został przyłapany na 
braku opanowania sztuki posługiwania się 
językiem łowieckim; nieszczęśnikowi takie-
mu kazano wdrapywać się na drzewo, które 
przy ogólnej radości wraz z nim ścinano.

Królewiczowi polskiemu i  szwedzkie-
mu, późniejszemu Władysławowi IV, po-
święcił pracę Myślistwo z ogary Jan z Ostro-
rog, wojewoda poznański. Drukował ją 
w Krakowie w 1618 roku Bazyli Skalski. 

Na podstawie tych i wielu innych dzieł 
literatury łowieckiej cząstkę języka łowiec-
kiego podał Samuel Bogumił Linde w Słow-
niku języka polskiego. Linde wykorzystał 
w  swej pracy nie tylko literaturę polską od 
1550 roku, lecz także współczesny mu język 
potoczny. Praca Lindego spowodowała szer-
sze zainteresowanie się językiem łowiec-
kim, a ocalenie go od zapomnienia w latach 
rozbiorowej niedoli stało się tak ważne, jak 
ochrona i  krzewienie wszystkich naszych 
tradycji.

Tym, czym dla literatury łowieckiej 
było Myślistwo ptasze, dla języka łowieckie-
go było dzieło Witolda Kozłowskiego Pierw-
sze początki terminologii łowieckiej, wyda-
nym w Warszawie w 1822 roku. Kozłowski 
zebrał i  opracował blisko 1500 wyrazów 
i wyrażeń związanych z łowiectwem.

W  niespełna trzy lata później Ignacy 
Bobiatyński wydaje w  Wilnie w  1825 roku 
dwutomowe dzieło Nauka łowiectwa. Bo-
biatyński nie tylko skorzystał z  pracy Ko-
złowskiego, ale jeszcze wzbogacił ją w nowe 
treści.

Wiele pracy w  krzewieniu i  upo-
wszechnianiu języka łowieckiego włożył 
dziennikarz i poeta Bruno Kiciński. Pisząc 
utwory o tematyce łowieckiej, surowo prze-
strzegał czystości języka łowieckiego. Nie 
sposób pominąć zasług Antoniego Wagi czy 
Wilhelma Mylkego, autora Myślistwa krajo-
wego, wydanego w Warszawie w 1834 roku. 
U  progu XX wieku autor Encyklopedii sta-
ropolskiej ilustrowanej Zygmunt Gloger, tak 
pisał pod hasłem „Myśliwski, czyli łowiec-
ki język”: „Jak rolnik, rybak, flis, bartnik 
tworzyli i  ubogacali z  przeciągiem wieków 
język, wyrazy i wyrażenia, któremi wyłącz-
nie się rozumieli, tak i łowcy byli w tej samej 
potrzebie wytworzenia własnego języka”. 
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Panorama literacka Podkarpacia
O LUBEŃSKI DZWON

W Gminnym Ośrodku Kultury w  Lu-
beni 3 października 2016 r. odbyła 

się gala finałowa wręczenia nagród IV Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sta-
nisławy Kopiec „O  Lubeński Dzwon”, orga-
nizowanego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Lubeni w partnerstwie z Urzędem 
Gminy w  Lubeni, Starostwem Powiatowym 
w  Rzeszowie oraz rzeszowskim oddziałem 
Związku Literatów Polskich. Wiele ciepłych 
słów padło ze strony wspominającego poetkę 
Czesława Drąga, który niejednokrotnie zaj-
mował się promocją jej literackich zmagań. 
W tegorocznej edycji konkursu poetyckiego 
jury w składzie: dr Jan Wolski – przewodni-
czący, Aleksander Bielenda i Adam Decowski 
nagrodziło następujących autorów: w I kate-
gorii wiekowej (13–18 lat) – Dominikę Szto-
nyk (Toruń). W II kat. wiekowej (powyżej 18 
lat) – I nagrodę otrzymała Anna Piliszewska 
(Wieliczka), II – Grzegorz Baczewski (Bacze 
Mokre), a  III – Piotr Oprzędek (Stróża k. 
Myślenic). Cztery równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: Michał Witold Gajda (Wrześ- 

nia), Monika Gruba (Straszydle), Mirosław 
Kowalski (Mysłowice) i  Janusz Pyziński 
(Dębica). Nagrody laureatom wręczyli: Józef 
Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego, 
oraz Adam Skoczylas, wójt gminy, przy asy-
ście Alicji Warzybok, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Lubeni.

 Adam DECOWSKI

ZASŁUŻONA DLA KULTURY

20 października br. w Klubie 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich poetka 

Maria Rudnicka promowała swój tomik Cie-
szyć się życiem. Wybrane wiersze prezento-

wała wraz z moderatorem wieczoru Stachem 
Ożogiem, urozmaicając je muzycznymi 
akcentami oraz pokazem swych rękodzieł 
plastycznych. Wystąpiła też grupa wokalno-
-muzyczna Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury, które było współorgani-
zatorem spotkania. Akompaniował akor-
deonista, kierownik 
zespołu Zygmunt Kieł-
bowicz. Pokazał także 
swe rzeźby w  drewnie 
Józef Pałac, a  Wiesław 
Cupryś przypomniał 
autorkę filmem przy-
gotowanym na  30-le-
cie  jej twórczości. Na-
tomiast Józef Kawałek, 
prezes RSTK, i  płk 
Józef Mroczka, prezes 
zarządu ZŻWP, wręczyli Marii Rudnickiej 
odznakę honorową Zasłużony dla Kultury 
Polskiej przyznaną jej przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego.

 Stefan ŻARÓW

Alicja Warzybok, Anna Piliszewska, Adam Skoczylas 
i Józef Jodłowski

Maria Rudnicka

Przez dwa sierpniowe tygodnie Bogu-
chwała była miejscem twórczych spo-

tkań artystów z  Polski i  Ukrainy. Efektem 
ich pracy są akwarele, grafiki, obrazy olejne 
i  rysunki, często bogate o  miejscowy kraj- 
obraz i  charakterystyczne elementy. XII 
Ogólnopolski Plener Malarski Boguchwała 
2016 odbywał się w dniach 7–19 sierpnia br. – 
Podczas dwóch tygodni 19 artystów stworzy-
ło 254 prac malarskich. Część z nich zostanie 
przekazana na jesienną aukcję charytatywną 
dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci 
– podsumował Jacek Krzysztof Nowak, po-
mysłodawca, organizator, komisarz pleneru 
oraz prezes Podkarpackiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych.

Sukces boguchwalskiego pleneru to 
przede wszystkim odpowiedni dobór arty-
stów. Inspirując się przyrodą, ludźmi i  oto-
czeniem – barokowym kościołem, parkiem 

KLIMAT DO TWÓRCZEJ PRACY
XII Ogólnopolski Plener Malarski Boguchwała 2016

pałacowym oraz XVIII-wiecznym pałacem 
Lubomirskich – stworzyli dzieła ukazujące 
ich różnorodny potencjał twórczy. – Bogu-
chwała to miejsce magiczne. Tutaj panują 
doskonałe warunki do pracy twórczej, cieszy 
także integracja z  pozostałymi artystami, 
dyskusje o  sztuce i  wymiana doświadczeń. 
To ważne elementy stanowiące o całej atmos-

ferze pleneru – ocenił prof. Andrzej Marko-
wicz z Radomia.

Imprezie towarzyszyły wydarzenia do-
datkowe: wystawa Tatiany Talipowej Ikona 
XXI wieku oraz koncert Nasz Modigliani 
(Katarzyna Rystok, Jerzy Filar oraz Andrzej 
„e-moll” Kowalczyk). Plener zakończyła wy-
stawa poplenerowa 19 sierpnia w  hali wy-
stawienniczej Miejskiego Centrum Kultury. 
– Jestem akwarystą i  debiutuję w  plenerze, 
który cieszy się uznaniem artystów. Podczas 
pleneru powstało ponad 9 prac inspirowa-
nych Boguchwałą – powiedział Anatol Mar-
tyniuk, artysta ze Lwowa.

Wernisaż był miejscem spotkań miesz-
kańców Boguchwały z  artystami, rozmów 
o sztuce, inspiracjach towarzyszących powsta-
niu danego obrazu. Nie zabrakło także pasjo-
natów sztuki i kolekcjonerów, którzy zakupili 
dzieła sztuki. Organizatorem pleneru było 
Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, Miejskie Centrum Kultury w  Bo-
guchwale i samorząd gminy Boguchwała.

   Rafał BIAŁORUCKI
Swoje prace prezentuje Anatol Martyniuk, artysta 
ze Lwowa

Fo
t. 

Ra
fa

ł B
ia

ło
ru

ck
i

11 grudnia o godz. 17.00 w Filharmonii 
Podkarpackiej odbędzie się galowy 

koncert z piosenkami Anny Jantar. W wido-
wisku muzycznym Tribute to Jantar najlepsi 
uczestnicy programów telewizyjnych „The 
Voice of Poland”, „Mam talent” oraz „Twoja 
twarz brzmi znajomo”, wspierani przez zna-
nych artystów, wykonają największe przeboje 
niezapomnianej polskiej wokalistki.

Po raz pierwszy koncert w hołdzie Anny 
Jantar został zorganizowany podczas IV edy-
cji Rzeszowskiego Święta Wokalnego (2014) 
i  zyskał olbrzymie uznanie. Następnie był 
prezentowany m.in. w warszawskim Teatrze 

Capitol czy też Teatrze Starym w  Lublinie. 
Wydarzenie za każdym razem biło rekordy 
frekwencyjne. Piosenki Anny Jantar w  no-
wej, uwspółcześnionej aranżacji wzbudziły 
dużo emocji, zostały bardzo dobrze przyjęte 
i  wysoko ocenione zarówno przez publicz-
ność, jak i przez media. Obecnie, w dwa lata 
po premierowym wykonaniu tego koncertu, 
dopracowane już ze wszystkimi szczegółami 
widowisko muzyczne Tribute to Jantar bę-
dzie prezentowane w największych miastach 
w Polsce.

Ponieważ po raz pierwszy przedsię-
wzięcie to zostało zrealizowane w Rzeszowie, 

to i  rozpoczęcie trasy planowane jest owym 
koncertem w Filharmonii Podkarpackiej. Na 
scenie obok gwiazd, takich jak Magda Stecz-
kowska, Ada Fijał i  Marek Kaliszuk, poja-
wią się m.in. Michał Grobelny, Jagoda Kret, 
Małgorzata Nakonieczna. Niezaprzeczalną 
wartością tego projektu jest udział w  nim 
artystów z Podkarpacia – rzeszowskiego Big 
Bandu pod kierownictwem Krzysztofa Mro-
ziaka, który jest autorem aranżacji nowych 
wykonań, Kamila Bijosia z  Rzeszowa oraz 
Arka Kłusowskiego, animatora całego pro-
jektu.   

PAMIĘCI ANNY JANTAR Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
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KARTKI Z PAWLACZA (37)Stanisław Dłuski

Arystoteles i  Pla-
ton narzucili nam 

myślenie, że obowiązki 
polityczne są najważ-
niejsze. Ale wielki poeta 
starożytny Kallimach 
gardził życiem poli-

tycznym. Pyrron szukał spokoju, Epikur – 
umiarkowania, Zenon – obojętności. W Rzy-
mie poeci elegijni zaciągnęli się do „milicji 
miłości”, militia amoris. To piękne. Jedyne 
bitwy, jakie wychwala Tibullus w  swych 
wierszach, są bitwami miłości. Tylko w  mi-
łości jesteśmy naprawdę wolni. Denerwują 
mnie zarzuty, że nie chodzę na wybory, to je-
stem złym Polakiem. Że kocham, to za mało. 
Muszę za Polskę wylać krew, spłonąć na sto-
sie, wtedy będę obywatelem. Poeci od wieków 
bronią indywidualnej namiętności i  moje 
serce, jak moje wiersze, jest pełne namiętno-

ści. Umierać z  sercem pełnym namiętności. 
Nie brać udziału w tej pustej grze, mieć swój 
azyl w sercu kochanki. Twórzmy więc „mili-
cję miłości”.

 

Kolejna czwarta edycja Najazdu Awan-
gardy na Rzeszów w Teatrze im. Wandy 

Siemaszkowej za nami. Zmienił się kształt, 
scenariusz, wiersze czytali dyrektor Jan No-
wara, Barbara Napieraj i  Wojciech Kwiat-
kowski. Jedni chwalą, inni woleli poprzednie 
formuły, kiedy czytali sami poeci. Trudno do-
godzić wszystkim, faktem jest, że teatr nie był 
przygotowany na taką rzeszę miłośników po-
ezji; to najważniejsze, co cieszy, miłośników 
pięknego słowa u  nas nie brakuje, kwestia 
formy i  pomysłu, ale nikt nie musi głaskać 
mojej próżności (mam jej dość), dość, że łyż-
ka dziegciu w miodzie też musi być… Pytano 
mnie i atakowano przed imprezą w Polskim 

Radiu Rzeszów: „co za awangarda?”, ona już 
była dawno, przed wojną, po co wskrzeszać 
„trupa”… W czasach rozkwitu kultury kon-
sumpcjonizmu (zobacz: galerie rzeszowskie) 
i pornografii duchowej, bylejakości i mydla-
nych seriali, właśnie sztuka słowa jest naj-
bardziej awangardowa, słowo to pochodzi 
z  francuskiego i  oznacza „straż przednią”. 
Czyż poeci dzisiaj nie są „strażą przednią”, 
chodźmy więc z nimi do mitycznego Edenu…

Dla poety najgorszy jest spokój, nadmier-
ne samozadowolenie, ten kot próżności 

mieszka w każdym, pochwali żona, kochan-
ka, przyjaciel, którzy czasami boją się boles- 
nej szczerości, więc rośnie w  wierszoklecie 
„kapłan”, który pali kadzidełka i  okadza 
swoje „ja”, a  umiera człowiek bolesny, roz-
darty, do końca niepogodzony.

30.10.2016

OUR POETRY ARCHIVE

1 października 2016 r. ukazała się euro-
pejska edycja internetowego pisma „Our 

Poetry Archive”. W ramach tego wydania re-
dakcja publikuje 48 autorów z różnych krajów 
Europy. W piśmie możemy również przeczy-
tać utwory poetów z  Polski. Warto podkre-
ślić, że bardzo interesujące wiersze publikują 
poeci z rzeszowskiego oddziału ZLP. W wer-
sji polskiej i  angielskiej możemy przeczytać 
liryki Zdzisławy Górskiej, Agaty Linek, 
Barbary Mazurkiewicz i  Mieczysława A. 
Łypa. Z Grupy Literackiej „Witryna” ze Sta-
lowej Woli we wspomnianym piśmie drukują 
Kazimiera Linda i  Alicja Wojdyło. (ŁŁ)  

ALMANACH SPOTKAŃ POETÓW 

W październiku br. ukazał się w Prze-
myślu almanach XXII Doroczne Spo-

tkanie Poetów. Książka w interesującej szacie 
edytorskiej została wydana przez Centrum 
Kulturalne w Przemyślu. Redaktorem jej jest 

Maria Jolanta Nowak, która 
jest również autorką wstępu. 
Almanach zawiera wiersze 
siedemdziesięciu sześciu 
petów z  terenu Podkarpa-
cia, pośród których licznie 
reprezentowana jest grupa 

twórców związanych z  działalnością w  Re-
gionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultu-
ry w Rzeszowie, jak Stanisława Bylica, Teresa 
Glazar, Jadwiga Kupiszewska, Ewelina Łopu-
szańska, Maria Rudnicka, Barbara Śnieżek 
i piszący te słowa.

 Stefan ŻARÓW 

POETYCKI EKSPERYMENT 

15 października 2016 r. w sali Muzeum 
Regionalnego w  Mielcu odbyła się 

promocja piątego tomiku poezji Aleksan-
dry Piguły Strofy na… Poetka należy do  
mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Tym 
razem autorka tomiku podjęła próbę ekspe-
rymentu, pisząc wiersze według kolejnych 
liter alfabetu, co znakomity krytyk Stanisław 
Grabowski określił jako poezję kubistyczną, 
nawiązującą do twórczości Maxa Jacoba. Ko-

przedstawił w  autorskiej prezentacji Stach 
Ożóg – znany rzeszowski recytator, poeta, 
rzeźbiarz, animator kultury i  pracownik 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 Zbigniew MICHALSKI

WITRYNA PISARZY

8 listopada br. w  rzeszowskim Zespole 
Szkół Technicznych odbyła się „Księ-

garska witryna pisarzy ZLP w Rzeszowie” – 
zaprezentowano nowości wydawnicze 2015 
i  2016 roku. Znalazły się wśród nich tomiki 
poezji Mieczysława Arkadiusza Łypa (Okru-
chy dnia, Z pól malowanych. Wiersze o ziemi 
błażowskiej), Teresy Paryny (Od bólu do na-
dziei…), Marty Świderskiej-Pelinko (Wę-
drowanie), Mirosława Welza (Na wzór na 
podobieństwo, Pestki), utwory prozatorskie 
Mariusza Marczyka (Portet Lizy), Jerzego S. 
Nawrockiego (Śwetateku), Mirosława Osow-
skiego (Człowieczy los), Magdaleny Zimny-
-Louis (Zaginione), autobiografia nestorki 
podkarpackich pisarzy Bronisławy Betlej 
(Smak czarnego chleba) oraz Drugie woła-
nie z  Połonin. Opowieści bieszczadzkich go-
prowców pod redakcją Edwarda Marszałka. 
Większość z tych autorów przybyła, więc dla 
społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 
Podczas spotkania prezes rzeszowskiego od-
działu ZLP Mieczysław A. Łyp uhonorował 
Bronisławę Betlej Brylantowym Piórem za 
jej bogatą twórczość literacką. Nagrodę ode-
brała córka poetki Elżbieta Betlej, a laudację 
wygłosiła dr Hanna Krupińska-Łyp. Spotka-
nie zorganizowano z inicjatywy prezesa ZLP 
w Rzeszowie, a w przygotowanie włączyła się 
aktywnie młodzież ZST – Diana Beniw, Ali-
cja Cisowska, Konrad Garbaczewski, Justyna 
Mikuszewska, Marlena Motyka, Krystian 
Padyasek, Aleksandra Rojek, Kinga Rusiecka 
– która prezentowała wybrane teksty i przy-
gotowała oprawę muzyczną pod kierunkiem 
swoich nauczycieli Magdaleny Kołodziej i Jó-
zefa Stalca, prowadzących to literackie spo-
tkanie. Oprawą plastyczną wydarzenia były 
fotogramy Mieczysława A. Łypa i rzeźby Jó-
zefa Pałaca.

 Józef STALEC

lejne święto poezji w Mielcu rozpoczęła dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta 
Strycharz, obszernie informując o twórczości 
autorki, a  prezes „Słowa” Zbigniew Michal-
ski podziękował władzom Samorządowego 
Centrum Kultury i  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – wydawcom sześciu tomików poezji 
w bieżącym roku. 

 Zbigniew MICHALSKI

SPACER PO ŚLADACH DNI

20 października br. w Bibliotece Publicz-
nej Gminy i  Miasta im. J. Przybosia 

w  Strzyżowie odbyło się spotkanie autorskie 
ze strzyżowską poetką Zdzisławą Górską, 
promujące jej nowy, dziesiąty już, tomik wier-
szy Spacer po śladach dni. Marta Utnicka, 
dyrektor biblioteki, przypo-
mniała najważniejsze fakty 
z życia i twórczości poetki, ta 
zaś podzieliła się uczuciami, 
jakie towarzyszyły jej pod-
czas szukania dróg wyrazu 
artystycznego. Barwną opo-
wieść poetka przeplatała anegdotami, wspo-
mnieniami i recytacją wierszy. Recytacji strof 
poetyckich podjęli się też goście, w tym m.in. 
starosta strzyżowski Robert Godek, burmistrz 
Strzyżowa Mariusz Kawa i  przewodnicząca 
Rady Miejskiej Wioletta Drozd. Nie zabrakło 
piosenek w  wykonaniu członków Strzyżow-
skiego Chóru Kameralnego i Grupy Estrado-
wo-Kabaretowej „Antidotum”.

 Agnieszka ZIELIŃSKA

W KLUBIE KARTON

W cyklu „Melpomena i  inne” w  Klu-
bie Kultury Karton RSM odbyło się 

21 października 2016 r. spotkanie autorskie 
Stefana M. Żarowa, poety, krytyka literac-
kiego i  eseisty, połączone z prezentacją jego 
tomiku Na styku cieni. Imprezę prowadził Jó-
zef Tadla, kierownik Kartonu, a towarzyszył 
temu wernisaż rzeźb Józefa Pałaca, członka 
RSTK. Zaprezentowali się też młodzi soliści 
z  Centrum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie: 
Aleksandra Wajda, Adrian Grądziel i  Klau-
dia Zarzycka. Przestrzenie wyobraźni autora 

Zdzisława GórskaZdzisława Górska

Spacer 
po śladach dni

Spacer 
po śladach dni

„Fotografie” Zdzisławy Górskiej

Wybór wierszy Zdzisławy Górskiej zawiera utwory 
z różnych okresów twórczości. Jest więc siłą rzeczy swo-
istym podsumowaniem tej dziedziny jej artystycznych 
poszukiwań. Tęsknota za przeszłością, chęć utrwalenia 
przeżytych chwil, troska o to, by nie umknęło to, co 
piękne i dobre, swoiste zdziwienie nad przemijalnością 
ludzkiego życia, skłaniające do zapisywania wybranych 
„ujęć”, to nić przewodnia wszystkich utworów, swoisty 
klucz łączący wiersze pochodzące z wcześniej wydanych 
tomików, w których także zauważymy drogę artystycz-
nego rozwoju samej poetki. Warto więc zagłębić się 

w ten osobisty, ale i rodzinny i nasz lokalny świat, warto „obejrzeć” przywoływane 
krajobrazy, dzieła sztuki, wydarzenia, osobiste refleksje autorki, bo odnajdziemy 
w nich z pewnością także cząstkę naszego życia i naszych przeżyć. 

Robert Godek 

„Zdzisława Górska jest artystką o niezwykle ciekawej osobowości. Potrafi być nie 
tylko  malarką, poetką, ale także krytykiem sztuki i krytykiem literackim, publi-
cystką i eseistką/ . . . /

Mieczysław A. Łyp

/ . . . /”Nazwijmy liryczną rzecz Zdzisławy Górskiej „po imieniu”. Otóż w poezji tej 
dominuje Natura – ze wszelkimi jej odcieniami. Natura – wspomnienia z rodzin-
nego domu, zalane słońcem wspomnienia z dzieciństwa . . .  
Natura – wciąż we wspomnieniach, to one kształtowały jej – autorki – wrażliwość. 
Podobnie jak poezja Robinsona Jeffersa – dla którego Natura była Bogiem (choć tu 
Bóg jest w Naturze i Natura jest (sic!) Bogiem . . . ) / . . . /

Jan Tulik

ISBN 978-83-65441-08-9
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Ma 13 lat, mieszka w Toruniu. 
Jest uczennicą gimnazjum, 

a  także szkoły muzycznej I  st. 
w  klasie fletu poprzecznego. Od-
nosi sukcesy w konkursach literac-
kich, wokalnych i recytatorskich. 

Członek ZLP oraz Sto-
warzyszenia Twór-

czego Artystyczno-Li-
terackiego w  Krakowie. 
Założyciel Myślenickiej 
Grupy Literackiej „Tilia”.

Przed kościołem św. Urszuli w Lubeni

Przechodzili ostrożnie, dźwigając kosze
Kapusty i kalafiorów, ziół naręcza i drewna. 
I łubianki owoców. Ze strzelistości 
Wieżyc 
Wiatr zdmuchiwał drobiny
Światła i krople dżdżu.

Z łąk i z pastwisk podmokłych
Przyfruwały nasiona; pyłki traw. W perkalowych 
I w lnianych szerokich rękawach koszul – kleksy
Potu i błota. 
Wieczór – śpiewna modlitwa.

A w niedzielę na palcach
Przez miedze albo drożyny, 
Dźwigając pod pachą czarne,
Glansowane trzewiki – sznurowali je pilnie
Przed stopniami kościoła. Włosy ich
Pod jaśminem gładził
Skrzydłem jak wiosłem
Anioł w klonowej sukni.

Na wiejskim podwórku

Powiało zapachem trawy
i kwitnących mleczy.
Słychać brzęczenie pszczół,
które obiegły, jak szturmujące wojsko
rozkwitającą kwiatami czereśnię.
Ciągle w drodze od kwiatka do ula,
zapełniają miodem woskowe plastry.
Wiejski czas płynie leniwie.
Niczego nie popędzisz,
niczego nie przyśpieszysz.
Królestwo czarnego kota,
który przepędzany, bo pecha przynosi,
musiał się nauczyć chodzić swoimi ścieżkami.
Świat otoczony drewnianym płotem,
do którego wchodzimy skrzypiącą furtką.
Strażnik – wierny Burek,
jak Cerber w Hadesie nieufny,
bo każdego szczekaniem wita.
Czas wyznacza pianie koguta,
wystrojonego w kolorowe pióra
i czerwony grzebień.
Kura ciągle rozgrzebuje ziemię
kurzą łapką. Czego tam szuka?
Gdakała rano, zanim jajko zniosła.
I nie obchodzi ją, czy białe, czy w kropki.
Łaciata krowa muczy w oborze,
fabryka mleka, śmietany i masła.
Dzieci wierzą,
że jak pomalujemy ją na fioletowo,
to dostaną czekoladę. 
A cytrynowe i niebieskie motylki 
to małe elfy, które w tulipanach domki mają.
Stąpając więc uważać trzeba,
bo jeszcze polne koniki
zawody urządzają, który z nich wyżej skoczy.
Jak w programie przyrodniczym,
choć lepszym niż w telewizji,
bo wszystkie zmysły porusza.
Niczego nie ukrywa
i szacunku do prostoty uczy
– wiejskie podwórko.

Pisarka, poetka, kulturoznawca. Urodzona 
w  Krakowie, mieszka w  Wieliczce. Absol-

wentka WSFP/Akademii Ignatianum w  Krako-
wie.

Świątki 
gdy zapytać
w sąsiedniej wsi
o Staszka co rzeźbi świątki
każdy bez problemu
wytłumaczy którędy jechać

dom
nie pierwszej młodości
ale czysto jak w kościele
bo i świętych tutaj
więcej niż w parafialnym

Anna Piliszewska

Aż wręczcie tak cichuteńko
Zamykali powieki…
Gdy wspinali się boso po drabinie
Do nieba, przeciągle ryczały krowy,
Niósł się skowyt ich psów.

Dzisiaj w chatach podniebnych
Skubią łagodnie
Tłuste, białe gęsi siodłate i sypią nasiona lnu 
W bezdeń grządek niebieskich. I czasem
Okruszek chleba albo piórko
Zlatuje sponad krawędzi chmur.

I mówią jedni: – Lecą 
Puchy z miękkiej, niebiańskiej 
Podobłocznej pierzyny, drudzy mówią: To szron
Zwarzył wszelkie rośliny – po ogródkach, po sadach 
Snuje się mleczna przędza. Śnieg! To tylko śnieg 
Pada…

smykałkę do dłubania
Staszek miał od dziecka
scyzoryk kupiony na odpuście
był jego najdroższym przyjacielem
– przewodnikiem po lipowych opowieściach
o Świętej Rodzinie
i Jezusie o frasobliwej twarzy

jego święci niczym apostołowie
rozeszli się po świecie
a Staszek
siedzi na wystruganym stołku
gładząc osełką wysłużony kozik
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Zdzisława Górska 

Celina Karcz-Zabierowska

Andrzej 
Zabierowski

Urodziła się i  mieszka w  Strzyżowie. Poetka, pisarka, 
malarka, autorka licznych felietonów i esejów pomiesz-

czonych m.in. w  prozie emigracyjnej Przylądki mojej na-
dziei (2010), laureatka Złotego Pióra (2011). Od 2002 roku 
jest członkiem ZLP, należy także do Polish American Poets 
Academy w Wellington N.J.

Poetka, publicystka, polonistka. Absolwentka WSP 
w  Rzeszowie. Była nauczycielką w  rzeszowskich szko-

łach podstawowych nr 1 i 25 (w tej drugiej pierwszą jej dy-
rektorką). Publikowała wiersze i  prozę w  literackich tygo-
dnikach i poetyckich almanachach, a artykuły publicystycz-
ne i reportaże w lokalnych gazetach. 

Ur. 28 kwietnia 1946 r. 
w Rzeszowie, zmarł tutaj 

18 listopada 1995 r. Poeta, pi-
sarz, członek KKMP „Gwoź-
nica”, dziennikarz, publicysta 
i  redaktor. Założyciel i  redak-
tor naczelny – na studiach po-
lonistycznych w  WSP w  Rze-

szowie – studenckiego miesięcznika „Profile”, w dojrza-
łym dziennikarsko okresie pierwszej i jedynej prywatnej 
rzeszowskiej popołudniówki „Wydanie Specjalne”. 

pożegnania

trudno zrozumieć pożegnania
ile kropel wpada do wnętrza
ile dzwonów kwiatowych bije 
na trwogę
odchodzimy z poczuciem klęski,
bólu, niby zamyślenia na twarzy
rzadko ulgi
a wewnątrz kogo, czego...
bębny i puzony, blacha i drewno
cały symfoniczny ból
tylko dla nas
nikt oprócz
nie ma do niego wstępu

07.02.2015

Obsesje

Nie umiem rozbierać wiecznych zegarów
na części
Przerażają sekundy kłujące przepływ 
czasu
Z każdą z nich bliżej do drzwi tajemnych

Za nimi błękit góra – dół, prawo – lewo
i białe płatki obłoków
Jednolita jasność bez światłocieni

Czym jest ostatni dotyk klamki i ten krok
w przepaść
gdzie niknie pole grawitacji

Schodów brak w tej przestrzeni
aby jeszcze przystanąć i obejrzeć się
za siebie

erotyk piąty

nie było światła a rozmowy o umarłych
zapach fosforu w bizantyjskiej czarce
wino kościelne rdzawy smak zostawia
spytaj
dlaczego dłonie bledną i szelest powiek
z ołtarza ciepły wosk nie kapie

biegną motyle zaprzężone w sanie

biegnących dłoni nie uchwycisz
światłość niech wiekuista spłynie
na twoje włosy zmatowiałe
na twoje oczy
są zmęczone

wydłużona noc o skrzypce
końskim włosem wygładzona
na półkulach obu bioder
znów zostały czarne ślady
krzyż się odbił na twej skórze

lichtarze zdobniejsze o wosk
ustawiam na oknie jak ptaki stężałe
czekam
ulecą czy upadną ciężko 

srebro zmatowiało od zapachu potu

słowa które mówisz są jak wieczne trawy
wypijam ich soki
wieszam między ściany dwa krzyże zbutwiałe
drewno kiedy przetrwa
jest jak ciało miękkie

Rozdarcie

Małym punktem oderwania
odnawia pamięć co godzinę
przetartych wspomnień
gdzie dobre ciała pomieszczone
szukają śmierci w miejsce kwiatów

Odnawia starą drogę słońce
zgrzytem oddaje swoje blaski

Nie razi przy księżycu
wyrwane drzewo z korzeniami

Czas dzisiejszy

Dzisiaj te słowa są już mało warte
Inne sprawy zajęły dłuższe chwile

Z pytań

tym dalej brniemy w niewiadome
co jest ważniejsze
spokój między nami czy sprawy innych

także bardzo ludzkie

Jest długa droga do spoczynków wiecznych
a słowa mają bardzo wiele znaczeń
jak wybrać najwłaściwszy żeton
w którym kasynie nie przegrywać życia

I jak przełożyć na dzisiejszy słownik
slogany rozrosłe jak chwasty
Człowiek co z gliny może być ze stali
a może tylko zardzewiałym złomem

Kto jest złodziejem niepotrzebnych uczuć
kto zabrał rozum
Komu potrzebne puste ideały
na jakiej Giełdzie kupić trochę sensu

Z pytań
tym dalej brniemy w niewiadome

mali ludzie

zawsze jesteśmy mali ludzie
naprzeciw cienkich karabinów
lubimy patrzeć jak strzelają
w okrągłe tarcze z czarnym środkiem 
i uśmiechamy się gdy komuś
dłoń lekko zadrży
jesteśmy nawet wtedy mali 
kiedy strzelają po ekranie
czujemy się wzajemnie obok
dłonie sprawdzamy poprzez dotyk
staramy się w oparcia krzeseł
najgłębiej wtulić
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Andrzej Szypuła

Pochodzi z  Przemyśla, 
a  właściwie z  Dobro-

mila. Od 1944 roku jej 
rodzinną miejscowość od-
gradza granica państwa. 
W  Przemyślu w  latach 

sześćdziesiątych stawiała pierwsze muzyczne 
kroki, śpiewając przy różnych okazjach. Od 
początku była obdarzona nieprzeciętnym 
głosem. 

Absolwentka Wydziału Wokalnego 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Rzeszowie w klasie Lubomiły Bukowskiej, 
a  następnie Wydziału Wokalnego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycznej w  Poznaniu 
w  klasie doc. Antoniny Kaweckiej. Dyplom 
studiów wyższych zdobyła w  1975 roku. 
W  tym samym roku debiutowała na scenie 
operowej partią Rozyny w Cyruliku sewilskim 
G. Rossiniego w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
W 1977 roku jako sty-
pendystka Minister-
stwa Kultury i  Sztuki 
ukończyła Letni Kurs 
Mistrzowski Śpiewu 
Koncertowego w  Aka-
demii Muzycznej 
„Chigiana” w Sienie we 
Włoszech pod kierun-
kiem maestro Georgio 
Favaretto. Studiowała 
tam z  wielkim zaan-
gażowaniem technikę 
włoskiego bel canto. 
Jest finalistką Między-
narodowego Konkur-
su Operowego „Toti 
dal Monte” w  Treviso we Włoszech w  1981 
roku oraz półfinalistką Międzynarodowe-
go Konkursu Śpiewu w  Tuluzie we Francji 
w 1976 roku.

Po ukończeniu studiów została zaan-
gażowana jako solistka śpiewaczka kolejno: 
w Teatrze Muzycznym w Szczecinie, w War-
szawskiej Operze Kameralnej oraz w Operze 
i Operetce w Bydgoszczy. Śpiewała m.in. par-
tie: Zuzanny w Weselu Figara W.A. Mozarta, 
Hanny w  Strasznym dworze S. Moniuszki, 
Rozyny w  Cyruliku sewilskim G. Rossinie-
go, Adeli w  Zemście nietoperza J. Straussa, 
Rose-Marie w operetce pod tym samym ty-
tułem R. Frimla. Śpiewała też w  programie 
telewizyjnym „Tele-Echo” prowadzonym 
przez Irenę Dziedzic. Nagrała recitale wokal-
ne w Polskim Radiu w Poznaniu, Szczecinie 
i Rzeszowie.

W latach 1980–1986 śpiewała w Repu-
blice Federalnej Niemiec, gdzie wykonywała 
m.in. partię Królowej Nocy w operze pt. Cza-
rodziejski flet W.A. Mozarta. Rolę tę śpiewała 
również w  Teatrze Wielkim w  Warszawie. 
Potem występowała w Burgtheater w Wied-
niu oraz na koncertach polonijnych w siedzi-

ŻYCIE Z MUZYKĄ
Anna Szałyga-Kuźma, śpiewaczka i pedagog

bie Związku Polaków w  Austrii „Strzecha”, 
w  Instytucie Polskim oraz w  Ambasadzie 
Polskiej w Austrii.

Była pedagogiem w  Państwowej Szko-
le Muzycznej II stopnia w  Nowym Sączu 
i  w  Rzeszowie, także w  Instytucie Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doprowadziła 
do opracowania i przygotowania, co było te-
matem jej pracy doktorskiej, odnalezionego 
dzieła W. Lessla pt. Pielgrzym z  Dobromila 
i jego wystawienia w Rzeszowie w 2004 roku 
z wielkim powodzeniem. Spektakl prezento-
wano w kraju i  za granicą 22 razy. Obecnie 
z oddaniem udziela się w pracy nad przygo-
towywaniem kolejnych spektakli z  dziedzi-
ny teatru muzycznego w  Rzeszowie, biorąc 
także udział w sesjach naukowych poświęco-
nych historii i bieżącym sprawom życia mu-
zycznego na Podkarpaciu.

W  wywiadzie dla „Nowin” (3–5 mar-
ca 2000 r., Sopran koloraturowy), tak mówi 
o  sobie: „Jestem szczęśliwa, że udało mi się 

przejść przez życie zawodowe właśnie z mu-
zyką. Innej drogi sobie nie wyobrażałam”.

23 października 2016 roku, w niedzielę 
o godz. 17.00, w uroczej, zabytkowej, pełnej 
historycznych obrazów sali Muzeum Pod-
karpackiego w  Krośnie, z  zabytkowym for-
tepianem marki Pleyel z  czasów F. Chopina 
włącznie, miał miejsce niezwykły, nieco-
dzienny koncert z  udziałem dr Anny Sza-
łygi-Kuźmy. Wartkim nurtem popłynęły 
wspomnienia artystki z dawnego, rodzinne-
go Dobromila, a  także z  jej jakże barwnego 
życia koncertowego, pełne anegdot i refleksji, 
myśli o  sztuce i  życiu. Bo nie zawsze łatwo 
pogodzić te dwie sfery. Annie Szałydze-Kuź-
mie to się udało. Jest bowiem osobą niezwy-
kle skromną, życzliwą ludziom, a swoje arty-
styczne powołanie traktuje jako szczególne 
posłannictwo i służbę dla innych, by poprzez 
muzykę wlewać do ludzkich serc otuchę i na-
dzieję, miłość do Boga i  świata. Cóż to był 
za koncert! W świetnej akustyce zabytkowej 
sali niosły się czarowne dźwięki najpiękniej-
szych arii i pieśni w znakomitym wykonaniu 
bohaterki wieczoru dr Anny Szałygi-Kuźmy 
w cudownych, archiwalnych nagraniach: Sło-

wika A. Alabiewa, arii Królowej Nocy z Cza-
rodziejskiego fletu W.A. Mozarta, arii Adeli 
z Zemsty nietoperza J. Straussa. 

Wspomnienia i wykonania artystki były 
nadzwyczaj ciepło i serdecznie przyjmowane 
przez licznie zgromadzoną publiczność. A do-
pełniły je znakomite artystyczne prezentacje 
uczniów dr Anny Szałygi-Kuźmy, obecnie już 
absolwentów wyższych uczelni muzycznych, 
artystów i pedagogów wysokiej klasy. W tym 
niezwykłym koncercie w  partiach solowych 
wystąpili: Jadwiga Kot – sopran koloratu-
rowy; aria Blondy z  II aktu Uprowadzenia 
z seraju W.A. Mozarta i Walc Musette z Cy-
ganerii G. Pucciniego, Anna Skiba – sopran 
liryczno-koloraturowy: aria Zerliny z  Don 
Giovanniego W.A. Mozarta i  Czardasz Silvy 
z Księżniczki czardasza E. Kálmána i Krzysz-
tof Zajdel – tenor: pieśń Non t’amo piu F.P. 
Tostiego. Cudownie zabrzmiały duety: Don 
Giovanniego i  Zerliny z  Don Giovanniego 
W.A. Mozarta w  wykonaniu Jadwigi Kot 
i Krzysztofa Zajdla i na koniec specjalnie de-
dykowany przez artystów bohaterce wieczoru 
dr Annie Szałydze-Kuźmie duet G. Caccinie-
go Ave Maria. Przy fortepianie marki Pleyel 
zasiadł Janusz Tomecki, a młodzi artyści dali 
z  siebie wszystko. Wszak śpiewali nie tylko 

dla miłej publiczności, ale 
także dla swojej ukochanej 
pani profesor!

O  artystycznych, 
pedagogicznych i  na-
ukowych dokonaniach 
dr Anny Szałygi-Kuźmy 
mówił dr Jacek Ścibor 
z  Wydziału Muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 
podkreślając ogromne 
zaangażowanie artystki 
w  rozwój polskiej kultury 
muzycznej, by wspomnieć 
przygotowanie i  realiza-
cję śpiewogry Pielgrzym 
z  Dobromila W. Lessla do 

słów ks. Izabeli Czartoryskiej, prezentowanej 
wielokrotnie w kraju i za granicą, m.in. trzy-
krotnie w Zamku Królewskim w Warszawie.

Splendoru wieczorowi dodawały foto-
gramy ze zdjęciami dr Anny Szałygi-Kuź-
my z  najpiękniejszych jej ról scenicznych: 
Królowej Nocy z Czarodziejskiego fletu W.A. 
Mozarta, Zuzanny z  Cyrulika sewilskiego 
G. Rossiniego, Adeli z  Zemsty nietoperza 
J. Straussa, Rose Marie R. Frimla.

A  rzecz cała mogła się wydarzyć dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu śpiewacz-
ki i  prezeski Krośnieńskiego Towarzystwa 
Muzycznego Małgorzaty Busz-Perkins 
i  nieustannej życzliwości dyrekcji Muzeum 
Podkarpackiego w  Krośnie – dyrektora 
Jana Gancarskiego i  obecnej na koncercie 
wicedyrektor Małgorzaty Wołek. I  ja tam 
byłem, miód i wino piłem, koncert z Małgo-
rzatą Busz-Perkins współprowadziłem, a  co 
widziałem i  słyszałem, dla potomnych opi-
sałem. Bo życie z  muzyką (wszak to kobie-
ta!) jest najpiękniejsze na świecie! Pisał K.I. 
Gałczyński: „Cóż to za rozkosz błądzić przez 
pokoje z Panią Muzyką we dwoje!”

  Andrzej SZYPUŁA

Główne role Anny Szałygi-Kuźmy w „Rose Marie”  i „Zemście nietoperza”
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Ryszard Zatorski

Teatr przemawia obra-
zem, metaforą, skró-

tem, symbolem i  pozwala 
widzom czerpać z  tych 
przeżyć artystycznych. 
Teatr im. Wandy Siemasz-
kowej rozpoczął nowy se-

zon 22 października br. polską prapremierą 
Pogorzeliska Wajdiego Mouawada. Niczym 
w  tragedii antycznej obrazuje twórca spek-
taklu Cezary Iber dylematy współczesnego 
świata i  ludzi broczących w  wojenne kon-
flikty, okrucieństwa. Scenicznymi obrazami 
wyraża uniwersalne prawdy na temat dobra 
i  zła. Ale, jak sam określa i  co niesie wszak 
spektakl, ta ponura historia nie jest mrocz-
nym obrazem, ale „opowieścią o wielkiej mi-
łości, o sile wybaczania i pojednaniu”. 

Reżyser rzeszowskiego Pogorzeliska jest 
zarazem choreografem, ale i  poetą, a  także 
znakomicie potrafi wykorzystać możliwości 
techniczne miejsca, gdzie tworzy widowi-
sko. Obrotowa scena w Siemaszkowej znowu 
zagrała, okazała się funkcjonalnie przydat-
na, zwłaszcza w  budowaniu dwóch planów, 
tego z  zaświatów i  wspomnień z  realnym 

Andrzej Piątek

Pamiętam z  lat stu-
denckich, jak Andrzej 

Kopiczyński w  Teatrze 
Narodowym w  słynnej in-
scenizacji Hanuszkiewicza 
szekspirowskiego Hamleta 

grał Horacego, partnerując Olbrychskiemu 
grającemu postać główną (w roli brata Ofelii 
Laertesa występował Wojciech Zeidler, który 
wkrótce został dyrektorem Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej). We wcześniejszych filmach 
późniejszego 40-latka najczęściej obsadza-
no w  rolach dziarskich oficerów frontowych. 
Niemniej zasłynął Kopernikiem w obrazie hi-

ODSZEDŁ KOPICZYŃSKI
Słynny „czterdziestolatek” miał 82 lata

storycznym w reżyserii Ewy i Czesława Petel-
skich na pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego 
astronoma. 

Inżynierem Stefanem Karwowskim 
w  telewizyjnym Czterdziestolatku i  Czter-
dziestolatku 20 lat później został na życzenie 
Jerzego Gruzy. Na bazie pierwszego serialu 
powstała urocza komedia filmowa Motylem 
jestem, czyli romans 40-latka, gdzie podko-
chiwał się w Irenie Jarockiej, często nadal po-
wtarzana w  telewizji. Postać Karwowskiego 
obdarzył ciepłym humorem, serdecznością 
i życzliwością dla ludzi. Takim był prywatnie. 
Miałem okazję przekonać się o  tym podczas 
rozmowy-wywiadu w antrakcie spektaklu Skiz 
Zapolskiej, z którym Teatr Kwadrat gościł na 

Rzeszowskich Spotkaniach Karnawałowych 
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. – Zanim 
porozmawiamy, musi pan się z  nami napić 
wódeczki! – orzekł. Obecny przy nas Paweł 
Wawrzecki niezwłocznie nalał mi kieliszek. 
Dopiero potem potoczyła się rozmowa barw-
na, pełna uśmiechniętych filmowych anegdot.

   Andrzej PIĄTEK

POLSKIE PRAPREMIERY 
Otwarcie nowego sezonu artystycznego

Kadr z „Czterdziestolatka”

akcji spektaklu, które w tym widowisku tak 
współgrają dzięki dopasowanej scenografii 
i w adekwatnym do nastroju i wydarzeń an-
turażu kostiumologicznym (Natalia Kitami-
kado) zaznaczającej te bariery, obrazowo lo-
kowane jakby w tym samym miejscu i czasie. 
A  wszystko jest obudowane i  wspomagane 
muzycznie (Michał Zygmunt) i  sterowane 
grą świateł (Jędrzej Bączyk) i  nienachalny-
mi projekcjami wideo niczym kontrapunk-
tami dopełniającymi scenografię (Wojtek 
Warzywoda). 

Reżyser jest również aktorem, zatem wi-
dać, jak docenia swych kolegów na scenie i daje 
im rozwinąć skrzydła, poczynając od poetyc-
ko-choreograficznej i muzycznej sceny niedo-
zwolonej miłości bohaterki spektaklu Nawal 
i jej ukochanego Wahaba z kręgu wrogiego jej 
środowisku. Owocem tego jest dziecko, które 
zostanie zabrane matce i wydane w nieznane 
ręce, a ukochany ginie natychmiast z rąk bra-
ta Nawal. Ileż aktorskiego subtelnego kunsztu 
wykazali w tej scenie Dagny Cipora (Nawal) 
i Mateusz Mikoś (Wahab) oraz ich partnerzy 
Anna Demczuk (Nazira, Malak) i  Robert 
Żurek, który występuje w  kilku jeszcze ro-
lach (Nihad, Przewodnik, Milicjant), aż do 
przejmującej finałowej. Współczesne życie 

i  wojenne koleje, jakie przechodzą 
ludzie, mogą być nawet okropniejsze. 
Te, jak wspomniałem, niczym wyję-
te z tragedii antycznej w scenicznym 
przekazie budzą zadumę i  refleksję, 
aż do owego katharsis, oczyszczenia 
duchowego. Cezary Iber wskazuje 
zarazem, że możliwe jest pojednanie 
i wybaczenie nawet niewybaczalnego 
zda się postępowania, jeśli kierujemy 
się miłością, a nie zemstą i odwetem. 
Jak mantra brzmiały słowa Nawal: 
teraz, kiedy jesteśmy razem, jest nam 
lepiej, a  także ów cel w życiu: umieć 
czytać, pisać, myśleć… 

Teatromani przyzwyczajeni są, że gdy 
pojawia się na scenie Anna Demczuk, Ro-
bert Chodur (notariusz Hermile Lebel) czy 
Piotr Napieraj (Lekarz, Stróż, Shamsadin) 
albo Justyna Król (Sawda), to mogą liczyć na 
wspaniałe aktorstwo, ale jakże celnie równo-
rzędnie sekundowali im i pozostałym wyko-
nawcom debiutanci na tych deskach, młodzi 
aktorzy Sylwia Gola (Jeanne) i Miłosz Kar-
bownik (Simon), owo literackie rodzeństwo 
poszukujące i odkrywające prawdę o matce, 
ojcu i bracie. 

Artyści tego spektaklu zbudowali li-
ryczno-dramatyczny epos sceniczny, literac-
ki przekaz tego, co wisi w powietrzu i co nas 
dotyka. I warto dzielić z nimi i przeżywać to 
wszystko, co nam przekazują, jak to wyra-
zili widzowie długimi owacjami na stojąco 
w dniu premiery Pogorzeliska.

Teatr Bo Tak gościnnie zadomowiony na 
scenie sali koncertowej uniwersyteckie-

go Wydziału Muzyki przy ul. Dąbrowskiego 
(d. dom kultury WSK) znowu potwierdził 
kolejną premierą (21 października br.), że 
farsowe widowisko może nie tylko bawić, ale 
być wspaniałym przeżyciem wysokiej rangi 
artystycznej. 

Tresowany mężczyzna, sztuka Johna 
von Düffela w reżyserii Marcina Sławińskie-
go, jest tego kolejnym dobrym przykładem, 
czego można było doświadczyć na polskiej 
prapremierze tej sztuki w Rzeszowie. W sce-
nograficznej oprawie Justyny Pisarek i mu-
zycznej Jarka Babuli możemy zanurzyć się 
i smakować akcję widowiska, którego aktor-
skimi bohaterami są sprawdzeni artyści – 
Beata Zarembianka, Małgorzata Machow-
ska oraz małżeństwo aktorów Małgorzata 
Kozikowska-Pieńko (Helena) i Kornel Pień-
ko (Sebek). Ci ostatni byli również i w spek-
taklu partnerami, choć dopiero sposobiący-
mi się do małżeństwa. Komediowe perypetie 
tych dwojga i sekundujących im mam, zagra-
ne kunsztownie przez dwie pozostałe aktor-
ki, wzruszają chwilami do łez i dają asumpt 
do zastanowienia, czy aby to mężczyźni są 
przewodnikami rodzinnego stadła, czy ra-
czej, jak podkreśla tytuł sztuki, narzędziem 

SPEKTAKLE NAJWYŻSZEJ PRÓBY
Na festiwalu Źródła Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor
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Robert Żurek i Anna Demczuk w „Pogorzelisku”
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wyrafinowanego postępowania kobiet w tym 
związku. Co znajduje nawet wyraz w nauko-
wym stwierdzeniu radykalnej feministki, 
matki Sebka (Machowska), że małżeństwo 
wynalazły kobiety, aby mężczyźni opiekowa-
li się nimi i dbali o bezpieczeństwo rodziny, 
finansowe zwłaszcza. I  tak oto w  scenicznej 
komediowej odsłonie tworzona jest przez 
bohaterki widowiska strategia tresowania 
mężczyzn im bliskich. Obie mamy – dokto-
rowa w trzecim małżeństwie (Zarembianka) 
i naukowiec feministka – ambitną zawodowo 
Helenę „motywują”, by wyrzekła się awan-
su w  pracy, by nie stracić przyszłego męża, 

W tegorocznej edycji festiwalu Źródła 
Pamięci: Szajna – Grotowski – Kan-

tor Teatr Przedmieście wystąpił ze świato-
wą prapremierą spektaklu Ostatnie rozda-
nie, który powieść Wiesława Myśliwskiego 
przenosi na scenę wedle adaptacji i  intencji 
interpretacyjnych twórczyni, reżyserki wido-
wiska Anety Adamskiej. Przetworzyła ona 
na obrazy sceniczne wysmakowaną pisarsko 
prozę. Powstało dzieło artystyczne o  wielo-
rakich wymiarach, jak zawsze w tym teatrze 
autorskim zwięzłe i scenograficznie oszczęd-
ne, wspomagane muzycznymi elementami. 
Ale słowo tu dominuje – nieustanny dyskurs 
i rozważania o tym, co w życiu człowieka jest 
ważne.

Przeplatają się dwa światy, ten z bohate-
rem trochę nieporadnym, zagubionym, omo-
tanym problemami i chwilami zalęknionym, 
choć bardzo dojrzałym mężczyzną (Roman 
Adamski) i  postaciami z  jego pracy i  życia 
oraz drugi z przeszłości, z  jego bliskimi zza 
grobu począwszy od wcześnie zmarłej matki, 
w którą na scenie wciela się młodziutka Kin-
ga Waleń. Te dwa światy są jakby równoległe, 
a nawet stają się tożsame, jak owe rozmowy, 
owe wspomnienia. Choć ten odeszły świat 
jawi się o wiele bezpieczniejszy. A miłość jest 
osią obydwu planów – w listach od kochanej 
za młodu Marii, które symbolicznie poja-
wiają się i dobiegają głosem samej twórczyni 
widowiska z głośników, z zaświatów, z owym 
końcowym wymownym zawołaniem: „chodź 
do mnie”. 

Aktorzy Anety w  tym przyjaznym 
widzowi teatrze tworzą nastrój rozmowy 
o  wartościach człowieczych i  sensie życia. 

SPEKTAKLE NAJWYŻSZEJ PRÓBY
Na festiwalu Źródła Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor

Czynią to z polotem artystycznym, z wyróż-
niającą się warsztatowo aktorską kreacją Mo-
niki Adamiec. To już kolejna jej rola w tym 
zespole.

Teatr Anety Adamskiej od początku 
Źródeł Pamięci (w tym roku była to już szó-
sta edycja) jest współgospodarzem festiwa-
lowych spotkań, wespół z  Teatrem Maska, 
a  Aneta dyrektorem artystycznym. Nie do 
przecenienia jest ta inicjatywa, która sprowa-
dza do Rzeszowa spektakle najwyższej próby. 
Kolejny raz przyjechał tu Workcenter of Je-
rzy Grotowski and Thomas Richards z Pon-
tedery, tym razem ze spektaklem The Under- 
ground: A response to Dostoevsky (Podziemie: 
Odpowiedź Dostojewskiemu) po raz pierwszy 

pokazywanym w  Pol-
sce, tuż po Edinburgh 
Festival Fringe. Z tłu-
maczeniami polskimi 
podczas tej prezenta-
cji. Ale można śmia-
ło za Grotowskim 
potwierdzić, że nie 
trzeba znać języka, by 
przeżyć i  zrozumieć 
tradycyjne starożyt-
ne pieśni, które zdało 
się, że niczym chór 
w  teatrze antycznym 

dzieliły poszczególne akcje i  swoiście ko-
mentowały. Ten spektakl zbudował Thomas 
Richards, korzystając z  Notatek z  podziemi 
i Braci Karamazow Dostojewskiego. Metafo-
rą Dostojewskiego powiedział o śmierci jako 
początku nowego obudzenia, o  urodzeniu 
wewnętrznego człowieka, by mógł on znowu 
żyć. Ale nie jest to ponure widowisko, chwi-
lami nawet wywołuje radość, a aktorska ma-
estria wzbudza podziw.

Mistrz Leszek Mądzik rozpoczynał tę 
kilkudniową (3–6 listopada br.) przygodę 
ze sztuką teatralną. Ba, wskrzesił jakby na 
chwilę widowiskiem Lustro dobrze pamię-
tany w  Rzeszowie VizuArt, festiwal teatral-
ny scenografów i  kostiumografów, którego 
przez dwa lata był dyrektorem artystycznym. 
Metaforyczne potężne kruki, tak jak niegdyś 
przed pałacykiem Lubomirskich (w  którym 
przyszedł na świat Grotowski) na jego wer-
nisażu plakatów i  fotografii teatralnie mo-

tywowanych – teraz otwierały wspomniany 
spektakl, poprzedzony w foyer Teatru Maska 
wystawą fotograficzną także autorstwa Mą-
dzika o przemijaniu i odchodzeniu. Co zna-
komicie nastrojem wprowadzało w spektakl, 
gdzie obrazami plastycznymi, „malowany-
mi” postaciami aktorów, światłem i niezwy-
kłą muzyką, która jest jakby krwioobiegiem 
spektaklu, Leszek Mądzik przenosi naszą 
wyobraźnię w  klimat Xięgi bałwochwalczej 
Brunona Schulza, w  ten irracjonalny świat 
podświadomości, odchodzenia. Mądzik 
uważa, że nie ma potrzeby, by widz potrafił 
ponazywać wszystko, co przeżył. Niech każ-
dy to indywidualnie odbiera.

 Mogliśmy znowu spotkać artystów za-
kopiańskiego Teatru im. St. I. Witkiewicza, 
któremu przewodzi Andrzej Dziuk, niezwy-
kła osobowość teatralna, co potwierdzają 
jego kolejne spektakle, także te prezentowane 
na festiwalu – Barabasz według Pära Lager-
kvista i Demonizm zakopiański, inspirowany 
artykułem Witkiewicza. Ten teatr staje się 
już poniekąd także „rzeszowskim” poprzez 
przyjaźń jego artystów z  Anetą Adamską 
i  częstą obecność tutaj. A  odszukany przez 
nich Barabasz przetworzyli na dzieło poetyc-
ko-plastyczne obudowane pieśniami i  nie-
zwykłą muzyką Pawła Steczkowskiego, dając 
przykład, jak mistyczny temat nie musi być 
kiczem jasełkowym, czego tak powszechnie 
doświadczamy. 

Przypomniany też został w  finale pre-
zentacji festiwalowych spektakl Siostra sio-
strze inspirowany opowiadaniem Oksany 
Zabużko, przygotowany przez współgospo-
darzy, czyli Teatr Maska (scenariusz i  reży-
seria Honorata Mierzejewska-Mikosza). 
A  komu sił i  czasu stało oraz dopingowała 
go ciekawość poznawania i obcowania z ar-
tystami i znawcami sztuki, mógł nasycić się 
dyskusjami po spektaklach oraz seminaryj-
nymi dysputami powracającymi tematycznie 
do patronów festiwalu.

   Ryszard ZATORSKI

z  którym pracowała w  jednej 
w firmie.

Düffel miał za tworzywo 
dramaturgiczne prowokacyjny 
esej feministyczny Esthery Vi-
lar, Marcin Sławiński zaś ubrał 
to w wyśmienitą formę scenicz-
nej farsy. By zażyć jej smaków 
i  finezyjnego aktorstwa kome-
diowego, należy podążyć do Te-
atru Bo Tak.

   Ryszard ZATORSKI Beata Zarembianka i Małgorzata Machowska w „Tresowanym 
mężczyźnie”
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Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Arty-
stycznych w  Rzeszo-

wie realizuje czwartą już 
edycję „Triennale Polskie-
go Malarstwa Współczes- 
nego – Jesienne Konfronta-

cje – Rzeszów 2016”. To dowód, iż konkurs 
ten zapisał się na trwałe w kalendarzu waż-
nych wydarzeń w Polsce.

Zawsze napawa mnie smutkiem, że 
o tego rodzaju imprezach nie mówi się z ta-
kimi emocjami, jakie towarzyszą wydarze-
niom sportowym czy muzycznym. I nie jest 
to tylko „choroba” naszego miasta, ale zja-
wisko występujące w  całym kraju. Nie czas 
i  miejsce szukania winnych tego faktu. Czy 
środowisko artystów plastyków nie posiada 
odpowiedniego lobby, czy media postrzegają 
sztuki wizualne jako ewentualną konkuren-
cję, czy po prostu (jak zwykle) brakuje środ-
ków na odpowiednią kampanię i  promocję 
takich wydarzeń? Dlatego warto podkreślić, 
iż patronami medialnymi imprezy są TVP 
Kultura, TVP 3 Rzeszów, Radio Rzeszów 
oraz Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Znaczenie konkursu organizowanego 
w Rzeszowie przez BWA potwierdzają swym 
patronatem minister kultury i  dziedzictwa 
narodowego, marszałek województwa pod-
karpackiego oraz prezydent Rzeszowa. Ta-
kim dowodem jest również zainteresowanie 
samych artystów malarzy z  różnych ośrod-
ków w  kraju, bowiem na konkurs 142 arty-
stów malarzy zgłosiło ponad 370 obrazów. 

Niełatwą pracę miało jury konkur-
su (art. malarz Piotr Wójtowicz z  Krosna – 
przewodniczący, Julia Fałat – historyk sztuki 
z Warszawy, art. malarz Bogdan Klechowski 

JESIENNE KONFRONTACJE
Triennale polskiego malarstwa współczesnego

z  ASP w  Krakowie oraz art. malarz, grafik, 
prof. ASP w Łodzi Piotr Stachlewski), by za-
kwalifikować w pierwszym etapie 1/3 prac do 
wystawy pokonkursowej. I  tak jury w  dniu 
2 września br. wybrało 98 obrazów autorstwa 
64 artystów. Wszyscy jurorzy podkreślali, 
a  co ujął w  tekście do katalogu prof. Piotr 
Stachlewski: „[…]Skupieni na wyborze do-
brych obrazów, koncentrując się na ich prze-
kazie artystycznym, dokonaliśmy wyboru 
czując odpowiedzialność za każde podniesie-
nie ręki, które pomogło przejść danej pracy 
do kategorii »zakwalifikowane« i pokorę, gdy 
nasze preferencje, nie uzyskując większości 
poparcia, nie wchodziły do zestawu prac wy-
branych. Był to sprawdzian dla naszej juror-
skiej wrażliwości, tak potrzebnej, gdy wybór 
leży między wiedzą, intuicją i emocjami. Je-
stem przekonany, że to interesujące zderze-
nie kilku różnych postaw – światopoglądów 
– należących do nas, jurorów, jest też formą 
konfrontacji i będzie miało swój epilog w po-
staci dobrej wystawy pokonkursowej […]”.

W drugim etapie jury przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia: Główną Nagrodę 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
Małgorzacie Wielek-Mandreli z Wieliczki za 
zestaw obrazów Przebieranie włosami i Szczę-
koszczyp, Nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Natalii Rybce z  Katowic za 
obraz pt. Trwanie, Nagrodę Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Monice Mysiak z Chorzowa za ze-
staw obrazów Basieńka, Daleko i Rodzina, Na-
grodę Dyrektora BWA w Rzeszowie w postaci 
zakupu zestawu obrazów do zbiorów BWA 
Pawłowi Kinowi z  Rzeszowa oraz trzy ho-
norowe wyróżnienia dla Magdaleny Leśniak 
z Kielc, Rafała Pacześniaka z Rzeszowa i Ra-
dosława Jastrzębskiego z Ostrołęki. 

Uroczyste otwarcie wystawy odbę-
dzie się 24 listopada 2016 r. Zaproszeniem 

na to otwarcie niech będą słowa prezydenta 
Rzeszowa Tadeusza Ferenca pomieszczone 
w katalogu: „[…]Wszystkim Państwu życzę, 
by Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2016 
spełniły oczekiwania prawdziwych konese-
rów i wszystkich, którym leży na sercu dobro 
polskiego malarstwa. Niech będą one war-
tościowym spotkaniem w »świątyni sztuki«, 
z  którego każdy wyjdzie wewnętrznie ubo-
gacony. Gratuluję laureatom tegorocznego 
triennale. Artystów malarzy już teraz zachę-
cam do udziału w kolejnych edycjach tej im-
prezy. Zapewniam, że Rzeszów pozostaje nie-
ustannie otwarty na przedsięwzięcia promu-
jące sztukę, w  tym także sztukę współczes- 
ną”.

Przyłączając się do tych słów, już w  li-
stopadowym numerze piszę o  tej wystawie 
i  zapraszam na nią, obiecując w  grudnio-
wym  wydaniu NDR refleksję nad kondycją 
polskiego malarstwa współczesnego, jaką 
ilustrują rzeszowskie Jesienne Konfrontacje.

   Piotr RĘDZINIAK

Okładkę do katalogu towarzyszącego wysta-
wie zaprojektował Jacek Nowak 

Czy można połączyć światy tak odległe jak 
żużel i sztuka? Okazuje się, że tak i po raz 

pierwszy w  historii polskiego żużla możemy 
podziwiać dzieła artystyczne o tematyce ściśle 
powiązanej z  czarnym sportem na wystawie 
pn. „Żużel w Sztuce” w Galerii r_z. Studenci 
z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go wraz z artystami ze ZPAP przy współpra-
cy Speedway Stali Rzeszów stworzyli bowiem 
nieszablonowe dzieła z  wykorzystaniem róż-
nych technik malarskich i  kierunków sztuki. 
Pomysł zorganizowania projektu wyszedł od 
prezesa Andrzeja Łabudzkiego, który inspi-
rację odnalazł w  jednej z galerii na wystawie 
zupełnie niepowiązanej ze sportem.

Żużel inspiruje artystów. – Sztuka i  sport 
to dziedziny życia społecznego, które bazują na 
ludzkich emocjach. Żużel to emocje stricte spor-

towe, czyli przede wszystkim adrenalina, doping, 
rywalizacja, zaś sztuka zmusza nas do kontem-
placji, zatrzymania, pobudza nasze zmysły, wy-
zwalając całą paletę wrażeń. Inspirujące w całym 
tym projekcie jest świeże spojrzenie na sport 

żużlowy oczami artystów. Oni pokazali nam zu-
pełnie inny aspekt czarnego sportu, wręcz tchnęli 
w niego ducha –mówi Andrzej Łabudzki, prezes 
rzeszowskiego Speedwaya. – Projekt był wyzwa-
niem dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla 
artystów, którzy nie mają ze sportem do czynie-
nia na co dzień. Cieszę się ogromnie, że prodzie-
kan Wydziału Sztuki UR prof. Marek Olszyński 
i  prezes ZPAP OR Piotr Woroniec podjęli to 
wyzwanie, gdyż efekt przeszedł oczekiwania nas 
wszystkich – dodaje prezes Łabudzki.

ŚWIATY TAK ODLEGŁE
Sztuka inspirowana żużlem

Eliasz Dyrow – „Arena”

Marek Haba – „W stronę mety”
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Spośród prac młodych adeptów sztuki 
wyłoniono te zwycięskie. Trzy nagrody regu-
laminowe – w  postaci bonu towarowego na 
zakup materiałów plastycznych, w wysokości 
1500 złotych każdy – otrzymali: Małgorzata 

Drozd-Witek, która uhonorowana została 
przez prezesa Speedway Stal Rzeszów za ze-
staw czterech oryginalnych prac z serii Pasja, 
Kamil Skrzypiec, który jest laureatem nagro-
dy prezesa Okręgu Rzeszowskiego ZPAP za 

zestaw dwóch prac pod tytułem Już blisko i Ci-
sza oraz Artur Futyma, nagrodzony za pracę 
malarską pod tytułem Skręt przez dziekana 
Wydziału Sztuki UR.

   Aurelia WACH

Jerzy Dynia

Biedroneczki są w  kro-
peczki, Hipopotam, Nie 

wiem czy to warto, Trzyna-
stego, Nie bądź taki szybki 
Bill, Mały książę, O  mnie 
się nie martw, Był taki 

ktoś – to tytuły piosenek, które cieszyły się 
ogromną popularnością w latach 60. i 70. nie 
tylko wśród ówczesnych małolatów, ale też 
pokolenia starszego. Wydawać by się mogło, 
że dzisiejsze młode pokolenie „skażone” ata-
kującym z  radioodbiorników, telewizorów 
i koncertowych estrad rockiem nie jest zain-
teresowane tamtym sprzed lat repertuarem. 
Nic podobnego. Też identyfikują się z treścią 
piosenek z tamtych lat, też je przeżywają i co 
ciekawe, śpiewają.

W  2011 roku w  podrzeszowskim Ty-
czynie Zofia Matys, dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury, wymyśliła 
i realizuje do tej pory imprezę, której celem 
jest upamiętnienie przebojów sprzed lat – Fe-
stiwal Piosenek Kasi Sobczyk „O Złotą Różę 
Małego Księcia”. Piosenkarka ta urodziła się 
i  mieszkała właśnie w  Tyczynie. Z  roku na 
rok festiwal rozwija się. W tym roku zgłosiło 
się i  wystąpiło w  sali widowiskowej tyczyń-
skiego MGOK aż 74 (!) solistów i  zespołów, 
w  pierwszym rzędzie z  terenu Podkarpacia. 
Jak to się dzieje, że w szóstej edycji wystąpiło 
tylu wykonawców, pozostanie chyba tajemni-
cą pani dyrektor. Z jednym tylko wyjątkiem 
byli to bardzo młodzi wykonawcy występują-
cy w dwóch kategoriach, I – w wieku od 10 do 
15 lat i II – 16+. Byli soliści oraz zespoły wo-
kalne. Aby jurorzy mogli dokonywać obiek-
tywnych ocen, organizatorzy powołali dwa 
składy, bo przecież wysłuchanie 148 piosenek 
i  obiektywne ocenienie poziomu ich wyko-
nania przekracza ludzkie możliwości. Festi-
wal trwał z  krótkimi przerwami 12 godzin. 

O ZŁOTĄ RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA 
Piosenki z tamtych lat przeżywane i śpiewane

Poziom wykonawczy większości występują-
cych mógł zadowolić nie tylko widownię, ale 
też jurorów. Zastanawiająca była konstatacja, 
że tym razem o miano najlepszych rywalizo-
wały dwa ośrodki: Przemyśl i Stalowa Wola. 
Tuż za nimi dawał o  sobie znać Przeworsk, 
a dopiero potem Rzeszów, w którym zwraca-
ły na siebie uwagę wokalistki z Młodzieżowe-
go Domu Kultury, gdzie od niedawna sprawy 
uczenia rozrywkowej sztuki wokalnej wzię-
ła w  swoje ręce, sama również występująca, 
młoda absolwentka ówczesnego Instytutu 
Muzyki (dziś Wydziału Muzyki) Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego Dominika Kindrat. 

W pierwszych latach festiwalu wokaliści 
wykonywali wyłącznie piosenki z repertuaru 
Katarzyny Sobczyk. Obecnie regulamin do-
puszcza, aby jedna z dwóch piosenek była wy-
konywana przez inną gwiazdę polskiej estra-
dy. Dało to możliwość szerszego pokazania 
swoich możliwości nie tylko głosowych, ale 
również aranżacyjnych. Przykładem może 
być świetnie opracowana i wykonana a cap-
pella (czysto pod względem intonacyjnym!) 
piosenka Zakochani wykonywana przez ze-
spół Iluzjon Klubu Podhalańczyków w Prze-

I  miejsce w  kategorii solistów w  grupie 16+ Nata-
lia Maria Bednarz-Niemiec z  Kamienia w  piosence 
„Ogrzej mi serce”

myślu. Swoją drugą młodość przeżywały 
piosenki Ogrzej mi serce, Bądź poważny cho-
ciaż raz. Dojrzałością estradową, dobrą inter-
pretacją, a także żywiołowością, ujęła w tym 
roku dwojga imion i  nazwisk Natalia Ma-
ria Bednarz-Niemiec z  Kamienia. Niewiele 
jej ustępowały Magdalena Bukała z  MDK 
w Rzeszowie oraz w  innej konwencji wyko-
nawczej Aleksandra Wajda z  Przeworska. 
W młodszej grupie wiekowej do 15 lat znów 
„zaszalał” śpiewający i grający na skrzypcach 
Mikołaj Dyka ze Starachowic. W  kategorii 
zespołów w młodszej grupie pierwszą trójkę 
tworzyły kolejno: Iluzjon z  Przemyśla, Be-
mol z MOK w Przeworsku i Naaj ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Przeworsku, zaś w star-
szej Enigma z  SDK w  Stalowej Woli, nieco 
starsze panie Tesamee z  GOK w  Kluczach 
i Prymka z MDK w Stalowej Woli.

Laureaci wywieźli z  Tyczyna symbo-
liczne Złote Róże oraz Złote Nutki, a  także 
nagrody pieniężne. Okazuje się, że pani dy-
rektor Zofia Matys oraz pracownice MGOK 
potrafiły znaleźć na terenie miasta i  gminy 
kilku sponsorów, którzy znacząco wsparli or-
ganizatorów festiwalu w konkretnym usatys-
fakcjonowaniu przyjeżdżających do Tyczyna 
wokalistów oraz zespołów wokalnych.

   Jerzy DYNIA

Zespół Iluzjon z  Klubu Podhalańczyka z  Przemyśla 
w piosence „Zakochani”

Oglądając i słuchając zarówno w publicz-
nych, jak i komercyjnych mediach roz-

rywkowej muzyki, jaką jesteśmy permanent-
nie karmieni, łatwo możemy wpaść w depre-
sję, którą dodatkowo wzmocni jesienna aura. 
W lawinie twórczości o estetyce zachodniej, 
obcej naszej tradycji, przytłaczana i  mar-
ginalizowana jest twórczość rodzima, pol-
skojęzyczna. Mowa tu nie tylko o  odtwór-
czej, ale też o  twórczej dziedzinie, jaką jest 
kompozycja, teksty piosenek. Chciałoby się 
rzucić w przestrzeń pytanie: gdzie te polskie 
przeboje z lat 60. i 70., które były tak chętnie 
słuchane i  śpiewane? Czy współczesne do-
równują im popularnością?

NIE ZGINĘŁA
Śpiewali wyłącznie po polsku

Zaduszkowy Koncert Wspomnień 
„Ocalić od zapomnienia” odbył się 4 listo-
pada w rzeszowskim Młodzieżowym Domu 
Kultury. Koncert, podczas którego przypo-
mniani zostali artyści, których nie ma wśród 
nas: piosenkarze, kompozytorzy, autorzy 
tekstów. Młoda generacja rzeszowskich wo-
kalistek i  wokalistów prezentowała na sce-
nie hity śpiewane niegdyś przez Eugeniusza 

Bodo, Irenę Kwiatkowską, Annę Jantar, Irenę 
Jarocką, Annę German, Czesława Niemena, 
Andrzeja Zauchę, Marka Grechutę. 

W programie koncertu znalazł się rów-
nież blok piosenek, do których słowa napisa-
ła wybitna w  tym gatunku postać powojen-
nej twórczości, autorka ok. 2 tysięcy tekstów 
poetyckich. Upływ czasu nie zatarł pamięci 
o  niej. Była postacią kontrowersyjną. Sama 
napisała, że jej: „życie to powieść z przygoda-
mi, nie zawsze w dobrym guście”. Agnieszka 
Osiecka – niezrównana w swojej twórczości, 
grzeszna i święta. Jej piosenka z muzyką Prze-
mysława Gintrowskiego Przebacz Mamasza 
rozpoczynająca się od słów: „Jutro wezmę cię 
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ze szpitalnych sal, jutro, mateczko, wypra-
wimy bal…”, przy ekspresyjnej interpretacji 
potrafi poruszyć nawet zimny głaz. I tak za-
śpiewała ją jedna z wykonawczyń omawiane-
go koncertu, Sylwia Wojnar, niegdysiejsza 
absolwentka Instytutu Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, dziś nauczycielka muzyki. 
W programie znalazł się m.in. hit sprzed lat, 
jeden z  ostatnich napisanych przez poetkę, 
kończący koncert – Niech żyje bal. 

Była to już VI doroczna edycja tego 
wspomnieniowego koncertu, którego pomy-
słodawczynią, siłą napędową, alfą i omegą jest 
Iwona Josse-Jakubiec, na co dzień rzeszow-
ska nauczycielka muzyki w zespole Szkół nr 6 
i w Młodzieżowym Domu Kultury. Potrafiła 
skupić wokół siebie zdolnych młodych, a na-
wet bardzo młodych, ale już „oszlifowa-
nych” muzycznie wokalistów, w  większości 
jednak dziewcząt, i doprowadzić do tego, że 
na deskach MDK jesienią każdego roku od-
bywały się te – można tak nazwać – mono-
tematyczne koncerty. W tym roku w sukurs 
przedsięwzięciu przyszedł Wydział Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego stu-
denci kierunku jazzu i muzyki rozrywkowej, 

tworząc instrumentalne kwartety, zapewnili 
wykonawcom „żywy” akompaniament. Tą 
stroną koncertu zaopiekował się wykładow-
ca na tym kierunku dr Zbigniew Jakubek, 
znany od lat czołowy polski jazzman – pia-
nista. Przeboje znane i  także zapomniane 
zaśpiewali: Sylwia Wojnar, Katarzyna Jeleń, 
Mariola Niziołek, Paulina Wziątka, Kami-
la Mokrzycka, Kamila Szeliga, Magdalena 
Pietrak, Natalia Ciecierska, Patrycja Chmiel, 
Zuzanna Kołodziejczyk, Mirosław Szpyr-
ka, Amadeusz Muller, Maksymilian Stalec 
i  Marta Bujarska. Warto zapamiętać te na-
zwiska. Towarzyszyły im tancerki z zespołu 

tańca nowoczesnego T-8, także Michał Szu-
ba, Bartłomiej Kalinka i  jako się rzekło stu-
denci trzech kwartetów instrumentalnych. 
Koncert prowadzili Beata Wolańska i Marcin 
Pawlak, dziennikarze oddziału TVP w Rze-
szowie, którzy już w tej roli wystąpili, chyba 
pierwszy raz 18 sierpnia 2014 roku podczas 
zorganizowanego na rzeszowskim Rynku 
koncertu z  okazji utworzenia województwa 
rzeszowskiego i  ustanowienia naszego mia-
sta stolicą tego województwa. Wówczas śpie-
wano piosenki o  Rzeszowie. Wyłącznie po 
polsku.

   Jerzy DYNIA 
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Bogumiła Płaneta

W szkołach muzycz-
nych proces dy-

daktyczny nieodłącznie 
związany jest z  szerokim 
zakresem innych bar-
dzo istotnych zadań. Od 

września w ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara 
w Rzeszowie rozpoczęły się jak zawsze przy-
gotowania do koncertów okolicznościowych 
i środowiskowych, promujących odkrywane 
talenty, które są najlepszą wizytówkę szkoły 
i  miasta na konkursach o  zasięgu regional-
nym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Po wrześniowo-październikowych pre-
zentacjach zespołów instrumentalno-wokal-
nych działających w  szkole przyszedł czas 
na koncert dla szerszego grona społeczności 
rzeszowskiej, podczas którego swoje profe-
sjonalne oblicze ukazała szkolna orkiestra 
symfoniczna pod batutą Stani-
sława Welanyka. Koncert odbył 
się 9 listopada w  sali koncertowej 
Wydziału Muzyki UR przy ul. Dą-
browskiego. Podczas tego wieczoru 
usłyszeliśmy utwory orkiestrowe 
począwszy od mistrza J.S. Bacha, 
poprzez symfonię Jowiszową W.A. 
Mozarta, po romantyka E. Griega, 
zwanego Chopinem północy. Nie 
mogło zabraknąć kompozycji na-
szego patrona Wojciecha Kilara. 
Orawa wieńcząca cykl „tatrzań-
skich” dzieł W. Kilara, o  której 
sam mistrz mówił, że nie zmieniłby 
już w  niej żadnej nuty, przywołała 
chwile wspomnienia i wzruszenia.

Solistkami wieczoru były uczennice 
klas fortepianu prof. Mirosława Herbow-
skiego – Maja Kaszyca i Zuzanna Gawroń-
ska, oraz Doroty Makowieckiej – Wiktoria 
Kochman. Mimo że są dopiero nastolatka-
mi, mają w swych życiorysach artystycznych 
liczne znaczące wyróżnienia. W  ostatnich 
latach Maja została nagrodzona m.in. na 
ogólnopolskim konkursie dla młodych pia-
nistów „Chopin pod Wawelem” w Krakowie, 
na Międzynarodowym Konkursie „Citta di 
Barletta” we Włoszech, koncertowała przed 
Polonią austriacką w  Wiedniu, a  obecnie 
przygotowuje się do Międzynarodowego 
Konkursu „Per aspera ad astra” w Kielcach, 
gdzie obowiązującym utworem jest koncert 
fortepianowy Edwarda Griega, który Maja 
zaprezentowała podczas wspomnianego 
koncertu. Zuzanna wśród wielu innych wy-
różnień może poszczycić się tytułem „Złote-
go Wirtuoza” Międzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego w Sanoku, nagrodą Między-
narodowego Konkursu „Młodzi wirtuozi” 
w Zamościu czy nagrodą Międzynarodowe-
go Konkursu w  Wilnie na Litwie. Podczas 
środowego wieczoru, wykonała z  towarzy-
szeniem orkiestry I cz. Koncertu fortepiano-
wego f-moll J.S. Bacha. Wiktoria Kochman, 
po międzynarodowych sukcesach, przygoto-
wuje się do kolejnego konkursu, tym razem 
w Gorlitz. Zaprezentowaną podczas koncer-
tu Barkarolą F. Chopina z pewnością zwróci 
uwagę jurorów na zdobyte w  szkole piani-
styczne umiejętności.

Niewątpliwie tak wyróżniające się suk-
cesy są wynikiem także rzetelnej i  oddanej 
pracy nauczycieli, docenianej przez nadzoru-
jące instytucje kultury oraz instytucje admi-
nistracji państwowej. Medale za długoletnią 
służbę, przyznawane przez prezydenta RP, 
otrzymało już w  szkole kilkunastu nauczy-
cieli, dwa najwyższe odznaczenia w dziedzi-
nie kultury – Medale Gloria Artis przyznał 
minister kultury i  dziedzictwa narodowego 
dla byłych dyrektorów szkoły, kilkanaście 
Medali Komisji Edukacji Narodowej znaj-
duje się również w zbiorach zasłużonych na-

uczycieli ZSM przy ul. Sobieskiego. 
Ponadto liczne wyróżnienia za pro-
wadzenie szkoły dla dyrektor Marii 
Jędreas-Romankiewicz, a  wśród 
nich tegoroczna Nagroda Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

Patrząc z  perspektywy czasu, 
a  są to już 72 lata działalności, spo-
glądamy w przyszłość z wyważonym 
optymizmem, życząc najstarszej 
szkole artystycznej w regionie jeszcze 
wielu satysfakcji, doświadczonych 
jak dotąd nauczycieli oraz dyrekto-
rów nadal dbających o poziom i roz-
wój szkoły.

  Bogumiła PŁANETA

W SŁUŻBIE DLA KULTURY
Kolejny rok kształcą i promują

Koncertuje Maja Kaszyca



WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
TUNEL, CZYLI NIE KULTURA, 

LECZ CHĘĆ SZCZERA…

Minister od kultury Piotr Gliński nie 
ma zielonego pojęcia, jak działają 

prywatne teatry i dlatego, że Krystyna Jan-
da nie należy do lepszego sortu, obciął jej dotację na działal-
ność jej scen z 1,5 mln zł do 150 tys. zł. Był też niezadowolony 
z powodu niezakwalifikowania do konkursu Festiwalu Filmo-
wego w Gdyni filmu Historia Roja, uważając, że to zły sygnał 
dla polskiej kultury. Choć nie widział, obraził się na spektakl 
Nasza przemoc i wasza przemoc, bo nie jest sztuką obrażanie 
uczuć religijnych i  narodowych. Chce połączenia Muzeum II 
Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, by zli-
kwidować jedno muzeum. Nie podobał mu się dyrektor Teatru 
Polskiego z Wrocławia, bo miał w jego miejsce swojego, lojal-
nego, z lepszego sortu.

Nasz minister najwidoczniej pomylił stołki ministra kul-
tury z ministrem propagandy, i to z okresu stalinizmu. Stał się 
cenzorem. Jego myślenie sprowadza się do kreowania takich 
artystów, których twórczością może manipulować myślami 
mas. A poza tytułem profesora niczego sobą nie reprezentuje, 
oprócz swojego prezesa.

Odszedł Wajda. Człowiek wielkiej kultury. Wielki twór-
ca, który w dniu odbierania Oscara powiedział, że będzie mó-
wił po polsku, bo chce powiedzieć to, co myśli, a myśli zawsze 
po polsku. Był jednym z ostatnich z pokolenia pełnych inteli-
gentów i erudytów. Ludzi, którzy nie wchodzą w rzeczywistość, 
tylko ją kreują. Był artystą. Odważnie przekazywał gorzkie 
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prawdy Polakom i  za to był kochany przez Polskę ludzi wol-
nych i otwartych, ale był ostro tępiony przez ignorantów z pol-
skiej sekty ludzi lepszego sortu. Bo w swej twórczości ukazywał 
symbolikę naszego patriotyzmu, heroizmu, zaciekłości czy nie-
możności zjednoczenia się w obliczu klęski narodowej, które to 
przywary skazują nas na ciągłą przegraną. Taka postawa posta-
wiła go w rzędzie najwybitniejszych autorów kina. 

Minister, dobre panisko, żegnając go, wykazał się nie-
bywałą ignorancją. Wzbogacił dorobek twórczy Wajdy o film 
Tunel. Dedykuję zatem ministrowi pełną listę filmów Wajdy. 
Może, choć wątpię, wyciągnie z niej jakieś wnioski.

Zły chłopiec, Ceramika iłżecka, Kiedy ty śpisz, Pokolenie, 
Idę do słońca, Kanał, Popiół i  diament, Lotna, Niewinni cza-
rodzieje, Powiatowa Lady Makbet, Miłość dwudziestolatków, 
Popioły, Bramy raju, Wszystko na sprzedaż, Przekładaniec, Po-
lowanie na muchy, Brzezina, Piłat i inni, Wesele, Ziemia obie-
cana, Smuga cienia, Człowiek z marmuru, Umarła klasa, Za-
proszenie do wnętrza, Bez znieczulenia, Panny z Wilka, Pogoda 
domu niechaj będzie z Tobą..., Dyrygent, Z biegiem lat, z biegiem 
dni..., Człowiek z żelaza, Danton, Miłość w Niemczech, Kronika 
wypadków miłosnych, Pierścionek z orłem w koronie, Pierścio-
nek z końskiego włosia, Nastazja, Wielki tydzień, Panna Nikt, 
Pan Tadeusz, Moje notatki z  historii, Kredyt i  debet, Andrzej 
Wajda o  sobie, Wyrok na Franciszka Kłosa, Lekcja polskiego 
kina, Zemsta, Jan Nowak Jeziorański. Kurier z Warszawy. 60 lat 
później 1944–2004, Wałęsa. Człowiek z nadziei, Katyń, Tatarak, 
Kręć! Jak kochasz, to kręć!, Powidoki.

Jakoś Tunelu w niej nie widzę.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ

CZEGÓŻ TO NIE WYMYŚLĄ

Konserwatorka powierzchni płaskich – prawda, że brzmi 
niezwykle poważnie? Prawie jak konserwatorka zabyt-

ków albo jakichś precyzyjnych urządzeń technicznych opar-
tych o najnowsze zdobycze technologiczne. Nic z tych rzeczy! 

Któż to zatem kryje się pod tym określeniem? Otóż tak w wykazie stanowisk pew-
nej firmy nazywa się pani zbrojna w wiadro, mop i ścierkę, czyli sprzątaczka. Od 
razu rodzi się pytanie, co z innymi powierzchniami, których do płaskich zaliczyć 
się nijak nie da? Pewnie trzeba będzie zatrudnić konserwatorkę od powierzchni 
niepłaskich, czy jakoś tak, albo pozbawić owe powierzchnie troskliwości konser-
watorskiej z niewątpliwą szkodą dla estetyki pomieszczeń i ich walorów użytko-
wych, że o samopoczuciu lokatorów nie wspomnę. To ja już wolę, też eufemistycz-
ne, określenie z pegeerowskiego wykazu stanowisk. W nim nie było stanowiska 
pastucha, bo takie określenie bardzo źle kojarzyło się i uwłaczało godności czlo-
wieka rolniczego trudu robotniczego. Krowy jednak musiał ktoś paść, obojętnie 
jak by go nie nazwać. Zatem tą czynnością zajmował się nie żaden jakiś tam pa-
stuch, a obserwator stada. Jakiż postęp! Prawie jak obserwator ONZ w konfliktach 
międzynarodowych. Niechby ktoś spróbował do takiego krzyknąć – ty pastuchu! 
A co powiedziałaby konserwatorka powierzchni na zwrot – ej tam, sprzątaczko, 
masz zafajdaną szmatę?

MINISTER WOJNY 

Posłanki Nowoczesnej naszego ministra od obrony narodowej nazywają tym 
od wojny. W każdym współczesnym kraju wszyscy ministrowie są od obrony, 

gdyż ponoć nikt nie chce wojować, tylko bronić siebie i swojego kraju. U nas nomi-
nalnie też tak jest, ale jakoby inaczej. Pan Macierewicz to nie tylko znamienity mi-
nister wojny, to niemal bóg wojny. Rzymianie mieli Marsa, a my ministra Maciere-
wicza. Czapki z głów! Odkrył zamach pod Smoleńskiem i powołał nadzwyczajną 
komisję, po rosyjsku skrót brzmi CzK. Chce wykopać wszystkie ofiary katastrofy. 
Proponuję wykopać i  hetmana Żółkiewskiego, też był pod Smoleńskiem. Nasz 
znamienity militarysta zastał armię w kompletnej ruinie i po kwartale zrobił z niej 
potęgę, nie kupując ani jednego czołgu. Taki cudotwórca. Ze wszystkimi wszedł 
w stan wojny – od Rosji, przez Francję i Niemcy, po Amerykę. Na szczęście zacho-
wał pokojowe stosunki z takimi mocarstwami, jak: Cypr, Malta i San Marino. Wy-
walił do kosza kontrakt na zakup wielozadaniowych caracali i kupił po swojemu 
gorsze helikoptery amerykańskie. Odkrył w porę francusko-rosyjską intrygę z mi-
stralami i dlatego uratował świat przed wojną, bo mistrale zostały w Egipcie. Bu-
duje armię terytorialną, która obroni nas przed wszelką zarazą wojenną i nie tylko. 
Jej siły powietrzne będzie stanowić to, co lata w aeroklubach. Szybowce wyposaży 
się w strzelby i będą robić za myśliwce. Pod takim dowództwem rodzimego boga 
wojny w razie konfliktu nasze wojska pójdą zdecydowanie naprzód, a nieprzyjaciel 
tuż za nami. No i jak tu nie wierzyć w opatrzność i wodza Macierewicza? 

OBRADOWANA SPRAWA

Minister Waszczykowski, chcąc uniknąć odpowiedzi na kłopotliwe pytanie, 
rąbnął pytającemu argumentem nie do odrzucenia, powiedział bowiem, że 

problem został rozwiązany, ponieważ był już uprzednio obradowany. Nieistotne 
tu jest meritum sprawy i fakt, że minister chciał zręcznie uniknąć kłopotliwej od-
powiedzi. A  jakim językiem dyplomatycznym posługuje się w codziennych po-
czynaniach nasz minister od dyplomacji, każdy słyszał i widział. Ucieszna jest tu 
konstrukcja językowa. Sprawa może bowiem być omawiana podczas obrad, a nie 
obradowana podczas omawiania. Skąd jednak nasz minister może o tym wiedzieć? 
Pewnie nie zdołałby wychwycić nawet tak mało subtelnej różnicy jak ta, która za-
wiera się w konstatacji, że lepiej jest oddychać podczas sikania, aniżeli sikać pod-
czas oddychania. Ileż w naszej obecnej dyplomacji jest jeszcze do zrobienia! Jaka 
dyplomacja, takie jej dzieci. A może kiedyś dorosną?

PISOLUD 

Prezydent Słupska Robert Biedroń określił precyzyjnie cel poczynań: historycz-
nych, edukacyjnch, społecznych i  politycznych PiS-u. Efektem tych zmaso-

wanych działań na różnych frontach ma być stworzenie pisoluda, człowieka z tak 
wypraną świadomością, że będzie bezkrytycznie przyjmował wszystko, co owa 
partia wymyśli, bez względu na stopień populizmu i idiotyzmu. Prezydent Biedroń 
podczas telewizyjnego wywiadu posługiwał się bardzo poprawnym i precyzyjnym 
językiem, ale treść owych eleganckich wypowiedzi nie pozostawiała złudzeń. Nie 
po drodze mu z aktualną władzą i jej poczynaniami. Samo określenie zostało zbu-
dowane w poprawny sposób jako zrost językowy. Powstał ze skrótu PiS i rzeczow-
nika lud w znaczeniu człowiek, podobnie jak wielkolud. Pierwszy człon określa 
cechę człowieka, a drugi jego ludzki wymiar. Trudno będzie jednak osiągnąć przez 
prawych i sprawiedliwych tak zakreślony cel. Próbowali radzieccy komuniści, pró-
bował Mao Tse-tung. Bez spodziewanego rezultatu.

   Roman MAŁEK
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Jesień, a  szczegól-
nie listopad ze 

swoją szarzyzną, za-
trzymuje człowieka 
w  domu i  w  związku 

z  tym samopoczucie psychofizyczne nie jest 
zadowalające. Wytłumaczeniem tego zjawi-
ska jest ewidentny brak dostatecznej ilości 
chlorofilu, czyli zielonego składnika roślin, 
i witaminy D, którą otrzymujemy w promie-
niach słonecznych. Skandynawowie, a  szcze-
gólnie Norwegowie, którzy nie mają zbyt 
wiele ciepłych, słonecznych dni, znając za to 
uroki zorzy polarnej i zimny koloryt fiordów 
coraz częściej zmieniają chłodną kolorystykę 
wnętrz w swoich domach na zieleń odpowied-
nio oświetloną, nie tylko światłem elektrycz-
nym, ale przede wszystkim ogniem kominka, 
świec, czyli żywym ogniem. Wspomniany 
„żywy ogień” ma nie tylko swój urok, ale też 

W blasku ognia

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Zbierz energię i do 
przodu. Czas lenistwa powinien być za 
Tobą.
Byk (21 IV–20 V) Zrealizuj to, co było 
w  Twoich planach remontowych, a  wtedy 
możesz myśleć o wyjeździe.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Merkury wskaże 
właściwą drogę kariery handlowej dla całej 
rodziny.
Rak (22 VI–22 VII) Powinieneś oddać coś, 
co nie należy do Ciebie.

Lew (23 VII–23 VIII) Śmiało już możesz 
przeglądać oferty sylwestrowych szaleństw.

Panna (24 VIII–22 IX) Gwiazdy zapewnią 
Ci wiele powodów do radości.

Waga (23 IX–23 X) Skoncentruj się na 
zaległościach, które blokują Cię i osłabiają.
Skorpion (24 X–22 XI) Dobry okres za-
wodowy będzie nadal trwać.

FRASZKI LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski Regina Nachacz

Edward Winiarski

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 
Jerzy Maślanka
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Ciasto: 3 szklanki mąki • 4 jajka • 25 dag mar-
garyny • 25 dag cukru pudru • 2 łyżki kakao • 
2 pełne łyżeczki proszku do pieczenia • 1 ły-
żeczka octu • 1 opakowanie cukru waniliowe-
go. Dodatkowo: 2 łyżki mąki ziemniaczanej • 
dżem z czarnej porzeczki lub np. z mirabelek • 
szczypta kwasku cytrynowego.

Do przodu

nie do końca wytłumaczalną moc. Począw-
szy od człowieka pierwotnego bogom składa-
no ofiary wśród ognia i dymu. Ogień oczysz-
czał, otwierał wrota do mistycznego świata. 
Do dzisiaj wielu terapeutów, wzorujących się 
na prastarych tybetańskich metodach popra-
wy samopoczucia pacjentów, akceptuje me-
todę oczyszczania ogniem. Samo patrzenie 
na migocący nawet mały płomień świeczki 
ma w  sobie coś magicznego. Odnajdujemy 
wtedy w sobie ukryte pokłady romantyzmu 
i wrażliwości ludzkiej. Dłonie zaczynają szu-
kać dłoni i coś zaczyna iskrzyć między ludź-
mi, stajemy się piękniejsi zewnętrznie i  we-
wnętrznie. Zatem w czasach, kiedy tak bar-
dzo człowiek oddala się od człowieka, warto 
czasem stworzyć romantyczny nastrój przy 
świecach, a wtedy szarość dnia codziennego 
nie będzie szarością, a  człowiek odnajdzie 
człowieka...  

Odłożyć 1/3 część cukru pudru (będzie doda-
ny do piany). Z reszty podanych składników 
wyrobić na stolnicy gładkie ciasto. Podzielić 
na 3 części, do jednej dodać kakao, jedną ja-
sną wyłożyć przygotowaną formę, a  drugą 
włożyć do lodówki. Białka ubić na sztywną 
pianę, dodając cukier puder, mąkę ziemnia-
czaną i szczyptę kwasku cytrynowego.
W przygotowanej formie układać: ciasto ja-
sne, dżem, ciasto ciemne, piana z białek, a na 
pianę ciasto jasne starte na tarce o  dużych 
oczkach. Piec w  dobrze nagrzanym piekar-
niku.

Czesław P. Kondraciuk

NAGROBEK STOLARZA
Na wypadek gdyby skonał,
sam sobie trumnę wykonał.

ULGA
Dobrze, że nie potrzeba
stać w kolejce do nieba.

PRZESTROGA
Anielski uśmiech
nie znaczy zgoła,
że masz przed sobą 
boskiego anioła...

DWULICOWIEC
Dla jednej umarł,
a drugą rozbierał...

Kędzierzawy punk z Wetliny
chodził nocą na maliny.
W dzień słodko sobie spał,
odwrotny zwyczaj miał,
jeszcze robił głupie miny.

Strzelec (23 XI–21 XII) Możesz oczeki-
wać ciekawej propozycji pracy.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nie buduj przy-
szłości na przelotnych znajomościach.

Wodnik (21 I–19 II) Dobra forma psychiczna 
i fizyczna. Dziecko w drodze.
Ryby (20 II–20 III) Nie zwlekaj z wizytą u le-
karza. Sprawdź też wszystkie swoje rachunki.

PLACEK BARDZO 
SMACZNY

Marek Pelc

Raz pewien kuśnierz spod Żurawicy,
marzył o futrze z łosia samicy;
więc poszedł do myśliwego,
a ten mu: „drogi kolego,
poważny problem masz... w potylicy!”

Zbawca czy 
fantasta

Któregoś ranka, nie wiem skąd,
pojawił się on w klubie.
Popatrzył tu, popatrzył tam,
powiedział: ja to lubię.

Polubił sport, pokochał sport,
z opinią się spotykał.
Ty biznesmena pierwyj sort
działacza społecznika.

On zahartuje naszą Stal
w Rzeszowie nad Wisłokiem,
w europejskiej piłki bal
sposobem się przekopie.

Zielone światło klub już ma,
niedługo to się stanie,
że z nami Barcelona gra,
nie Cosmos Nowotaniec.

Z Polonią doświadczenie miał,
a ludzi hart doceniał,
niektórym nową szansę dał,
odkurzył nawet Grenia.

Kiedy wyborczy powiał wiatr
i wyszło trochę słonka,
to na szatański pomysł wpadł:
trzeba wykopać Bońka.

Imprezy, rauty, I love you,
stworzył gabinet cieni,
tamę postawić piłki złu,
musimy to odmienić.

Wielkiej rozgrywki nadszedł czas,
Zwyciężę, bo mam „czuja”.
Nagle zaskoczył wszystkich nas,
gdy strzelił samobója.

PS
Piękne słowa Stal hartować,
rozgrzać później w czas ochłody,
tworzy się struktura nowa
w strugach lodowatej wody.

Grażyna Repetowska
ASYSTENTKA
Była kokieteryjnie „nieśmiała”,
dopóki nie awansowała. 

POLACY 
Wśród tak wielu „dobrych”  ludzi
życiem na pewno się nie znudzisz.

Wielu zwątpiło w Boga,  
widząc jakich ma na Ziemi pełnomocników…

***
A to dziwne, pioruny bijące z burz dziejowych 

uderzają zazwyczaj w chaty biedaków! 
***

Ludzie uruchamiają nieprawdopodobne pokłady 
wyobraźni, byle tylko uciec od wskazań rozumu! 



WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW 

733 100 945
Rzeszów
al. Rejtana 65

Infolinia:

 KOMFORT      BEZPIECZEŃSTWO      WYGODA  

Budowa budynków mieszkalnych
Termorenowacje, remont i modernizacje obiektów

Docieplanie fasad obiektów użyteczności publicznej
Sprzedaż chemii budowlanej

IZOL-MONT sp. z o.o.
Al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów
tel./fax: 17 229 93 12
e-mail: izolmont@pro.onet.pl



Wyśmienita kuchnia
Szampańska zabawa z zespołem  BIG TIME

Loteria z atrakcyjnymi nagrodami
W prezencie zaproszenie do SPA Odeon

Cena 190 lub 210 zł od osoby
Szczegółowe informacje: Tel. (17) 872 01 25

Boguchwała, ul. Techniczna 1
Ilość miejsc ograniczona

 Serdecznie zapraszamy!

Bal  
Sylwestrowy  

Sylwestrowy Bal nad Bale w Odeonie  
w Boguchwale
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