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 Piotr Rędziniak – „ Labirynt” , technika własna, 100 x 100 cm, 2017
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Prolog

Nawet łysym włos się jeży,
co się dzieje w Białowieży.
Chociaż Szyszko, król wycinki,
zaoszczędził nam choinki.

Choinko, choinko, piękna leśna pani,
wszyscy wciąż jesteśmy w tobie zakochani.
Tyś naszym zwyczajem oraz świąt ozdobą,
miłość, radość dajesz, gdy jesteśmy z tobą.

Co piękne, potrzebne, przybliż, gdy potrzeba,
a w Wigilię sprowadź nawet gwiazdkę z nieba!
A zdrowie, łut szczęścia – tak kroczek po kroczku –
codziennie powiększaj w nadchodzącym roczku.

Bądź naszą nadzieją w pełni przekonana,
że nie da nam rady nawet „dobra zmiana”.

Wszystkiego najlepszego
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku!

CHOINKA

1. Już zapada zmrok, ziemia w białym śnie,
 a na niebie blask, cuda dzieją się.

Ref. Nad Betlejem złota gwiazda światłem drży,
 z pasterzami tam idziemy ja i ty.
 Do Dzieciny zaniesiemy dary swe,
 miłość, radość i nadzieję, życia sens.

2. Strzecha, słoma, żłób, ubożuchny dom,
 Bóg, co stworzył świat, w stajni ma swój tron.

Ref. Nad Betlejem złota gwiazda…

3. Przyjdź do naszych serc, Zbawicielu nasz,
 klęka cały świat, pobłogosław nas.

Ref. Nad Betlejem złota gwiazda… 

    Rzeszów, 3 grudnia 2017 r.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Nad Betlejem złota gwiazda

 4 NA STARÓWCE SMUTNAWO 
  Andrzej Grzywacz 
 4 Z SZACUNKU DLA FAKTÓW 
  Józef Ambrozowicz
 5 MIT PIŁSUDSKIEGO TO MANIPULACJA 
  Edward Słupek
 6 UNIA PISANA NA NOWO 
  Bogusław Kobisz
 6 PRZY WIETRZE HISTORII 
  Dorota Kwoka
 7 PIERWSZA NA PODKARPACIU 
  Urszula Górecka, Wioletta Trześniowska-Wołowiec

 7 ODZNACZENIA I PROMOCJE 
  Piotr Biernacki
 8 PRAWDZIWY ARTYSTA NIE UMIERA 
  Bogumiła Płaneta
 9 HUSOWSKIE WESELE 
  Jadwiga Kupiszewska
 9 DKF KLAPS
10 WSPOMNIENIA NA PIĘCIOLINII 
  Jerzy Dynia
10 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA 
10 POWOLI DOJRZEWA WINO 
  Jan Tulik
12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski
  Wers   – magazyn literacki 
  Teresa Paryna  Wacław Turek  
  Grażyna Jarzyńska  Zbigniew Domino
13 NA ORBICIE ARCYDZIEŁA 
  Zofia Brzuchowska
13 SŁOWO I AKTOR 
  Ryszard Zatorski
14 JA TO CZUJĘ, JA TO SŁYSZĘ 
  Ryszard Zatorski
15 W DUBAJU MUZYKA MOZARTA 
  Andrzej Piątek
16 WRAŻLIWSZYM TROPEM 
  Andrzej Piątek
16 WYJĄTKOWE DZIEŁA MUZYCZNE 
  Zofia Stopińska
17 JUBILEUSZ PACYNKI 
  Elżbieta Winiarska
18 AKT KONKURSOWY 
  Piotr Rędziniak
18 MISTERNE DUKTY RYTMÓW 
  Ryszard Zatorski
19 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
19 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
20 ROZMAITOŚCI
21 FAIR PLAY 2017 
  Piotr Biernacki
21 SAUNA SOLANKOWA 
  Jerzy Wiącek
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Mieczysław A. Łyp

Wigilia
W cieniu wieków
w cieniu wieczności
Noc
jak dar i jak skarb

Jest jedyna
ale nie przez jedno
idzie pokolenie

Aniołpańska

Jarzą rozśpiewane okna
Lśnią wieże i kopuły

Przez śnieżną zamieć
przez śnieżną dal
kolęda szybuje
jak świetlisty ptak
ponad miastem ponad stawem
ponad sadem
ponad polem
z płochliwą kuropatwą
i orszakiem Trzech Króli

I odsłania się północ
z archanielską muzyką chórów

Rzeszów, 2017 r. 

Stefan M. Żarów 

Księga przyjścia 
Narodził się Pan
w pustym miejscu
zagubionych ludzi
przyszedł przy milczącym przyzwoleniu Ojca

Jako bezbronne dziecię
pośród układów
koneksji 
zacięć 

Rzym uginający się w swej potędze
był daleki
krwisty
pryncypialny w prawie
zanurzony w rozwiązłości
zamknięty w kształcie i znaczeniu

Narodził się Pan
litera nowego ładu
stając się solą znaczeń
podniósł rękę przełamując strach tysiącleci

Rzym pozostał obojętny…

Dorota Dominik

Święta powtarzają się 
każdego roku, jednak 

wbrew pozorom, życze-
nia świąteczne sprawiają 
wielu z nas sporo kłopotu. 
Czego można życzyć sze-

fowi, a  czego dawno niewidzianemu krew-
nemu? Kłopotliwy bywa także „świąteczny 
przymus”, czyli okoliczności związane z tak 
zwanymi „opłatkami”, „śledzikami” i  tym 
podobnymi oficjalnymi imprezami, gdzie 
dla niektórych ludzi dużym dyskomfortem 
jest konieczność składania życzeń osobom, 
które nie dość, że widzą pierwszy raz w ży-
ciu, to jeszcze należy przełamać się z  nimi 
opłatkiem, a  następnie ucałować i  dać się 
ucałować. Co odważniejsi i zdeterminowani 
wymawiają się od takich spotkań chorobą, 
dyżurem, wyjazdem, czemu w końcu trudno 
się dziwić, bo jak traktować takowe życzenia? 
Życzenia mają dla nas wartość wtedy, gdy są 
składane „od serca”, szczerze, bez przymusu 
i tylko dlatego, że „wypada”. 

Jeżeli przyjąć, że święta to czas szcze-
gólny, warto zatem i  nad życzeniami po-
chylić się z rozwagą. Tzw. trójpak „zdrowia-
-szczęścia-pomyślności” niby neutralny, ale 
banalny i  sprawiający wrażenie oklepanej 
bylejakości, „bo tak wypada”. Wątpliwość 
może budzić też fraza „spełnienia marzeń”, 
bo choć brzmi dobrze, niektórzy pamiętają 
przekleństwo „oby spełniły się wszystkie 
twoje marzenia”… Na pewno zawsze uni-
wersalnym i najważniejszym życzeniem jest 
zdrowie, bo gdy ono nas zawodzi, trudno 
o szczęście. Z pewnością też każdy z nas prag- 
nie zawsze żyć w dostatku, odwiedzać cieka-
we miejsca, osiągać sukces, np. zawodowy. 
Nieco gorzej jest z miłością – tu można wejść 
na minę i niechcący zrobić przykrość osobie, 
której życzenia składamy. Jeszcze gorzej ży-
czyć dzieci parze od lat borykającej się z nie-
płodnością czy bezdzietnej z wyboru. Najgo-
rzej, gdy życzenia okraszone bywają sugestią 
zmiany czy poprawy życia, zaś wskazywanie 

CZEGO ŻYCZYĆ SOBIE  
W ŚWIĘTA?

Ułożenie własnych bywa trudne

na życiowe błędy czy porażki nie ma w sobie 
nic z życzliwości. 

Różnie też przyjmujemy wierszowanki 
rodem z Internetu, rozsyłane metodą kopiuj-
-wklej, czego efektem jest seria tych samych 
treści w  SMS-ach. Ułożenie własnych, sper-
sonalizowanych życzeń wymaga namysłu, 
starania, czasu, a  to bywa trudne. Nie dzi-
wota, że w  okresie świątecznym część ludzi 
chętnie schowałaby się w mysią dziurę, z któ-
rej wyszłaby dopiero po nowym roku. Chy-
ba dlatego czas świąteczny, a najszczególniej 
w okresie Bożego Narodzenia, bywa dla wie-
lu osób trudny i niezwykle stresujący. Nie 
dziwota, że święta Bożego Narodzenia znaj-
dują się na tzw. Skali Stresu Thomasa Holme-
sa i Richarda Rahe’a (SRRS) z 12 punktami. 
Jeżeli dodać do tego urlop (13 pkt), spotkania 
rodzinne (15 pkt), zmiany w sposobie spędza-
nia czasu wolnego (19 pkt) oraz opcjonalnie 
„kłótnie i starcia z krewnymi” (29 pkt), uzy-
skamy sumę 88 punktów, co w  połączeniu 
z innymi stresorami naszego własnego życia 
(niech każdy z  nas określi, jakimi) podnie-
sie punktację. Skala SRRS pokazuje bowiem 
zależność statystyczną pomiędzy stresorami 
a prawdopodobieństwem zapadnięcia na po-
ważną chorobę…

A miało być tak przyjemnie, bo o życze-
niach… W  większości są one przyjmowane 
przez nas z sympatią, my także życząc, czy-
nimy to przecież w dobrej wierze. Choć może 
jednak wolelibyśmy zachować intymność 
tego czasu dla naprawdę najbliższych osób, 
zamiast ulegać komercyjnej masowości „ma-
gicznych”, „cudownych” świąt, byleby było 
jak na reklamie margaryny i barszczu. 

Życzę więc wszystkim Czytelnikom – 
abyście mieli odwagę przeżyć nadchodzące 
święta w taki sposób, jaki będzie dla Was naj-
lepszy. Zachowujcie się w trakcie ich trwania 
tak, jak podpowiada Wam serce, i nie bójcie 
się mówić o  tym innym. Może po prostu – 
dobrych świąt!

   Dorota DOMINIK
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Józef Ambrozowicz

Ukazał się V tom Dzie-
jów Rzeszowa. Dwu-

dziestu sześciu autorów, 
dwadzieścia trzy rozdziały 
i 1112 stron druku. Impo-
nujące! 

Ale już pierwsze spojrzenie na stronę 
redakcyjną budzi wątpliwości. Wydawca – 
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Arche-
ologicznego. ISBN – czyli międzynarodowy 
znormalizowany numer książki (po rozszy-
frowaniu) – Oficyna Wydawnicza „Zimowit” 
Sp. z o.o. Dziwne, bo, jak wiadomo, wydawcą 
książki jest ten, kto nadaje jej numer ISBN. 
A więc kto jest właściwie wydawcą? Dalej – 
copyright. Tu wymienia się: Towarzystwo 
Naukowe w  Rzeszowie, Fundację Rzeszow-
skiego Ośrodka Archeologicznego i Oficynę 
„Zimowit”. Też dziwne, bo nota copyright 
oznacza, że prawa autorskie należą do pod-
miotu, który o tym informuje. A więc prawa 
autorskie należą aż do trzech podmiotów? 
Jeśli tak wygląda strona redakcyjna – pomy-
ślałem – to i  środek książki może przynieść 
kolejne zdziwienia. I rzeczywiście.

Pierwsze zdanie pierwszego rozdziału 
mówi, że główny układ komunikacyjny mia-
sta stanowiły ciągi dróg krajowych przebie-
gających przez Rzeszów. Jako że nie jest to 
zbyt oryginalne odkrycie, dalej odpuściłem 
i przeszedłem do tematyki, która interesowa-
ła mnie bardziej. Tytuł rozdziału: „Drukar-
stwo, księgarstwo i  biblioteki”. Zdziwiłem 
się, że w tytule nie ma wydawnictw. Czyżby 
Rzeszów miał być pustynią wydawniczą? 
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Andrzej Grzywacz

Ta tradycja istotnie 
wpływa na przedświą-

teczne dobre samopoczu-
cie mieszkańców. Można 
posmakować potraw i  po-
czynić zakupy. A  na roz-

grzewkę popić grzańca z przyprawami.
Od kilku lat na ten czas ożywał i  rze-

szowski Rynek. Każde następne targi bożo-
narodzeniowe były bogatsze o rok poprzedni 
i wzory z miast ościennych. W prasie chwa-
lono Miasteczko Świąteczne i Jarmark Bożo-
narodzeniowy, nazywając „strzałem w dzie-
siątkę”. Ofertę poszerzono o  choinki, dzieci 
cieszyły się małym lodowiskiem z plastikową 
taflą. 

Najlepszy przykład dawał Kraków, 
w którym od lat z rozmachem organizowane 

NA STARÓWCE SMUTNAWO
Targi bożonarodzeniowe są w wielu miastach

i  trwale kultywuje się galicyjskie tradycje. 
Rzeszów nie może równać się z  Krakowem 
i Wiedniem, ale trzy te miasta łączy wspólna 
tradycja i  zwyczaje. Tyle że w  Rzeszowie za 
mało się o to dba.

Wesołych Świąt!

   Andrzej GRZYWACZ

są słynne Jarmarki Galicyjskie. O  idei i po-
trzebie podobnych w  Rzeszowie rozpisywa-
łem się już na naszych łamach, zabiegając 
o większe sztuczne lodowisko. 

W  tym roku o  zbliżających się świę-
tach świadczą w Rzeszowie witryny sklepów, 
melodie kolęd, szał zakupowy, bogata ilu-
minacja świetlna, oczko w głowie prezyden-
ta Ferenca. Ale na starówce będzie smutno 
i  głucho, nie będzie świątecznego miastecz-
ka i  jarmarku. Mają je zastąpić kiermasze 
i  pokazy kulinarne w  centrach handlowych 
Rzeszowa. A na otarcie łez najmłodszym na 
starówce spotkanie z Mikołajem. 

A zatem, w tym roku, by poczuć klimat 
świątecznego miasteczka z  unoszącym się 
w  powietrzu zapachem przypraw korzen-
nych, blaskiem kolorowych ozdób, w tle gra-
nych kolęd i pastorałek, przyjdzie nam jechać 
do Wiednia lub Krakowa! Tam szczególnie 
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Z SZACUNKU DLA FAKTÓW
Pracuję nie dla chwały, lecz w służbie Rzeszowa i regionu

Na szczęście jest też o  wydawnictwach, ale 
w  podrozdziale (i  to częściowo, bo podroz-
dział nosi tytuł „Wydawnictwa, firmy poli-
graficzno-drukarskie”). I znowu zdziwienie: 
co to znaczy firmy poligraficzno-drukarskie? 
Przecież poligrafia to drukarstwo. A  więc 
masło maślane. No dobrze, przejdźmy do 
rzeczy.

Autor rozdziału, Andrzej Jagusztyn, 
pisze o  sprawach, z  którymi nie sposób się 
zgodzić. Twierdzi na przykład, że kontynu-
atorem dorobku wydawniczego Oddziału 
Krajowej Agencji Wydawniczej było Wy-
dawnictwo „Libri Ressovienses”. Nie ma na 
to najmniejszych dowodów. Trudno byłoby 
chyba tak sądzić jedynie na podstawie faktu, 
iż „Libri...” dokonało plagiatu KAW-owskie-
go wstępu do drugiego wydania Tamtego 
Rzeszowa?

Kuriozalnym stwierdzeniem Andrze-
ja Jagusztyna jest także to, iż „...w  kilka lat 
później (po maju 1989 r. – dopisek mój J.A.) 
inż. Lucjan (powinno być: Łucjan) Pietluch 
odkupił koncesję na druk map od Ryszarda 
Świątoniowskiego – właściciela RS Druk”. 
Pan inż. Pietluch żadnej koncesji od Ryszar-
da Świątoniowskiego nie odkupił, bo nie było 
i  nie ma koncesji na druk map. Znany jest 
w literaturze fakt ofiarowania przez Zagłobę 
Niderlandów królowi szwedzkiemu, ale to 
już zupełnie inna historia. 

Andrzej Jagusztyn powiela i  niestety 
utrwala błędne stereotypy na linii wydawnic-
two i drukarnia. O ile jednak tzw. zwyczajni 
ludzie mają z tym kłopoty, to specjalista, któ-
ry zajmuje się tymi zagadnieniami naukowo, 
chyba powinien wiedzieć w  tych sprawach 

więcej. Jak bowiem potraktować następujące 
zdanie w Dziejach Rzeszowa: „Edycja pierw-
szego wydania Encyklopedii Rzeszowa była 
odpowiedzią firmy RS Druk Ryszarda Świą-
toniowskiego w 2004 r. na zapotrzebowanie 
społeczne Rzeszowian (rzeszowian pisze się 
małą literą – J.A.) pragnących pogłębić swą 
wiedzę o przeszłości i dniu dzisiejszym swe-
go miasta”. Otóż z  całym szacunkiem dla 
Ryszarda Świątoniowskiego i  jego firmy RS 
Druk (żeby nie było wątpliwości – to bardzo 
dobry drukarz i bardzo dobra drukarnia), to 
nie on i  jego firma odpowiedzieli na zapo-
trzebowanie społeczne mieszkańców Rze-
szowa, lecz autorzy i  redaktorzy encyklope-
dii z  Janem Drausem na czele. Encyklopedii 
Rzeszowa nie byłoby także bez tych, którzy 
to dzieło sfinansowali, bez prezydentów Ta-
deusza Ferenca i Andrzeja Szlachty oraz bez 
Rady Miasta III i IV kadencji. 

Nie chcę się dalej pastwić nad liczny-
mi błędami rzeczowymi i  ortograficznymi 
w tej publikacji. Nurtuje mnie tylko pytanie, 
w  czym „podpadłem” Andrzejowi Jagusz-
tynowi, że mnie tak potraktował w  swojej 
pracy? Wymienia on kolejno prawie wszyst-
kie rzeszowskie wydawnictwa i poświęca im 
niemało uwagi, choć niektóre to efemerydy, 
o których mało kto słyszał, a mnie poświęca 
kilkanaście wierszy tekstu i wymienia tylko 
jeden tytuł: Województwo podkarpackie – 
The podkarpackie voivodeship z 2002 r. Cze-
mu akurat ten, który jako jedyny nie był wy-
dawnictwem rynkowym? Wydałem ponad 
50 albumów głównie o tematyce regionalnej, 
z których cztery otrzymały nagrody Zarzą-
du Głównego PTTK i  Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. W  moim wydawnic-
twie ukazały się także dwa albumy o Józefie 
Mehofferze (w 2010 i 2015 r.). Ten pierwszy, 
z  tekstem prof. Magdaleny Rabizo-Birek, 
otrzymał nominację Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek do tytułu Najpiękniej-
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sza Książka Roku. Wśród wydanych prze-
ze mnie książek były też monografie, takie 
jak Dzieje Ropczyc, Grabownica Starzeńska 
i Dzieje Sędziszowa Małopolskiego. 

Wreszcie, chciałbym wspomnieć o  la-
tach pracy, które poświęciłem swemu mia-
stu. Wydałem pięć albumów autorskich 
o Rzeszowie i trzy bogato ilustrowane prze-
wodniki o Rzeszowie z tekstami Stanisława 
Kłosa. Oprócz tego, w  siedmiu albumach 
o  województwie podkarpackim znajdowały 
się osobne rozdziały poświęcone Rzeszo-
wowi. Wybitny znawca Rzeszowa śp. Marek 

Czarnota powiedział kiedyś o  moim prze-
wodniku Rzeszów: – Też bym chciał wy-
dać przewodnik o  Rzeszowie, z  tym że nie 
wydam, bo musiałbym wszystko od Kłosa 
odpisać... Dodam jeszcze, że w  2008 r. wy-
dałem przewodnik pt. Rzeszów – Town of 
the Future wyłącznie po angielsku i napisa-
ny z myślą o czytelnikach anglojęzycznych. 
Zastanawiam się, co trzeba jeszcze zrobić, co 
jeszcze wydać, żeby nie uszło to uwagi An-
drzeja Jagusztyna?

Działalnością wydawniczą param się 
od prawie 40 lat. Ukończyłem też uniwer-

syteckie studia edytorskie (UW), o  czym 
wspominam, gdyż Andrzej Jagusztyn na-
pisał, iż edytorstwem zajmuję się jedynie 
z zamiłowania. Nie zależy mi na tym, żebym 
był chwalony. Pracuję nie dla chwały, lecz 
w służbie Rzeszowa i regionu. Jeśli w swojej 
sprawie zabieram głos, to tylko z  szacunku 
dla faktów. Mam nadzieję, że tak też odbiorą 
to Czytelnicy.

   Józef AMBROZOWICZ
Agencja Wydawnicza JOTA

Edward Słupek

Aby zrozumieć współ-
czesność, należy od-

nieść się do historii. Mnie 
interesuje oczywiście hi-
storia XX wieku, widząc 
jak wielu poprzez mani-

pulację robi wszystko, aby ją zawłaszczyć dla 
uzasadnienia bieżącej polityki. Przyszły rok 
będzie znaczony obchodami 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę w 1918 r. 
Większości nam wmanipulowano, iż wszyst-
ko stało się za sprawą Piłsudskiego. Tą zręcz-
ną historyczną manipulację uprzytamnia 
nam w  swojej najnowszej książce redaktor 
i historyk z zamiłowania Henryk Nicpoń. 

Autor ukazuje rolę generała Tadeusza 
Jordana Rozwadowskiego oraz Włodzimie-
rza Zagórskiego, którzy zginęli po zamachu 
majowym w niejasnych okolicznościach, gdy 
Piłsudski objął w  Polsce po 1926 r. rzeczy-
wistą absolutną władzę ze ślepo podporząd-
kowanymi pułkownikami, których rządy 
bezprawia doprowadziły w konsekwencji do 
klęski wrześniowej. Ci świetnie wykształce-
ni wojskowi – Rozwadowski i Zagórski – jak 
dowodzi Henryk Nicpoń, posiedli wiedzę 
o  współpracy marszałka z  Niemcami pod-
czas jego uwięzienia w Magdeburgu. 

Za prawdziwego twórcę „cudu nad Wi-
słą” w  1920 r., czyli zwycięstwa nad nawałą 
bolszewicką, winno uważać się gen. Rozwa-
dowskiego, który był twórcą strategii zwycię-
stwa nad armią Tuchaczewskiego. Jak dowo-
dzi autor, wiedza Rozwadowskiego o współ-
pracy agenturalnej Piłsudskiego z Niemcami 
i chęć zawłaszczenia dla siebie glorii zwycię-
stwa nad bolszewikami popchnęła Piłsud-
skiego do zgładzenia generała i pułkownika 
Włodzimierza Zagórskiego. Autor rozwija 
w  publikacji przykłady zadbania przez Pił-
sudskiego o  interesy Niemiec podczas po-
wstania wielkopolskiego i powstań śląskich. 
Nasuwa porównanie z  Leninem, którego 
Niemcy wyposażyli w kapitały, aby wywołał 
rewolucję bolszewicką w Rosji, czyli zadzia-
łał w interesie Niemiec, rozsadzając Rosję od 
środka. Przewieźli go do Petersburga w  za-
plombowanym wagonie, gdzie wywołał re-
wolucję bolszewicką. 

MIT PIŁSUDSKIEGO TO MANIPULACJA
Jest nieporozumieniem upamiętnianie satrapy w Rzeszowie

Tutaj należy przywo-
łać epizod, gdy wysłannicy 
Piłsudskiego 9 października 
1919 r. dogadali się z wysłan-
nikami Lenina, z  Marchlew-
skim na czele, aby Polacy nie 
udzielili pomocy Denikinowi 
w  zdławieniu rodzącej się 
Rosji radzieckiej. Denikin 
zaatakował bolszewików, ar-
mia polska nie udzieliła mu 
pomocy, a  wojska bolsze-
wickie, nie czując z  polskiej 
strony zagrożenia, w  całości 
wystąpiły przeciw temu ge-
nerałowi i  odniosły przeło-
mowe zwycięstwo, po którym odbiły całą 
Rosję z  rąk białych generałów, którzy po 
obaleniu caratu mogli nakierować Rosję na 
demokratyczne tory. Ten ważki epizod nale-
ży uznać za największy błąd w historii Pol-
ski. Agenturalność Lenina i Piłsudskiego na 
rzecz Niemiec tutaj się zbiegła i wpłynęła na 
powstanie bolszewizmu trwającego prawie 
cały XX wiek.

Gdy wojska bolszewickie zagroziły 
Warszawie w  1920 r., Piłsudski spanikował 
i  złożył władzę cywilną na ręce premiera 
Wincentego Witosa, przywódcy z  pocho-
dzenia chłopskiego, który odezwą wezwał 
cały naród do obrony przed nawałą ze 
wschodu. Naród uwierzył swojemu chłop-
skiemu przywódcy. Ten fakt to najbardziej 
wyrazisty przykład powstania polskiej świa-
domości narodowej. Piłsudski sięgnął rów-
nież do marginalizowanej przez siebie kadry 
dowódczej z  gen. Rozwadowskim na czele, 
który opracował zwycięską strategię obrony 
stolicy. Piłsudski, jak twierdzi autor, schro-
nił się u kochanki. Rozwadowski doskonale 
wywiązał się z  zadań, które doprowadziły 
do jednego z największych zwycięstw oręża 
polskiego w  dziejach. Potem następuje całe 
pasmo zawłaszczania owoców zwycięstwa 
poprzez zgładzenie obu bohaterskich woj-
skowych – gen. Rozwadowskiego oraz płk. 
Zagórskiego. 

Z  książki zrozumiemy motywy zama-
chu majowego, po którym nastąpił okres 
sanacyjnych rządów Piłsudskiego z  jego 
bezkrytycznymi pułkownikami, jak Beck, 

Sławek, Rydz-Śmigły i wie-
loma innymi, stanowiącymi 
reżim sanacyjny. Kojarzy 
się on z łamaniem zasad de-
mokratycznych poprzez ha-
niebną konstytucję kwiet-
niową oraz rządy kojarzone 
z procesem brzeskim i obo-
zem koncentracyjnym, ja-
kim była Bereza Kartuska. 

Autor Henryk Nicpoń 
daje nam do zastanowie-
nia, czy nie jest wstydem 
lokowanie pomnika satrapy 
Piłsudskiego w  Rzeszowie? 
Daje receptę „fenomenu” 

Piłsudskiego w  przestrzeni historyczno-
-społecznej, polegającą na tym, że po śmier-
ci Piłsudskiego sanacja zadbała o  specjalną 
ustawę, gdzie nie można było lżyć czci mar-
szałka. Nie jest wyjaśnione, jakim trybem 
pochowano Piłsudskiego na Wawelu. Strona 
kościelna mocno oponowała przeciwko po-
chówkowi Piłsudskiego. Ale stało się i nale-
żałoby to wyjaśnić. Odnosi się wrażenie, że 
ustawa obowiązuje do dzisiaj. Apologeci, po-
grobowcy sanacji mistrzowsko dbają o  nie-
należny kult marszałka Piłsudskiego i prze-
granej historycznie sanacji. Jest wielkim nie-
porozumieniem dla regionu rzeszowskiego, 
w którym w różny sposób z rąk sanacyjnych 
siepaczy zginęło w strajkach pond 100 ludzi, 
aby upamiętniać satrapę. Jak można wytłu-
maczyć młodemu pokoleniu przyczyny kul-
tu Piłsudskiego, lansowanego przez niektóre 
opcje polityczne? Chyba tylko chęcią upa-
miętniania reżimu sanacji. 

Wszystkie narody Europy rozliczyły się 
ze swoimi satrapami – Niemcy z  Hitlerem, 
Hiszpanie z  Franco, Włosi z  Mussolinim, 
Portugalczycy z  Salazarem, Grecy z  reżi-
mem pułkowników, Słowacy z  Tiso, Czesi 
z Hachą. Obiecał rozliczenie z  reżimem sa-
nacji i Piłsudskim premier gen. Sikorski, ale 
zginął w  Gibraltarze. Marzy mi się debata 
publiczna na ten temat. Świetnym począt-
kiem debaty jest książka Henryka Nicponia 
Polowanie na generała. Piłsudski kontra Roz-
wadowski.

   Edward SŁUPEK
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Bogusław Kobisz

Dziś Unia Europejska 
jest źle traktowana 

przez niektórych jej człon-
ków. Jak daje, „to jest do-
bra”, jak kontroluje i  wy-
maga, „to jest zła i  wtrąca 

się w  nie swoje sprawy”. Uważam, że głów-
nym grzechem obecnej UE jest zbyt mała 
aktywność w  zakresie popularyzacji celów, 
założeń i informacji o bieżącej jej działalno-
ści. Media pokazują w sposób prześmiewczy, 
jak w praktyce działają pewne unijne norma-
lizacje („krzywizna banana” czy „rozmiar 
marchewki i  ogórka”), nie wyjaśniając, że 
Unia w  ten sposób ogranicza napływ tych 
produktów z  innych stron świata, co ma na 
celu ochronę własnego rynku.

Problem mają głównie państwa, które 
wyzwoliły się jako ostatnie spod wpływów 
byłego Związku Radzieckiego. W nich najłat- 
wiej jest podgrzać nacjonalistyczne i separa-
tystyczne nastroje – wreszcie wyzwoliliśmy 
się z uścisku „Wielkiego Brata”, a  tu każą 
nam znowu przestrzegać jakichś zasad i  re-
guł wspólnotowych. O  ile zamiana Układu 
Warszawskiego na NATO, zniesienie kontroli 
granicznych, dopłaty i dotacje zostały dobrze 
i bez jakichkolwiek oporów zaakceptowane, 
to już inne działania Unii są często podważa-
ne i krytykowane. Bo nikt nie wytłumaczył 
należycie ludziom, po co są podejmowane 
i dlaczego. Rządy niektórych państw również 
krytykują decyzje Unii, zwłaszcza gdy ogra-
niczają im one swobodę w rządzeniu, przy tej 
okazji „obrzydzają” wspólnotę oraz podwa-
żają jej sensowność i przydatność. Unia chce 
iść do przodu, zacieśniać i ujednolicać pewne 

UNIA PISANA NA NOWO
Partner, ojczym czy dobry wujek?

dziedziny, w sytuacji gdy takie kraje, jak Pol-
ska czy Węgry nie nacieszyły się jeszcze swo-
bodą i wolnością, a kolejni rządzący chcieliby 
sobie „porządzić” po swojemu. 

Proszę zwrócić uwagę, jak łatwo jest za-
akceptować narrację, że Unia to podmiot od-
rębny i  jak na początku zaznaczyłem „part-
ner, ojczym czy dobry wujek”. A  przecież 
Unia to my, to nasze „być” lub „wegetować”. 
Wszak wszyscy wiemy, że dzięki integracji je-
steśmy pod względem rozwoju gospodarcze-
go tu, gdzie jesteśmy, że sami dźwignęliby-
śmy się na ten poziom w najlepszym układzie 
dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Przypomnijmy sobie, że Unia wzięła 
swój początek od Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i  Stali założonej w  1952 roku przez 
Francję, Belgię, Holandię, RFN, Luksem-
burg i  Włochy, której celem było umocnie-
nie przemysłu ciężkiego, zwiększenie rynku 
zatrudnienia i podwyższenie poziomu życia 
ludności w  tych krajach. W  1958 roku po-
wstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. 
Formuła ta sprawdziła się i pokazała, że ści-
sła współpraca gospodarcza, umacnianie 
demokracji i wspólna obrona wszystkim się 
opłaca. Dowodem na sukces Europejskiej 
Współpracy jest to, że mieszkańcy z  innych 
stron świata chętniej zamieszkaliby w  Eu-
ropie niż np. w  Ameryce. Unia w  obecnym 
kształcie powstała 1 listopada 1993 roku na 
mocy traktatu podpisanego 7 lutego 1992 
roku w  Maastricht, funkcjonuje zaś jako 
międzynarodowo-prawna organizacja od 
2009 roku. Unia ma swój hymn, którym jest 
Oda do radości. Bądźmy z niego dumni. Ma 
centrum legislacyjne w  Strasburgu, Trybu-
nał Sądowy i  Izbę Kontroli w  Luksembur-
gu, Bank Centralny we Frankfurcie, ponad 

pięćset milionów obywateli. Bądźmy z  tego 
dumni i starajmy się aktywnie w tym uczest-
niczyć, a nie wykazywać niechęć i wrogość. 
Polak Donald Tusk jest przewodniczącym 
Rady Europejskiej. Bądźmy z  tego dumni. 
Unia to my i pamiętajmy o  tym, że osłabia-
jąc ją, podważając jej autorytet – szkodzimy 
sobie. Kształcimy studentów na wydziałach 
europeistyki; dlaczego w  ramach ćwiczeń 
nie chodzą oni na lekcje do szkół średnich 
i podstawowych, nie propagują zasad działa-
nia i celów Unii? Wychowywanie młodzieży 
i kształcenie w  takim klimacie, że Unia coś 
daje albo Unia karze, nie jest właściwe. To 
tak, jakbyśmy traktowali Unię jak zło ko-
nieczne, jak zewnętrzny twór, który szanuje-
my tylko wtedy, gdy nam się to opłaca. 

Jeżeli tak bardzo nie pasuje nam Unia, 
to w  drodze referendum „wypiszmy” się 
z  niej, a  dialog w  Polsce odbywał się wów-
czas będzie jak za dawnych czasów między 
„wójtem, panem i  plebanem”. Uważam, że 
w Brukseli, a później w poszczególnych pań-
stwach członkowskich, należy stworzyć pro-
gramy popularyzacji zasad działania i celów 
Unii, a  następnie wdrażać je i  realizować 
w ramach kształcenia od najmłodszych klas 
szkół podstawowych, choćby na przykładach 
„podwórek, boisk sportowych i piaskownic” 
pokazując, że gra zespołowa i  sojusze z  sil-
niejszymi i pracowitymi gwarantuje bezpie-
czeństwo, lepszą pozycję i daje lepsze wyniki.

Słyszę od niektórych znajomych „no, 
nie wiadomo, co to jeszcze z  tą Unią bę-
dzie”. Tak, nie wiadomo, ale czy wiadomo, co 
z nami będzie, gdyby zabrakło Unii? Gdyby 
Unia „nie wytrzymała”, to jednak wolę być 
w sojuszu z mocnymi sąsiadami, niż w osa-
motnieniu czekać, aż coś dla nas kapnie ze 
stołu amerykańskiego, chińskiego lub rosyj-
skiego. 

   Bogusław KOBISZ

Dorota Kwoka

Kolejny już raz, tym ra-
zem 30 listopada br., 

dane mi było zawędrować 
na strofy konkursu po-
etyckiego „Strzeż mowy 
ojców, strzeż ojców wiary”, 

zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Tuszowie Narodowym, która 
mieści się w domu urodzenia gen. Władysła-
wa Sikorskiego i  w  którym to budynku jest 
utworzona izba jego pamięci. Konkurs ten 
zainicjowała 12 lat temu była dyrektor tejże 
placówki Renata Paterak, obecna sekretarz 
Gminy Tuszów Narodowy, a  kultywuje tę 
tradycję obecna dyrektor Patrycja Krępa.

Tym razem jurorem konkursowym 
wraz ze mną była Karolina Dulik – filolog 
i  bibliotekarz, a  z  nadesłanych prac wyło-

PRZY WIETRZE HISTORII
Patriotycznie z gen. Władysławem Sikorskim

niono następujących laureatów. W  katego-
rii dorośli nagrodzona została Teresa Pluta 
i  Agata Durda, a  wyróżnienia otrzymali: 
Beata Pleban, Jan Gumbisz, Jacek Rzeźnik. 
W  kategorii szkoły ponadgimnazjalne na-
grodę przyznano Anicie Róg, zaś wyróżnie-

nie otrzymała Dominika Hyjek. W kategorii 
szkoły gimnazjalne nagrody otrzymali: Julia 
Sikora, Joanna Barszcz, Joanna Gruszecka, 
Anna Czekaj, a  wyróżnienie Amelia Kry-
sa i  Dominika Kosior. W  kategorii szkoły 
podstawowe nagrodę otrzymali: Weronika 
Leśniak, Michał Duszkiewicz, Anna Łącz, 
zaś wyróżnienia Agnieszka Lewicka, Liliana 
Magda, Natalia Bielecka, Anna Hyjek, Ame-
lia Wróbel i Jagoda Głaz.

Podczas prezentacji nagrodzonych i wy-
różnionych utworów, a  które dane było mi 

przedstawiać, uczestnicy 
spotkania mogli prze-
nieść się w  metaforycz-
ny świat piękna ziemi 
ojczystej z  łanami zbóż, 
z lotem bociana i trelem 
skowronka przy wietrze 
historii. Spocząć pamię-
cią na grobach bohater-
skich rodaków z  modli-
twą do październikowej 
Pani...

   Dorota KWOKAOrganizatorzy i laureaci 
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Niektórzy nauczyciele przepracowali 
w  V  Liceum Ogólnokształcącym im. 

K.K. Baczyńskiego w  Rzeszowie, które ist-
nieje już 40 lat, całe swoje zawodowe życie 
lub zostawili tu dużą jego część, przekazu-
jąc wiedzę kolejnym pokoleniom uczniów. 
Należą do nich: Zofia Tendaj, Helena Kopyt, 
Helena Gromska, Józefa Pysz, Romana Świe-
rad, Krystyna Filipowska, Zofia Zaborowska, 
Maria Łubkowska, Stefania Olchowik, Maria 
Kucia, Małgorzata Soja-Furman, Danuta Pa-
cholicka, Elżbieta Ostrowska, Helena Woź-
niak, Ewa Szach, Ewa Rozlach, Anna Bożek, 
Zdzisław Myrda, Zbigniew Barszcz, Jan Ku-
stra, Artur Łoza, Zygmunt Bembenek i wielu, 
wielu innych. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale nauczyciele, którzy zapisali się w hi-
storii szkoły i pamięci absolwentów, wkładali 
wiele wysiłku w przygotowanie atrakcyjnych 
i  wartościowych lekcji, wypełniając swoje 
powołanie.

Od roku 1977, kiedy to powołano do 
życia V LO, szkołą kierowali wspaniali lu-
dzie, pełni zaangażowania i dbałości o dobre 
funkcjonowanie placówki. Pierwszym dy-
rektorem był mgr Jan Franecki, potem mgr 
Aleksander Kuliński, a  następnie mgr Jan 
Kurp, który kładł duży nacisk na nauczanie 
informatyki i  wyposażenie szkoły w  sprzęt 
komputerowy. Jego stałą troską była dbałość 
o wysoki poziom nauczania i prestiż szkoły. 
Przez krótki okres zastępował go mgr Wal-
demar Łępa. Po nim niemal dziesięć lat li-
ceum kierował mgr Jan 
Stanisz, który doprowadził 
w  listopadzie 1997 r. do 
nadania szkole sztandaru 
i  imienia Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. Poddał 
on analizie dotychczasowe 
profile nauczania, w wyni-
ku czego została opraco-
wana nowa, ciekawsza ich 
oferta. W  związku z  tym 
zwiększyła się ilość oddzia-
łów i wzrosła liczba uczącej 
się w  liceum młodzieży. 
Ponadto szkołę wyposażo-
no w dodatkową pracownię 
komputerową, zakupiono 

Motto szkoły:
„... więc Ty w gwieździe się pocznij wysokiej, 
przejdź człowiekiem...”
 

Krzysztof Kamil Baczyński

PIERWSZA NA PODKARPACIU 
Mistrzowskie wyniki krajowe i światowe

pomoce naukowe, unowocześniono biblio-
tekę, rozszerzono bazę sportową. Od jesieni 
2003 roku instytucją kierowała mgr Jolan-
ta Miąsik. Za jej kadencji podjęto starania 
o utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w piłce siatkowej chłopców. Od 1 wrześ- 
nia 2009 roku dyrektorem V LO jest mgr 
Wojciech Wilk. Szkoła przeszła remont ka-
pitalny, rozbudowano instalację internetową, 
założono monitoring. W  listopadzie 2016 
roku oddano do użytku nowoczesną, trzy-
segmentową halę sportową, która znacznie 
polepszyła warunki pracy trenerów i stała się 
doskonałym miejscem do szkolenia młodego 
pokolenia sportowców, zwłaszcza siatkarzy.

V Liceum Ogólnokształcące zmieniło 
profil nauczania na sportowy. W ciągu 40 lat 

istnienia szkoły ucznio-
wie i  absolwenci zdobyli 
niezliczone ilości medali 
na wszystkich wielkich 
imprezach sportowych, 
łącznie z  mistrzostwami 
świata, Europy i  Polski. 
W  ostatnim czasie po zło-
to sięgali siatkarze. Równie 
bogatym dorobkiem mogą 
pochwalić się akrobaci oraz 
lekkoatleci. Wielu uczniów 
wchodziło w  skład repre-
zentacji Polski w piłce noż-
nej, siatkówce, koszyków-
ce, akrobatyce i zapasach.

W naszej szkole kształcą się uczniowie, 
którzy potrafią łączyć pasje i  zamiłowanie 
do sportu z  nauką. Młodzież z  całego wo-
jewództwa podkarpackiego, i  nie tylko, ma 
możliwość wyboru kierunków sportowych, 
głównie lekkoatletyki, akrobatyki, piłki noż-
nej, piłki siatkowej i piłki ręcznej dziewcząt 
i  chłopców, ale są się też uczniowie, którzy 
trenują skoki do wody, tenis stołowy czy za-
pasy. Jest to pierwsza na Podkarpaciu – i jak 
na razie jedyna – publiczna szkoła sportowa, 
która przygotowuje nie tylko do osiągania 
sukcesów sportowych, ale stwarza możliwo-
ści ukończenia szkoły średniej i zdania egza-
minu dojrzałości.

Z okazji jubileuszu 40-lecia w V Liceum 
Ogólnokształcącym w  Rzeszowie przygoto-
wano wystawę poświęconą historii szkoły. 
W  okresie od 13 do 23 listopada 2017 roku 
odbywały się spotkania z  nauczycielami 
emerytami i  absolwentami szkoły. Główna 
uroczystość jubileuszowa z udziałem zapro-
szonych gości miała miejsce 23 listopada 
2017 r. w hali sportowej przy ulicy Hetmań-
skiej 38. Wszystkim, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością i  przyczynili się do orga-
nizacji tego pięknego jubileuszu, serdecznie 
dziękujemy.

Opracowały
   Urszula GÓRECKA

   Wioletta TRZEŚNIOWSKA-WOŁOWIEC

Pierwsza matura ,1981 r.

Pierwsza studniówka,1981 r.

Tradycyjnie, grudniowe posiedzenie Se-
natu Politechniki Rzeszowskiej jest po-

święcone promocjom habilitacyjnym i  dok-
torskim, wręczeniu odznaczeń państwowych 
oraz nagród i  medali Primus Inter Pares 
dla najlepszych absolwentów uczelni. – Ten 
dzień jest ważny dla całej społeczności aka-
demickiej naszej uczelni. Stanowi swoiste 

ODZNACZENIA I PROMOCJE
Politechnika Rzeszowska

podsumowanie minionego roku,  podkreśla 
ciągły rozwój naszych pracowników i  całej 
uczelni – powiedział rektor prof. Tadeusz 
Markowski. W  uroczystości 7 grudnia br. 
uczestniczyła m.in. Ewa Leniart, wojewoda 
podkarpacki, która wręczyła odznaczenia 
państwowe. Medale Złote za Długoletnią 
Służbę otrzymali: Eugeniusz Frącz, dr inż. 

Jadwiga Kaleta, mgr inż. Danuta Nowak, dr 
inż. Andrzej Wasilewski, mgr inż. Tadeusz 
Więcek, mgr Marianna Wołek, prof. dr hab. 
inż. Leszek Woźniak, dr hab. inż. Stanisław 
Wyderka, prof. PRz, dr hab. Grzegorz Za-
moyski, prof. PRz. 

Najważniejszym wydarzeniem były 
jednak promocje habilitacyjne i  doktorskie. 
–  W  roku akademickim 2016/2017 na Poli-
technice Rzeszowskiej stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nadano 4 pracownikom, 
a 26 osób otrzymało stopień naukowy doktora 
– podkreślił prof. Grzegorz Budzik, prorektor 
ds. nauki. Do promocji habilitacyjnej przystą-
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pili: z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa 
obecnie już dr hab. Waldemar Koszela, z Wy-
działu Chemicznego dr hab. inż. Beata Mossety-
-Leszczak i dr hab. inż. Paweł Chmielarz, z Wy-
działu Elektrotechniki i  Informatyki dr  hab. 
inż. Janina Rząsa. Promowani na doktorów zo-
stali i uzyskali te tytuły: dr inż. Krzysztof No-
wak, dr inż. Łukasz Bąk, dr inż. Magdalena Bu-
cior, dr inż. Ireneusz Cena, dr inż. Marcin Dy-
ner, dr inż. Paweł Fudali, dr inż. Michał Gdula, 
dr inż. Paweł Gil, dr inż. Przemysław Podulka, 
dr inż. Piotr Połowniak, dr inż. Agnieszka Po-
radka, dr inż. Dariusz Sojka, dr inż. Mirosław 
Surowaniec, dr inż. Paweł Turek, dr inż. Wal-
demar Witkowski, dr inż.  Krzysztof Zielecki, 
dr inż. Łukasz Przeszłowski, dr inż. Anastasia 
Vinakurava, dr inż.  Mojtaba Biglar, dr inż. 
Joanna Ciura, dr inż. Justyna Czech-Polak, 
dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka, dr inż. Anna 
Kocur, dr inż. Justyna Sekuła, dr inż. Katarzy-
na Pleśniak, dr inż. Sylwia Ryś. 



Na koniec uroczystego posiedzenia 
Senatu odbyło się wręczenie nagród i meda-
li Primus Inter Pares. – Medal ten kapituła 
nadaje za wybitne wyniki w  nauce oraz za 
działalność na innych płaszczyznach życia 
akademickiego, m.in. w  studenckim ruchu 
naukowym, w sferze organizacyjnej, sporto-
wej lub kulturalnej – przypomniał prorektor 

ds. kształcenia prof. Grzegorz Masłowski, 
który prowadził tę część uroczystości. Tego-
rocznymi laureatami zostali: Anna Kowal, 
Tomasz Rusiecki, Paulina Biedka, Sebastian 
Hajder, Adrian Michalski oraz Magdalena 
Bochenek.

   Piotr BIERNACKI 
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Bogumiła Płaneta

Wojciech Kilar mówił: 
Rzeszów jest moim 

magicznym miastem, za-
wsze było ono i  będzie 
najważniejszym w  moim 
artystycznym życiu. A  po 

uroczystości nadania jego imienia Zespołowi 
Szkół Muzycznych nr 2 przy ul. Sobieskiego 
napisał: „Jestem najgłębiej wzruszony nada-
niem mojej ukochanej szkole – w której za-
decydowała się cała moja życiowa przyszłość 
– mojego imienia. Przyjmuję ten zaszczyt 
z  głęboką pokorą i  wdzięcznością, ale też 
przyznać muszę – z  dumą. Najserdeczniej 
dziękuję i  życzę szkole, w  której napisałem 
pierwsze własne nutki w  życiu, wielu wspa-
niałych sukcesów w służbie muzyce i moje-
mu magicznemu miastu Rzeszowowi. Bóg 
zapłać za pamięć o mnie” (13.10.2002 r.)

Wojciech Kilar, mistrz kompozycji, 
który w zaciszu katowickiego mieszkania na 

PRAWDZIWY ARTYSTA NIE UMIERA
85. rocznica urodzin Wojciecha Kilara

marginesie – jak sam mówił – 
swej twórczości symfonicznej 
pisał także muzykę filmową. 
Dzisiaj nikt nie powie, że jest 
ona marginalna – jest auten-
tyczna i poruszająca. Słucha się 
jej i przeżywa tak samo, nawet 
daleko od kinowego ekranu. 
Kilar zawsze tworzył z  myślą 
przekazania czegoś drugie-
mu człowiekowi. Twierdził, 
że jeśli nie ma oczekiwanego 
odbioru, to w  ogóle nie warto 
pisać. Przed kilku laty jednak, utwierdzony 
w słuszności tego, co robi, powiedział: „[…] 
myślę, że coś w  tym życiu zrobiłem, coś po 
sobie zostawiłem. Może będę żył w  »Krze-
sanym« czy »Orawie«, może będę miał po-
dwójne życie wieczne także tu na ziemi, gdzie 
jeszcze pożyje moja muzyka […]”.

W  tym roku Wojciech Kilar skończył-
by 85 lat. Jego ukochane Katowice uczciły tę 
rocznicę koncertem w  Hali Widowiskowej 

„Spodek”. Pielęgnując wspo-
mnienia i pamięć, także Zespół 
Szkół Muzycznych nr 2 w Rze-
szowie oddał hołd swojemu 
patronowi. Podczas koncertu 
w  sali Wydziału Muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego kom-
pozycje W. Kilara, odtworzyła 
orkiestra symfoniczna pod 
batutą Stanisława Welanyka. 
Wysłuchaliśmy m.in. Wokalizy 
z filmu Dziewiąte wrota z solo-
wą partią skrzypiec Arkadiusza 

Moskwy, muzykę filmową Bilans kwartalny 
z  udziałem Jagody Szal – fortepian, a  także 
3 części kompozycji do Pana Tadeusza: In-
wokację, Rok 1812 i bardzo popularnego już 
Poloneza. Koncertem Warszawskim R. Ad-
dinsella zachwyciła również Wiktoria Koch-
man – fortepian. Gościnnie wystąpiła Maria 
Korecka-Soszkowska, była uczennica naszej 
szkoły, dziś pianistka i  profesor Akademii 
Muzycznej w Łodzi. W  jej wykonaniu usły-
szeliśmy Rondo a la krakowiak F. Chopina.

I  tak każda kolejna rocznica i  koncert 
poświęcony W. Kilarowi pogłębiać i utrwalać 
będzie naszą pamięć. Te uroczystości, a tak-
że audycje przybliżające życie i  twórczość 
naszego patrona, zawsze wpisuje w  roczny 
plan pracy szkoły dyrektor Maria Jędreas-
-Romankiewicz. Dzięki takiej postawie dy-
rekcji i nauczycieli W. Kilar na długo pozo-
stanie w umysłach, także kolejnych pokoleń 
naszych uczniów. Pozostanie jako signum 
temporis swojej twórczości, bo w niej zawarł 
niepowtarzalną cząstkę siebie. Swoją wraż-
liwość, empatię, a  nade wszystko siłę miło-
ści, która – jak mówił – pochodzi od Boga. 
I może dlatego jego muzyka tak nas urzeka.

   Bogumiła PŁANETA,
dyrektor ZSM nr 2 w latach 1988–2005 

Koncert jubileuszowy ZSM nr 1 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Wojciech KilarSZ
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Jadwiga 
Kupiszewska

Książka Grażyny Sor-
dyl Wesele w  Huso-

wie, promocja której od-
była się 17 listopada br. 
w rodzinnej miejscowości 

autorki, w Husowie, to wyjątkowy zapis do-
tyczący pokoleniowej tradycji tej ziemi. Do 
wydania książki skłoniły autorkę zapiski 
nut, przyśpiewek, jakie pozostawił jej dzia-
dek Władysław Leniar. Obyczaj organizo-
wania obrzędu wesela husowskiego, spisa-
nego gwarą na przełomie XIX i  XX wieku, 
stanowi niezaprzeczalny dokument o  życiu, 
obyczajach ludzi, którzy żyli na husowskiej 

ziemi. To, co ocaliła 
wnuczka i  zostało 
zapisane nutami, 
przyśpiewkami, po-
winno przetrwać 
przez następne stu-
lecia jako skarb kul-
tury Husowa. Czar-
no-białe zdjęcia 
z  rodzinnego albu-
mu Grażyny zatrzy-
mały w kadrze twa-

rze, stroje, instrumenty. Jestem pod wra-
żeniem tej książki. Miałam przyjemność 
uczestniczyć częściowo w  tworzeniu tego 
swoistego dokumentu, w  imieniu autor-
ki pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy również nie odmówili pomocy. 
Z  podziwemi, wręcz satysfakcją, śledziłam 
kolejne etapy powstawania zapisu wesela od-
twarzanego z nieczytelnych, pisanych ołów-
kiem nut, ze skromnych nagrań przyśpiewek, 
jakie przekazywała jej mama, a  nagranych 
w  telefonie komórkowym. Materiały, auten-
tyczne zapisy piosenek i przyśpiewek są nie-

HUSOWSKIE WESELE
Zapis pokoleniowej tradycji

wątpliwie bogactwem tej ziemi, 
stanowią niezwykły materiał 
badawczy dla etnografów. Może 
ktoś spróbuje odtworzyć hu-
sowskie wesele na scenie domu 
kultury, przypomnieć nowemu 
pokoleniu o  przeszłości, z  mądrości której 
wyrosło. 

Autorka książki z czułością powraca do 
rodzinnego domu. Wszystko jest jej drogie, 
pługi i brony, które wysłużone drzemią w ro-
dzinnym ogrodzie niczym 
pomniki. Jeden z  wierszy, 
poświęcony rodzinnej pose-
sji, zatytułowała Moja mała 
ojczyzna. Wypada jedynie 
zaprosić wirtualnie na wese-
le husowskie – deklamując 
wiersz, tymi słowami zwró-
ciłam się do uczestników spo-
tkania – na polkę bez nogę, 
sztajerka, na chodzonego, na 
gościnę z  kołaczem i  wypie-
kami, na obiad, gdzie oma-
wiano, kto ma być drużbą, 
swaszką, starostą. Towarzy-
szyły temu tańce, które trwa-
ły nieraz do świtu. Zaprasza-
no gości, sąsiadów, krewnych, 
ciotki, na kapustę i groch, kaszę, czyli krupy 
jęczmienne zapiekane z masłem, na biały ser 
w  glinianych miskach, na gomółki. W  ru-
cianym wianku, welonie, w  białych trze-
wiczkach panna młoda wyglądała uroczo. 
„Wiejska dziewczyno, w tym wiejskim stro-
ju, najładniej wyglądasz w  świecie, jako na 
miedzy ta róża polna, jako to łąkowe kwie-
cie” – śpiewali zaproszeni na wesele goście. 
W rodzinnych zbiorach zachowały się zdjęcia 
stroju weselnego z późniejszych lat, jakie były 
używane podczas obrzędu weselnego. „Ma-
musiu, Tatusiu jo coreczka wasza, kupcie mi 

korole do samego pasa” – śpiewa-
ła panna młoda. 

Zdajemy sobie sprawę, 
że obrzędy naszych dziadków, 
ojców, zmieniają się i  zanika-
ją, ale wesele spisane, udostęp-
nione i  przekazane w  książce 
przez wnuczkę niezwykłego 
artysty, jakim był jej dziadek 
Władysław Leniar, jest dla po-
koleń historycznym zapisem 
ludowych tradycji husowskiej 

krainy. Wypada jedynie podziękować orga-
nizatorom spotkania w husowskim oddzia-
le Centrum Kultury Gminy Markowa za 
pięknie przystrojoną salę, z  pająkiem z  bi-
bułki i  słomki, starym żelazkiem, starymi 

instrumentami muzycznymi i tradycyjnymi 
proziakami. Zespół muzyczny Husowianie 
wyśpiewał z  serca płynące ludowe piosen-
ki, a  dziadek Leniar na portrecie namalo-
wanym przez wspaniałego artystę Jerzego 
Szorstobitowa słuchał je z  rozczuleniem. 
Książka Grażyny to ponadpokoleniowy za-
pis, który wraz z  upływem czasu nabierał 
będzie wartości dla etnografów, animatorów 
kultury, dla następnych pokoleń Husowa. 

   Jadwiga KUPISZEWSKA

Władysław Leniar Władysław Leniar z rodziną

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS dzia-
łający w Wojewódzkim Domu Kultury 

w  Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego 
filmu do udziału w  grudniowych projek-
cjach filmowych. Wszystkie pokazy  zapla-
nowano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 
7. Karnety miesięczne na trzy filmy są do-
stępne w cenie 20 zł, a wejściówki pojedyn-
cze na każdy film w cenie 10 zł.

4 grudnia – Beksińscy. Album wideofo-
niczny, reż. Marcin Borchardt, film dokumen-
talny produkcji polskiej (2017). Historia wybit-
nego polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego 
i jego skomplikowanej relacji z synem Tomkiem, 
niezwykle popularnym dziennikarzem mu-
zycznym, cierpiącym na depresję i podejmują-
cym wielokrotnie próby samobójcze.

11 grudnia – Jestem Rosa, reż. Laís 
Bodanzky. Dramat produkcji brazylijskiej 

DOKUMENT I DRAMAT
do Oscara 2018 w  kate-
gorii najlepszy film nie-
anglojęzyczny. Po raz 
pierwszy bohaterami fil-
mu Slámy są ludzie star-
si, a  Kronerová i  Nový 
odpłacają się twórcy re-
welacyjnymi kreacjami, 
które wymagają od nich 
zaangażowania zarówno 
swoich dusz, jak i  ciał. 
Po śmierci męża Hana 

mieszka samotnie w  rodzinnym domu. 
Kiedy Hana spotyka Bronę, twardego męż-
czyznę uzależnionego od pływania w mo-
rzu zimą, przed kobietą otwiera się nagle 
zupełnie nowy świat. Przede wszystkim 
jednak na nowo uczy się kochać...    

(2017). Film wpisuje się w  rosnący w  siłę 
nurt feministyczny kina iberyjskiego. Zdobył 
m.in. nagrodę publiczności w 2017 r. na Paris 
Brazilian Film Festival. 

18 grudnia – Kobieta z  lodu, reż. 
Bohdan Sláma. Komediodramat produkcji 
czeskiej (2017). W  br. czeski kandydatem 
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Jan Tulik

Lirykę Wacława Turka 
zawsze przenikały ob-

razy. Dominantami jego 
wierszy bywały często wi-
doki natury, pejzaże, ich 
fragmenty. Rustykalność 
wsącza się w  pejzaż mało-

miasteczkowy. Nieożywiona natura – niby 
aktem animizacji – zyskiwała rangę ludzką. 
Najnowszy tom tego poety Wino darowane 
ptakom skłania do rozszerzenia tych kwestii, 
ale też do uzupełnienia o  myśli najnowsze 
autora.
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POWOLI DOJRZEWA WINO
O liryce Wacława Turka

Wacław Turek jest ponad wszelką wąt-
pliwość związany – by nie rzec – stopiony ze 
swą małą ojczyzną. To jego jest Krosno z farą 
i wieżą farną, z ciszą świątyni, która do niego 
przemawia, a  on milcząc głosi jej pochwałę. 
Krośnieński rynek to parva Cracovia – daw-
ne i współczesne zostaje przemieszane i w ten 
sposób powstaje w liryce Turka nowa wartość, 
jakby trzeci wymiar szacunku dla tego miejsca. 
I ulica Kletówki, którą wyruszył w świat, nie-
koniecznie daleki, ale w świat, który zaspokajał 
jego naturalną ciekawość, świat dojrzałości. 

Mała ojczyzna Wacława Turka poszerza-
ła się, przybywało nowych obszarów, nastę-
powała interferencja coraz to nowych kręgów. 

Dlatego w  jego wier-
szach poczesne miejsce 
mają Jasiołka i  Dukla, 
Złota Studzienka i pa-
nująca nad nią magicz-
na góra Cergowa. I Pu-
stelnia św. Jana niemal 
przy trakcie na Barwi-
nek, gdzie znajduje się 
odlana w brązie tablica 
z jego wierszem ku czci 

świętego. Kolejny krąg to Bóbrka, iwonickie 
źródełko Bełkotka z torsem Wincentego Pola 
i wierszem poety, które to źródełko jeszcze do 
niedawna wydzielało bańki z gazem zapalają-
cym się od zapałki. Kolejny krąg to zamek Ka-
mieniec, Odrzykoń i legendami obrosłe skały 
„Prządki”, prezentowane nawet w  podręcz-
nikach szkolnych. Akcentów odnoszących się 
do małej ojczyzny Wacława Turka jest więcej, 

Panorama literacka Podkarpacia

Jerzy Dynia

To był kolejny w  Rze-
szowie doroczny 

koncert przypominający 
gwiazdy polskiej estrady, 
których już nigdy nie zoba-
czymy. Pozostały po nich 

nagrania, filmy i wspomnienia. Iwona Josse-
-Jakubiec, nauczycielka muzyki, inicjatorka 
tego projektu, od lat pracująca w rzeszowskiej 
Szkole Podstawowej nr 28 i  Młodzieżowym 
Domu Kultury, postanowiła, że podczas od-
bywającego się 15 listopada br. na scenie Wy-
działu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
koncertu, w  pierwszej części przypomniane 
będą piosenki zmarłego 22 maja Zbigniewa 
Wodeckiego, zaś drugą część wypełni estra-
dowa twórczość Wojciecha Młynarskiego.

Kompozytor, muzyk trębacz i  skrzy-
pek, nade wszystko piosenkarz. Od lat zwią-
zany z  Krakowem i  słynnymi kabaretami 
Piwnica pod Baranami oraz Anawa, współ-
pracujący z Orkiestrą Symfoniczną Polskie-
go Radia w Krakowie i Krakowską Orkiestrą 
Kameralną. Zbigniew Wodecki powiedział 
kiedyś, że jeśli chce się zrobić karierę, trze-
ba związać się z dobrym nazwiskiem. Zrobił 

WSPOMNIENIA NA PIĘCIOLINII
Byli wśród nas i zostawili piękno w słowie, w muzyce

tak i zaczął od Bacha. Ta piosenka, w której 
nie tylko śpiewał, ale też pięknie zagrał na 
trąbce, stała się jego sztandarowym prze-
bojem: „Zacznij od Bacha, nim słońce po 
dachach/ zeskoczy jak kot po nocy na ćmę./ 
I  zacznij od Bacha, gdy w  progu się waha/
ktoś, kto winien wejść, a może nie…?”. Pod-
czas omawianego koncertu zaśpiewał ją 
młody, związany z  Rzeszowem wokalista, 
Mirosław Szpyrka.

Słuchając wykonawców na żywo, czy 
nawet z nagrań, jesteśmy dość często zagłu-
szani wokalną ekspresją wykonawcy bądź 
„gęstą” fakturą zaaranżowanego akompania-
mentu orkiestry. Ucieka naszej uwadze tekst 
piosenek.

W  przypadku Zbigniewa Wodeckiego 
mamy do czynienia z  wyjątkowo pięknymi, 
pełnymi głębokich treści tekstami. Tego na-
uczył się w  krakowskich kabaretach. „Znaj-
dziesz mnie znowu,/ nieśmiało, nieśmiało,/ 
nieśmiało zaśpiewa:/ że znajdziesz mnie zno-
wu/ zatrzymasz przy sobie./ Że niebo błękit-
ne zakocha się w  tobie.” – tę piosenkę z  re-
pertuaru Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewała 
Kamila Szeliga. „Z tobą chcę oglądać świat/ 
wśród wysokich błądzić traw./ Wtedy to 
wszystko to, co widzę, czuję naprawdę jest…” 
– Kamila Szeliga zaśpiewała ją w duecie z Mi-

Śpiewa Alicja Majewska, przy fortepianie kompozytor Włodzimierz Korcz

rosławem Szpyrką.
Nauczmy się żyć obok siebie: „[…] 

Umiemy żyć obok zła,/ Nauczmy się żyć obok 
siebie./ Kłopotów moc każdy ma,/ o których 
nikt oprócz niego,/ nic nie wie…” – tę z kolei 
piosenkę zaśpiewała Marta Bujalska z towa-
rzyszeniem Michała Szuby. „Miłość się skoń-
czyła, zdarza się,/ ale ciągle kwitną kwiaty,/

Pocierp trochę serce, będzie lżej,/ musisz 
spisać to na straty.” – śpiewała Natalia Ciesiel-
ska. „Nad wszystko uśmiech twój,/ Nad grusz 
kwitnących sad,/ nad siedem tłustych lat,/ 
nad wód krynicznych zdrój,/ nad wszystko – 
uśmiech twój!” – to wyśpiewała Kornelia Kul-
czycka. „Dobro i  zło, tysiące dróg,/ sam nie 
wiem kto, diabeł czy Bóg,/ kto sprawił to, że 
żyć się chce./ Gdy dla was gram los śmieje się,/ 
Nie jestem sam,/ gdy śpiewam wam szczęście 
jest we mnie./” – tą piosenką Maksymilian 
Stalec zakończył pierwszą część koncertu z to-
warzyszeniem, jak i wszyscy rzeszowscy wo-
kaliści, a wśród nich Paulina Wziątka, zespołu 
instrumentalnego złożonego ze studentów 
kierunku jazz i muzyka rozrywkowa Wydzia-
łu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pra-
cujących pod opieką merytoryczną pracow-
nika naukowego i  koncertującego jazzowego 
pianisty Zbigniewa Jakubka.

W  drugiej części koncertu prezento-
wana była twórczość Wojciecha Młynar-
skiego. Na estradzie wystąpili: jak zawsze 
wspaniała Alicja Majewska, z fenomenalnym 
kompozytorem i  pianistą Włodzimierzem 
Korczem, a  także gościnnie, znany z  wielo-
krotnych wystąpień, prowadzony również 
przez pracownika naukowego Wydziału 
Muzyki prof. Grzegorza Oliwę Strzyżowski 
Chór Kameralny. I  aby porządkowi zadość 
się stało, organizatorem tego przedsięwzię-
cia byli oprócz wymienionej na wstępie Iwo-
ny Josse-Jakubek, rzeszowski MDK, Szkoła 
Podstawowa nr 28, Wydział Muzyki UR oraz 
Stowarzyszenie Promotor, zaś słowo wiążące 
było dziełem dziennikarzy OTV w  Rzeszo-
wie, Beaty Wolańskiej i Marcina Pawlaka.

   Jerzy DYNIA
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W ZABYTKOWYM PAŁACYKU

W zabytkowym mieleckim pałacyku Obor-
skich odbyło się 18 listopada br. spotka-

nie rzeszowskiej poetki Eweliny Łopuszańskiej. 
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mie-
leckiej Janusz Chojecki wspomniał o  fascynacji 
Eweliny malarstwem i fotografią jako sposobami 
utrwalania czasu oraz o Nagrodzie za Najlepszy 
Debiut Podkarpacia, którą dostała w roku 2013. 
Sylwetkę poetki przybliżyła Aleksandra Piguła, 
prezes Grupy Literackiej „Słowo”. E. Łopuszań-
ska jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Rze-
szowa, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 
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KRÓLEWSKIE PRZYJĘCIE

Mieleckie Towarzystwo Literackie uczciło 
19 listopada br. zmarłych w ciągu ostatnie-

go roku ludzi mieleckiej kultury: Marię Błażków, 
Mieczysława Działowskiego i  Janusza Kapu-
ścińskiego. W  wieczorze pamięci „Non omnis 
moriar” w  Sali Królewskiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu 
wzięli udział członkowie rodzin zmarłych, lite-
raci z MTL i znajomi. Spotkanie zapoczątkował 
i poprowadził całość prezes MTL Zbigniew Mi-
chalski. Wspominali zmarłych także ich wier-
szami Barbara Augustyn, Stefan Żarów, Jolanta 
Strycharz, Stach Ożóg, Anita Róg, a  zaśpiewał 
Marek Paprocki. 

 Zbigniew MICHALSKI

wskazujemy na najważniejsze – z  czytelni-
czego punktu widzenia. Trzeba przypomnieć 
również opisane i obfotografowane przez po-
etę i  fotografika Turka przydrożne kapliczki, 
pełne nostalgii i osobliwego piękna, kapliczki 
jakby udokumentowane, przecież Bóg jedyny 
wie, ilu lat da im pożyć prędka i  bezduszna 
nasza cywilizacja. Zatem sporo tu akcen-
tów związanych z  Beskidem Niskim, ewo-
kowaniem tragicznych zdarzeń wojennych, 
a zwłaszcza powojennych, jakie dotkliwie do-
padły autochtonów. 

I ptaki, które niemal uporczywie okrąża-
ją swymi lotami wyobraźnię Wacława Turka. 
To ptaki „wiszące na niebie”, i  te na drzewie 
„dokarmiane ptasią rozmową”. Także „pta-
ki przelotne”, ale i odlatujące na czas chłodów 
bociany; „ptaki wieczorne”, na które z oskomą 
zerkają koty. U  Wacława Turka owe ptaki są 
synonimem wolności, są również obiektem 
podziwu dla awiacyjnego geniuszu tych istot. 
Wspaniałość ptasich umiejętności w  jakimś 

stopniu łączy się w poezji Wacława Turka z mu-
zyką. Przecież to muzyka grana „oszronionym 
smykiem”, muzyka z  Pożegnalnego koncertu. 
I ta jaskółcza, i wiosenna, „wyśpiewana wróbla-
mi” – jak zauważa poeta w  pełni sentymentu 
do wróbli, które jakoś nam nikną. Nota bene 
świetną okładkę tego tomu stworzyła Anna 
Munia – nomen onem – farną wieżę w oplocie 
gałęzi z „owocującymi” ptakami właśnie. I ko-
lejna pasja Wacława Turka – fotografia, o której 
należałoby napisać oddzielny szkic. 

Sporo w  tych wierszach poetyckich 
wspomnień osobistych, rozliczania się z  cza-
sem. Wszystko to zazwyczaj wpływa do krainy 
łagodności, poeta godzi się z  przemijaniem, 
upływem życia; nie ma tu cienia frustracji. 
Jakkolwiek by oceniać i analizować twórczość 
Wacława Turka, dominuje w  niej kult pasji. 
Wrażliwość stoi w równowadze z racjonalnym 
widzeniem świata. 

   Jan TULIK

Kultury, GL „Słowo” 
oraz Klubu Poetów Pod-
karpacia „Perly”, a także 
Klubu Młodych przy 
ZLP w  Rzeszowie. Wy-
dała dotąd tomiki poezji: 
Ewoliny (2013), Dotyk 
kamienia (2015) i  Pocz-
tówki (2016). Poetka na 
spotkanie wybrała wier-

sze, które przybliżyły publiczności jej sylwetkę 
literacką. Muzycznie wspomógł ją poeta muzyk 
z Łańcuta Lucjan Puchała.  

PROMOCJA ALMANACHU 

23 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Stalowej Woli odbyła się uroczysta 

promocja najnowszego almanachu Stowarzy-
szenia Literackiego „Witryna” pt. Spojrzenia  6. 
Wieczór otworzyła dyrektor biblioteki Ewa 
Biały i  podziękowała „Witrynie” za długoletnią 
współpracę, a prezes stowarzyszenia Agnieszka 
Bulicz przybliżyła zebranym działalność stowa-
rzyszenia oraz almanach i jego cele. Wiersze oraz 
fragmenty prozy wraz z krótkimi informacjami 
na temat twórców przedstawili aktorzy Teatru 
Blagier ze Spółdzielczego Domu Kultury przygo-
towani przez Marię Bembenek. Współzałożyciel 
stowarzyszenia, Andrzej Moskal, przedstawił in-
teresującą statystykę cyklu „Spojrzeń”, który ma 
już 25 lat. 

 Agata LINEK

GALA LITERACKA

Jubileusz 50-lecia rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich miał swój ga-

lowy akcent 18 listopada br. w  nowej auli Ze-
społu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Witała 
wszystkich dyrektor tej szkoły Edyta Niemiec 
i  prezes oddziału ZLP Mieczysław A. Łyp. 
Obecni byli także na uroczystości poprzedni 
prezesi, acz nie witani z nazwiska – dwukrotnie 
w  przeszłości pełniący tę funkcję pisarz Zbi-
gniew Domino, poetka i pisarka Marta Świder-
ska-Pelinko oraz prozaik Edward Bolec. 

„Przecież jesteśmy z jednej pieśni” – wy-
brzmiały symbolicznie na otwarciu strofy wier-
sza nieżyjącego poety Edwarda Zolowskiego. 
Prezes Łyp sumował półwieczny dorobek lite-
ratów. Potem ich honorowano pucharami i me-
dalami. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis otrzymali: Bogusław Kotula, Tere-
sa Paryna i Wacław Turek, a honorowe odznaki 
Zasłużony dla Kultury Polskiej Janina Ataman-
-Gąsiewicz, Adam Decowski, Mieczysław A. 
Łyp, Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz. 
Marta Świderska-Pelinko i  Małgorzata Żurec-
ka. Honorową Nagrodę Zarządu Oddziału ZLP 
w Rzeszowie za całokształt dokonań twórczych 
otrzymali: Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam 
Decowski, Celina Depa, Anatol Diaczyński, 
Zbigniew Domino, Zdzisława Górska, Edward 
Guziakiewicz, Ryszard Jaśkowski, Bogusław 
Kotula, Halina Kurek, Krzysztof Lechowicz, 
Agata Linek, Mariusz Marczyk, Tadeusz Ma-
słyk, Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz, 
Mieczysław Mularski, Jerzy Stefan Nawrocki, 
Mirosław Osowski, Teresa Paryna, Marta Świ-
derska-Pelinko, Edyta Pietrasz, Dawida Ryll, 
Bogdan Stangrodzki, Joanna Turczyn, Wacław 
Turek, Lesław Urbanek, Mirosław Welz, Mał-
gorzata Żurecka. Nagrodę tę otrzymali także 
spoza ZLP Irena Batura, Jerzy J. Fąfara, Maria 
Gibała, Andrzej Korzec, Uta Przyboś. Ponadto 
nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i  ochrony kul-
tury, przyznaną przez prezydenta Rzeszowa, 
otrzymali: Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam 
Decowski, Zbigniew Domino, Bogusław Kotu-
la, Mieczysław A. Łyp, Jerzy Stefan Nawrocki 
i Marta Świderska-Pelinko, a wręczyła je Ane-
ta Radaczyńska, dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki UM w Rzeszowie.

Uhonorowano też kilkadziesiąt osób spoza 
literackiego grona za promocję kultury i literatury. 
Listę otwierał prezes stowarzyszenia Nasz Dom – 
Rzeszów Jerzy Maślanka, a zamykałem ja jako re-
daktor naszego miesięcznika. Z osób związanych 
z  czasopismem byli jeszcze w  tym gronie Zofia 
Brzuchowska, Renata Kątnik, Stanisław Ruszni-
ca, Edward Słupek, Andrzej Szypuła, zaś spośród 
gospodarzy gali wspomniana już dyrektor Edyta 
Niemiec i polonista tej szkoły, a i poeta także, Józef 
Stalec. Uhonorowano też byłego prezydenta Rze-
szowa i  europosła dr. Mieczysława Janowskiego, 
który podziękował w imieniu wyróżnionych.

Galę prowadzili – nauczycielka ZST Mag-
dalena Kołodziej i z ZLP poeta Mirosław Welz. 
A  honory pełnili prezes literatów Mieczysław 
A. Łyp i  sekretarz Małgorzata Żurecka. Zwor-
nikami poszczególnych części toku oficjalnego 
były recytacje uczniów ZST i  koncertowanie 
studentów instrumentalistyki z  Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Oczywiście nie zabrakło 
urokliwego koncertu Tria Galicyjskiego GOK 
w Niebylcu pod przewodnictwem muzyka i po-
ety Wiktora Bochenka, który też ów puchar 
i nagrodę honorową od literatów otrzymał.

 Ryszard ZATORSKI 

GRATULACJE JUBILEUSZOWE
Wśród wielu listów i innych oznak pamięci tak-
że i my złożyliśmy na ręce prezesa Mieczysława 
Arkadiusza Łypa gratulacje poniższej treści. 
„Na jubileusz 50-lecia rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich w  imieniu zespo-
łu redakcyjnego i  czytelników miesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” 
składamy serdeczne gratulacje twórcom, którzy 
pod Pana przewodnictwem budzą i wzbogacają 
wyobraźnię artystyczną oraz kształtują miłość 
do języka ojczystego i literatury.
Gratulujemy osiągnięć we wszystkich obsza-
rach literackiego działania. A trawestując słowa 
René Claira, francuskiego reżysera, scenarzy-
sty, aktora filmowego i pisarza, który twierdził, 
że „widz także musi mieć talent” – jesteśmy 
przekonani, że i  czytelnik musi mieć wiedzę 

i talent. Bo poeci i pisarze mają prawo liczyć na 
emocjonalną inteligencję czytelników i współ-
udział w  tworzonej przez nich literaturze po-
przez mądre przeżywanie dzieł literackich.
Nasz miesięcznik poprzez magazyn literacki 
„Wers”, ale nie tylko, od dekady już aktywnie 
stara się kształtować czytelniczą wrażliwość. 
I czujemy się zatem pośrednio maleńką cząstką 
tej literackiej rodziny, jaką jest rzeszowski od-
dział Związku Literatów Polskich.
A  w  czas Waszego Jubileuszu i  świętowania 
na półwiecze twórczego istnienia środowiska 
literackiego w  Rzeszowie składamy gratulacje 
wszystkim, którym Pan obecnie przewodzi, jak 
i pokłon pamięci tym, których już nie ma wśród 
nas, a przez minione półwiecze swym talentem 
i twórczością budowali owe tradycje”. 

 Ryszard ZATORSKI

Ewelina Łopuszańska
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W IWONICKICH ZDROJACH

Dom Zdrojowy Amelia w  Iwoniczu-Zdroju 
był miejscem spotkania poetki, malarki, 

recytatorki i  animatorki kultury Doroty Kwo-
ki z liczną publicznością, w tym z kuracjuszami 
przybyłymi ze wszystkich stron Polski. Spotka-
nie, które miało oprawę 
muzyczną, odbyło się 22 
listopada br., a  aktywnymi 
uczestnikami dyskusji byli 
m.in. dr Zofia Bartecka, 
Jan Tulik, Wacław Turek 
oraz Marek Petrykowski, 
który przedstawił sylwetkę, 
dokonania, nagrody i  za-
mierzenia autorki sześciu 
tomików poetyckich; ostatni jest zatytułowany 
Wodospadem (2013) ze wstępem Jana Tulika. Po 
wydaniu tego tomiku poetka została przyjęta do 
kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich. 

 Jan BELCIK
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KARTKI Z PAWLACZA (50)Stanisław Dłuski

Dokąd zmierza polska 
humanistyka? Czy 

chce trafiać pod przysło-
wiowe „strzechy”, mądrze 
edukować, mówić językiem 
prostym, jasnym i w miarę 
zrozumiałym przez każde-

go? Czy ma być ofiarą, którą złożymy na ołtarzu 
ekonomii? Ale ostatnio słyszę, że jesteśmy tylko, 
my humaniści, „pionkiem” na tym wolnym ryn-
ku idei, bo nas przeliczają, rozliczają, straszą, że 
wyrzucą na bruk po wielu latach służby. W kra-
jach anglosaskich zawsze wysoko ceniono talent, 
autentyczny dorobek, dlatego Josif Brodski, wy-
bitny poeta rosyjski, który nie skończył żadnej 
szkoły, jeszcze przed Noblem mógł być profesorem 
w  USA, ale takich było wielu, przecież Miłosz, 
który w  warunkach polskich był magistrem, też 
został profesorem w  Berkeley. Każdy z  nas zna 
takie przykłady. 

Życie polskiej humanistyki zabija tytuło-
mania, ustawy nie potrafią docenić talentu. Po-

trzeba wrażliwości na słowo, oryginalną myśl, 
język, jednym słowem potrzeba otwartej głowy 
i wyobraźni. Chcieliśmy kapitalizmu, nie ma od-
wrotu od wolnego rynku, ale w tym wszystkim nie 
można zgubić człowieka, studenci oczekują pod-
miotowego traktowania, ale czy my, nauczyciele, 
jesteśmy podmiotowo traktowani? Czy tylko jeste-
śmy „robotami” rozliczanymi z artykułów, które 
przeczyta kilku specjalistów, no i  może gdzieś 
zacytuje…? Ktoś powie, poszukiwanie prawdy 
wymaga ofiar. Takie nocne rozmyślania w choro-
bie (wirusy szaleją), po blisko trzydziestu latach 
pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego. Jak 
tu być silnym i nie wpaść znowu w depresję? 

17.11.2017 (godz. 3 w nocy)

Internet napędza żądzę naszego wzajemnego 
zniszczenia, wspomagają to gorliwie wszelkie 

media, czy na święta podamy sobie dłoń, a może 
przynajmniej powiemy dobre słowo do sąsiada, 
z którym walczymy od roku, może od wielu lat? 

Jedyną drogą do Edenu jest filozofia dialogu, przy 
całej różnicy zdań, warto rozmawiać, zachowu-
jąc dla siebie szacunek. Boli, że te nasze podziały 
przebiegają w  rodzinach, szkole, pracy; dopiero 
w klęsce nasz naród się jednoczy. Czy rację mają 
ci, którzy twierdzą, że są w Polsce dwa plemiona: 
patriotów i kosmopolitów? Przyjeżdża do Rzeszo-
wa pisarz i malarz ze Śląska, i twierdzi, że jest to 
ziemia niemiecka, inni znowu spoglądają z  tę-
sknotą na Kresy Wschodnie i mówią: „odbijemy 
Lwów i Wilno”. 

Wracają stare resentymenty, które wciągają 
nas w odmęty. Odzywają się stare rany. Przypo-
mina się nasz Wyspiański: „rzeczywistość skrze-
czy”, uspokójmy serca na święta i  w  Nowy Rok 
wchodźmy z tym postanowieniem, że dialog jest 
lepszy niż monolog na szczycie absurdów naszego 
życia, które nam dano tylko jedno. Spokoju i po-
koju nam wszystkim życzę! 

(17.11.2017, godz. 23:18)

Z POEZJĄ AGATY LINEK

W andrzejkowy czwartek odbyło się w Ze-
spole Szkół w Jeżowem spotkanie z po-

etką, animatorką kultury, recenzentką poezji 
i krytykiem teatralnym Agatą Linek. Młodzież 
wszystkich klas licealnych oraz część kadry na-
uczycielskiej miała okazję poznać najmłodszą 
członkinię oddziału Związku Literatów Pol-
skich w Rzeszowie (prawdopodobnie najmłod-
szą w  szeregach tej ogólnopolskiej organizacji 
zrzeszającej pisarzy). Pro-
wadząc spotkanie, zapre-
zentowałem wiersze z ko-
lejnych tomików poetki: 
Jesteś elfem?, Śmiech ćmy, 
Śpiew delfina, Szept pumy 
oraz wybrane dokonania 
kulturalne Agaty Linek. 
Ma ona bowiem znako-
mite, wszechstronne wy-
kształcenie – na Uniwersytecie Jagiellońskim 
studiowała wiedzę o  teatrze, kulturoznawstwo 
międzynarodowe, animację społeczno-kulturo-
wą, ponadto ukończyła podyplomowe Studium 
Literacko-Artystyczne na UJ. Obecnie zaś jest 
doktorantką Instytutu Filozofii UJ. 

 Ryszard MŚCISZ

ZAMYŚLENIE 

Spotkanie poetyckie, które odbyło się 24 li-
stopada br. w  Osiedlowym Klubie Kultury 

„Krak” w Rzeszowie przy ul. Solarza 7, miało ty-
tuł „Zamyślenie”. Bohaterką wieczoru była Teresa 
Glazar – poetka i szaradzistka, członkini Regio-
nalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rze-
szowie, autorka trzech tomików: Ogrody słów – 
ścieżki życia (2012), Jeszcze 
wczoraj (2016) i  Nie prze-
szkadzam wspomnieniom 
(2017), a  także współautor-
ka kilkunastu antologii.
Spotkanie prowadziła ani-
matorka kultury i  poet-
ka Jadwiga Kupiszewska. 
Organizatorem był wspo-
mniany klub „Krak” wraz 
z Filią nr 20 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Wiersze poetki, opiewające piękno 
przyrody oraz skłaniające do zamyślenia nad sen-
sem i kruchością życia, były przeplatane melodia-
mi granymi na akordeonie przez znanego lekarza 
Witolda Nierojewskiego i piosenkami Grupy Wo-
kalnej RSTK przy akompaniamencie jej kierow-
nika Zygmunta Kiełbowicza. 

 Barbara ŚNIEŻEK

NIEPOKÓJ MYŚLI 

Pałacyk Oborskich zgromadził 25 listopada 
2017 roku wielu miłośników poezji, bli-

skich, przyjaciół i  znajomych Teresy Elżbiety 
Pyzik. Autorka nie tylko promowała swój drugi 
tomik poetycki zatytułowany W niepokoju my-
śli, będący zbiorkiem ponad 350 miniatur inspi-
rowanych sztuką haiku, ale również podzieliła 
się wierszami z pierwszego, debiutanckiego wy-
dania poezji W lustrze babiego lata i utworami, 
które wyszły spod jej pióra niedawno. Prezes GL 
„Słowo” Aleksandra Piguła przedstawiła sylwet-
kę poetki, a prezes TMZM Janusz Chojecki jej 
działalność jako wrażliwego społecznika. Wier-
sze poetki czytali Elżbieta Witek i  Jan Stępień. 
Bardzo wnikliwą recenzję tomiku W niepokoju 
myśli przedstawiła dyrektor MBP w Mielcu Jo-
lanta Strycharz. 

 Aleksandra PIGUŁA

ZADUSZKI 

W kawiarence Przystań przy Klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów w  Sta-

lowej Woli wspominano zmarłych literatów, 
którzy byli członkami Stowarzyszenia Literac-
kiego „Witryna”. Zaproszeni goście mieli okazję 
zapoznać się z biografiami i utworami: Mariana 
Berkowicza, Czesława Główki, Stanisława Sie-
kańca, Józefa Sztaby i Teresy Ujdy. Wzruszają-
cą atmosferę wprowadzili czytający: Grzegorz 
Męciński, Małgorzata Żurecka, Ryszard Mścisz, 
Agnieszka Bulicz i  Agata Linek oraz znajomi 
i  przyjaciele zmarłych pisarzy. Dopełnieniem 
wieczoru był koncert w  wykonaniu uczniów 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. 
Paderewskiego w Stalowej Woli. 

 Agnieszka BULICZ

PISANE CISZĄ

W Samorządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie odbył się 25 listopada br. 

wieczór autorski Anity Róg, połączony z  pro-
mocją jej tomiku Pisane ciszą. Uczestniczyli 
w  tym spotkaniu m.in. Władysława Stolarz, 
pierwsza nauczycielka młodej poetki, oraz Ry-
szard Mścisz, recenzent tomiku. Uroczystość 
prowadziła dyrektor SOK Cmolas Edyta Kus-
-Mokrzycka. Poezję z tego zbiorku zaprezento-
wali przyjaciele autorki – Aleksandra Kościelna, 
Sylwia Maziarz, Dawid Maciąg oraz sama mło-
da poetka – uczennica II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. M. Kopernika w Mielcu. 

 Zbigniew MICHALSKI

POEZJA BEZ PUDRU

W Muzeum Regionalnym w  Mielcu od-
była się 1 grudnia br. promocja debiu-

tanckiego tomiku Moniki Hebdy W stroju Ewy. 
Wiersze z tego zbiorku zaprezentowali Barbara 
Augustyn i  Stefan Żarów. Oceny zawartości 
tomiku dokonał prezes Mieleckiego Towarzy-
stwa Literackiego Zbigniew Michalski. Prezes 
MTL poprowadził całość imprezy – z wieloma 
ciekawymi zwrotami akcji. Autorka opowie-
działa o  swoim pisaniu. Wszyscy dyskutujący 
byli zgodni, że taka „poezja bez pudru” może się 
bardzo podobać. 

 Zbigniew Michalski

Agata Linek

Dorota Kwoka

Teresa Glazar
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Teresa Paryna

Wacław Turek

Urodziła się w  Sośnicy Ja-
rosławskiej w  rodzinie 

przesiedleńców z  miejsco-
wości Czyszki koło Lwowa, 
mieszka w  Przemyślu. Jest 
autorką 18 zbiorów wierszy 
oraz laureatką wielu konkur-
sów poetyckich. Publikowała 
także w  ok. 50 almanachach, 
antologiach oraz w  prasie 
ogólnopolskiej i  polonijnej. 
W rzeszowskim oddziale ZLP 
pełni funkcję skarbnika. Uho-
norowana m.in. Brązowym 
Medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis.

Jubileuszowo

Mierzę się
ze złotym blaskiem pucharów,
z ciepłym brązem medalu
dobrze przylegającym
do mojej jesieni,
do sweterka
jak listopadowa noc.
Oto zasługa siwych włosów,
cena głębokiej zmarszczki,
słowa,
co nie pozwoliło się ominąć.
Oto słodka zdobycz
gorzkiej samotności tu,
gdzie nic nie pomoże,
bo będzie jak jest…

Sennie sączy się życie
z tajemnicą rozbieraną cierpliwie, powoli,
z banałem księgi wciąż otwartej
na puentę ostateczną.

  22 listopada 2017 r. 

Warto 
Póki konwalia dzwoni 
na święte wzruszenie, 

póki lato płonie 
ogniem maków i serc, 

póki wiatr w agrestach, 
gwiazdka śniegu na dłoni, 

póki kłamstwo gorzkie, 
póki słodki sen, 

póki pamięć wierna 
a przyjaźń prawdziwa, 

póki czyjeś imię
na ekranie nieba, 

póki słowo ocala, 
póki łza obmywa –

warto być, 
warto żyć tak jak trzeba... 

 luty 2017 r. 

Drzewa 
Wracam –
płachtami pól, 
sennym sadem, 
szerokim błoniem. 

Drzewa stoją, 
jakby czekały na dziewczynkę 
z blizną na czole, 
w barchanowej sukience 
i trzewikach ze świńskiej skóry. 

Pod tą wierzbą 
zasypiałam w kołysce. 

Pod tym klonem pierwszy raz 
ktoś powiedział „kocham”.

Pod tą lipą 
próbowałam 
zmienić życie w wiersz. 

Drzewa stoją. 
Odchodzą ludzie. 

 październik 2016 r. 

Wnętrze

Tyle mnie było
że nie mogłem się odnaleźć

Wieczność chciałem kupić

Tyle pozostało
że wziąłem się w garść

Dni przeznaczone

Wieczory dłuższe
o spadanie liści
dni przeznaczone 
do odliczenia
zapach dziecka 
wyjęty z kąpieli
oczy otwarte
na szerokość złudzeń
ścieżki obeznane
z bosymi stopami

Taniec nadziei
wokół sensy życia
zamyka kolejną jesień

Ur. w 1947 r. w Krośnie – poeta, foto-
grafik, muzyk, wiceprezes rzeszow-

skiego oddziału ZLP. Opublikował zbiory 
wierszy: Na czas przemijania (1982), Jeśli 
mnie słuchasz (1996), Czasami skrzypce 
(1998), Zasiany czas (2000), Wrócę na 
inny czas (2000), Zapisane spojrzeniem 
(2007), Zanim się zacznie (2012), Wino 
darowane ptakom (2017). Laureat 8 ogól-
nopolskich konkursów poetyckich. Za 
osiągnięcia w dziedzinie kultury uhono-
rowany został m.in. odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej i Brązowym Meda-
lem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Wypatrując jaskółki

Barwy
które osiadły na liściach
wczoraj 
zdmuchnął wiatr
mknącego czasu

Głowa pozbierała  myśli 
–  wciąż  wiele do zyskania
Trzeba tylko zaliczyć galop
pół kroku przed sobą
Wyrwać się z ciszy
zachwycić przestrzeń 
polnych straszydeł
zobaczyć
słońce –  pragnienie

Czasami jest blisko
ulatuje na swoich skrzydłach

Uwierzyłem kłusującym koniom 
z chrapami obmytymi rosą

Czasami skrzypce    

Skrzypce też mają duszę
zapisują przestrzeń
pomiędzy czekaniem
gładzą struny serca
rozwiane włosy 
dziecięcej główki

Nawet kiedy milczą
wypełniają ciszę

Moje skrzypce
były przeznaczeniem
czekały 
by ktoś je ujął
i mogła się spełnić
cierpliwość losu

Sonata deszczowa

Byliśmy razem
przy narodzinach deszczu

Przytuliło nas niebo
przenikając ciemności
rynną przewlekał się
sznureczek kropel

Słuchaliśmy koncertu
iwonickiej sonaty
na nocny deszcz
i dwa serca
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Zbigniew Domino 

Tamtych majowych dni 1984 r. chy-
ba nie zapomnę do końca życia. Zaryzyko-
wałem wtedy wiele, żeby tylko osiągnąć od 
dawna zamierzony cel. Cel, o  którym nie-
ustannie dręcząca, nękająca pamięć nie da-
wała mi zapomnieć. A  tym zaprzysięgłym 
moim celem było odnalezienie w tajdze gro-
bu mojej Matki Antoniny, zmarłej w  maju 
1940 r. na syberyjskim zesłaniu. Toteż kiedy 
taka, w miarę realna, szansa mi się nadarzy-
ła, nie wahałem się ani chwili. Jadę! Jadę na 
Sybir. Tym razem dobrowolnie. [...] 

Helikopter zaczyna schodzić w  dół, za-
taczając szeroki krąg nad tym miejscem. Raz, 
drugi. Wytężam pamięć, wgapiam się w dół do 
wytrzeszczu oczu. Baraków ani śladu. Ale kie-
dy schodzimy niżej, całkiem nisko, że aż falują 
wysokie burzany na polanie, widać wyraźnie 
ślady po dawnej zabudowie. Tu i  tam zarysy 
fundamentów, resztki rozwalonego pieca, led-
wie zaznaczone koleiny drogi ginącej w tajdze, 
resztki ogrodzenia i  nawet kikut strażniczej 
ambony. I tak charakterystyczny dla Kalucze-
go, zapamiętany przeze mnie, wysoki na zako-
lu brzeg Pojmy. W sekundzie moja wyobraź-
nia ustawia to wszystko na dawnym miejscu, 
Jako żywo widzę wszystkie baraki. W tym był 
szpital. W tym, nad samym brzegiem Pojmy, 
mieszkaliśmy! A  tam za barakami na skraju 
tajgi był cmentarz. Helikopter prawie nieru-
chomo wisi nad polaną. Pilot patrzy na mnie 
pytająco. Jeszcze raz stuka palcem w  mapę, 
pokazuje ręką w dół. Chyba daje mi znak, że 
to tu! Ja też już nie mam wątpliwości, że to 
jest TUTAJ. To jest KALUCZE! Tutaj jest nasz 
polski cmentarz, tutaj jest grób mojej Mamy. 
Tak, jestem tego pewien. Daję znak pilotowi, 
potakująco kiwam głową. Lądujemy. Maszyna 
dotyka trawy. Cichnie silnik. Nikt się nie od-
zywa. Pilot zdejmuje hełmofon. „Tu jest chy-
ba to wasze Kalucze nad Pojmą. Znaleźliśmy 
nareszcie”. „Nareszcie, nareszcie”, powtarzam 
jego słowa. „Dziękuję”. 

Otwarte drzwi helikoptera. Nie oglą-
dając się na nikogo, wyskoczyłem z  maszyny 
i  niemal utonąłem w  wysokich burzanach. 
Przez moment rozglądałem się dookoła, żeby 
zorientować się, gdzie, w którym miejscu Ka-
łuczego jestem. „Cmentarz powinien być tam!” 
I znowu, nie oglądając się na innych, co tchu 
pobiegłem w  tamtym kierunku. Przedziera-
łem się przez burzany, sośniaki i  brzozowy 
przylasek. Cmentarz? Ledwie dostrzegalne 

Ur. 21 grudnia 1929 r. w Kielnarowej. Pisarz, członek Związku Li-
teratów Polskich, dr nauk prawnych, b. prezes rzeszowskiego od-

działu ZLP, b. redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego 
„Profile”. Sybirak, autor kresowo-syberyjskiej sagi powieściowej: Sybe-
riada polska (2001), Czas kukułczych gniazd (2004), Tajga. Tamtego lata 
w Kajenie (2007), Młode ciemności (2012), Zaklęty krąg (2017), Cedrowe 
orzechy (1974, poszerzone wyd. w 2014 r.), a także innych książek, jak 
m.in. Błędne ognie, Wicher szalejący, Bukowa Polana, Złota pajęczy-
na, Noc na kwaterze, Czas do domu, chłopaki, Sztorm, Pszenicznowło-
sa, Brama Niebiańskiego Spokoju, Notatki spod Błękitnej Flagi, Kraina 
Smoka. Ma w dorobku także tomik poetycki Matczyne Pole (1993). Jego 
proza tłumaczona była na języki: rosyjski, ukraiński, francuski, biało-
ruski, bułgarski, słowacki, gruziński, kazachski.

W TAJDZE NAD POJMĄ
Fragmenty książki Zaklęty krąg

ślady dawnego cmentarza. Czas, nieubłagany 
czas i  odwieczna tajga już ponad pół wieku 
tu gospodarzą. Cmentarz porosły dorodnymi 
sosnami, brzozami. Ledwie widoczne wzgórki 
grobów. Krzewy głogu, żółtego „bagulnika”, 
białego bzu, paprocie. Grób Mamy powinien 
być gdzieś tutaj, na skraju cmentarza, na wy-
sokim brzegu Pojmy. Czy go znajdę, jak po-
znam? Przedzieram się przez gąszcz zarośli. 
Nie wiem, co mnie do niego prowadziło. Je-
śli jest coś takiego jak intuicja, to chyba było 
właśnie to. Uchyliłem gałąź młodej sosenki i... 
stanąłem, padłem na kolana przy grobie mojej 
Mamy! A że to jej grób, poznałem po krzyżu. 
Po tym wielkim, modrzewiowym, osmoło-
wanym u  nasady krzyżu, który ojciec zrobił 
tamtej pośmiertnej nocy. Ludzie stawiali tu 
krzyże brzozowe. A na grobie Mamy stał krzyż 
modrzewiowy. Tak, to ten sam, modrzewiowy, 
osmołowany wysoko u nasady, a właściwie to 
je go smętne omszałe resztki leżały te raz przede 
mną wrośnięte w mogilny pagórek. 

Dotykałem mogiły, gładziłem omszałe 
resztki powalonego krzyża, cały czas bezgłoś- 
nie rozmawiałem z Mamą. Nie wiem, jak dłu-
go... Nagle pociągnęło mnie coś do rzeki, do 
Pojmy. Ciągnęło nieodpar cie. Brzeg w  tym 
miejscu był stromy, trudno dostępny. Przy-
trzymałem się gałązki wikliny, nabrałem peł-
ne dłonie wody i zanurzyłem w niej rozpaloną 
twarz. Pojma – jeszcze po wiosennemu pełno-
wodna, płynęła mocnym. mętnawym nurtem. 
Woda miała smak słodkawy i ostrym chłodem 
ścinała zęby. […] Wróciłem do Matczynego 
grobu. Przykląkłem. Nie, nie modliłem się. 
Nie umiałem się już modlić, tak jak kiedyś 
jako dziecko w  Kaluczem... Rozmawia łem, 
żegnałem się z  Mamą. Wyjąłem chusteczkę 
i zgarnąłem do niej parę garści ziemi z mogi-
ły. I  tego mchu szarozielonego z  powalonego 
krzyża odrobinę. I  tych igiełek sosnowych, 
pożółkłych, które mogiłę osypały. Za bierałem 
Mamę ze sobą do Polski, do jej ukochanej Kiel-
narowej... [...] 

Helikopter startuje. Pilot, jakby od-
gadując moje myśli parę razy pokrą żył nad Ka-
luczem, nad cmentarzem. A ja z przeczuciem, 
że chyba już nigdy tutaj nie wrócę, patrzyłem 
na niknącą w oddali polanę, na zakręt Pojmy, 
na cmentarz w tajdze ginący. Ale było mi jak-
by lżej na duszy, spokojniej. Pewnie dlatego, że 
Mama znów była ze mną i  ze mną do Polski 
wra cała... 

Szczęście w nadziei 
 
Nim przyjdzie świt, 
myśl uniesie powieki, 
drżenie promieni 
obudzi nowy dzień 

pełen wędrówki
marzeń świata 
przez czas wśród
planet i gwiazd,

otworzę oczy 
jak każdego dnia 
szczęśliwa w nadziei
z jasności widzenia 

w krainie Wilka
i Niedźwiedzia,
w której trwam
po dany nam czas. 
 
 
Horyzont 
Tylko tam... 
Lubię sobie wędrować
wśród borówczysk, połonin,
by nie zostać od świata
mgłą nicości oddzielona.

Tylko tam... 
Myśli w górach oplata 
coraz szerszy horyzont.
Myśl w dolinach przesłania
niewidoczność linii kręgu.
 
Tylko tam...
Gdy obejmą me myśli
po horyzont przestrzeń,
czuję wówczas rytm świata, 
w którym żyję en passant.

Tylko tam...
Skrzydła Dedal przypina, 
które z czasem topnieją 
w wulkanicznych marzeniach
w horyzontalnej podkowie życia.

Urodzona w Szczecinie. Od 1978 roku 
mieszka w Stalowej Woli. Absolwentka 

Politechniki Świętokrzyskiej. Wydała cykl 
tomików wierszy o tematyce bieszczadzkiej: 
Bieszczady malowane wersami (2014), Biesz-
czady mówią wersami (2015), Bieszczady ku-
szą wersami (2016). Laureatka konkursów 
poetyckich.

Grażyna Jarzyńska 
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Zofia Brzuchowska

Nowa książka Zbignie-
wa Dominy Zaklęty 

krąg wydana przez Stu-
dio Emka, podobnie jak 
wcześniejsze z  cyklu sybe-
ryjsko-zesłańczego, który 

zapoczątkowała słynna Syberiada polska, jest 
kolejną pozycją godną czytelniczej uwagi. 
Autor znany z wirtuozerii, gdy chodzi o for-
my powieściowe, tym razem zaraz na wstępie 
rezygnuje z prawa do fikcji literackiej, nazy-
wa Zaklęty krąg „opowieścią prawie doku-
mentalną” i poświęca ją pamięci swoich ro-
dziców – syberyjskich zesłańców.

Ma to być opowieść o  realnych, z  ży-
cia wziętych wydarzeniach, w których autor 
bądź uczestniczył, bądź był ich świadkiem 
lub oparł się na wiarygodnych źródłach. 
Tytułowy „zaklęty krąg” stanowi pamięć 
o  tragicznych najczęściej przeżyciach sybe-
ryjsko-kresowych, od których nie sposób się 
uwolnić. Wielki temat podjęty w syberyjskiej 
epopei przybiera teraz kształt współczesnej 
sylwy, wyróżniającej się swobod ną kompozy-
cją, połączeniem rozmaitych form rodzajo-
wych, takich jak reportaż literacki, recenzja, 
list, ballada czy wspomnienie. Tym nie mniej 
utwór stanowi spójną całość dzięki stale wy-
czuwanej obecności autora. 

NA ORBICIE ARCYDZIEŁA
Z cyklu syberyjsko-zesłańczego Zbigniewa Dominy

Zaklęty krąg otwiera opo-
wieść o  tym, jak pisarzowi, 
ówczesnemu dyplomacie dzia-
łającemu w  Moskwie, powiódł 
się zamiar odnalezienia grobu 
matki w  syberyjskiej tajdze. 
Piętrzące się trudności, możli-
we do pokonania tylko dzięki 
pomocy i  życzliwości zwłasz-
cza ze strony rosyjskich pisa-
rzy, powodują, że wzruszająca 
opowieść Dominy budzi echa 
narracji związanych z motywem poszukiwa-
nia bezcennego skarbu. Tym skarbem sta-
nie się ziemia zabrana z matczynego grobu, 
zawiezio na na cmentarz w Tyczynie i rozsy-
pana na rodzinnym grobowcu.

Następne partie utworu wiążą się 
z  okolicznościami powstania, a  następnie 
recepcji „najważniejszej książki życia” wy-
pełniającej próż nię po zamknięciu kariery 
zawodowej. Matczyne Pole, czyli pozosta łość 
po majątku dziadka od strony matki, stało się 
po zagospodarowa niu rodzajem przytulnego 
letniska, a  jednocześnie miejscem skłania-
jącym do największego wysiłku twórczego, 
który zapewnił autorowi pisanej przez pięć 
lat Syberiady... niebywały czytelniczy aplauz 
i międzynarodowe uznanie.

We fragmencie Echa Syberiady... pisarz 
powraca do recenzji, które torowały powieści 

drogę do księgarzy i  prestiżowych nagród. 
Spotykamy tu znakomite nazwiska oraz ty-
tuły wpływowych, opinio twórczych czaso-
pism. Autor przytacza również treści dla nie-
go nie przychylne, dołączając głosy polemi-

stów stojących po jego stronie. 
W  ich wypowiedziach można 
znaleźć wiele prawdy o  współ-
czesnym życiu literackim i jego 
„salonach”, by nie rzec wprost 
– koteriach. W  kontekście wy-
pomnianego mu „niesłuszne-
go” życiorysu autor Sy beriady… 
wypowiada znamienne słowa: 
„Służyłem Polsce Ludowej, bo 
innej nie było”.

Trudną do przecenienia 
dokumentalną wartość posia-

dają listy od czytelników – byłych sybiraków 
– do autora, którego traktują jak członka 
najbliższej rodziny. Zawierają tyle autentycz-
nych historii ro dzinnych, że ma rację pisarz, 
gdy czyni uwagę, że każdy z  tych listów to 
osobna „syberiada”.

Zaklęty krąg zamyka niezwykle po-
jemny reportaż z  dwu podró ży pisarza na 
Ukrainę, w okolice Zaleszczyk. Próba odszu-
kania po zostawionego w  tej okolicy w  dniu 
wywózki na Sybir nowego domu kończy się 
odkryciem, że nie pozostał po nim „kamień 
na kamieniu”. Co kryje tajemnica utraconego 
domu, że pisarz „nie odważy się opo wiedzieć 
(o niej) swoimi słowami”?

Czytelnik rozstaje się z autorem zatro-
skanym o  przyszłość pol sko-ukraińskiego 
sąsiedztwa, dźwigającego pamięć o  bande-
rowskich zbrodniach. Natomiast z  nadzieją 
myśli o młodym pokoleniu, dla którego sta-
ną się one odległą historią. Pozostaje jeszcze 
przekonanie, które Z. Domino wyniósł z sy-
beryjskiej tajgi: „Na świecie nie brak dobrych 
ludzi”. Trzeba w to wierzyć.

Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

-------------------------------------
Zbigniew Domino, Zaklęty krąg, Warszawa 2017

Ryszard Zatorski

Zawsze będę sławił 
tych, którzy sprowa-

dzają do Rzeszowa cieka-
we teatralne widowiska. 
Tak było podczas Maska-
rady, Źródeł Pamięci, jak 

i  w  niedawnym maratonie artystycznym 
od 17 do 26 listopada podczas 4. Festiwalu 
Nowego Teatru, który już tylko z  szacun-
ku dla tradycji miał też uboczne, uzupeł-
niające miano 56. Rzeszowskich Spotkań 
Teatralnych. W każdej propozycji było coś 
ciekawego, a  niektóre przeżywało się z  za-
chwytem. 

SŁOWO I AKTOR 
4. Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie

Takim spektaklem dla mnie był Ślub 
Gombrowicza Teatru im. Jana Kochanow-
skiego w Opolu, przygotowany wespół z Te-
atrem Współczesnym w  Szczecinie, z  obec-
nością Grzegorza Falkowskiego w  roli wio-
dącego wykonawcy. Jego sceniczny Henryk 
budził podziw dla artystycznej precyzji przez 
ponad dwie godziny nieustannej obecno-
ści i  rozmowy z  widzami oraz literackimi 
snami o  sobie, partnerach, o  ich relacjach 
i tożsamościach. Działo się to na wielkiej sce-
nie, ale jakby w  monodramie obudowanym 
spójnie przez inne postaci, które tej głównej 
osobowości służyły i  dopełniały ją. Gom-
browiczowskie celne słowo i  jego znaczenia 
artyści przełożyli wirtuozowsko na obrazy. 

Ascetyczna wręcz scenografia i  kostiumy 
oraz adekwatna, acz dyskretna muzyczność 
w tle, pomagały jeszcze bardziej wykazać, że 
w teatralnym przekazie słowo i aktor pełnią 
funkcje nadrzędne. Anna Augustynowicz, 
przenosząc Ślub w  sceniczną przestrzeń, 
wykazała reżyserską maestrię i szacunek dla 
literackiego tworzywa, odsłonionego świe-
żością tego przekazu współcześnie. Była to 
lekcja prawdziwego teatru, w  którym talent 
artystów nie musiał być zastępowany multi-
medialnymi kombinacjami.

Usłyszałem po werdykcie konkurso-
wym, iż Augustynowicz była wielką przegra-
ną tego festiwalu. Czyżby? Przecież spektakl 
nieprzypadkowo wydłużył się o prawie dwa-
dzieścia minut, gdyż tak spójnie z aktorami 
i zachęcająco reagowała publiczność na każ-
dą scenę i  słowo, że artyści byli zmuszeni 
przeciągać akcję, by nie spłoszyć nastroju. 
To był jakiś miernik, podobnie subiektyw-
ny jak konkursowego jury czy naszej dzien-
nikarskiej oceny, gdy Ślub typowaliśmy do 
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nagrody na równi z  Chłopami Krzysztofa 
Garbaczewskiego z  Teatru Powszechnego 
w  Warszawie, zrealizowanymi nowatorsko 
i  porywająco artystycznie według powieści 
Reymonta. Ale z  minimalną przewagą gło-
sów zgodziliśmy się na wielorako wybitną 
rolę Agaty Dudy-Gracz w  stworzeniu wi-
dowiska oryginalnego autorsko, w  którym 
aktorzy i  ich kreatywność sceniczna budzą 
podziw, a nawet zachwyt. Zwłaszcza że w tak 
napisanym scenariuszu prawie każdy miał 
solowy moment na pokazanie tych możliwo-
ści niczym na koncercie jazzowym, co hojnie 
widzowie nagradzali brawami. Ten muzycz-
ny rytm był jakby osią widowiska Będzie pani 
zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we 
wsi Kamyk Teatru Nowego z Poznania. Spek-
takl inspirowany prawdziwymi wydarzenia-
mi, historią mordu i przemocy, prowadzony 
wartkim rytmem, wyrazistym słowem, obra-
zami krwistymi i z muzyczną werwą, spójny, 
wciągający widza. 

Jury młodych krytyków też doceniło 
i  nagrodziło samą Agatę Dudę-Gracz, ale 
palmę pierwszeństwa przyznało szczeciń-
skiemu przedstawieniu Bzik. Minuta ostatnia 
Jana Czaplińskiego, które przywiódł do Rze-
szowa Teatr Współczesny. Reżyser Ewelina 
Marciniak kieruje reakcje widzów w  ocenie 

myślenia o świecie i teatrze w obszary czasem 
farsowo-absurdalnych skojarzeń, jak choćby 
w  owych przerzutniach dyskursywnych do 
przesłań Witkacowskich o  sztuce i  życiu. Ta 
podróż w  egzotyczne przestrzenie absorbu-
je dosłownie, interaktywnie, bo w  ogromnej 
części widowiska ustylizowane postaci ak-
torów poruszają się pośród widzów, ale dla 
większości są wtedy jakby ze słuchowiska ra-
diowego. To samo młode jury wyróżniło Mag-
dalenę Koleśnik nagrodą dla młodego twórcy 
za rolę Jagny w Chłopach. To, przyznam, dość 
specyficzny wyróżnik w festiwalu, gdy nie tyl-
ko artystyczne walory wykonawcze, ale i zara-
zem metryka aktora determinowały werdykt. 

W uproszczonym odbiorze bowiem taka na-
groda kojarzy się ze wskazaniem najlepszego 
aktora na festiwalu i niejeden uczestnik mógł 
się zadumać, dlaczego akurat ten typ, jeśli 
widzieli choćby wybitną kreację Grzegorza 
Falkowskiego w  Ślubie i  równie wielką tego 
aktora w tychże Chłopach. 

Dla porządku należy jeszcze odnoto-
wać, że publiczność wytypowała do nagrody 
realizację krakowskiego Teatru Ludowego Se-
kretne życie Friedmanów w reżyserii Marcina 
Wierzchowskiego. Niezwykle interesujący po-
mysł inscenizacji wędrownej niczym po pla-
nach filmowych, gdzie widzowie przemiesz-
czają się za aktorami w różne pomieszczenia 
teatru i  obserwują z  bliska artystów, jak ci 
budują kolejne obrazy, a obserwatorzy są jak-
by za umowną szklaną szybą. Blisko czołówki 
w tym rankingu widzów było też otwierające 
konkursowy przegląd widowisko naszego Te-
atru im. W. Siemaszkowej Beze mnie Michaela 
Müllera w  reżyserii Tomasza Cymermana. 
A Sylwia Gola i Miłosz Karbownik mogli być 
z  powodzeniem uwzględnieni w  nagrodach 
dla młodego twórcy, bo metrykę mają właści-
wą, a artystycznie też górowali w tym scenicz-
nym przekazie o miłości, eliminacji jednostek, 
zagubieniu i frustracji, które prowadzą często 
do tragicznych konsekwencji.

Dla widzów konkursowe szranki mia-
ły jednak poboczne znaczenie. Jako jeden 
z  nich składam pokłon organizatorom spo-
tkań, na czele z  dyrektorem rzeszowskiej 
sceny i festiwalu Janem Nowarą oraz dyrek-
torem programowym Joanną Puzyną-Choj-
ką. Ciekawą klamrą muzyczno-baletową 
spinały wszystko dwa zespoły. Spotkania 
teatralne otwierało wspaniałe widowisko 
artystów Państwowego Teatru w  Koszycach 
pt. Dziennik Anny Frank w reżyserii Ondreja 
Šotha. Rewelacyjna Tania Pauhofová w tytu-
łowej roli i wysmakowanie zbudowane cho-
reograficznie i  muzycznie całe widowisko. 
W  funkcjonalnej dla obrazów scenografii, 

z  dziesiątkami zachwycających rozwiązań 
i  symboli inscenizacyjnych, jak chociażby 
dziennika spisywanego i  realnie trzymane-
go w ręku przez sceniczną Annę Frank oraz 
jego jakby duchowego alter ego w  postaci 
kobiecej. Na zakończenie zaś zaprezentowa-
li się krakowscy studenci ostatniego roku 
Akademii Sztuk Teatralnych im. Wyspiań-
skiego w  widowisku Włodzimierza Szturca 
Do dna, wyreżyserowanego przez Ewę Kaim. 
Cudna artystyczna młodość i  witalność ak-
torów, talent i porywający taneczno-śpiewny 
i  muzyczny przekaz obrazów budowanych 
ludycznie. Można polubić także i folklor, gdy 
się to ogląda, bo z  tworzywa inspirowanego 
Kolbergiem i Skierkowskim powstał świeży, 
dowcipny i artystycznie dopieszczony w każ-
dym calu spektakl.

Nie sposób przemilczeć też owej mi-
sternej performatywnej etiudy scenicznej 
Cells, którą zaprezentowała w  prologu spo-
tkań słowacka artystka Sláva Daubnerová, 
czy licznych dramalabowych pokazów, jak 
choćby nekroperformansu o  Robercie Wal-
serze przygotowanego reżysersko przez Ka-
tarzynę Kalwat czy w kinoteatrze filmowego 
Bzika teatralnego wg Witkacego w  reżyserii 
Grzegorza Horsta. I  licznych dyskusji z  ar-
tystami po spektaklach, które ze znawstwem 
teatrologicznym moderował Tomasz Do-
magała, a  także rozmów na innych forach 
i  seminaryjnych wręcz dysput nt. nowych 
i starych mitologii w teatrze. A na pewno nie 
można pominąć propozycji Pawła Passiniego 
z  jego koncertem Obecni (D’Roots Brothers 
i  Goście) i  filmowym performatywnym po-
kazem filmowym Dybuka Szymona An-skie-
go z  wiążącą ten artystyczny ciąg muzycz-
no-wokalno-filmowy narracją twórcy i  jego 
gości. A  wszystkie te duchy przeszłości ży-
dowskiej kultury przywołane zostały współ-
cześnie przez Passiniego w  niepowtarzalnej 
scenerii Nowej Synagogi, gdzie obecnie mie-
ści się Biuro Wystaw Artystycznych, czyli 
po prostu Dom Sztuki. A  w  Teatrze Maska 
Passini pokazał znane już nam i  wystawia-
ne na bieżąco Bieguny – opowieść teatralną 
o  Norwidzie, ale wszak i  o  nas Polakach, 
malowaną wersami tegoż poety, Mickiewi-
cza, Słowackiego i Wyspiańskiego. Słyszymy 
wieszcze słowa na tle swarów politycznych 
i  polonocentryzmu w  nich akcentowanego 
oraz tej naszej nadzwyczajności narodowej, 
ale w oportunizmie zarazem wobec obcych, 
proroczego Norwida, że „Polak jest jak ol-
brzym, a człowiek w Polaku karzeł”.

   Ryszard ZATORSKI 

Rozmowa z zespołem Anny Augustynowicz (z mikrofonem) po spektaklu „Ślub”
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Dwoje dyrektorów wystąpiło w  rolach 
głównych – Monika Szela z  Teatru 

Maska (Pani Młoda) i  Przemysław Tejkow-
ski z Polskiego Radia Rzeszów (Pan Młody) 
w  Weselu Stanisława Wyspiańskiego, które 
słuchacze rzeszowskiej rozgłośni przez trzy 

JA TO CZUJĘ, JA TO SŁYSZĘ
Równocześnie na scenie, w radiu i telewizji

dni mogli podziwiać pierwszego, drugiego 
i  trzeciego grudnia br. Zaś w  przeddzień 
110. rocznicy śmierci autora tego arcydzie-
ła, bo 27 listopada, w  Teatrze Maska zoba-
czyliśmy promocyjną, sceniczną wersję tego 
Wesela, skrojoną pod potrzeby tej chwili. 

Ten swoisty spek-
takl oglądaliśmy na 
żywo w Masce, a  jedno-
cześnie transmitowany 
był przez telewizję rze-
szowską i  rozgłośnię ra-
diową, w  której ten po-
mysł zakiełkował i  wy-

rósł. A wprowadził wszystkich na scenę i roz-
począł przedstawienie sceniczny Wyspiański, 
a  w  rzeczywistości redaktor Jan Niemaszek 
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– reżyser i  pomysłodawca tego wydarzenia 
artystycznego, a zarazem współautor z Kata-
rzyną Noworól scenariusza słuchowiska. Ta 
skrócona na scenę wersja Wesela miała też 
dokumentalno-reportażowy finał filmowy 
z  pogrzebu poety, z  przypomnieniem w  tle 
jego wierszy. A  w  epilogu jeszcze reportaż 
filmowy z  tworzenia słuchowiska oraz listy 
z  gratulacjami wniesione przez specjalnego 

skiego Jerzego Trelę. Udało się realizatorom 
słuchowiska pozyskać także innych wybit-
nych aktorów – Anna Polony wcieliła się 
w rolę Radczyni, a Jan Nowicki w Hetmana. 
I stała się jeszcze jedna ważna rzecz – otóż na 
scenie mogliśmy ujrzeć obok siebie wspania-
łych aktorów naszych rzeszowskich teatrów 
– Maski i Siemaszkowej. Teatr radiowy, który 
konsekwentnie realizuje Przemysław Tejkow-
ski (aktor, reżyser i  b. dyrektor Teatru im. 
Siemaszkowej) odkąd stał się szefem Radia 
Rzeszów, zasługuje na podziw i uwagę. Poja-
wiła się bowiem nowa jakość w naszej kultu-
rze – a medialne możliwości, jak na owej pro-
mocyjnej przedpremierze, pozwalają naraz 
tysiącom smakować owoce talentu artystów.

Każdy mógł powtórzyć w myśli, uczest-
nicząc w  promocji, a  potem w  odbiorze ca-
łego słuchowiska: Wesele – Ja to czuję, ja 
to słyszę – bo tak nazwał Jan Niemaszek to 
dzieło, do którego za tworzywo posłużyło mu 
arcydzieło Wyspiańskiego.

   Ryszard ZATORSKI 

listonosza, w którego wcielił się red. Roman 
Adamski, racząc zebranych dziennikarskimi 
strofami życzeń wzorowanymi poetyką na 
Weselu.  

Wcześniej przeżywaliśmy z  artystami 
i na scenie, i potem w foyer radość z tego, co 
stworzyli. Z obecnością w Masce Wernyhory, 
strofami którego podczas spektaklu z ekranu, 
a w słuchowisku usłyszeliśmy mistrza aktor-

Artyści i realizatorzy słuchowiska

Andrzej Piątek

Opera w Dubaju urodą 
przypomina arabską 

łódź, z  jakich poławiacze 
skakali do Zatoki Arab-
skiej po drogocenny pro-
dukt z muszli perłopławów. 

Każdy piątek i  sobotę wypełniają koncerty 
najsłynniejszych orkiestr z  solistami i dyry-
gentami z Europy i Ameryki oraz spektakle 
operowe, baletowe i musicalowe. Jest w czym 
wybierać!

Słuchałem w Dubaju koncertu Chamber 
Orchestra of Europe pod Robinem Ticcia- 
tim ze skrzypkiem Christanem Tetz- 
laffem – przez komentatorów BBC uważanej 
za najlepszą orkiestrę kameralną na świecie. 
Orkiestrę tę łączy ambicja tworzenia muzyki 
doskonałej dla odbiorców w  każdym kraju. 
W Dubaju 2 i 3 listopada dali dwa niesamo-
wite muzycznie wieczory, z  utworami Mo-
zarta: Uwerturą do opery Czarodziejski flet, 
Koncertem skrzypcowym nr 3 i  Symfonią nr 
40, oraz Beethovena: Uwerturą do opery Co-
riolan, Koncertem skrzypcowym i  Symfonią 
nr 5. Miałem szansę na słuchanie Mozarta.

Oba koncerty prowadził Robin Ticciati, 
niewiele ponad trzydziestoletni, dynamicz-
ny, bardzo uważny w prowadzeniu orkiestry 
brytyjski dyrygent. Uwerturze do Czaro-
dziejskiego fletu nadał za Mozartem tempo 
pospieszne, lecz z  dystansem, stwarzając 
szansę smakowania poszczególnych fraz, aż 
do błyskotliwego finału tej króciuteńkiej, 
lecz wieloznaczeniowej opowieści o miłości, 
dojrzewaniu uczuć i  zwycięstwie światłego 
intelektu. W  Symfonii nr 40 g-moll zwanej 
Wielką fatalizm o konotacjach osobistych za-

W DUBAJU MUZYKA MOZARTA
Operę przytłacza jedynie Burdż Chalifa

pisany w nutach Mozarta 
kunsztownie rozwinął, 
zdając się odczytywać 
ogólnie na poziomie re-
fleksji egzystencjalnej 
o  kondycji człowieka we 
współczesnym świecie.

W  prezentacji Kon-
certu skrzypcowego nr 3 
G-dur Mozarta Christian 
Tetzlaff mistrzowsko 
wciągał słuchaczy w swo-
ją narrację, w której była 
aura świeżości, pogodny 
nastrój, lekkość i jasność, 
z  niezachwianą energią 
i  zmiennością odcieni 
wyrazowych, które pod jego ręką nabierały 
coraz większego blasku.

Publiczność, wypełniając przestrzeń 
zaprojektowanej przez duńskiego archi-
tekta Janusa Rostocka Opery w  Dubaju, 
nie szczędziła oklasków artystom. W  sali 
z  opuszczanym sufitem jest dwa tysiące fo-
teli. Operę oświetla sześćset lamp. Budynek 
o  powierzchni sześciu tysięcy metrów kw. 
kosztował 330 mln dolarów. Żeglarski mo-
tyw architektury widoczny jest również we-
wnątrz, scena główna, orkiestra, widownia, 
dach i podniebny ogród przypominają dziób 
statku. Tył budynku tworzy kadłub i obejmu-
je poczekalnię, strefę taksówek oraz parking. 
Wnętrze łączy przestrzenie teatru, parteru 
i  sali koncertowej, umożliwia urządzanie 
bankietów, konferencji czy wystaw sztuki.

Sterem tego statku kieruje Jasper Hope, 
były dyrektor generalny londyńskiej Royal 
Albert Hall. Jako dyrektor generalny Opery 
w  Dubaju odpowiada za stronę artystyczną 

i kalendarz wydarzeń. Jej otwarcie 31 sierp-
nia 2016 r. inaugurował Placido Domingo. 
Rocznie planowanych jest w  niej dwieście 
koncertów i  spektakli. To tutaj w  Dubaju, 
kojarzonym z  ekstrawagancką architektu-
rą i  najwyższymi budynkami, występować 
mogą czołowi artyści znani na świecie, moż-
na słuchać koncertów i  oglądać spektakle 
operowe o światowej renomie, wystawy sztu-
ki i pokazy mody ze stolic świata.

Wychodzimy z  koncertu w  Operze 
w Dubaju około północy prosto w trzydzie-
stostopniową temperaturę. Wśród wielu 
wysokościowców statek-operę przytłacza 
jedynie Burdż Chalifa, najwyższy budynek 
świata, wysoki na 900 metrów i  liczący 160 
pięter użytkowych. Bajecznie rozświetlone 
i  roztańczone ogromne fontanny obok – 
w  ścisłym centrum Dubaju – właśnie teraz 
rozpoczynają drugi koncert.

   Andrzej PIĄTEK

Opera w Dubaju architekturą przypomina łódź
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 Sezon, który jest w  trakcie, ma jakąś 
wspólną myśl?

– Ten sezon dzielą dwie mniejsze re-
alizacje i  po nich dwie większe, które będą 
angażować większe środki i  większe zespo-
ły aktorskie. Pierwsze dwie mniejsze są dla 
dzieci młodszych, czteroletnich i  pięciolet-
nich. Tu postarałem się pójść wrażliwszym 
tropem, kierując się najpierw w stronę tema-
tyki japońskiej: baśń Bambusowa księżnicz-
ka zrealizował Japończyk Noriyuki Sawa, 
opierając na wzorcach kulturowych z okresu 
Heian, czyli lat 794–1185. Posłużył się swoją 
szczególną wrażliwością i  dał młodym wi-
dzom przetworzone przez siebie jedno z naj-
starszych dzieł spisanych w Japonii. 3 grud-
nia zaprosiliśmy widzów na przedstawienie 
familijne O  mniejszych braciszkach świętego 
Franciszka. Nie jest to lekcja religijności, ra-
czej duchowości i  wrażliwości w  spojrzeniu 
na świat.
 A druga część sezonu?

– Arkadiusz Klucznik zaproponował 
Zorro Dariusza Czajkowskiego. Czyli czeka 
nas maska w  Masce! Temat ciekawy, daje 
aktorom szansę grania szerokiego i efektow-
nego, a całość (o czym starsze pokolenie do-
skonale wie!) dotyczy człowieka, który nie-
przespane noce poświęca walce o sprawiedli-
wość. Kolejna realizacja to Gwiezdnik Kata-
rzyny Mazur-Lejman. Tekst zdobył pierwszą 
nagrodę w 28. Konkursie na Sztukę Teatralną 
dla Dzieci i  Młodzieży w  Centrum Sztuki 

WRAŻLIWSZYM TROPEM
Z Jackiem Popławskim, dyrektorem artystycznym Teatru 

Maska w Rzeszowie, rozmawia Andrzej Piątek

Dziecka w  Poznaniu tego roku. To bardzo 
ciekawa opowieść, nowa propozycja, cieszę 
się, że będzie miała w  Masce prapremierę. 
Spektakl wyreżyseruje Janusz Ryl-Krystia-
nowski. Planowana na wiosnę Zemsta Fredry 
w reżyserii Pawła Aignera pojawi się na po-
czątku przyszłego sezonu. Może uda się nam 
z nią trafić na Festiwal „Źródła Pamięci. Szaj-
na – Grotowski – Kantor”. Spektakl przygo-
towywany jest z myślą o młodzieży starszej, 
której powinna przypaść do gustu realizacja 
Aignera, znanego z  dosyć szalonych wizji 
scenicznych. Chcę w  tym sezonie zrobić co 
najmniej dwie realizacje dla przedszkolaków. 
Nie zapominając o  uczniach szkół, którzy 
stanowią największe grono naszych widzów 

oraz młodzieży starszej. Podstawowe założe-
nie jest takie, że musimy być repertuarowo 
otwarci na widza w każdym wieku.
 Co jest najważniejsze w takim spojrzeniu 
na teatr?

– W teatrze lalek lalki i plastyka są pod-
stawowym środkiem wyrazu. Oczywiście, 
także aktor w żywym planie. Wszystko to się 
miesza, kreuje nowe sensy. Daje możliwości 
ciekawszej i  wielopłaszczyznowej interpreta-
cji. Chciałbym szukać tematów, które nie są 
tylko same dla siebie, ale takie, gdzie tekst słu-
ży do wyniesienia czegoś i podkreślenia. Żeby 
tam była jakaś myśl, nie tylko sama radość 
albo smutek. Muszą być oczywiście emocje, bo 
teatr ma je budzić, takie jest jego podstawowe 
założenie, mamy coś razem przeżyć, i  aktor, 
i widz. Ale z drugiej strony gdzieś, coś powin-
no się w  nas odłożyć na później, jakaś myśl, 
przeżycie, nawet podświadomie. Niekoniecz-
nie wyrazić się tuż po spektaklu, czasem może 
dać o sobie znać długo po nim. Na pewno nie 
chcę iść w tę stronę, że teatr lalek ma być ga-
łęzią pedagogiczną i czegoś uczyć na zasadzie 
dosłownej. Teatr jest formą sztuki, uczy, do-
tyka pewnych spraw, ale jednak podstawową 
kwestią jest przeżycie czegoś w aspekcie sztuki 
właśnie. W doborze repertuaru nie wszystkie 
propozycje muszą być głębokie. Widz musi 
być gotowy na to, żeby to coś na scenie dobrze 
odebrać. Nie wolno go zniechęcić za wysoko 
postawioną poprzeczką. Ważne jest, żebyśmy 
cały czas siebie obserwowali, widzowie i  lu-
dzie teatru, uczyli się siebie. To dobrze posłuży 
ciągłej modyfikacji dobierania repertuaru dla 
konkretnego środowiska. Mam przed sobą ja-
kąś drogę, którą chcę przejść w tym sezonie. 
Na koniec pewnie będę mógł ją nazwać. 

   Andrzej PIĄTEK

Zofia Stopińska

Maestro Massimiliano Caldi jest od bieżącego sezonu artystycznego 
głównym dyrygentem Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malaw-

skiego w Rzeszowie. Bardzo wymagającym dyrygentem, jak sam określa to, 
co robi.

WYJĄTKOWE DZIEŁA MUZYCZNE
Rozmowa z dyrygentem Massimiliano Caldim

Jacek Popławski

 Naszą orkiestrę zna Pan doskonale, bo 
wcześniej wielokrotnie dyrygował Pan tym 
zespołem.

– 6 października br. inaugurowali-
śmy nowy sezon artystyczny, a  jedenaście 
lat temu, także na początku października, 
dyrygowałem Orkiestrą Filharmonii Pod-
karpackiej po raz pierwszy. Sala i  budynek 
były jeszcze przed remontem. Później wie-
lokrotnie przyjeżdżałem tutaj i  prowadzi-
łem różne koncerty. W poprzednim sezonie 
artystycznym pani prof. Marta Wierzbieniec 
zaproponowała mi objęcie funkcji głównego 
dyrygenta, a ja z radością się zgodziłem. Te-
raz pracujemy już regularnie. Znamy się z or-
kiestrą bardzo dobrze – oni wiedzą, jakie są 
moje oczekiwania, a  ja doskonale wiem, jak 

oni reagują na moje uwagi i gesty batuty. Do-
bry kontakt ułatwia pracę, ale ja jestem bar-
dzo wymagającym dyrygentem, który chce 
od razu osiągnąć zamierzony efekt.

 Najważniejsze, że regularnie przyjeżdża 
Pan do Rzeszowa, pracujecie i koncertujecie.

– Listopadowy koncert w  Rzeszowie 
był jednocześnie generalną próbą przed wy-
stępem w  słynnej Złotej Sali Musikverein 
w  Wiedniu. Orkiestra wystąpiła tam już 
po raz szósty i przed każdym wyjazdem do 
Wiednia muzycy pracują w  wielkim sku-
pieniu, a  koncertowi towarzyszą szczególne 
emocje. 
 Myślę, że dyrygent także jest pod wraże-
niem tego miejsca.

– Oczywiście. 10 listopada Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej 
pod moją batutą wystąpiła w  tej wspania-
łej sali. Nie byłem zdenerwowany, ale bar-
dzo wzruszony. Złota Sala Musikverein 
w Wiedniu od dawna jest świątynią muzyki 
symfonicznej. Dla muzyki operowej takim 
miejscem jest mediolańska La Scala. Po raz 
pierwszy byłem w Złotej Sali dokładnie 25 lat 
temu, kiedy studiowałem w Wiedniu – mia-
łem wówczas także 25 lat i w czasie koncertu 
pomyślałem: kto wie, może kiedyś także sta-

Maestro Massimiliano Caldi
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Elżbieta Winiarska

Zaproszenie na jubile-
uszowe dwudniowe ob-

chody z  ciekawym progra-
mem bardzo mnie ucieszyło, 
ale też i zaciekawiło. Oprócz 

dwóch jubileuszowych pokazów Teatru Pacyn-
ka, widzowie mogli obejrzeć cztery spektakle 
młodzieżowych grup teatralnych z  Rzeszowa 
i  Jarosławia. Mowa tu o  jubileuszu 10-lecia 
Teatru Pacynka, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnem, który świętowa-
no 16 i 17 listopada br.

Grupa teatralna Pacynka powstała w paź-
dzierniku 2007 roku z inicjatywy Macieja Szu-
kały, który jest reżyserem, opiekunem, dobrym 
duchem tego zespołu, jednym słowem osobą, 
która decyduje o  kształcie i  formacie tego te-
atru. Wiele słów uznania należy się osobie, 
która skupiła wokół siebie młodzież, inspirując 
ją do różnych działań teatralnych, czego dowo-
dem są premiery (było ich 13) i liczne nagrody 
festiwalowe.

Maciej Szukała doskonale rozumie po-
trzeby młodzieży, wyczuwa trendy we współ-
czesnym ich życiu, czego wyrazem jest re-
pertuar, który realizuje z  młodymi aktorami. 

JUBILEUSZ PACYNKI
Autentyczne przeżycia i wiara w to, co robią

Stosując różne formy teatralne, proste elementy 
dekoracyjne, edukuje i  wprowadza młodzież 
w  tajniki aktorstwa. Łączy naukę tańca, śpie-
wu, ruchu scenicznego i co najważniejsze, mi-
łość do słowa. Tę dojrzałość w przekazie tych 
młodych aktorów uczniów można zauważyć 
w  ich spektaklach, a  zapał i  zaangażowanie 
wyraża się w ich twarzach. Widać autentyczne 
przeżycia, wiarę w to, co robią i że robią to do-
brze. Życzę im dużo sukcesów!

Uroczystość jubileuszową zaplanowano 
z dużym rozmachem. Przed rozpoczęciem po-
kazów spektakli przywiezionych przez zaprzy-
jaźnione grupy odbyło się uroczyste spotkanie 
gości i  gospodarzy z  władzami gminy. Były 
życzenia i gratulacje od wójta i przedstawicieli 
rady, po czym rozpoczęła się uczta teatralna.

Maciej Szukała pracuje nie tylko  
w GOK-u w Krasnem, ale też od 12 lat jest ak-
torem w  Teatrze Przedmieście w  Rzeszowie. 
Również w tym teatrze prowadzi młodzieżowy 
Teatr Grymas. Ta grupa jako pierwsza przedsta-
wiła spektakl pt. Pamiętniki wg Marka Twaina. 
Zaprzyjaźnieni z  Teatrem Pacynka Monika 
Adamiec, Paweł Sroka i Aneta Adamska, przy-
byli do Krasnego ze swoimi wychowankami 
i zaprezentowali w spektaklach swoich młodych 
aktorów. Monika Adamiec i  jej Teatr Bana-

lia pokazała Ptasie trele Juliana Tuwima. Jako 
ostatni w pierwszym dniu jubileuszu zobaczyli-
śmy spektakl Domowe duchy w reżyserii Macie-
ja Szukały w wykonaniu zespołu Pacynka. 

Następnego dnia zaprezentował się ja-
rosławski Teatr Plaster, który prowadzi Paweł 
Sroka, z monodramem Być szczęśliwym w jego 
reżyserii. To było piękne wykonanie tak trud-
nego gatunku, a  młodziutka aktorka Milena 
Piejko wspaniale odnalazła się w bardzo trud-
nym temacie, jakim są problemy życiowe, które 
trzeba pokonać w dążeniu do szczęścia. Następ-
nym spektaklem były Śmiertelne miłostki a’la 
Gałczyński Teatru Pacynka w reżyserii Macie-
ja Szukały. Na zakończenie Teatr Pozytywka. 
Jest to grupa teatralna działająca przy Teatrze 
Przedmieście pod opieką Anety Adamskiej. 
W  jej reżyserii zaprezentowano spektakl we-
dług Antygony Sofoklesa. Był to piękny pokaz 
bardzo dojrzałego aktorstwa młodych ludzi, 
przedstawiający konflikt uczuć, gdzie młodość 
przechodzi w dorosłość.

Tak zakończyło się dwudniowe świę-
towanie. Po tym przeglądzie my widzowie 
utwierdzamy się w przekonaniu, że takie zaan-
gażowanie młodzieży przy Teatrze Przedmie-
ście czy ośrodkach kultury pod opieką osób ko-
chających sztukę teatralną może tylko zachęcać 
i tym samym zapraszać nas do teatru. Młodzież 
smakująca teatr w teatralnych grupach to doro-
sły, wrażliwy widz w dojrzałym życiu. A życie 
to teatr.

   Elżbieta WINIARSKA

nę we fraku z batutą w ręku na tej estradzie. 
Moje marzenie się spełniło. To był wspaniały, 
niezapomniany wieczór.
 Podbiliście serca wiedeńskiej publicz-
ności, wykonując na bis Bajkę Stanisława 
Moniuszki.

– Przed tym bisem zapowiedziałem: 
Proszę państwa. Nie zagramy teraz Marsza 
Radetzkiego ani walca Nad pięknym modrym 
Dunajem... i wówczas rozległo się z sali kry-
tyczne westchnienie, a wtedy powiedziałem: 
Dedykujemy wam piękny utwór polskiego 
kompozytora Stanisława Moniuszki zaty-
tułowany Bajka. Po jego wykonaniu długo 
nie milkły brawa. Owację można porównać 
jedynie do fajerwerków.
 Niedawno zakończył się X Międzynaro-
dowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza 
Fitelberga w Katowicach, a na najwyższym 
podium stanął Su-Han Yang z  Tajwanu. 
W  1999 roku to Pan był laureatem pierw-
szej nagrody. Ten konkurs miał z  pewno-
ścią wielki wpływ na Pana karierę.

– To był najważniejszy konkurs w moim 
życiu. Muszę podkreślić, że od początku był 
to i jest nadal bardzo trudny konkurs.
 Jako zwycięzca tego konkursu był Pan 
zapraszany często do Polski i tak rozpoczę-
ła się współpraca z wieloma polskimi orkie-
strami.

– Podczas długiej współpracy ze Śląską 
Orkiestrą Kameralną w Katowicach najpierw 
byłem głównym dyrygentem, później przez 
cztery lata dyrektorem artystycznym, a  na-
stępnie ponownie głównym dyrygentem. 
Później pracowałem w  Gdańsku i  w  Kosza-

linie. Ale obecnie najważniejszym miejscem 
jest dla mnie Filharmonia Podkarpacka 
w  Rzeszowie, bo jestem tu głównym dyry-
gentem.
 Z  pewnością będzie Pan dbał o  rozwój 
naszej orkiestry i ma Pan wiele planów ar-
tystycznych związanych z tym zespołem.

– Mamy sporo planów, a  pani prof. 
Wierzbieniec, która kieruje filharmonią, jest 
chyba najbardziej kompetentnym dyrek-
torem, jakiego spotkałem w  Polsce. Trzeba 
podkreślić, że nasza współpraca jest bardzo 
dobra. Wszystkie propozycje szczegółowo 
oboje omawiamy, uzgadniamy, a  później są 
one realizowane.
 Wiem, że w najbliższym czasie w progra-
mach Orkiestry Filharmonii Podkarpac-
kiej pojawi się dużo muzyki polskiej.

– Znam wiele utworów polskich kom-
pozytorów. Polska muzyka XX wieku jest 
według mnie najlepsza na świecie. Zaplano-
wałem, że podczas każdego koncertu w przy-
szłym roku kalendarzowym znajdzie się 
jeden utwór polskiego kompozytora, m.in. 
Moniuszki, Kurpińskiego, Lipińskiego, Pa-
derewskiego, Kilara. Chciałbym też, aby zna-
lazł się mój ulubiony poemat symfoniczny – 
Step Zygmunta Noskowskiego. To jest pierw-
szy utwór z  gatunku muzyki symfonicznej 
w Polsce. 
 Ma Pan także sporo planów arty-
stycznych związanych ze swoją ojczyzną 
i  z  ośrodkami muzycznymi w  innych kra-
jach. 

– W ostatnich latach odbyłem tournée 
do Izraela, Stanów Zjednoczonych, Chile, 

Brazylii i Niemiec. Mam zaplanowane kon-
certy we Włoszech, a także między innymi 
w  Stambule i  St. Petersburgu. Szczególnie 
się cieszę, że częściej niż do tej pory będę 
dyrygował we Włoszech. Te koncerty są dla 
mnie bardzo ważne, bo odbędą się w mojej 
ojczyźnie, którą kocham i  gdzie mam swój 
dom. 
 W  pierwszy grudniowy piątek za-
brzmiały w  Filharmonii Podkarpackiej 
dwa wspaniałe dzieła: Koncert na klarnet 
i altówkę Maxa Brucha i I Symfonia D-dur 
„Tytan” Gustava Mahlera.

– I  Symfonia Gustava Mahlera ma 
związki z  Wiedniem i  kiedy zaplanowa-
liśmy ten utwór rok temu, nie było jesz-
cze wiadomo, że trzy tygodnie wcześniej 
będziemy koncertować w  Wiedniu. Chcę 
jeszcze podkreślić, że dyrygowałem tym 
utworem tylko jeden raz i  było to 25 lat 
temu w Szeged na Węgrzech. Ćwierć wieku 
minęło, zanim postanowiłem powrócić do 
I  Symfonii Mahlera. Często postępuję tak, 
jak mój ulubiony dyrygent Riccardo Muti, 
który dyrygował Don Giovannim Mozarta 
dopiero gdy skończył 50 lat. Według mnie 
Symfonie Mahlera są dla doświadczonych 
dyrygentów. Ta wykonana w  Rzeszowie to 
prosty i  piękny utwór, a  jego część trzecia 
jest arcydziełem porównywalnym jedy-
nie z  drugą częścią Symfonii koncertującej 
Mozarta albo z  drugą częścią V Symfonii 
Czajkowskiego. Są takie wyjątkowe dzieła 
w historii muzyki. 

   Zofia STOPIŃSKA
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Piotr Rędziniak

Rok 2017 Biuro Wystaw 
Artystycznych wień-

czy dwoma wystawami, 
z  których jedna podsu-
mowuje rok jubileuszowy 
55-lecia rzeszowskiej gale-

rii, pokonkursowa wystawa „Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku 2016/2017 – Akt”. To 
znany w  środowisku Podkarpacia konkurs 
plastyczny adresowany do profesjonalnych 
artystów sztuk wizualnych. Jego rangę do-
cenili marszałek podkarpacki i  prezydent 
Rzeszowa, obejmując nad tym konkursem 
honorowy patronat.

Na konkurs wpłynęło 121 prac 53 au-
torów. Jury wybrało do wystawy 67 prac 35 
artystów oraz… laureatów: I nagroda – Rafał 
Pacześniak, II – Agnieszka Włodarczyk-
-Rułka, III – Stanisław Świeca. Wyróżnienia 
honorowe otrzymali: Barbara Hubert, Anna 
Kałamarz-Kucz i Marta Wakuła-Mac. No-
vum w  konkursie było zaproponowanie 

AKT KONKURSOWY
Wystawy wieńczące mijający rok

przez organizatora tematu, którym jest akt. 
Intencją bowiem było pobudzenie artystów 
do oryginalnych rozwiązań plastycznych, 
możliwe, że redefiniowania tego pojęcia, któ-
re niekoniecznie musi być kojarzone li tylko 
z nagością czy erotyką. Słownik Władysława 
Kopalińskiego podaje ponad 150 synonimów 
słowa akt. I zdaje się tą drogą poszedł laure-
at głównej nagrody, Rafał Pacześniak, który 
namalował obraz ukrzyżowanego Chrystu-
sa, tytułując swój obraz Akt poświęcenia. Jak 
jeszcze współcześnie podeszli do tematu aktu 
nasi artyści, będzie można zobaczyć na tej 
pokonkursowej wystawie.

W  tym samym czasie na drugiej sali 
wystawowej BWA prezentowana jest nie 
bez kozery wystawa fotografii Tomasza Ko-
morowskiego z  Łodzi, urodzonego w  1961 
roku. Artysta ukończył studia magisterskie 
w  Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i  Teatralnej im. Leona Schil-
lera w  Łodzi, tam również obronił doktorat 
i  pracę habilitacyjną z  fotografii. Obecnie 
jest wykładowcą w tej uczelni na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego i  prodziekanem 
Wydziału Operatorskiego i  Realizacji Tele-
wizyjnej. Oprócz fotografii artystycznej zaj-
muje się również dokumentacją fotograficz-
ną, fotografią portretową, reklamową oraz 
reportażem. Ma na koncie dużą ilość wystaw 
indywidualnych, udział w  wielu wystawach 
i  wystąpieniach zbiorowych. Inicjator i  ku-
rator wielu wystaw studentów kierunku fo-
tografii PWSFTviT: Düsseldorf, Kopenhaga, 
Bonn, Hillerød. Członek kilku stowarzyszeń 
twórczych, jak Sztuka i Dokumentacja, Arty-
stów Świętego Jerzego, Ars Visa.

Najistotniejsze w  sztuce fotografii dla 
Komorowskiego jest pokonywanie myślenia 
o fotografii jako o medium przedstawiającym, 
mimetycznym. W jednym z tekstów do swojej 
wystawy napisał: „[…] odrzuciłem wszystko, 
co było kopiowaniem, opisem, aby pozosta-
wić pełną swobodę temu, co Elementarne 
i  Spontaniczne […]”. Narzędzie rejestrujące, 
czyli aparat fotograficzny, jest dla niego jed-
nocześnie narzędziem kreacyjnym. Artysta 
nieustannie podejmuje w swoich pracach pro-
blem zmieniającego się w  nadzwyczaj szyb-
kim tempie medium fotografii. A  tematem 
kompozycji fotograficznych jest ludzkie ciało, 
emocje zamknięte w geście i właśnie akt.

   Piotr RĘDZINIAK

Wystawą w  Galerii r_z przy ulicy 
3  Maja  16 w  Rzeszowie przypomniał 

się znowu nasz kolega redakcyjny i  popula-
ryzator sztuki – artysta plastyk Piotr Rędzi-
niak. Na wernisażu 29 listopada br. licznie 
zgromadzeni miłośnicy sztuki podziwiali 
jego najnowsze prace, bo wystawa „Konty-
nuacje” to zbiór w przeważającej większości 
obrazów z tego i poprzedniego roku. 

Sam artysta nie do końca nazywa je ob-
razami w sensie czysto malarskim. Kompo-
zycje – tak woli o nich mówić – to owszem 
wykonane w technice akrylu na płótnie i kar-
tonach misternie wycinane dukty rytmów, 
powtarzających się fraz geometrycznych fi-
gur. Wszystkie one tworzą wrażenie wzorów 
unikatowych tkanin czy tapet. I nie dziwi to 
z  racji zakorzenienia artysty w  odebranym 
wykształceniu w  łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych na Wydziale Tkaniny i  Ubioru, 
wchodzącym w  skład Katedry Wzornictwa 
Przemysłowego. Artysta żartobliwie mówi, 
że „maluje nożyczkami”, co wskazuje na nie-
powtarzalność i  unikatowość jego obrazów. 
Ten swoisty gest, który odróżnia niezwykle 
precyzyjny szlak wycinanego wzoru od choć-
by komputerowego plotera. 

Piotr Rędziniak, którego znamy z  co-
miesięcznej obecności na łamach naszego 
czasopisma, gdzie promuje twórczość pla-
styczną innych artystów, ma też wrażliwość 
poetycką, co zapisuje nie tylko w swych kom-
pozycjach artystycznych, ale i  w  wierszach. 
Gościł także z nimi na łamach naszego ma-
gazynu literackiego „Wers”.

MISTERNE DUKTY RYTMÓW
Kompozycje artystyczne Piotra Rędziniaka

Piotr Rędziniak pocho-
dzi z  Gorlic, gdzie urodził się 
w  1968 roku. W  latach 1983–
1988 kształcił się w  Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycz-
nych w  Rzeszowie w  specjali-
zacji kowalstwo artystyczne. 
Wspomniane już studia w Ło-
dzi ukończył w 1995 roku uzy-
skaniem dyplom w  Pracowni 
Tkaniny Unikatowej prof. 
Aleksandry Mańczak. Aneksy 
do dyplomu wykonał w  Pra-
cowni Malarstwa prof. Marka 
Wagnera oraz w Pracowni Tka-
niny Dekoracyjnej prof. Kry-
styny Nadratowskiej-Górskiej. Od 1995 roku 
pracuje w BWA w Rzeszowie, a od 1996 nale-
ży do Związku Polskich Artystów Plastyków, 
przez cztery kadencje był członkiem zarządu 
ZPAP w Rzeszowie. Komisarz i kurator 11 wy-
staw Okręgu Rzeszowskiego (Biennale ZPAP, 
Wielka Wystawa ZPAP w stulecie powstania 
ZPAP). Sekretarz jury czterech edycji Trien-
nale Polskiego Malarstwa – Jesienne Konfron-
tacje’ Rzeszów (2007, 2010, 2013, 2016). Zorga-
nizował 21 wystaw indywidualnych (Rzeszów, 
Przemyśl, Krosno, Sandomierz, Puławy, Tar-
nobrzeg, Bytom, Tarnów, Gorlice, Radom). 
Brał udział w  ponad 90 wystawach zbioro-
wych międzynarodowych, krajowych z  za-
kresu malarstwa, tkaniny artystycznej, gdzie 
otrzymał kilka nagród i  wyróżnień. Ośmio-
krotny laureat nagród w  konkursie „Obraz, 
Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” – BWA Rze-

szów. Laureat II Nagrody Międzynarodowego 
konkursu Malarstwa Regionu Karpat „Srebr-
ny Czworokąt” – Przemyśl 2007. W 2009 roku 
otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa 

Podkarpackiego za całokształt pracy twórczej, 
a w 2010 otrzymał wyróżnienie honorowe na 
13. Międzynarodowym Triennale Tkaniny 
– Muzeum Włókiennictwa w  Łodzi. W  tym 
roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony 
dla Kultury Polskiej. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, małą formą przestrzenną, główną 
uwagę przywiązując do szeroko rozumianej 
sztuki włókna i papieru. 

W  swojej artystycznej nocie do kata-
logu wystawy „Kontynuacje” nie wiedzieć 
dlaczego artysta skromnie pominął fakt, iż 
w  tym roku ukończył również podyplomo-
we studia z zarządzania kulturą w Instytucie 
Kultury Wydziału Zarządzania i Komunika-
cji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

   Ryszard ZATORSKI

Artysta Piotr Rędziniak na wernisażu wystawy „Kontynuacje”
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
TRAGIFARSA

Georg Hegel powiedział 
kiedyś, że wszystkie 

historyczne fakty i  postacie 
powtarzają się dwukrotnie, 
na co ostro zareagował Ka-

rol Marks. Współtwórca Manifestu komunistycz-
nego, ulubiony autor prezesa, wytknął mu, że 
zapomniał dodać, że za pierwszym razem jako 
tragedia, za drugim jako farsa. I miał absolutną 
rację. Historia się powtórzyła u nas, w kraju nad 
Wisłą, a właściwie powtarza na naszych oczach. 
I  faktycznie jako farsa. Bo demokratyczne pań-
stwo Kaczyńskiego nią właśnie jest. Wódz zapo-
mniał o tym, że demokracja ma w siebie wpisany 
mechanizm upadku. Że jest silna poparciem oby-
wateli, a gdy zabraknie ich zgody co do jej reguł, 
upada. I nie nauczyło go nic to, że po poprzedniej 
próbie rządów, dziesięć lat temu, szedł w tym sa-
mym kierunku, choć nie tak zdecydowanym kro-
kiem, i nie wyszło z powodu własnej nieudolno-
ści. Teraz jego działania są bardziej przemyślane, 
spójne i konsekwentne. 

Jego plan to rozmontowywać, jedną po dru-
giej, struktury państwa demokratycznego i zastą-
pić je strukturami państwa policyjnego. Przeszka-
dzał Trybunał Konstytucyjny, więc trzeba było go 
zniszczyć. Można było teraz uchwalić niekonsty-
tucyjną ustawę o  prokuraturze, by Ziobro mógł 
ręcznie sterować poszczególnymi śledztwami. 
Przykładem jest choćby sprawa Józefa Piniora. 
Kiedy sąd odrzucił wniosek o jego areszt, to Zio-
bro wystąpił z zażaleniem, bo według niego Pinior 
mógł mataczyć. A przecież on na wolności jeszcze 
był. Jak mawia mój dobry znajomy, Karol Modze-
lewski, uzasadnienie godne kretyna. A  że miał 
nagrania? Za komuny też mieli, klejone z  taśmy 
magnetofonowej. Teraz na komputerze łatwiej jest 
je skleić. Na razie osiągnęliśmy już w „demokracji 
kaczyńskiej” nawał bezceremonialności, samowo-
li służb i władz prokuratorskich. I to samo będzie 
z sądownictwem, bo nowa ustawa o ustroju sądów 
powszechnych otworzy okres łamania sędziow-
skich sumień. Bo według Ziobry profesjonalny 
prokurator czy sędzia ma mieć sumienie w czte-
rech literach.

Jak rzecze stare porzekadło, nie ma skutku 
bez przyczyny. 13 grudnia 1981, gdy prezes spał 
do południa, obudził się natchniony. Już wiedział, 
czego mu brakowało. Władzy. Natchnieniem był 
stan wojenny właśnie, kiedy to sojusz inteligenc-
ko-robotniczy poniósł klęskę. Bo gdy ludzie żyją-
cy dotychczas z pochylonym karkiem się wypro-
stowali, poczuli się panami siebie samych, kraju 
wreszcie. Stan im to odebrał. Ci przestraszeni 
ludzie potem już wiedzieli, że się ugięli w obliczu 
przemocy. I to jest wiedza, która niszczy. 

I prezes chce, by ludzie się bali. Już podzielił 
społeczeństwo na sorty i  tylko czekać, jak napu-
ści jednych na drugich. Wprowadza najbardziej 
socjalistyczne pomysły od czasu PRL-u, a  każde 
odmienne zdanie nazywa obraźliwie lewactwem. 
Z tym że państwo peerelowskie wstydziło się tego, 
co robiło. Choćby z podsłuchami. A w rządzie PiS 
się nie wstydzą. Nie potrzebują. Mają przecież 
mocne zaplecze. Tych, co rozwijali się do siódme-
go roku życia, a potem już tylko rośli.

   Zbigniew GRZYŚ
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SYMBOL ROZPOZNAWALNY

Znowu – niczym polityczny bumerang – wróciła sprawa rzeszowskie-
go pomnika Walk Rewolucyjnych, a w Warszawie idea zburzenia 

Pałacu Kultury i Nauki. A dlaczego nie całego MDM-u? Może w moim 
mieście zaczną mi burzyć budynki Sądu Apelacyjnego, Urzędu Woje-
wódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wydziału Muzyki UR? Taż 

to czysty socrealizm! Podziwiam upór i determinację tych, którzy chcą burzyć, a niczego 
nie wybudowali. Nawet pomnik marszałka Piłsudskiego budują od przedwojnia. Po ponad 
dziesięciu latach już po socjaliźmie zdołali wbudować kamień węgielny i przykryć go mi-
zernym słupkiem z klinkieru, przy którym spacerowe pieski podnoszą nogi. Taka niemoc 
budowlana. Pewnie dla poprawy samopoczucia coś trzeba zburzyć.

Z początkiem 2015 roku w Rzeszowie gościł, żyjący jeszcze wtedy autor pomnika Walk 
Rewolucyjnych, prof. Marian Konieczny. Na spotkanie z nim przyszło kilkaset osób. To nie 
przypadek. Ta przestrzenna budowla wrosła w miejski krajobraz jak rzadko która. Różne 
emocje budziła od początku, ale aktualnie ponad 90 procent mieszkańców jest przeciwnych 
jej burzeniu. To specyficzny punkt orientacyjny miasta i jego symbol rozpoznawalny nie tyl-
ko w kraju. Tylko nieliczni, raczej starsi, kojarzą go z pierwotnym zadęciem. Dla przytłaczają-
cej większości nie niesie żadnego ładunku ideowego. Tylko jeden na dziesięciu pytanych coś 
o tym wie, chociaż także nieprecyzyjnie. To jak to jest z tym symbolem komunistycznym, 
który coś z tego symbolizuje tylko w IPN i u paru zapiekłych speców od polityki historycznej?

Na niewiele przydało się oponentom pomnikowym cierpliwe tłumaczenie przez prof. 
Mariana Koniecznego artystycznego przesłania monumentu. Cóż można mieć przeciwko 
plastycznej wizji zmontowanej ze stylizowanych liści laurowych, płaskorzeźby Nike Zwycię-
skiej i postaci robotnika, chłopa i żołnierza? Chociaż pamiętam jeden z dowcipów o pomni-
ku. Chodziło o trzymanie rąk robotnika i żołnierza na ramionach chłopa. Tłumaczono to 
tym, że inaczej zwiałby on do bernardynów. Zresztą tych anegdotek było sporo, co świadczy 
także o żywej reakcji na pomnik.

W  rzeczywistości, zwłasz-
cza artystycznej związanej z na-
szymi jakże pokrętnymi zawi-
rowaniami dziejowymi, nic nie 
może być jednoznaczne. Już taką 
mamy narodową mentalność. 
Ileż negatywnych emocji wzbu-
dził i  nadal wzbudza pomnik 
Żołnierzy Wyklętych. I  ktoś za-
mierza go burzyć? Poszukiwanie 
peryferyjnych powodów likwi-
dacji pomnika nigdy dobrze nie 
kończy się. Prowadzi raczej na 
logiczne manowce. Mnie zawsze 

irytuje destrukcyjny zapał różnych nawiedzonych ideologów, którzy zatracają z pola widze-
nia ponadczasowe walory na rzecz przemijających przesłań ideologicznych. To nie jest grunt 
dla trwałych podstaw narodowego bytu i jego historycznej ciągłości. 

Pomnik powstał z dobrowolnych składek obywateli. Może zatem przed burzeniem na-
leżałoby ich zapytać o zdanie?

Pojawiło się wiele propozycji przeróbek pomnika. Te znane mi prześcigają się w absur-
dach. Najbardziej egzotyczne są dwie. Jedna zakłada obcięcie pomnika na wysokości dwóch 
trzecich i ustawienie na tym kikucie sylwetki Jana Pawła II albo Lecha Kaczyńskiego (tego 
drugiego na koniu). Ale zadem do klasztoru czy do stolicy? Jednak najbardziej absurdalny 
jest pomysł zdjęcia miedzianych płakorzeźb i powieszenia tam Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Ten autor pomysłu chyba nie jest z Rzeszowa, albo jest tak młody, że nie pamięta, jakie sko-
jarzenia kiedyś budził ten monument!

Najciekawsza, i pewnie do zaakceptowania, jest inicjatywa prezydenta Tadeusza Fe-
renca, aby zmienić jego nazwę na dobrze kojarzącą się, albo przynajmniej obojętną, na przy-
kład na pomnik Wolności. Zresztą jest otwarty również na inne propozycje. Może ktoś z na-
szych czytelników ma jakiś pomysł? Ważne jest, aby jednak monument zachować, chociażby 
pod zmienioną nazwą. Jako element epoki. Wszystkim przeciwnikom takiego rozwiązania 
proponuję dla uspokojenia pielgrzymkę do Lichenia w  intencji pomyślności Rzeszowa. 
Oczywiście, najlepiej modlić się tam pod pomnikiem Jana Pawła II autorstwa prof. Mariana 
Koniecznego. Ale niech go nie burzą! 

W Instytucie Pamięci Narodowej od dłuższego już czasu zajmują się dekomunizacją 
w kraju, w którym nie było komunizmu. A muszą solidnie nudzić się, jeśli wymyślili na-
wet wpisanie do rejestru osób represjonowanych w PRL z powodów politycznych opraw-
ców z OUN UPA. Tych, którzy mordowali polską ludność na tak zwanej Rzeszowszczyźnie. 
Pewnie nikomu innemu nie przyszłoby to do głowy, aby aż tak w polskiej instytucji – ponoć 
narodowej pamięci – nobilitować banderowskich bandytów.

   Roman MAŁEK



W  święta z  za-
chwytem pa-

trzymy na kolorową 
choinkę, na której 
wśród zieleni koły-

szą się bombki, światełka i  niewinne anioł-
ki. Te ostatnie wywołują uśmiech na twarzy 
i rozmarzenie, że anielski świat jest tuż obok, 
stajemy się jacyś cichsi, milsi dla siebie i cho-
ciaż na chwilę odchodzą gdzieś w kąt waśnie 
i spory. Człowiek staje się bardziej ludzki...

Przypomniał mi się pewien dawny film. 
W latach 90. XX wieku emitowany był w te-
lewizji amerykański serial pt. Dotyk anioła. 
Film opowiadał historię aniołów zesłanych 
przez Boga na Ziemię, by jako ludzie po-
magali śmiertelnikom w  ich codziennym, 
jakże często niełatwym życiu. Anielice (bo 
były to kobiety Tess i  Monica) nie używały 
żadnych niebiańskich sztuczek, a  potrafiły 
uczynić coś dobrego, wydobyć na światło 
dzienne – ukryte pod pancerzem złośliwości, 
brutalności, chamstwa – pozytywne ludzkie 
cechy u tych, którzy często byli przekreśleni 

Dotyk anioła

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Zapowiada się do-
bry rok, ale o dentyście nie zapominaj.

Byk (21 IV–20 V) Pierwsza połowa roku 
nader pracowita, w drugiej więcej luzu.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Uważaj, z  kim 
będziesz zawierać znajomości.

Rak (22 VI–22 VII) Wzmocnij więzi ro-
dzinne.

Lew (23 VII–23 VIII) Do inwestycji bu-
dowlanych podchodź z rozmysłem.

Panna (24 VIII–22 IX) Rozplanuj wy-
jazdy na lato.

Waga (23 IX–23 X) Rodzina się po-
większy.

Skorpion (24 X–22 XI) Jak już uporasz 
się z  fiskusem, możesz myśleć o  nowej 
działalności.
Strzelec (23 XI–21 XII) Oj będzie się 
działo, będzie działo.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nie daj się 
w  przyszłym roku znowu prowadzić za 
rękę.

FRASZKILIMERYKI
Adam DecowskiRegina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 

Jerzy Maślanka
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Biszkopt: 6 jaj • 1 białko • 9 dag 
masła • 15 dag mąki • 1  ły-
żeczka proszku do pieczenia • 
10 dag maku • 17,5 dag cukru.

Masło rozpuścić. Wszystkie białka ubić z po-
łową cukru na sztywną pianę. Do żółtek dodać 
resztę cukru, ubić w gorącej kąpieli wodnej na 
gęstą, kremową masę. Wyjąć z kąpieli wodnej 
i  lekko przestudzić, ciągle ubijając. Na masę 
przesiać mąkę wymieszaną z  proszkiem do 
pieczenia, wlać płynne, ciepłe masło. Dodać 
1/3 piany z białek i mak. Całość delikatnie wy-
mieszać. Na ciasto wyłożyć resztę piany z bia-
łek, ostrożnie wymieszać i przelać do przygo-
towanej tortownicy, wygładzić wierzch ciasta. 

Na ten Nowy Rok

Piec ok. 35 min. w  rozgrzanym do 180°C 
piekarniku.
Krem śmietanowy: 20 dag migdałów pokro-
jonych w słupki • 500 ml śmietanki kremów-
ki • 2 śmietan-fiksy • 2 łyżki cukru pudru 
• 2  łyżeczki mielonego cynamonu • mak 
i mielony cynamon do dekoracji.
Na suchej patelni uprażyć słupki migdałów. 
Śmietankę ubić z cukrem pudrem, zagęstni-
kami i cynamonem na sztywną pianę.
Wystudzony biszkopt przekroić na trzy bla-
ty i  kolejno smarować je kremem. Całość 
posmarować resztą kremu, wierzch posypać 
makiem i  ozdobić prażonymi migdałami. 
Boki tortu obsypać cynamonem. Tort wsta-
wić do lodówki na co najmniej godzinę.

Czesław P. Kondraciuk

TORT Z KREMEM ŚMIETANKOWYM

Marek Pelc

przez rodzinę, środowisko i samych siebie... 
Spokojny głos, uśmiech, dotyk dłoni, a  na-
wet wspólne przeżywanie ciszy czy wypita 
wspólnie herbata czyniły cuda. Nikt nie da-
wał nikomu drogich prezentów, nie chwalił 
się stanowiskiem, znajomościami czy pie-
niędzmi, a  obdarowany czuł, jakby dostał 
kawałek nieba. Tylko tyle i aż tyle... 

Człowiek teraz jest zapędzony, ze-
stresowany i  taki „nieczłowieczy”, otoczo-
ny najnowszymi zdobyczami techniki, ale 
przecież gdzieś w środku nadal ma wrażli-
we serce, romantyczne myśli i niewypowie-
dziane słowa, trzeba tylko do tego dotrzeć, 
ale nie poprzez świst cywilizacji, lecz po-
przez ludzki dotyk anioła. Zamiast oglądać 
taśmowo nic niewnoszące w nasze wnętrze 
programy telewizyjne czy filmowe, war-
to przystanąć przy choince, zapatrzyć się 
w nią, dostrzec jej blask i magię zawieszo-
nych aniołków. Kto wie, może staniemy się 
dla innych aniołami albo chociaż ludźmi 
z dotykiem anioła. I tego życzę świątecznie 
i noworocznie!   

Adieu Beato
Co się stało, nieśmiało zapytasz,
skąd tu nagle te pożegnania?
Kiedy czujesz, że rośniesz, rozkwitasz,
a tu inni innego są zdania.

W historii te prawdy znajdziemy,
że partia – znaczyło to Lenin,
a u nas, jak Żydom Mojżesza,
to Pan Bóg podesłał Prezesa.

Sukcesów mych stosik niemały,
choć czasem się wpadki zdarzały,
łączyła nas władzy tęsknota,
ja broszkę mam śliczną, on kota.

A sprawy niepewne i wilcze
musiałam jak zawsze przemilczeć,
wykazać i umiar, i troskę, 
bo po co mi bat z Nowogrodzkiej.

Nękała mnie czasem myśl inna,
a przecież to wiedzieć powinnam,
choć była i twórcza, i piękna
w zarodku ją trzeba potępiać.

Gdy chwalą cię wszyscy – to wzrusza,
lecz nadszedł już czas Mateusza,
a przed nim szczególne są cele,
ma pisać już swą ewangelię.

I takie niestety jest życie,
gdy pragniesz, by być przy korycie.
Należy też brać pod uwagę
niepewność – bolesną zniewagę.

Przepięknie żegnano mnie w Sejmie,
ty nowe znów sprawy obejmiesz,
bo taka tradycja jest nasza – 
są kwiaty i całus Judasza.

PS
Beata, Beata, Beata,
wspaniale rządziłaś dwa lata,
zasługi dla partii masz „piękne”,
dostaniesz też coś na odczepne.

TEŻ SPOSÓB
Wielu tak postępuje
– mówiąc między nami,
chcąc ludzi mieć za sobą,
odwraca się do nich plecami.

EPITAFIUM BANKRUTA
On w wyniku upadłości 
złożył nawet swoje kości.

ŻYCIOWE MOTTO
Być na urzędzie – 
to ich orędzie. 

Pewien przeor ze wsi Małe Ciche
spory kłopot ma z miejscowym mnichem,
który nawyk ma fatalny;
otóż z innym niźli mszalny
każdej nocy brata się kielichem.

Omija granice Książa
wierny czytelnik z Lubiąża.
Zimę spędził w Piszu,
wiosnę w Mogadiszu,
do lata z książką podąża.

Wodnik (21 I–19 II) Będzie okazja 
kupna nowego auta, tylko po co.
Ryby (20 II–20 III) Twoje nazwisko 
będzie coś znaczyć już od początku 
roku.

SPOSÓB NA ŻYCIE 
Jedni po zdjęciu sutanny odchodzą w spokoju, 
inni dopiero wtedy wkraczają do boju. 



DLA RZESZOWA

24 listopada 2017 roku zakończyła się 
XX edycja programu promującego 

etykę w  biznesie – „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”. Podczas uroczystej gali w  warszaw-
skim Centrum EXPO XXI Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów 
Sp. z  o.o. została uhonorowana tytułem 
i  certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play 
2017”. W  imieniu spółki certyfikat odebrał 
Adam Filipek, zastępca dyrektora ds. eko-
nomicznych. Wyróżnienie tym certyfikatem 
jest materialnym dowodem na to, że zacho-
wania fair play w rzeszowskim MPEC są nie 
tylko dostrzegane i doceniane, ale i nagra-
dzane.

Przypomnijmy, że „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” jest ogólnopolskim programem, 
w którym co roku, już od 20 lat, oceniane są 
wszystkie aspekty działalności firm, sposób 

PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY 2017

Dostrzegane, doceniane i nagradzane
i  styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a  nie 
tylko jego wyniki ekonomiczne. Program 
ten ma na celu promowanie etyki w  dzia-
łalności gospodarczej, rozumianej jako 
właściwe zarządzanie relacjami z  różnymi 
interesariuszami firmy, tj. z  klientami, kon-
trahentami, pracownikami, wspólnikami, 
społecznością lokalną, a także władzą lokal-
ną i państwową. Ideą programu jest zachę-
cenie wszystkich firm w  Polsce do zacho-
wań etycznych i wprowadzenia stosownych 
zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji 
pracy, ale także do kształtowania pozytyw-
nych relacji ze społecznością lokalną oraz 
dbałości o środowisko naturalne.

Program ma przebieg dwuetapowy, 
a  oceny firm dokonują komisje regionalne 
i ogólnopolska, składające się z przedstawi-
cieli administracji i samorządów (w tym go-
spodarczych), banków i  instytucji finanso-
wych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, 
ZUS, organów podatkowych. Nad całością 
pieczę sprawuje kapituła, w  której zasia-
dają autorytety życia politycznego i  go-
spodarczego. W  I  etapie weryfikowane są 
informacje zawarte w ankietach, w których 
przedsiębiorcy szczegółowo przedstawiają 
swoją działalność, odpowiadając na szereg 
pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, 
kontrahentami, pracownikami i  społeczno-
ścią lokalną. W II etapie odpowiednio przy-
gotowani fachowcy przeprowadzają audyty 

certyfikacyjne we wszystkich firmach, które 
uzyskały w  I  etapie minimum 70 na 100 
możliwych punktów.

Dodatkowym elementem weryfikacji 
jest badanie klientów i  kontrahentów firm 
oraz tzw. weryfikacja społeczno-środowi-
skowa, realizowana dzięki komisjom regio-
nalnym i mediom. Wynik obu etapów decy-
duje o  rekomendacji przedsiębiorstwa do 
tytułu i  certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”.

Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa 
przez uczestnictwo w  programie prowa-
dzonym przez niezależne instytucje oraz 
poddanie się przez firmę badaniu wiary-
godności i  rzetelności stawia je w  pozycji 
uprzywilejowanej we wszelkiego typu prze-
targach, konkursach ofertowych i reklamie.

    Piotr BIERNACKI

Niedawne zwycięstwo w  konkursie 
Nasze Dobre Podkarpackie, organizo-

wanym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”, 
to dla nas wielkie wyróżnienie, którym bę-
dziemy mogli się szczycić. Ogromną satys-
fakcją dla nas jest to, że nasza sauna solanko-
wa – nowość wśród propozycji usługowych 
Hotelu Odeon – zdobyła duże uznanie w tak 
krótkim czasie jej funkcjonowania. Dzięki 
naszym klientom i ich głosom zdobyliśmy to 
wyróżnienie. Cieszy nas to ogromnie i  daje 
motywację do dalszych działań. 

Chwile w  saunie solankowej, połą-
czone z  relaksującą muzyką oraz nastrojo-
wym światłem, odsuwają problemy dnia 
codziennego na dalszy plan, pozwalają się 
odprężyć i odpocząć. Wspaniała jest zarów-
no dla dorosłych, jak i  dla dzieci, dlatego 
w  naszej saunie solankowej przygotowali-
śmy specjalnie dla najmłodszych kącik za-
baw, dzięki czemu całe rodziny mogą tutaj 
przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. 

Sauna dla ciała i ducha. Pobyt w sau-
nie wykazuje działania terapeutyczne w sta-
nach przemęczenia, depresji oraz nerwic. 
Podczas seansów organizm z  nasyconego 

w  jod, wapń, magnez, selen, żelazo, po-
tas, sód powietrza czerpie drogocenne dla 
niego minerały, które poprawiają kondycję 
fizyczną i psychiczną, tym samym pozytyw-
nie wpływają na urodę, a  nawilżenie skóry 
i jej stan znacząco się poprawia. 

Regularne wizyty mają korzystny 
wpływ na zdrowie, wzmacniają układ od-
pornościowy i  działają wspomagająco przy 
alergiach, uczuleniach, chorobach układu 
oddechowego, problemach z  zatokami czy 
niewydolnością krążenia, a toksyny są usuwa-
ne z organizmu. Wszystko to sprawia, że nasz 
produkt jest wyjątkowy i godny polecenia. 

SPA Odeon to nie tylko sauna solan-
kowa, ale również dwie sauny suche fińskie, 
dwie łaźnie parowe, w tym jedna z aromate-
rapią, jacuzzi z hydromasażem, basen, tepi-
darium, sala cardio, strefa schładzania. 

Ponadto Hotel Odeon oferuje po-
koje hotelowe o  wysokim standardzie, 
wszystkie oczywiście klimatyzowane. Dla 
osób chcących romantycznie spędzić czas, 
wypocząć i zrelaksować się, oferujemy rów-
nież pakiety dla dwojga, w  skład których 
wchodzi pobyt w hotelu, śniadanie, kolacja 

z  lampką wina oraz nielimitowany pobyt 
w SPA z relaksacyjnymi masażami. 

Natomiast w  przytulnym wnętrzu 
restauracji Odeon można zasmakować 
dań tradycyjnej kuchni domowej. 

W  niepowtarzalnym otoczeniu 
i  ciekawych wnętrzach pięciu klimatyzo-
wanych sal tworzymy naszym klientom wa-
runki do przyjemnego spędzania ważnych 
uroczystości rodzinnych i towarzyskich. 

Przygotowujemy pełną obsługę we-
sel, chrzcin, komunii, studniówek, a  także 
konferencji, szkoleń, zabaw andrzejkowych 
i sylwestrowych. 

 Mgr inż. Jerzy WIĄCEK,
prezes zarządu Zapel Service w Boguchwale

SAUNA SOLANKOWA
Nowość wśród propozycji SPA Hotelu Odeon w Boguchwale

Prezes Jerzy Wiącek z nagrodą; obok wojewoda 
Ewa Leniart i red. nacz. „Nowin” Stanisław Sowa

Certyfikat odbiera Adam Filipek, zastępca dyrektora 
ds. ekonomicznych MPEC



SAUNA
SOLANKOWA

NOWOŚĆ
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