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Wioletta Cielecka, „Rzeźba Nalepy”,
akwarela malowana na papierze, 56 x 78 cm
Autorska interpretacja na podstawie zdjęcia ulicy
3 Maja w Rzeszowie. Obraz jest aktualnie w Galerii
na Wsi Niebrów na wystawie poświęconej twórczości
zespołu Breakout oraz Tadeusza Nalepy. Był malowany
z okazji 11. rocznicy śmierci muzyka, a inspirowany
rzeźbą, która stoi na chodniku przy ulicy 3 Maja
w Rzeszowie.

15 LAT STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW

W NUMERZE:
4
		
4
		
5
		
6
		
6
		
7
		
7
		
8
		
9
		
11
		
12
		
12
		
13
		
13
		
14
14
		

WYTRWAJMY
Ryszard Zatorski
RÓBMY SWOJE
Dorota Dominik
JUBILEUSZOWO
Edward Słupek
GŁOSUJMY NA JUNAKA
Leszek Rejus
ŁAZIKI Z POLITECHNIKI
Piotr Biernacki
DOKTOR HINZE
Andrzej Grzywacz
W GOŚCINNYM JAROSŁAWIU
Krystyna Leśniak-Moczuk
NO I MAMY PROBLEM
Bogusław Kobisz
PRZYDEPTAĆ, ZAPOMNIEĆ...
Józef Ambrozowicz
TRZYMAJCIE KCIUKI
Rozmowa z Bogdanem Zającem
TEATRALNE ZWIERCIADŁA
Elżbieta Winiarska
BARWY KULTURY
Ryszard Zatorski
LUSTRACJA CZY DEMISTYFIKACJA?
Stanisław Dłuski, Jacek Świerk
ALTERNATYWNE ŚWIATY I TOPOSY
Jan Belcik
PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
KARTKI Z PAWLACZA
Stanisław Dłuski
Wers – magazyn literacki
Dorota Kwoka  Jadwiga Kupiszewska
Ania Ślemp  Jerzy Gronkiewicz  Ryszard Szociński
15
DRAMATYZM TAMTYCH DNI
		
Andrzej Szypuła
15
CUDZE CHWALICIE, MONIUSZKI NIE ZNACIE
		
Jerzy Dynia
16
Z OPERĄ LWOWSKĄ W ŁAŃCUCIE
		
Zofia Stopińska
17
TAJEMNICE „ZAKLĘTEGO KRĘGU”
		
Rozmowa ze Zbigniewem Dominą
19
SIEDMIU WSPANIAŁYCH
		
Andrzej Piątek
21
O SZTUCE WYSOKIEJ
		
Piotr Rędziniak
21
UŚMIECH TO SKARB
		
Elżbieta Stępień
22 ŚWIETLANA POSTAĆ KACPERKA
		
Ryszard Szetela
23 PRZYGODA ZE SCENĄ SZANTOWĄ
		
Sławomir Gołąb
24 VOX IUVENTUM Z PRZEMYŚLA
		
Tomasz Beliński
24 WRAŻLIWY KOLORYSTA
		
Ryszard Zatorski
25 ŻOŁNIERSKA OBECNOŚĆ
		
Bogusław Kotula
26 OD PRZESZŁOŚCI W PRZYSZŁOŚĆ
		
Aleksandra Wanic
27 ODPRYSKI
		
Zbigniew Grzyś
27 WIROWANIE NA PLANIE
		
Roman Małek
28 ROZMAITOŚCI

Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Ci, co dobrze pracowali,
i 15 lat wytrwali,
zasłużenie otrzymali
dyplom, order lub medalik.

JUBILEUSZ
Nasz Dom Rzeszów
Barwny anons jest w gazecie:
Nasz Dom ma 15-lecie!
Atmosferę czuć, już święta,
marsza gra orkiestra dęta.

A wieczorem:
Panie włożą suknie modne,
panowie kantują spodnie.
W flakonikach piękne róże,
Jurek w nowym garniturze,

Będzie gala, dużo wrzawy,
telegramy są z Warszawy,
w radiu o nas się usłyszy,
idą w prasie życiorysy.

Edek stworzył już ekipę,
która uruchomi pipę.
1000 kufli się postawi.
Jak się bawić, to się bawić!

Wielka pompa i parada,
z całej Polski ludzie zjadą,
w kościele pokrzepią dusze,
do Zodiaku wszyscy ruszą.

Będą drwinki i wspominki,
wróżby z listka koniczynki.
I życzenia, i uściski,
szampan, czysta oraz whisky.

W którym pięknie przystrojonym
Prezes składa już ukłony,
mając opowiastkę stałą,
co to będzie tu się działo?

Wśród uśmiechów i radości
powrócimy w czas młodości.
Jakich czynów kto dokonał
i kto kogo zrobił w konia.

Jest referat, są wspomnienia,
tu bez wątpliwości cienia
nasza droga jest usłana
sukcesami.
Nasza zmiana – dobra zmiana!

Bladym świtem zgodnym chórem
czas wspomnieć nomenklaturę.
Wciąż zabawni, z bólem głowy
rozpoczniemy tydzień nowy.
PS
Wczesnym rankiem gość zapyta,
gdzie tu sklep jest Mlekovita?
Jakieś dziwne to zachcianki,
znów pragnienie mam maślanki.

A w kronice wszystkich wzrusza
w „Słowie” mera Tadeusza
zawsze nam przyjazny ton.
Nasz Dom Rzeszów – to nasz dom.

Słowa Jerzego Maślanki, muzyka Janusza Haluka
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Z GŁĘBI SERCA OD PREZYDENTA
D

la zdecydowanej większości rzeszowian słowa
„dom” i „Rzeszów” są tożsame,
a łączy je słowo „nasz”. Z tego
połączenia 15 lat temu powstała
piękna nazwa „Nasz Dom Rzeszów”, pod którą działa prężne
Stowarzyszenie i ukazuje się już
po raz 150. poczytny miesięcznik.
Z okazji tego podwójnego
jubileuszu proszę Pana Jerzego
Maślankę – Prezesa Stowarzyszenia i Redaktora Naczelnego miesięcznika oraz Zespół
Redakcyjny i wszystkich współpracowników o przyjęcie serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń, jak również wyrazów
uznania i wdzięczności za trud pracy stowarzyszeniowej oraz
redakcyjnej i dziennikarskiej.
Pragnę podkreślić, że aktywność i inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów zawsze bardzo wysoko ceniłem,
a czasopismo „Nasz Dom Rzeszów”, od pierwszego numeru
jego ukazywania się, czytałem i czytam z wielkim zainteresowaniem, przychylnością i przyjemnością, bo jest ono wydawane z pomysłem i na wysokim poziomie edytorskim. Jestem

Spacerujesz nad Wisłokiem,
zalew, park, wysokie bloki
i na smyczy z elegancką panią pies.
Oj, nie mamy tu Wawelu,
tylko pomnik z PRL-u,
lecz to przecież nasz kochany
Rzeszów jest!
Ref.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
tu z twoich marzeń ściany.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
wystawny i zadbany.
Dzisiaj powiem to najprościej:
miłość, radość w nim zagości.
Razem z nami, razem z nami,
razem z nami w nim zamieszkaj tu.
Tu się uczysz, tu pracujesz,
władzę chwalisz, krytykujesz,
o dobrobyt, szczęście swej rodziny dbasz.
U nas słońce jest cieplejsze
i nadzieje coraz większe,
bo to przecież jest kochany Rzeszów nasz.
Ref. Nasz dom, nasz dom, nasz dom...

przekonany, że Czytelnicy zawsze znajdują w nim zachętę do
spojrzenia na Rzeszów jako na „nasz wspólny dom”, który ma
swoje „miejsca ukochane”, o który trzeba stale się troszczyć
i który potrafi się odwdzięczyć dziedzictwem pokoleń i smakiem tradycji, ale także inspirować do śmiałego podejmowania
wyzwań „na dziś” i „na jutro”. A Państwo wszystko to pięknie
potem opisują, komentują i wzbogacają zdjęciami.
Na dalsze lata tak prężnej i wartościowej działalności stowarzyszeniowej oraz dziennikarskiej dołączam z głębi serca
płynące życzenia dalszych sukcesów, satysfakcji z działania dla
wspólnego dobra, uznania wśród Czytelników i Sympatyków,
a także pomyślności w codziennym życiu.
Niech „Nasz Dom Rzeszów” będzie miejscem interesujących spotkań rzeszowian i wartościowych publikacji o naszym
mieście. Niech wszyscy, którzy zawitają w progi Stowarzyszenia, czy których nazwiska znajdą się na łamach miesięcznika,
czują się jak w domu, czyli miejscu sobie najbliższym.
Z poważaniem
Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz FERENC
Rzeszów, kwiecień 2018 r.

NASZ JUBILEUSZ
K

iedy świętujemy jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, warto
wspomnieć, jak doszło do jego powstania.
Osiemnastu członków komitetu założycielskiego po podjęciu stosownej uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w dniu 23 kwietnia 2003 r. wystąpiło do
sądu o rejestrację Stowarzyszenia Nasz Dom
Rzeszów, składając odpowiednie dokumenty.
Sąd, rejestrując nasze stowarzyszenie, określił jego przedmiot, zakres i cele działania, zatwierdził również proponowane władze: Zarząd, Radę Programową i Komisję Rewizyjną.
Głównymi celami działania były i są:
promocja Rzeszowa i regionu, udział w życiu
społeczno-politycznym miasta i regionu, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz oświaty, kultury
i sportu. Na naszych łamach publikowane są
eseje i artykuły dotyczące zagadnień kultury
i sztuki.
15-letni okres naszej działalności wypełniony jest dokonaniami ludzi. W naszym
czasopiśmie odnotowujemy zdarzenia związane z miastem, regionem i środowiskiem,
a przede wszystkim ciągły i skuteczny rozwój
Rzeszowa, któremu od 16 lat przewodzi pre-

zydent Tadeusz Ferenc. Ten szeroki kontakt
utrzymujemy poprzez wydawany już 13. rok
miesięcznik społeczno-kulturalny „Nasz
Dom Rzeszów” redagowany całkowicie społecznie, a piszący w nim dziennikarze to wysokiej klasy specjaliści w swych obszarach
zainteresowań.
Znajdujący się w nim magazyn literacki „Wers” prezentuje doświadczonych oraz
młodych pisarzy i poetów z naszego środowiska i regionu. W 2010 roku otrzymaliśmy
prestiżową honorową nagrodę Złotego Pióra
przyznaną przez rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich.
Dzieci co miesiąc czekają na swoją gazetkę „Pluszak”, którą w wielu przypadkach
współredagują ze swoimi wychowawcami.
Nasz wspólny dom Rzeszów jest oczywiście w centrum uwagi. Próbujemy podpowiadać i dyskutować o wszystkim, co dotyczy
naszego miasta i określa jego pozycję w kraju, Europie, świecie. Każdy numer naszego
miesięcznika publikowany jest w Internecie.
Jerzy MAŚLANKA,
prezes stowarzyszenia i redaktor naczelny
miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
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WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
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WYTRWAJMY
Ryszard Zatorski

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

W

szyscy, którzy byliśmy przy tworzeniu
miesięcznika,
jesteśmy
doroślejsi o 150 miesięcy.
Nadal jednak z taką samą
świeżością, choć bogatsi
o różne doświadczenia, wypełniamy publicystycznie nasze marzenia.
Przybyło nam wielu przyjaciół, zwłaszcza z kręgów kultury. Szanujemy i jako nieliczni w mediach konsekwentnie promujemy
artystów ze wszystkich obszarów sztuki,
postaci z kręgów kultury, które zapisują się
dokonaniami w tradycjach naszego miasta.
W tych eksploracjach środowisk artystycznych wykraczamy szeroko poza Rzeszów
– by wskazać tylko nasz magazyn literacki
„Wers”, w którym przez te lata przybliżyliśmy twórczość ponad stu poetów i prozaików
– debiutantów i uznanych literatów.
Na naszych łamach równie konsekwentnie przyglądamy się rozwojowi Rzeszowa, opisujemy i podpowiadamy różne
rozwiązania. Nasza niezależność myślenia
i ocen wynika z faktu, że jesteśmy otwarci
na wszystkie poglądy. Staramy się je obiektywnie merytorycznie i staranie edytorsko
przekazywać naszym czytelnikom. I dopóki czasopismo będzie obecne w czytelniczej
przestrzeni, będziemy wierni zasadzie, aby
łączyć ludzi w tworzeniu rzeczy pięknych
i budowaniu, a nie burzeniu i jątrzeniu.
Tworzyłem od początku oblicze miesięcznika, programując i redagując każde
wydanie od listopada 2005 roku. Czyniliśmy

RÓBMY SWOJE

to przez te lata w gronie osób, którym sprawy
kultury są bliskie, a często sami współtworzą
to, co pozostanie w tym obszarze w historii
miasta, regionu i szerzej nawet. Bez Jerzego
Maślanki, który wymyślił stowarzyszenie,
a potem ideę wydawania czasopisma, bez
jego operatywności menedżerskiej w pozyskiwaniu sponsorów, w większości jego
przyjaciół, którzy promując swoje firmy na
naszych łamach łożą w ten sposób na kulturę, nie byłoby materialnych podstaw naszego istnienia. Wielka w tym względzie
nasza wdzięczność dla samorządowej władzy
w ratuszu rzeszowskim z prezydentem Tadeuszem Ferencem na czele.
Ale jak każde twórcze dzieło, tak
i nasz wolontariacki miesięcznik stoi przede
wszystkim talentami i ofiarnością społeczną
piszących w nim osób oraz organizujących
redakcyjną rzeczywistość. Kilkuset autorów
zaistniało przez ten czas na naszych łamach.
Wszystkim składam pokłon i wyrażam
ogromną wdzięczność. Niektórzy tworzą czasopismo i są obecni od początku, albo prawie
od początku, jak Małgorzata Prokop, Dorota Dominik, Roman Małek, Edward Słupek,
Bogusław Kobisz, Piotr Rędziniak, Zbigniew
Grzyś, Alicja Ungeheuer-Gołąb, Nina Opic,
Bogusław Kotula, Andrzej Szypuła, Andrzej
Piątek, Jerzy Dynia, Adam Decowski. Wielkim honorem było przez wiele lat systematycznie publikować felietony, które pisał dla
nas Zbigniew Domino, autor m.in. Syberiady
polskiej. Trzymajmy się razem, wytrwajmy!
 Ryszard ZATORSKI

NAJWYŻSZE UZNANIE
Szanowny Pan
Jerzy Maślanka
Redaktor Naczelny
Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego
„Nasz Dom Rzeszów”
Szanowny Panie Redaktorze,
Szanowna Redakcjo,
Z okazji wydania 150. numeru pisma proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji.
Dorobek Zespołu Redakcyjnego jak i wydawcy: Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów zasługują na najwyższe uznanie. Niezwykle cenny jest także wkład licznych Autorów skupionych
wokół czasopisma, bez którego trudno sobie dziś wyobrazić panoramę prasowo-kulturalną
Rzeszowa.
„Nasz Dom Rzeszów” z dużym powodzeniem kontynuuje tradycje niegdysiejszych tytułów: „Prometeja”, „Profilów” i „Widnokręgu” – dodatku kulturalnego „Nowin”. Ale uznanie
Czytelników zdobyła nie tylko interesująca i wartościowa zawartość pisma, lecz także znakomita szata graficzna oraz staranna redakcja czująca rytm i puls kultury i sztuki Rzeszowa
i regionu.
Kochani, zazdroszczę Wam dokonań, życzę wielu kolejnych sukcesów i cieszę się, że i ja
trafiam od czasu do czasu na Wasze wykwintne łamy.
Ad Multos Annos, Drodzy Jubilaci!
 Józef AMBROZOWICZ
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Dorota Dominik

C

zasy się zmieniają,
a my zmieniamy się
wraz z nimi – jak mawiali starożytni Rzymianie.
Pytanie brzmi – jak? Żyjąc
w niewątpliwie ciekawych
czasach, niejeden zastanawia się, czy tylko
mnie doskwierają zmiany zachodzące w nas
i wokół nas. Jak to jest, że każdy chciałby
świata pięknego, sprawiedliwego i dobrych
ludzi wokół, a wciąż szczerzymy do siebie
wilcze kły. Albo wycofujemy się do swojej skorupy, za słabi, aby przeciwstawić się
wszechobecnej złości, zawiści i chamstwu.
Niemodni, bo teraz na topie nie dialog, a pyskówka, nie dobre maniery, a wrzaski, nie
uprzejmość, a rozpychanie się. Wszak trudno kopać się z agresorem, bo sprowadzając
nas do swojego poziomu szybko pokona doświadczeniem…
Smutne, że bez najmniejszych oporów
rzuca się mięsem i w centrum, i na peryferiach, bez różnicy – Warszawa czy Rzeszów,
czy to profesor czy żul, kibol czy uczennica.
Zwrócona uwaga w najlepszym razie napotka szeroko otwarte oczy „ale o co chodzi?”,
częściej usłyszymy brzydki wyraz zaczynający się na „s”. O brutalności bez granic
w Internecie szkoda już każdego słowa,
ale wbrew pozorom nie Internetu to wina.
Zaprzyjaźniony profesor Jacek Pyżalski
twierdzi, że agresja w sieci wynika z agresji w realu, rzadko kiedy odwrotnie. Cóż
więc począć, czy naprawdę musimy znosić
wszędobylskie prostactwo, chamstwo, bezguście? Nie musimy.
Nieodżałowany Wojciech Młynarski
w suplemencie z 1995 r. do piosenki Róbmy
swoje napisał: „Minęły lata, proszę Pań,/
i chmurzy lico moje,/ że dziś wczorajszy
byle drań/ też śpiewa Róbmy swoje!/ I w mądrych ludziach przygasł duch,/ choć ciągle
im tłumaczę/ że gdy to samo śpiewa dwóch,/
to nie to samo znaczy!”. Szukając pomysłu na podsumowanie swojej wieloletniej
współpracy z miesięcznikiem, uznałam, że
motyw znanego przeboju będzie najbardziej
adekwatny. Bo od 15 lat, mimo wszystko
i czasem na przekór, mamy „Nasz Dom Rzeszów”. Jedyny taki, wyjątkowy miesięcznik.
Wbrew modom i populizmom – o kulturze,
sztukach pięknych, sprawach społecznych,
mieście, w którym żyjemy, i ludziach stąd.
Bez polityki, a jeśli nawet, to niewiele, i raczej z przymrużeniem oka. Naszymi celebrytami są cudowni ludzie naszego miasta,
znani nie z tego, że są znani, ale dlatego, że
coś potrafią, czegoś dokonali, dbają o innych, osiągają mistrzostwo.
Pod okiem „Ojca założyciela” Jurka
Maślanki i naczelnego redaktora Rysia Zatorskiego, najlepszego z ludzi, rozkwitają
talenty poetów, literatów, malarzy, artystów
sceny. Także i my, piszący co miesiąc człon-
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Róbmy swoje! Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje! Bo jeżeli ciut się chce,
Drobiazgów parę się uchowa:
Kultura, sztuka, wolność słowa, dlatego
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da? Kto wie?
Wojciech Młynarski (1986)

dzieciom urocze, literackie bajki zamiast
„strzelanek”, dajemy na łamach schronienie

JUBILEUSZOWO

Nie bójmy się wyrażać swoich poglądów
Edward Słupek

N

ormalnego osobnika jubileusze onieśmielają, a nawet żenują.
Onieśmielenie
wynika
z nadmiaru chwalby i wazeliny, z jakimi mamy do
czynienia przy takiej okazji. Nigdy nie wiadomo, czy wygłaszane i pisane panegiryki są
szczere, czy też tak wypada uczynić wygłaszającemu dla zwyczajnej przyzwoitości. Ale
milej jest być podziwianym niż ganionym
czy obsobaczanym.
Na spotkaniu Stowarzyszenia Nasz
Dom Rzeszów redaktor Ryszard Zatorski powiedział, że stowarzyszenie bez miesięcznika
prawdopodobnie zamarłoby w działalności.
Tak by się mogło stać. Miesięcznik dla Stowarzyszenia stanowi o jego istnieniu. Dość
powiedzieć, że bez redaktora Ryszarda trudWioletta Cielecka, Pomnik, akwarela, 50 x 70 cm

Pomnik Hołd Poległym w Hyżnem. Ofiarowany był
polskim i radzieckim partyzantom oraz ludności cywilnej; poległym w latach 1939 –1945 w walce z hitlerowskim okupantem. Inskrypcja z intencją wyryta
była bezpośrednio na cokole. Pomnik został odsłonięty 7 listopada 1969 r. PiS-owska władza zburzyła
go pod koniec marca 2018 roku

no sobie wyobrazić istnienie miesięcznika.
Z wrodzoną elegancją od lat zachęca wielu
z nas do wypowiedzi na łamach naszego czasopisma. Jako zawodowiec na pewno męczy
się, czytając nasze epistoły nie do końca poprawnie napisane. Odpowiednio korygując
teksty, sprawia je użytecznymi.
Niezmiernie ważną funkcją gazety jest
ukazywanie, wręcz wydobywanie z miejskiego patosu, ludzi, twórców wszystkich

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie odsłonięty w 1974 roku jest dziełem prof. Mariana Koniecznego, nieżyjącego już artysty sławy światowej.
Za prezydentury w Rzeszowie Andrzeja Szlachty,
obecnie posła PiS, u zwieńczenia symbolicznych
liści laurowych pomnika, za zgodą autora tego monumentu, umocowany został z obu stron herb Rzeszowa. Tym dopisaniem nowej treści pomnik jeszcze
bardziej wrósł materialnie i duchowo w tradycję
naszego miasta. Jest on dla Rzeszowa jak Pałac
Kultury dla Warszawy – najbardziej rozpoznawalny
symbol miasta w świecie. Dla kolejnych już pokoleń
pozytywnie kojarzony z miastem. Prawie 90 proc.
rzeszowian w badaniach socjologicznych wypowiedziało się przeciwko zamiarowi zburzenia go, jak to
nakazuje IPN. Czy ten symbol miasta – ze zwycięską
Nike po jednej stronie i chłopem, robotnikiem i żołnierzem po drugiej, a herbem Rzeszowa na górze
– zostanie uratowany, jak życzą sobie tego w przytłaczającej większości mieszkańcy, czy butna władza burzycieli za nasze obywateli pieniądze na wzór
talibów zmiecie go z przestrzeni Rzeszowa, jak tamci
barbarzyńcy zniszczyli dziesiątki pamiątek kultury
o tysiącletniej tradycji?

muz. Pokazanie ich dzieł prawdopodobnie ocali ich i ich twórczość od zapomnienia. Przy potwornym przyspieszeniu życia,
gdzie informacja żyje kilka godzin, formuła

poetom, aby nie zalała ich tandeta. Z uporem misjonarzy krzewimy kulturę pięknego
słowa i obrazu w zwariowanym świecie, wierząc głęboko, że dobro i piękno, zepchnięte
do narożnika dziś, jutro znów będą ludziom
potrzebne jak tlen. Życzę więc czytelnikom,
koleżankom i kolegom z redakcji wytrwałości na kolejne 15 lat. Róbmy swoje.
 Dorota DOMINIK
miesięcznika wpasowuje się w potrzebę refleksji, zastanowienia się, wręcz chwilowego
zatrzymania pędzącego w zatracenie świata.
O pozycji przewodniczącego stowarzyszenia
i sternika gazety Jerzego Maślanki można
powiedzieć, że jest zasadnicza. Będąc urodzonym dyrektorem, sprawia, że w sprawach
organizacyjnych żaden z jego licznych znajomych nie umie, nie wypada mu się wykręcić
w przedmiocie pomocy gazecie.
Poszczególnym piszącym na łamach
miesięcznika wyrażam szacunek za przekazywane treści i odmienność poglądów
w stosunku do innych mediów. Zapędziłem
się w zauważeniu o tym, co dobre w naszym
miesięczniku. Pisząc o problemach Rzeszowa, województwa, a nawet kraju, wiele
postulowałem. Niektóre sprawy załatwiły
się same i niekoniecznie jak wnioskowałem.
Proponowałem dawno temu, aby miasto
wykupiło park w Słocinie z jego pałacykiem
z przeznaczeniem na Pałac Ślubów, bo okazja wesel to najlepszy marketing dla miasta.
Nie udało się. W konsekwencji, jak doniosły
media, park z pałacykiem dostał się w ręce
„Piotrusia Pana”, czyli w prywatne ręce. Nic
nie słychać w przedmiocie budowy linii kolejowej do lotniska Jasionka, gdy słyszy się
o szybkim rozwoju lotniska w Lublinie. Wiele miast wojewódzkich rozwija infrastrukturę szynową, a Rzeszów nawet nie prowadzi
stosownych studiów w tym temacie. Wielką
sprawą stała się strefa ekonomiczna w Jasionce stworzona kilkanaście lat temu przy
pomocy miasta. Słyszy się, że zainwestowano tam ponad dwa miliardy euro w najwyższe technologie. Dotyczy to kapitału obcego
i rodzimego. Zaniechaniem dla Rzeszowa
jest nieprzyłączenie tych ważnych terenów
do miasta. Postulowałem ogólnowojewódzką debatę w tej sprawie. Nie doszło do ugody w tak ważnej sprawie przyłączenia gminy
Trzebownisko bądź jej części do Rzeszowa.
Na tzw. salonach plotkują, że zaważyły ambicje, kto ma być „ojcem chrzestnym” tego
ważnego wydarzenia. Sądzę nieodmiennie,
że jest to sprawa nieunikniona i niezbędna
dla miasta i województwa. Nie wiadomo, co
stanie się z pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. To wstydliwa hucpa obecnej władzy burzenia pomników. Byłem w swojej rodzinnej
gminie i osiemdziesięcioletni sąsiad z moich
Szklar zapytał mnie, dlaczego zburzono pomnik w Hyżnem. Przytoczył mi genezę jego
powstania, jak to kombatanci składkami
i zabiegami doprowadzili do budowy pomnika. Przecież upamiętniał AK-owców i BCH-owców. Innych w tym rejonie w podziemiu
nie było. Przytaczał, jak to wiózł swego teścia,
5

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

kowie zespołu, bez literackiego co prawda
wykształcenia, ale wyróżnieni ich wiarą,
że prawnik czy ekonomista „nadają się”
do pióra. W tych dziwnych czasach nasza
gazeta jest równocześnie i ucieczką, i manifestem inteligenta, który szuka dla siebie
krainy łagodności, rozrywki wyższych lotów niż „ona tańczy dla mnie”. Na pohybel
przaśności i bezguściu, robimy swoje. Przez
szacunek dla pięknych umysłów, pięknego
słowa, dobrych obyczajów. Przekazujemy
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działacza podziemia BCh, na jego otwarcie.
Było mi głupio. Nie umiałem składnie tego
wytłumaczyć. Stamtąd pochodzi pani wojewoda Ewa Leniart, była doktorantka IPN.
Byłbym wdzięczny, aby takie wytłumaczenie
do tej społeczności trafiło.
To tylko przykłady spraw, o które
w swoich artykułach zahaczałem. Z żalem
mogę powiedzieć, że brakuje mi otwartej
debaty społecznej. Ścieranie się stanowisk
to sedno demokracji. Odnoszę wrażenie, że

każdy, kto ma inne stanowisko, szczególnie
wobec przedstawicieli władzy, jest wrogiem.
Przez to staliśmy się dwulicowi. Gdzieś
tam głęboko skrywamy prawdziwe zdanie
w sprawie. Na pewno to eksploduje. Podziwiam w debacie naród żydowski, np. Kneset,
czyli izraelski parlament, który jest miejscem
niekończących się sporów, ścierania się poglądów. U nas parlamentaryzm zasadza się
na tym, jak opozycję odsunąć od debaty, od
możliwości wypowiedzi.

GŁOSUJMY NA JUNAKA
Marzenia dzieci i młodzieży z osiedla Słocina

e marzenia dzieci już zaczynają się przybliżać i stawać realne. Chcemy bardzo
serdecznie podziękować za ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ubiegłym roku
podczas głosowania na nasz projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu
Słocina”. Ten obiekt to po prostu nasz stadion
należący do Klubu Sportowego Junak. Dzięki
Państwa wsparciu nasz projekt zdobył największą liczbę głosów i znalazł się w grupie
zadań przewidzianych do realizacji w 2018
roku z pieniędzy miejskich Rzeszowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Aktualnie wykonane zostały prace projektowe oraz ogłoszony zostanie przetarg
na wykonanie zadania. Pozyskane środki
w kwocie 985 tys. zł zabezpieczą tylko I etap
modernizacji obiektu, czyli wykonanie nowej płyty boiska wraz z ogrodzeniem i widownią.
W roku 2019 chcielibyśmy zrealizować
II etap modernizacji obiektu – wybudować
boisko ze sztuczną nawierzchnią, prawdziwy pawilon szatniowo-sanitarny, wykonać
oświetlenie obiektu oraz utwardzenie placów. Do realizacji II etapu potrzebne środki
możemy uzyskać, biorąc ponownie udział
w konkursie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w skrócie RBO 2019.
Wśród naszych młodziutkich zawodników, rodziców, opiekunów oraz sympa-

tyków jest atmosfera entuzjazmu z powodu
pozyskania środków na 2018 rok, ale też pełna mobilizacja i zrozumienie, że do zakończenia modernizacji obiektu zostało jeszcze
wiele pracy. Udział w kolejnym konkursie
jest dla nas szansą na realizację marzeń tych
naszych klubowych dzieci i młodzieży, marzeń o obiekcie sportowym z prawdziwego
zdarzenia.

ŁAZIKI Z POLITECHNIKI
Rzeszowscy studenci wystartują w USA

Z

espół Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej pojedzie na zawody łazików marsjańskich University Rover
Challenge w Stanach Zjednoczonych. Nasza
drużyna jest jedną z sześciu z Polski, które
znalazły się w gronie 35 ekip z całego świata
zakwalifikowanych do tych zawodów, które
odbędą się od 31 maja do 2 czerwca. Do tej
pory studenci z Rzeszowa wygrali je dwa razy
– w 2015 i 2016 r. – Istotna jest niezawodność
konstrukcji łazika, jego wytrzymałość mechaniczna oraz właściwy dobór komponentów – objaśnia Patryk Figiel z ekipy LRT, student lotnictwa i kosmonautyki.
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Nasi studenci zmierzą się
z najlepszymi ekipami w czterech konkurencjach. Zespoły
studentów z 10 krajów będą musiały m.in. pobrać próbki gruntu do analiz, zebrać umieszczone na polu narzędzia, obsługiwać panel inżynieryjny w zepsutym urządzeniu, pokonać
trudno dostępne wzniesienia
terenu. – Nowym elementem
ostatniego zadania jest autonomia łazika. Ta funkcja pozwala
na samodzielne wykrywanie

 Edward SŁUPEK,

przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów

Dlatego też serdecznie prosimy o wsparcie naszego projektu w kolejnym głosowaniu,
które odbędzie się już w dniach od 23 kwietnia
do 22 maja. Wierzymy, że uda się zmobilizować wszystkich, którzy chcieliby umożliwić realizację sportowych ambicji naszym dzieciom
i młodzieży na nowoczesnym, funkcjonalnym
obiekcie.
Szczegółowe informacje, jak zagłosować na nasz projekt, są na stronie
http://junak.rzeszow.pl/rbo2019.
 Leszek REJUS,

prezes Klubu Sportowego Junak

i omijanie przeszkód, podążanie do celu według na żywo rozpoznawanych znaczników
i ustalanie na ich podstawie trasy – mówi Patryk Figiel.
Na zawody w Stanach Zjednoczonych
studenci PRz zabiorą nowy łazik – LegendaFot. Rafał Mazur
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Zatem u nas w miesięczniku nie bójmy
się wyrażać swoich poglądów nawet najbardziej ekscentrycznych. Wypowiedź jest zawsze wyrazem troski w sprawie, choćby była
trudna dla adresata.

Zespół Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej
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ter. – Legendary VI ma także nową konstrukcję
ramy zabezpieczającej moduły i sensory, która
nadaje kształt całemu pojazdowi. Właśnie tym
różni się od swoich poprzednich wersji – dodaje student lotnictwa i kosmonautyki PRz.
University Rover Challenge (URC) to
prestiżowe, międzynarodowe zawody łazi-

DOKTOR HINZE
Ambitny lekarz i społecznik
Andrzej Grzywacz

S

koro ten numer skłania
do podsumowań, warto
wspomnieć rzeszowskiego chirurga i społecznika
Romana Gustawa Hinze,
urodzonego w 1880 roku
we Lwowie, absolwenta medycyny na Uniwersytecie Lwowskim, który ukończył z tytułem doktora „wszech nauk lekarskich”.
Praktykował w szpitalach Lwowa, Stryja
i Zaleszczyk, skąd trafił do Rzeszowa. Łącząc
praktykę lekarską z działalnością naukową na
Uniwersytecie Lwowskim, we Wiedniu, Heidelbergu i Paryżu, wyspecjalizował się w anatomii, chirurgii, ginekologii i urologii. W 1913
roku został dyrektorem szpitala w Rzeszowie.

Roman Gustaw Hinze

Jego pierwszym zadaniem była modernizacja
i wyposażenie placówki w najnowsze sprzęty
m.in. aparat Roentgena. W czasie pierwszej
wojny światowej kierował szpitalami wojskowymi w Rzeszowie i Tarnowie, by po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nadal kierować
szpitalem w Rzeszowie.

W GOŚCINNYM JAROSŁAWIU
VI Podkarpackie Imieniny Krystyn

P

onad 100 Krystyn z Podkarpacia, Brodnicy, Ciechocinka,
Katowic, Lublina, Skierniewic, Torunia, Warszawy, a także ze Szwecji, Ukrainy i Węgier zjechało na
tegoroczne Podkarpackie Imieniny
Krystyn, odbywające się w Jarosławiu pod hasłem „Co ma piernik do
Krystyny”. Burmistrz Jarosławia
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Centrum Kultury i Promocji,
Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia i Jarosławskimi Amazonkami
przyjął solenizantki niezwykle gościnnie, przygotowując wiele atrakcji i niespodzianek. Poza corocznymi stałymi elementami programu, na który składa się msza
św., kolorowy korowód, akademia, bankiet
oraz zwiedzanie miasta, odbyła się uroczystość na scenie obok ratusza, podczas której
Krystynom życzenia składali Waldemar Paluch, burmistrz miasta, gen. dyw. Fryderyk
Czekaj, prezes Stowarzyszenia Honorowych
Podhalańczyków i Wiesław Buż, radny miasta Rzeszowa, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD. Życzenia i gratulacje na tę
okoliczność nadesłali: ks. bp rzeszowski senior Kazimierz Górny, europosłanka Elżbieta Łukacijewska, prezydenci miast: Rzeszowa
Tadeusz Ferenc, Przemyśla Robert Choma
i Krosna Piotr Przytocki. Odegrany został
hejnał, a burmistrz Jarosławia dokonał ko-

ronacji na królową Krystynę I prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, Krystynę
Leśniak-Moczuk. Jedna z najmłodszych solenizantek, Kristina Krammar z Ukrainy, swoim występem poderwała Krystyny do pląsów
wokół sceny. Prezes SKP nadała
godności Krystynianina Pierwszego i Naszej Krystyny.
Przed dalszym marszem korowodu prowadzonego przez Annę
Ostrowską i Wilhelma Orsettiego
Krystyny mogły zakupić pamiątki
na kiermaszu. W Miejskim Ośrodku Kultury kupiec jarosławski
Henryk Paszek z żoną Lidią Wiśniewską wręczał solenizantkom
pierniki w kształcie serc wykonane przez Wytwórnię Wyrobów

ków marsjańskich zbudowanych przez studentów. Rozgrywane są na amerykańskiej
pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu
bazy marsjańskiej MDRS.
 Piotr BIERNACKI
Dał się poznać jako filantrop, zdobywając amerykańskie leki i materiały medyczne
oraz otwierając bezpłatne ambulatorium dla
ubogich matek i dzieci. Zorganizował w Rzeszowie Oddział Towarzystwa Lekarskiego
i Koło Walki z Gruźlicą. Swoją rozległą wiedzę teoretyczną łączył z praktyką, stosując
nowatorskie techniki operacyjne i dzieląc się
doświadczeniami na łamach wydawnictw
medycznych krajowych i zagranicznych.
Do osiągnięć zaliczyć trzeba przeprowadzenie udanie jednej z pierwszych operacji na
otwartym sercu.
W roku 1938 wybudował nowy szpital
i kierował nim nawet w czasie okupacji hitlerowskiej aż do momentu aresztowania go
przez Niemców za pomoc żołnierzom podziemia. Po zwolnieniu prowadził prywatną
praktykę lekarską w swoim domu. Zmarł
14 czerwca 1946 roku. Szkoda, że nie ma
w Rzeszowie ulicy jego imienia.
 Andrzej GRZYWACZ
Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego.
Można było oglądać wystawę zdjęć „Każda
Krystyna to dziarska dziewczyna”, a na akademii prowadzonej przez Bernadetę Szczyptę i Pawła Srokę zaprezentowali swoje talenty
lokalni soliści i zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne i kabaretowe. Podczas bankietu w restauracji Coloseum wystąpiła z recitalem Krystyna Szydłowska z Teatru Muzycznego w Lublinie, rymowanki dla Krystynki odczytały autorki Krystyna Kasperkiewicz i Krystyna Łoboda, zaprezentowano
impresje filmowe z Balu Dworskiego, organizowanego przez hrabiego Macieja Stanisława
Lubicz Rąbalskiego, w którym uczestniczyły
Krystyny jako dwórki królewskie. Zwiedzanie zabytkowego miasta poprzedziło zapoznanie się z historią jarosławskiego opactwa,
gdzie zatrzymały się solenizantki podczas
obchodów swoich imienin. Krystyny uczestniczyły w akcji charytatywnej „Jarosławskie
Kilometry Dobra”.
 Prof. Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
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ry VI. Jego prezentacja planowana jest na początek maja. Nowy łazik posiada innowacyjny
projekt kół, które pełnią funkcję integralnego
amortyzatora. Wyposażony jest w pięć kamer
– cztery z nich zapewniają odpowiednią widoczność dla operatora, a pozostała służy do
analizy obrazu przetwarzanego przez kompu-
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NO I MAMY PROBLEM
Justice for Uncompensated Survivors Today
Bogusław Kobisz

PRAWO  OPINIE
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ważam, że cała awantura w Polsce i na
świecie w sprawie ostatniej
nowelizacji ustawy o IPN,
ujmując krótko w sprawie
nazwy niemieckie obozy
śmierci, ma chyba swoje źródło w Deklaracji Teresińskiej z 2009 roku. Deklaracja ta
została przyjęta na międzynarodowej konferencji w Czechach, na której dyskutowano
na temat zwrotu nieruchomości należących
przed II wojną światową do mieszkańców pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli zabici
przez Niemców. Wtedy porozumienie w tej
sprawie, wzywające do płacenia odszkodowań nie spadkobiercom, tylko organizacjom
żydowskim, podpisało 46 krajów, w tym Polska.
Tak się składa, że najwięcej nieruchomości po bezpotomnie zmarłych Żydach
znajduje się w Polsce. Platforma Obywatelska
i PSL, które wówczas rządziły, ani PiS, który
wówczas był w opozycji, nie nagłaśniali przebiegu Konferencji Teresińskiej i jej ustaleń
– dlaczego? Nikt nie nagłaśniał konsekwencji, jakie mogą płynąć dla obywatela Polski
z podjętej wówczas Deklaracji. Przez blisko
18 lat była cisza w tej sprawie – dlaczego?
Od dwóch lat PiS zaczęło kombinować przy
ustawie o IPN, dotykając kwestii żydowskiej,
a przy okazji ukraińskiej. Tłumacząc słusznie, że nie może być tak, aby mówiono publicznie czy pisano inaczej niż niemieckie
obozy śmierci, tylko że wprowadzono przy
tym jeszcze kilka innych zapisów powodujących szum informacyjny i sprawiających
wrażenie, że Polska chce, aby w ogóle nikt
nie mógł posądzać Polaków o jakiekolwiek
zbrodnie na Żydach. W świat poszły różne
tłumaczenia, przekłamania i obawy, zrobiła
się awantura.
Zanim prezydent zdążył podpisać
naszą ustawę, krytykowaną już na etapie
projektu zarówno przez Izrael, USA, jak
i Ukrainę, Amerykanie w grudniu 2017 roku
w swoim Kongresie przegłosowali kontrowersyjną ustawę o nazwie – Justice for Uncompensated Survivors Today. Na jej podstawie Departament Stanu USA oświadczył, że
będzie wspierał organizacje żydowskie, które
domagają się od Polski odszkodowań za mienie żydowskie bez żyjących spadkobierców,
przejęte na mocy polskiego prawa przez
skarb państwa. Amerykańska ustawa wynika właśnie z tzw. Deklaracji Teresińskiej, no
i to, co najważniejsze, kwota odszkodowania jest określona na 65 miliardów dolarów.
Naszą nowelizację ustawy o IPN na świecie
okrzyknięto jako zakłamującą historię i negującą Holocaust, sprzeciw zgłosił Kneset,
Europejska Unia dla Judaizmu Postępowego
i Związek Postępowych Gmin Żydowskich
w Polsce oraz wiele innych polskich i świa8

towych organizacji. Prezydent Poroszenko
wstrzymał poszukiwania i ekshumacje Polaków zamordowanych na terenie Ukrainy.
Wydaje mi się, że stare polskie powiedzenie,
które brzmi „nie ruszaj g..., bo będzie śmierdzieć” najbardziej tu pasuje.
Nie wiem dlaczego, ale dziwna cisza medialna obowiązuje w tej sprawie od 2009 roku.
My wchodzimy Amerykanom bez mydła
w Patrioty i robimy „łaskę” za obietnicę tarczy
antyrakietowej, a oni pokazują, gdzie jest nasze miejsce w szyku i kto tak naprawdę dla nich
się liczy. Do całej sprawy należy jednak podchodzić ze stoickim spokojem i pomyśleć, co
zrobić mądrze i prawnie skutecznie, żeby nas
nie ograno. Ustawę amerykańską musi jeszcze
„klepnąć” Senat i musi ją podpisać prezydent,
więc jest czas i pole do wyjaśnień i sporu, bo
ustalenia Deklaracji Teresińskiej miały charakter zaleceń, a nie konkretów rodzących jakiekolwiek zobowiązania.
Nasze państwo jeszcze pod nazwą PRL
od 1947 roku zaczęło rozliczać się z Żydami.
Rozliczyliśmy się, wypłacając odszkodowania, ze wszystkimi Żydami, amerykańskimi
też. Odszkodowania otrzymało rzekomo
przeszło 30 tysięcy byłych właścicieli nieruchomości, przeszło 30 tysięcy spraw jest
w toku. Polska jeszcze pod nazwą PRL wypłaciła Żydom spore odszkodowania. Niemcy jako NRF w wyniku zawartego z Izraelem traktatu w 1952 roku wypłaciły Żydom
łącznie ponad 60 miliardów marek. Polska
w 1960 roku zawarła umowę odszkodowawczą z USA, na mocy której zapłaciliśmy
amerykańskim Żydom 40 mln dolarów jako
całkowite rozliczenie za ich mienie pozostawione w Polsce. W umowie tej zapisano, że
po zapłaceniu tej kwoty „Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi
Polskiemu roszczeń ani popierał roszczeń
obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu
Polskiego o odszkodowania za majątek obywateli i osób prawnych pochodzenia żydowskiego przejęty przez Polskę”.
W 1997 roku polski Sejm uchwalił ustawę o zwrocie gminom żydowskim mienia komunalnego. Żydzi odzyskali wiele obiektów
publicznych. W 2010 roku z funduszu reprywatyzacyjnego wypłacono dla Żydów prawie
150 mln dolarów. Nie jesteśmy nic winni Żydom za ich majątki, odszkodowania zapłaciliśmy, dokonaliśmy wielu zwrotów. W wielu
przypadkach doszło nawet do nadużyć, jeżeli
chodzi o mienie pozostawione na ziemiach
odzyskanych – płaciliśmy w wielu przypadkach my i drugi raz płacili Niemcy. W wielu przypadkach osoby trzecie „wyłudzacze”,
podszywając się pod spadkobierców, uzyskiwały odszkodowania. Wielokrotnie zapłaciliśmy za gruz, bo budynki były zrujnowane.
Spora część nieruchomości była zadłużona
jeszcze przed wojną (obciążone hipoteki), po
wojnie długi wzrosły po odbudowach i remontach.

Sytuacja, w której organizacje żydowskie domagają się odszkodowań za mienie
bez potomków jest dziwna, dziwne jest też
to, że Amerykanie, nie uznając polskiego
prawa, sprzeciwiają się przejęciu takiego
mienia przez nasz skarb państwa, a wsparcie
retoryki, że Żydzi przedwojenni mieszkający
w Polsce stanowili jakąś odrębną grupę narodową ponad polskim prawem jest po prostu
nieporozumieniem. Oznacza to w rezultacie,
że Żydzi są traktowani nie jako polscy obywatele, tylko jako ludzie niezależni, posiadający specjalne prawa (jak na naród wybrany
przystało?). Nie mieści się to nie tylko w głowie, ale też w jakichkolwiek znanych, zrozumiałych i akceptowalnych ramach prawnych.
Amerykańscy Żydzi (a może Izrael?)
chcą, żebyśmy publicznie postrzegani byli
jako dłużnik i stale mieli poczucie winy. Jest
to „brudna” gra polityczna, w której Amerykanie stanęli po jednej stronie, jedynej „słusznej” stronie. Tu nie chodzi o to, żeby złapać
króliczka, tylko żeby go gonić. Amerykańscy
Żydzi nie zaatakowali nas bez zamysłu, coś
chcą na nas wymusić przy pomocy Trumpa.
Tak czy tak musimy stawić tym dziwnym zagraniom czoła. Ta nasza nowelizacja ustawy
o IPN tak naprawdę jest tylko pretekstem do
działań w znacznie ważniejszych dla Żydów
sprawach – tylko jakich?
Nie wiemy, czy strach przed potężnymi
graczami spowodował, że bez przygotowania
rzuciliśmy się w stronę Niemiec o „niewyliczone” reparacje wojenne, nie wiemy, czy to
był pomysł na kompensatę. Mało w tej sprawie wiemy, bo nikt nie raczy nas informować, tak jakby nas to nie dotyczyło.
Końcem listopada 2017 roku w Warszawie, w domu Jonny’ego Danielsa (Żyda
związanego z Polską) spotkało się na kolacji szabasowej kilku obywateli Izraela, nasz
premier Mateusz Morawiecki, wicepremier
Piotr Gliński, Adam Bielan, Jan Dziedziczak, Arkadiusz Mularczyk. Nie wierzę, aby
rozmawiano „o niczym”, zważywszy na rangę polskiej ekipy. Niestety, niewiele o tym
wiemy!
Wielu obywateli zawierzyło PiS, a jednocześnie
Jarosławowi
Kaczyńskiemu,
o czym świadczą wyniki ostatnich wyborów
w naszym kraju. Wielu ludziom spodobały
się hasła „niezależni”, „samodzielni”, „wstawanie z kolan”, podobać zaczęła się obietnica
„nie będą nam ani Unia, ani Niemcy dyktować, jak się mamy rządzić we własnym kraju”. Uwierzyliśmy w to, że wreszcie mamy
w USA potężnego sojusznika, który ochroni
nas przed Rosją i wszelkim innym „złem”,
wzmocni nasze bezpieczeństwo i pozycję
w Unii Europejskiej jak i na świecie. I co?
Totalna klapa, rząd nie radzi sobie zarówno
na krótkim, jak i długim dystansie w polityce zagranicznej. Wpadka za wpadką. Jak
na Zachodzie mają traktować premiera czy
ministra, wiedząc, że jeden jest przysłany
w ramach „eksperymentu” i że tak naprawdę nic z nimi wiążącego ustalić nie można,
gdy nie wykonają oni uprzednio „telefonu do
przyjaciela” (prezesa). Polityki zagranicznej
z tylnego siedzenia prowadzić się nie da. Ci,
co nas reprezentują, nie powinni dawać się
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nie szanujecie, nie przestrzegacie i dodatkowo
łamiecie własną konstytucję. A ponadto uważam, że nasz obecny i kolejne rządy powinny
szerzej informować obywateli komu, za co i ile
polski rząd płaci, bo to w rezultacie my przecież
jako obywatele płacimy i nie chcemy, by nasze

PRZYDEPTAĆ, ZAPOMNIEĆ...
Pomniejszanie heroizmu Mikołajkowów
Józef Ambrozowicz

P

rzez kilka stuleci społeczność
żydowska
Dębicy żyła w zgodzie
z polskimi sąsiadami i nikt
nikomu nie wadził. Teraz
kością niezgody stała się
pamięć po polskiej rodzinie ratującej Żydów
podczas hitlerowskiej okupacji.
Żydzi pojawili się w Dębicy w połowie
XV w. W XVII w. stanowili już znaczący odsetek ludności miasta. Ich napływ spowodował podniesienie się Dębicy z upadku, w którym tkwiła w owym czasie stagnacji i marazmu. Wzrost liczby Żydów spowodował
konieczność wybudowania nowej synagogi.
Odtąd, na długie lata, w Dębicy będą dwie
synagogi i... jeden kościół. Dwie wspólnoty
żydowskie w niewielkim mieście stanowiły
źdźbło w oku niejednego katolika, dlatego
dobrosąsiedzkie stosunki obydwu religijnych
społeczności zaczęły się psuć. Wprowadzono
zakaz wychodzenia Żydów podczas procesji
katolickich, zabraniano Żydom zatrudniania
chrześcijańskich służących oraz niedzielnego wyszynku alkoholu.
Pod koniec XIX w. Żydzi stanowili już
większość mieszkańców miasta i wtedy ten
stan osiągnął apogeum. Z czasem następowała tendencja spadkowa, co wynikało zapewne z przyłączenia do Dębicy kilku wsi.
W 1910 r. Dębica liczyła 4871 mieszkańców,
w tym 2113 Żydów, zaś w 1938 r. na 13 500
mieszkańców miasta (gwałtowny rozwój gospodarczy – COP) było ich 3375.
W okresie autonomicznym nie dochodziło do większych spięć między tymi
społecznościami. Poprawnie układała się
również współpraca samorządowa. Jak w całej Galicji, tak i tu, zastępcą burmistrza był
z reguły Żyd. Tradycję tę kontynuowano też
w odrodzonej Polsce. W radzie miejskiej
było zwykle ok. 30 proc. radnych pochodzenia żydowskiego. Miasto w swoim budżecie
uwzględniało dofinansowanie dla żydowskiej „Szkoły Tory”, remontu synagogi czy
łaźni. Podobna pomoc występowała ze strony gminy żydowskiej, która dotowała szkołę
powszechną, klub sportowy „Wisłoka”, a nawet... parafię katolicką. Świat dębickiego szetlu współgrał ze światem katolickiej ludności
miasteczka.
Do czasu. Do wojny
We wspomnieniach Żydów zamieszczonych w Księdze Dębicy (Sefer Dembitz, Izrael
1964) znajduje się idylliczny obraz miasta:

Leokadia i Aleksander Mikołajkowowie z synami
(fotografia z 1943 r. ze zbiorów Zbigniewa Szurka)

„Nie ma już Dębicy, naszej Dębicy. I nie ma
naszej »dobrej ziemi«, po której tak lubiliśmy
spacerować (...). Jakie cudowne były szabasy i święta w naszym mieście! Synagogi bet
midrasze (domy nauki – przyp. J.A.) pełne
wiernych. Modlitwy kruszyły mury (...). Któż
w Dębicy nie słyszał nocnego wołania szamesa: »Wstańcie Żydzi czcić Stwórcę«? Kto
w piątkowe popołudnia, tuż przed szabasem,
nie widział Żydów w pośpiechu idących do
łaźni, aby odświeżyć i obmyć się z codziennych trosk i móc godnie uczestniczyć w nabożeństwie w synagodze lub bet mitraszu?
(...) W pamięci pozostaje nam jedynie ciepły
dom rodzinny lat minionych, kolebka naszej
młodości”. (Tłum. Ireneusz Socha).
A Wojciech Wójcik, ps. „Dworzan”, autor książki pt. Zapach dymu, napisał: „Gdzie
się podziało tysiące Żydów, co rej wodzili
w naszym mieście? Co się stało z bogatym
Reichem, Ganzem, Brossem, u którego można było kupić najlepsze bielskie sukna? (...).
Gdzie jest Szus – piekarnia i hurt mąki?
Gdzie ciepła Noga, która kupowała kogutki u wylotu rynku od strony południowej?
Gdzie Grunspan i ten, co miał maleńki sklepik? Gdzie są dwie bożnice żydowskie? Gdzie
Than – bogaty rzeźnik, Taffet, bogaty Kanner, gruby Wurcel? Gdzie lekarze Sanhaus
i Milet, mecenasi Tewelowie, Mahler i Mahlerówny, Lejzor i Fink – handlarze ryb? Gdzie
piękne Żydóweczki? Gdzie setki biednych
i bogatych Żydów?”
Zagłada
6 września 1939 r. Niemcy wkroczyli
do Dębicy. W wyniku bombardowania miasta została zburzona synagoga staromiejska,
a nowomiejską hitlerowcy doszczętnie wypalili – zostały same mury. Zniszczeniu bądź
uszkodzeniu uległo wiele budynków użytecz-

dzieci kiedyś miały z tym problem. I na podsumowanie stare polskie powiedzenie: „Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi”.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

ności publicznej, m.in. słynne dębickie gimnazjum. Z początkiem 1942 r. na tzw. księżych łąkach Niemcy utworzyli getto. Znaleźli
się w nim nie tylko Żydzi dębiccy, ale także
przywiezieni z innych miejscowości regionu.
Przewinęło się przez nie
około 15 tysięcy Żydów,
których
sukcesywnie
wywożono, głównie do
obozu zagłady w Bełżcu.
Część Żydów rozstrzelano w lesie w pobliskiej
Wolicy, część wywieziono do krematorium
w Pustkowie.
Okupację niemiecką przeżyło w Dębicy 9
Żydów. Kilkudziesięciu
udało się przeżyć poza
Dębicą. Ta straszliwa
zagłada bynajmniej nie
Leszkiem i Andrzejem
odbywała się przy milczącej postawie Polaków. Trzeba pamiętać, że oni byli także ofiarami terroru, a jeśli nieśli pomoc Żydom, to
z narażeniem własnego życia, co było absolutnym bohaterstwem. Wśród rodzin, które
ukrywały Żydów pod swoim dachem, byli
m.in. Łubiejewscy, Kocórowie, Kostyrowie,
Kurosiowie, Ostafinowie. Ale może najbardziej spektakularnym przykładem heroizmu
w tym względzie było uratowanie przed
śmiercią 13-osobowej rodziny Reichów.
Zrobili to Leokadia i Aleksander Mikołajkowowie, którzy w 1930 r. sprowadzili się
do Dębicy i zamieszkali w domu przy ulicy
Kościuszki, gdzie mieścił się ośrodek zdrowia, tzw. ubezpieczalnia. On był lekarzem po
Akademii Medycznej we Lwowie, ona dyplomowaną pielęgniarką. Wobec braku lekarzy
Aleksander Mikołajków pracował w Dębicy
jako chirurg, okulista, ginekolog i położnik.
Ona organizowała również sierocińce dla
dzieci z biednych rodzin i pozyskiwała środki z kwest. W Dębicy urodziło im się dwóch
synów. Młodszy miał dwa lata, kiedy wybuchła wojna.
Któregoś dnia do doktora Mikołajkowa
zgłosił się uciekinier z getta, 13-letni Efraim
Reich. Znał doktora, gdyż przed wojną był
jego pacjentem. Na wieść, że ma się rozpocząć ewakuacja getta, pani Leokadia dała
małemu Efraimowi klucz od strychu i powiedziała, żeby ukrył tam tylu Żydów, ilu się da.
Chłopiec nocą wyprowadził stamtąd rodziców, dwie siostry, brata, szwagra, dwie kuzynki, wuja i ciotkę. Trzecia siostra, 19-latka, podczas ucieczki przez druty kolczaste
zginęła zastrzelona przez Niemców. Do tej
grupy udało się jeszcze dołączyć kuzynowi
z 3-letnim dzieckiem.
Do domu zamieszkałego przez Mikołajkowów zgłaszało się wielu pacjentów, mieściło się tu także biuro PCK. Było więc tłocz9
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ogrywać, ale muszą też pamiętać, że nie jesteśmy pępkiem świata.
Prezydent Trump na zarzuty prezydenta
Dudy, że Departament Stanu USA nie szanuje umów i nie uznaje polskiego prawa, mógłby śmiało odpowiedzieć: przecież wy też go



Kwiecień 2018, nr 4 150 Rok XIV

PAMIĘĆ



tak narażać na niebezpieczeństwo.
Odpowiedziała, że pamięta opowieść z Biblii, kiedy to Abraham
zapytał Pana Boga, czy może uratować Sodomę, gdyby znalazło się
50 sprawiedliwych ludzi. Pan Bóg
zgodził się, aby Abraham uratował
to miasto nawet wtedy, kiedy znajdzie się tam 10 sprawiedliwych ludzi. (...). Uznaję ją za swoją matkę...
Po przejściu na emeryturę
w 1966 r. Leokadia Mikołajków
wyjechała z Dębicy i zamieszkała
15 lat później
w Warszawie. Do Dębicy przyW 1960 r. w „New York Post”
jeżdżała zwykle w Święto Zmarukazał się artykuł Marii Fern
łych na grób swego męża. Zmarła
„Trzynaście osób na strychu”,
a w nim relacja rabina Brook- W tym domu (po prawej) od lipca 1942 r. do wyzwolenia w sierpniu 1944 r. 31 stycznia 2004 r.
W 1980 r. Aleksander Mikolynu Efraima Reicha, (tak!) tam- Leokadia i Aleksander Mikołajkowowie przechowywali na strychu, a później
tego chłopca z dębickiego getta. w piwnicy pod garażem, grupę 13 Żydów. W domu po lewej była siedziba łajków (pośmiertnie) oraz Leoka„Przez długich 9 miesięcy ukry- gestapo. Budynku Mikołajkowów już nie ma, został wyburzony rzekomo w celu dia Mikołajkowowa otrzymali tytuły Sprawiedliwych wśród Narowaliśmy się w piwnicy nieuży- poszerzenia chodnika
dów Świata. W 9 lat później tytuły
wanej od lat. Przez dwa tygodnie
te przyznano także ich synom, Andrzejowi
wiadomo nawet, kto ten pocisk wystrzelił –
pracowaliśmy – mój ojciec, doktor i ja – nad
i Leszkowi.
Niemcy, czy Sowieci.
przekopaniem zamaskowanego przejścia do
piwnicy. Doktor spał w nocy tylko godzinę.
Pamięć przywrócona
Spotkanie po latach
Zachowując ciszę, niemal gołymi rękami
i przydeptana
Pani Leokadia po wyzwoleniu nadal
musieliśmy wykopać korytarz pod garaW 2006 r. staraniem samorządu dębicpracowała w dębickich szkołach jako higieżem. Potem pewnej nocy przeszliśmy do
kiego z burmistrzem Edwardem Brzostownistka. Pamiętam, że w pierwszych latach
piwnicy, którą doktor uważał za schronienie
skim na czele uporządkowano i ukwiecopięćdziesiątych wygłaszała w mojej klasie
pewniejsze niż strych (...). Po 9 miesiącach
no skwer w centrum miasta w sąsiedztwie
pogadanki o tym, jak dbać o czystość. „Pani
gestapo zażądało klucza od garażu. Niech
domu, w którym działy się te niezwykłe wyMikołajkowowa” trajkotaliśmy, powtarzapan uprzątnie stąd wszystko w ciągu 24 godarzenia. U wejścia na skwer, przy głównej
jąc jej nazwisko, które wydawało nam się
dzin – rozkazali doktorowi. – Garaż jest nam
ulicy, stanął obelisk z tablicą upamiętniająśmieszne. Ani mnie, ani moim siedmio-,
potrzeby dla naszych samochodów. Tej nocy
cą bohaterstwo doktora i jego żony. Skwer,
ośmioletnim kolegom nie przyszło do głowy,
13 osób, stąpając na palcach, opuściło garaż
a właściwie rozległy plac, nazwano imieniem
że ta pani to prawdziwa bohaterka. Nie wiei przemknęło pojedynczo przez ogród dzierodziny Mikołajkowów. Tablicę poświęcił
dzieliśmy także, bo i skąd, że Urząd Bezpielący dom doktora od budynku gestapo. Młomiejscowy proboszcz w towarzystwie księży
czeństwa nękał ją, aby oddała te dolary, które
dzi pomagali starszym wchodzić przez okno.
z sąsiednich dębickich parafii. Plac wyglądał
dostała od Żydów, bo za darmo chyba by się
Stamtąd powoli, ostrożnie, z bijącym sercem
imponująco, tym bardziej że szczęśliwym
tak nie poświęcała. Nie pomogło zaświadi zaschniętymi wargami, torowali sobie drozdarzeniem losu u jego wylotu znajdowała
czenie wydane w 1948 r. przez Tymczasowy
gę powrotną na strych. W swej cierpliwości
się kompozycja przestrzenna autorstwa prof.
Komitet Żydowski stwierdzające, że ratując
i dobroci nasi katoliccy opiekunowie dorówAntoniego Hajdeckiego ofiarowana miaŻydów, czyniła to z pobudek humanitarnych
nywali świętym. Przez cały czas doktor lub
stu przez miejscową Wytwórnię Urządzeń
i całkowicie bezinteresownie. Władze miajego żona przynosili nam pożywienie – o 12,
Chłodniczych.
ły jej także za złe, że koresponduje z Żydao 2 w nocy, kiedy tylko mogli niepostrzeżenie
Podczas uroczystości Jacek Dymitrowmi w USA oraz że ukrywała przynależność
wyjść na strych. Nie było oczywiście toalety,
ski, wówczas nauczyciel, a dziś dyrektor
do AK.
tylko kubeł. Każdej nocy doktor znosił go na
Muzeum Regionalnego, podkreślając heroPrzez długie lata rodzina Reichów bezdół, nie okazując nawet cienia niechęci.
izm Mikołajkowów, zwrócił uwagę na godną
skutecznie zabiegała o przyjazd Leokadii
Nigdy nie okazali znużenia, nigdy nie
postawę innych mieszkańców miasta. NiejeMikołajków do Ameryki. Ich starania dotarwzięli od nas pieniędzy. Inni Żydzi również
den z nich musiał wiedzieć o kryjówce przy
ły nawet do Władysława Gomułki. W końcu
ukrywali się u chrześcijan, często jednak za
ulicy Kościuszki. Piekarnia Roztoczyńskiego
nowojorscy Żydzi dopięli swego i w styczniu
to płacili. Nie mogło być o tym mowy, jeprzekazywała doktorowi niesprzedany chleb.
1961 r. pani Leokadia stanęła na amerykańżeli chodzi o naszego doktora lub jego żonę
Czy piekarze nie domyślali się, po co mu tyle
skiej ziemi. Zapraszający zgotowali jej gorą(...). Państwo Mikołajkowowie przez cały
chleba?
ce i serdeczne przyjęcie. Miejscowa prasa piczas okazywali ratowanym dobroć i wzglęWydawać by się mogło, że po latach milsała nawet, iż przyjęcie to było wręcz królewdy należne gościom i w ciągu dwóch lat poczenia nastał w Dębicy czas prawdy i że paskie. Rodzina Reichów, bliżsi i dalsi kuzyni,
nosili koszty utrzymania 13 osób. Pomagali
mięć o tej szlachetnej rodzinie nie będzie zaznajomi i nieznajomi Żydzi przypięli się
nie tylko nam: fabrykowali fałszywe dokumazywana. A jednak… We wrześniu 2009 r.
pasami do karety z panią Leokadią i ciągnęli
menty, aby również i innym Żydom zapew(Dębicą rządził już inny burmistrz i inna
tę karetę ulicą Brooklynu przy wiwatujących
nić ocalenie. Ratowali dzieci żydowskie,
rada) podjęto decyzję o zburzeniu monumentłumach.
umieszczając je w polskich sierocińcach.
talnej rzeźby stojącej na Skwerze Mikołajko5 lutego 1961 r. w niedzielnym wydaniu
Każdego roku w dniu jego śmierci myślę
wów. Grupa dębickich artystów i architek„New York Post” ukazała się relacja Marii
o nim. Wierzę w życie pozagrobowe. Myślę,
tów opublikowała w tej sprawie list otwarty
Fern o wzruszającym spotkaniu ocalonych
że jest tam jednym z wielkich. Świat musi
z gwałtownym protestem. Grochem o ścianę.
Żydów z bohaterską Polką. – Ostatni raz –
w końcu stać się dobry, jeżeli są na nim tacy
Ówczesne władze Dębicy podjęły decyzję
powiedział rabin Reich amerykańskiej reludzie jak on”.
o pocięciu monumentu i wyrzuceniu go na
porterce – widziałem panią Mikołajków, kieZrządzeniem losu Aleksander Mikozłom. Plan był taki: w tym miejscu będą zady miałem 15 lat. Obecnie mam 34. Jestem
łajków zginął w dniu wyzwolenia Dębicy,
sadzone dęby katyńskie, a pod każdym z nich
ojcem i teraz rozumiem więcej. Zdaję sobie
23 sierpnia 1944 r., kiedy opatrywał rannych
znajdzie się tablica z imieniem i nazwiskiem
sprawę, jak wiele ona dla nas zrobiła. Spytapartyzantów Armii Krajowej. Odłamek poosoby z Dębicy lub powiatu dębickiego, która
łem ją, co ją skłoniło, aby dwoje swoich dzieci
cisku moździerzowego trafił go w serce i nie
no i to ułatwiało konspirację.
Tylko że tuż obok, dosłownie 20
metrów dalej, była siedziba gestapo! To, co się wydaje nieprawdopodobne, było faktem. Od
lipca 1942 r. do sierpnia 1944 r.
pod nosem gestapo państwo Mikołajkowowie przechowali w garażu i na strychu 13-osobową
grupę Żydów! Wszyscy przeżyli
i doczekali wyzwolenia.
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kość tych, którzy 74 lata temu zostali pomordowani nie tylko w Katyniu. Także tych, którzy 4 lata temu zginęli jakby w konsekwencji
tych zdarzeń. Bo historii nie da się rozerwać,
jedna sekwencja łączy się z drugą...
Słowa te zapewne nie wszystkim się
spodobały, bo memoriał został już trzykrotnie oblany farbą. Zaś wśród uczestniczących
w odsłonięciu memoriału była spora grupa
protestujących dębiczan. Trzymano transparenty, wyrażano sprzeciw. Protestował
syn Leokadii i Aleksandra Mikołajkowów,
pisząc, że zasługi śp. Lecha Kaczyńskiego są
innego rodzaju niż te, z którymi musieli się
zmierzyć jego rodzice, i że nie należy mieszać
tych historii. Protestowała nawet szefowa dębickich sybiraków, pisząc w liście do władz,
że nigdy nie pogodzą się oni z pomnikiem
akurat w tym miejscu.
Praktycznie nie ma już w Dębicy Placu
Mikołajkowów. Sam obelisk z tablicą „odcię-

TRZYMAJCIE KCIUKI

Rozmowa z Bogdanem Zającem, asystentem trenera
reprezentacji Polski w piłce nożnej Adama Nawałki
 Na początku składam
na Pana ręce gratulacje
wszystkim osobom, które
przyczyniły się do awansu do Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej, które odbędą się w tym roku w Rosji.
– Dziękuje w imieniu
wszystkich.
 Pamięta Pan zapewne dobrze początki pracy
z reprezentacją Polski, kiedy dołączał Pan do sztabu Bogdan Zając
szkoleniowego. Początki
nie były łatwe, lecz od tamtego czasu sporo
pozytywnych momentów dała nam reprezentacja Polski, m.in. udało się awansować
zarówno do Mistrzostw Europy we Francji
w 2016 r., jak i Mistrzostw Świata w Rosji,
które odbędą się w tym roku. Chyba jeszcze
żadnemu z polskich trenerów ta sztuka się
nie udała. Jak Pan ocenia ten okres?
– Są to lata, w czasie których wiele godzin spędziliśmy na pracy z drużyną, setki
powtórzeń wielu zachowań na boisku, wiele
rzeczy udało się wypracować. Zespół się rozwija. Awans do kolejnych imprez tej rangi
jest tego potwierdzeniem! Podchodzimy do
tego z pokorą, ale chcemy iść cały czas do
przodu i nadal czynić postępy.

D

 Pana synowie poszli
w ślady taty. Mateusz już
rozegrał nawet kilka spotkań w reprezentacji Polski.
– To prawda, synowie od małego pasjonują
się piłką, obydwaj są wychowani na Reymonta. Ale
w dorosłej piłce liczy się
tu i teraz, starszy Mateusz
już nie jest graczem Wisły
Kraków od dwóch lat, poprzez Podhale Nowy Targ
i Legionovię zdobywa doświadczenie. Od
lutego jest zawodnikiem Radomiaka, z którym walczy o awans do I ligi. Ostatnio był
kilka razy powołany na mecze reprezentacji
U-20, a przed rzeszowską publicznością w jesieni debiutował w spotkaniu ze Szwajcarią.
Młodszy Michał jest zawodnikiem juniorów
młodszych Wisły Kraków, gdzie się rozwija
i przygotowuje się do dorosłej piłki. Obydwaj
zawsze traktowali piłkę nożną jako pasję
i tak do tego podchodzą. Nawet jakiekolwiek
niepowodzenia nie powodują, by od tego
odeszli. Mają wsparcie w domu, bo zawsze
im pokazuję wady i zalety tego, co robią, to
jest wiele pracy i wyrzeczeń. Po prostu hartują się w trudnych momentach. W sporcie, aby

to” od placu, okalając go kostką brukową,
natomiast plac z dębami i memoriałem okolono owalem z kostki, żeby było jasne, że są to
dwie odrębne sprawy.
I kolejna „przykrywka” pamięci po
Mikołajkowach. 4 lipca 2013 r. Ostatni (?)
akt dramatu: rozebrano dom przy ulicy
Kościuszki. Tak, ten dom. Rozebrano nocą,
rzekomo żeby nie utrudniać ruchu zmotoryzowanym. Powód rzekomy: potrzeba poszerzenia chodnika, a powód prawdziwy: dom
zasłaniał widok na memoriał smoleński.
– Tu powinna była powstać – słyszę
w Dębicy – ekspozycja przedstawiająca historię rodziny Mikołajkowów. Tu mógłby
i powinien był być cel pielgrzymek z całego świata. I tu mógłby premier Morawiecki
przywozić delegacje zagranicznych dziennikarzy.
Mógłby.
 Józef AMBROZOWICZ
wejść na szczyty, trzeba troszkę pobłądzić po
górach, dolinach. Nawet jak się wpadnie do
dołu, to trzeba znajdować sposób, by wracać
na szlak prowadzący na szczyt, który zamierzamy zdobyć. Innej drogi nie ma! Zawsze
sobie tak żartujemy, że może kiedyś zagrają
w jednej drużynie, którą tata będzie prowadził. Czas pokaże…
 Zostało już niewiele czasu do inaugurującego spotkania z Senegalem, które zostało zaplanowane na 19 czerwca 2018 r.
o godzinie 17.00 w Moskwie. Czy wszystko
przebiega zgodnie z planem?
– Mamy plan, który realizujemy
tak, aby optymalnie być gotowym w dniu
19 czerwca…
 Jak Pan ocenia drużyny, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w grupie na mundialu w Rosji. Miał Pan okazję bliżej przyjrzeć
się tym drużynom: Senegal, Kolumbia, Japonia?
– Każdy z zespołów prezentuje swój
styl, każdy mecz będzie inny. Są to bardzo
mocne zespoły, które należą do najlepszych
na swoich kontynentach.

SPORT

poniosła śmierć w Katyniu. Opiekę nad drzewami zamierzano powierzyć uczniom dwóch
dębickich szkół. I tak się stało.
– Proszę was o dbałość o ten skrawek
ziemi, troskę o dęby i postawione tablice –
mówił do młodzieży ówczesny burmistrz
Paweł Wolicki. Ten skrawek ziemi był już
poświęcony innym osobom, ale o tym burmistrz jakoś zapomniał.
15 kwietnia 2014 r. na Skwerze-Placu
Mikołajkowów odbyła się kolejna uroczystość – odsłonięto Memoriał Smoleński.
Postument przedstawia odwrócony ogon
samolotu, na którym umieszczono wykonane z brązu popiersie prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Pozostałe ofiary katastrofy
zostały upamiętnione granitowymi tablicami umieszczonymi przy pomniku. Podczas
nabożeństwa, które poprzedziło uroczystość,
biskup tarnowski Andrzej Jeż powiedział:
– Memoriał ma przywrócić godność, wiel-

PAMIĘĆ
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 Na koniec chciałbym życzyć całemu sztabowi wraz z zawodnikami powodzenia na
Mistrzostwach Świata w Rosji, aby sprawili
sobie oraz nam kibicom sporo radości.
– Przyda się na pewno. Pozdrawiam
gorąco kibiców reprezentacji Polski z Podkarpacia. Trzymajcie kciuki! Ziomal z Jarosławia – Bogdan Zając.
 Rozmawiał Bartosz CYGANIK

MIŁOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w marcowych projekcjach
filmowych. Wszystkie pokazy zaplanowano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7.

Karnety miesięczne na cztery filmy w cenie
25 zł, a wejściówki pojedyncze na każdy film
po 10 zł.
9 kwietnia – W czterech ścianach życia, reż. Philippe Van Leeuw. Film produkcji
belgijski (2017). Ważny i potrzebny dramat

o wojnie domowej w Syrii, wymieniany jednym tchem z głośnym dokumentem Ostatni
w Aleppo.
16 kwietnia – Piękna i bestie, reż.
Kaouther Ben Hania. Thriller produkcji
tunezyjsko-francusko-szwedzkiej
(2017).
11



Kwiecień 2018, nr 4 150 Rok XIV


Wstrząsający dreszczowiec oparty na prawdziwych wydarzeniach
opowiada o młodej
kobiecie, która znalazła
się w nieodpowiednim
miejscu w nieodpowiednim czasie.
23 kwietnia –
Aria dla atlety, reż.
Filip Bajon. Dramat
obyczajowy, psychologiczny produkcji polskiej
(1979). Luźno potraktowana historia słynnego
zapaśnika Zbyszka Cyganiewicza (w filmie

Góralewicza) posłużyła za pretekst dla kina
kreacyjnego modernizmu. Słynny zapaśnik
uosabia z jednej strony nietzscheański kult siły,

TEATRALNE ZWIERCIADŁA

KULTURA  SZTUKA

F

atralna Talia z II LO w Dębicy dostała wyróżnienie publiczności, czyli widzów z ZS nr
1 w Rzeszowie.
Scenariusz spektaklu Sen mój, nie twój
członkowie Teatru Adamarek napisali sami
i samodzielnie wyreżyserowali, wskazując
na najważniejszą twórczą rolę w tym względzie Moniki Janiec, Sandry Matwij, Anny
Radomskiej i Zuzanny Bartuś. Widowisko
od początku zwróciło uwagę dojrzałością
młodych aktorów, którzy obcując na co dzień
w mediach społecznościowych, nie tracą
swojej wrażliwości. A przeżywając osobiste
tragedie, radzą sobie, mimo że nierzadko napotykają ostracyzm rówieśników, świadomi

estiwal odbył się 7 marca br. w Zespole Szkół
nr 1 im. A. Towarnickiego
w Rzeszowie. To już VII
edycja tych Podkarpackich
Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, przygotowana przez młodzież i dla młodzieży szkół
średnich. Za całą organizację odpowiadały
nauczycielki Małgorzata Tymczak i Urszula
Łubgan. Do udziału w „Zwierciadłach” zgłoszono pięć zespołów. Regulamin premiował spektakle przygotowane samodzielnie
przez uczniów. Jury pod
przewodnictwem aktorki
Jolanty Nord przyznało
główną nagrodę teatrowi
Adamarek z II LO w Rzeszowie i ten zespół będzie
reprezentował Podkarpacie w tegorocznych Ogólnopolskich
Spotkaniach
Teatralnych „Zwierciadła”.
Nagrodę zbiorową za aktorstwo otrzymały Młode
Dzielne Kuropatwy z Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie, a grupa te- Grupa Teatralna Adamarek z II LO w Rzeszowie

Fot. Anna Rejman

Elżbieta Winiarska

BARWY KULTURY
Na jubileusz 60-lecia

K

Waldemar Bałda

olejna książka z Agencji WyDzieje tej placówki, jej dorobek różnoraki i ważne miejsce nie
dawniczej Jota pt. Barwy kultury, napisana przez Waldemara Bałtylko w miejscowym środowisku,
BARWY ale szerzej w regionie podkarpacdę, a redakcyjnie opracowana przez
KULTURY
Józefa Ambrozowicza, jest nie tylkim i poza nim także, autor opisał
ko niezwykle wartościową pozycją
z właściwym mu talentem reporpod względem merytorycznym, ale
terskim i dbałością o istotne fakty.
i edytorskim. Bo też i redaktor AmDla gospodarzy miasta i gminy to
cenny prezent, którym mogą dzielić
brozowicz, założyciel i właściciel
Joty, to wytrawny i doświadczony
się z innymi, popularyzując swoją
wydawca, o czym świadczy kilkadziesiąt już
małą ojczyznę. Burmistrz Bogusław Kmieć
pozycji, zwłaszcza albumowych, tej oficyny.
docenia wartość tego wydawnictwa, bo
przez trzynaście lat pracował w tej placówce
Barwy kultury znakomicie i adekwatnie do
tytułu ujmują 60-letnie tradycje Miejskokultury. W opinii zamieszczonej w książce
w ostatnim rozdziale z dumą zatem wyraża
-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie
Małopolskim.
satysfakcję, że np. „Zespół Pieśni i Tańca RoBARWY KULTURY

ISBN 978-83-88174-72-8
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Waldemar Bałda

walki, witalności; z drugiej zaś
tak typowe dla fin de siècle’u duchowe rozdarcie i upatrywanie
sensu egzystencji w uprawianiu
oraz kontemplacji sztuki.
30 kwietnia – Ja Godard,
reż.
Michel
Hazanavicius.
Komediodramat biograficzny
produkcji włosko-francuskiej
(2017). Opowieść o konflikcie
miłości i twórczości. Losy JeanLuca Godarda, artysty, który na zawsze odmienił historię kina i określił jego kierunek
w XX wieku. 
zagrożeń przechodzą własną szkołę życia.
W tym przedstawieniu obok wymienionych
uczennic wystąpili jeszcze: Eliza Dubiel,
Roman Zając, Piotr Czech, Sebastian Pych,
Klaudia Czubocha, Kajetan Czudec i Dominik Lech. Ten spektakl to efekt pracy zespołu,
którym w szkole opiekuje się przecież Marta
Berwińska.
Teatr Młode Dzielne Kuropatwy zaprezentował Cynamonowy pył wg Brunona
Schulza w reżyserii Moniki Adamiec. To
zespół ze świetnym warsztatem aktorskim,
który zachwycił dojrzałością artystyczną.
Teatr Memłon pokazał spektakl pt. Pełnia
autorstwa i w reżyserii Piotra Spychały. Są to
jakby etiudy – taneczne, monologu, dialogu,
teatru cieni i niosą one ogólne przesłanie,
że pamięć nie pozwoli zapomnieć, bo świat
w obliczu problemów jest piękny. Grupa teatralna Fart, wykorzystując sztuki teatralne
Mirona Białoszewskiego, stworzyła spektakl
Bohater według scenariusza i w reżyserii Roberta Nowaka. Zespół stanął przed trudnym
zadaniem, reżyser starał się poprzez obraz
pokazać symbolikę połączoną z teatrem faktu i skojarzeń. Grupa teatralna Talia z Dębicy
zaprezentowała widowisko pt. Nikt mnie nie
zna. Była to modyfikacja dla potrzeb spektaklu twórczości Aleksandra Fredry, spotkanie
młodzieży z polską klasyką – interpretacja
i dialog.
 Elżbieta WINIARSKA
chy, Zespół Tańca Estradowego Blues czy kapela Paka Sędziszowa, kulturą tańca i śpiewu
umilają nie tylko nasze lokalne, ale również
międzynarodowe uroczystości”.
Książka starannie i bogato ilustrowana
archiwalnymi zdjęciami jest poniekąd albumem zarazem, który dokumentuje kulturę
sędziszowską od zarania tego ośrodka, gdy
zbudowano go w 1957 roku jako Powiatowy
Dom Kultury porównywalny architektonicznie i rozmachem z tymi w Mielcu czy Stalowej Woli, choć Sędziszów Młp. był wtedy
i jest nieporównywalnie mniejszy. Kreśląc od
korzeni kulturotwórczą, wychowawczą i misyjną rolę ośrodka jubilata aż po współczesność, na kartach tego wydawnictwa można
podziwiać ten godny naśladowania rozwój,
który jest świadectwem wartości, jakie niesie
kultura i tworzący ją ludzie.
 Ryszard ZATORSKI
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LUSTRACJA CZY DEMISTYFIKACJA?
P

isarstwo krytyczne Krzysztofa Masłonia
to jego walor, jest wyraziste i nacechowane aksjologiczne, autor nie boi się wartościowania, nazywa draństwo draństwem,
a postawy heroiczne naszych pisarzy potrafi
docenić, określa się jasno jako konserwatysta, ale – co budzi wątpliwości – miesza porządek biograficzny z porządkiem historyczno-literackim. Dużą wartością jego książek
jest styl popularnonaukowy, jasność
i klarowność wywodu, unikanie
żargonu polonistycznego, dzięki
temu trafią one do szerokiego kręgu
czytelników. Można w tym pisaniu
dostrzec pasję, która przyświecała
Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu,
w odbrązawianiu naszej literatury.
Czytając dyptyk Masłonia,
czujemy jednak przenikliwy wstręt
do polityki. Zapętlenie w tę pajęczą sieć, często na własne życzenie, z naiwności, ambicji,
z nadgorliwości, z wyrachowania, ze strachu,
z wygodnictwa, dla doraźnych korzyści, to obrazy, które sprawiły, że
nie przeczytaliśmy książki Masłonia jednym tchem. Przykładowo:
jakie znaczenie dla poezji Andrzeja
Bursy ma fakt, czy był on członkiem
partii, czy nie był? Dziś wiemy, że
pozostanie w historii naszej literatury współczesnej.
Książki te – co pozytywne
– prowokują do znanej od dawna dyskusji,
czy rację miał Czesław Miłosz, pisząc o zaangażowaniu literatów w porządek komunistyczny po wojnie „ukąszeniem heglowskim”, „zniewoleniem umysłów”, nawiązując
do tytułu jego głośnej książki? Czy rację ma
Gustaw Herling-Grudziński – ku tej opinii

skłania się raczej Masłoń – że było to zwykłe
tchórzostwo, materialna pazerność, wygoda
i chęć urządzenia się w nowej rzeczywistości
PRL-u?
W żadnym razie nie zamierzamy bagatelizować ciemnych kart naszej historii, rozgrzeszać katów w imieniu ofiar, z podłości
czynić słabości, z drani i zaprzańców – nieszczęśników. Po prostu nie ekscytuje nas czytanie m.in. o tym, kto się wykoleił,
kto fabrykował fakty ze swego życia,
czyja uczciwość była na pokaz, kogo
udało się złamać, a kto kluczył, grał
na dwa fronty, czyj bunt i protest
był spóźniony, kto stracił twarz, kto
rozliczył się półgębkiem, kto źle się
prowadził, a kto nie miał okazji do
zdrady.
Czy kiedy wymrą wszyscy
mocodawcy i sieć zależności porwie się doszczętnie, poznamy całą prawdę o czasach
i osobach? Być może nastąpi kolejny zabór
i zaborca zstąpi do piekieł, zrehabilituje i postawi na piedestał niektórych słusznie zepchniętych w mroki
niepamięci, a mieszkańców literackiego nieba uzna za potępionych.
Gloria i infamia to skłócone
siostry mieszkające pod jednym dachem. Świat wynosi niektórych na
szczyty, a potem z równą lubością
strąca ich do czeluści. Sława – bajka dla dzieci i dorosłych – kusi i otumania,
podczas gdy drzewa na nasze trumny rosną,
właśnie zostały ścięte lub już przerobiono je
na deski.
Zabieranie głosu w sprawach zasadniczych, jak życie ludzkie, cierpienie bliźniego,
fałszowanie dziejów narodu, kwestie sumie-

nia i prawa naturalnego, czy niesprawiedliwości społecznej, to obowiązek pisarza;
oczywiście, o ile ma o tym pojęcie. Ale schlebianie ustrojom, partiom i stronnictwom,
które mają w pogardzie człowieka i traktują
go instrumentalnie, jest niedopuszczalne.
Ciągłe przypominanie o żydowskim
pochodzeniu jest irytujące, jakoby ono wyjaśniało każdą zdradę, nikczemność, nieuczciwość. Z drugiej strony, Masłoń przypomina
(czy świadomie?), że dusza ludzka nie znosi próżni, że w każdą pustkę duchową – po
odejściu od wiary Ojców – wchodzi zło i sieje
i utrwala jeszcze większe spustoszenie.
Choć prawda boli i uwiera, to oczyszcza
i – dobrze ukierunkowana – wyzwala. Natomiast czerpanie z takich lektur satysfakcji
jest chore, a jeszcze bardziej szkodliwe – tuszowanie niechlubnej przeszłości.
Próba ośmieszenia autora Kołatki
i Przesłania Pana Cogito nie podziałała na
nas, bo arcydzielna twórczość Zbigniewa
Herberta to owoc męstwa na przekór siejącej
strach i popłoch bestii i słabości własnego jestestwa.
Jak już wiadomo, nie czytaliśmy Masłonia z wypiekami na twarzy. Towarzyszył
nam za to głęboki smutek i co rusz włączało
się światło ostrzegawcze. Bo ta publikacja to
ostrzeżenie i budząca grozę lekcja dla ludzi
pióra na wypadek powtórki z historii.
 Stanisław DŁUSKI
 Jacek ŚWIERK
Krzysztof Masłoń, Od glorii do infamii, Zysk
i S-ka Wydawnictwo, Wydanie I, Poznań 2015.
Krzysztof Masłoń, W pisarskim czyśćcu, Zysk
i S-ka Wydawnictwo, Wydanie I, Poznań 2017.

ALTERNATYWNE ŚWIATY I TOPOSY
W poezji i prozie poetyckiej Ani Ślemp

U

kazał się długo oczekiwany, chociaż
to dopiero debiutancki, tomik wierszy
i prozy poetyckiej Ani Ślemp Nie powiem.
Długo oczekiwany dlatego, że autorka dała już
się poznać ze swoją twórczością, wygrywając
i będąc wyróżniana w wielu konkursach literackich. Ale nie tylko, bo także w plastycznych
i muzycznych. Z tego powodu także jej twórczość literacka nie może być zupełnie oderwana od pozostałych pasji autorki, wszakże
tom roi się od rysunków, jej żywa plastyczna
wyobraźnia podsuwa toposy światów alternatywnych, dostrzec je może tylko oko wrażliwe,
wyposażone w dar „przemakania”. Jeżeli pisze: „Uderzam się w głowę/ Żeby wytrząsnąć
z niej siebie/ Tego chochlika który przekręca
wszystkie znaczenia” to świadczy o szczególnej samoświadomości samej siebie, swojego
potencjału, umiejętności grawitacji na strunie doświadczanego absolutu. Świadczy to też
o dojrzałości i precyzji języka zachowującego

umiar, ale i wykraczającego poza
przestrzeń zmysłów. Także wrażliwość muzyczna i aktorska widoczna w strofach autorki jest nie
tyle ucieczką w surrealizm, w abstrakcję, ale jest poszukiwaniem
ostatecznego wymiaru człowieczeństwa, duchowości, swojego
alter ego.
Opiekunami i konsultantami artystycznymi talentu młodej autorki okazali się Jan Tulik
i Stach Ożóg. Jan Tulik pisze:
„W większości utwory Ani Ślemp to proza
poetycka, która rozpisana na wersy, będące
przymiotem liryki, dałaby chyba osobliwy
poemat. W wielu punktach z tej prozy wyłania się swoista dramaturgia, gotowa do inscenizacji. Potwierdza to synteza form, jak
w sztuce teatru”. Stach Ożóg zaś podsumowuje: „Nadrzędną kategorią filozoficzną i for-

malną w tej wyobraźni poetyckiej
jest Człowiek – Natura. Relacje
pomiędzy tym, co się doświadcza
wyobraźnią, i tym, co istnieje naprawdę, są źródłem napięć między twórczynią a wyobraźnią”.
Anna Ślemp urodziła się
w Krośnie w 1997 roku. Jest studentką Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Jest
także absolwentką Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego
w Krośnie oraz Zespołu Szkół
Muzycznych im. I.J. Paderewskiego – także
w Krośnie. Tom wydano właśnie z pomocą
Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego.
Opieką redakcyjną zaś otoczyli ten projekt
Piotr Wójtowicz i Ewa Zajdel (ewica zajdels).
 Jan BELCIK
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Pisarstwo Krzysztofa Masłonia
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Panorama literacka Podkarpacia
POETYCKA AGORA
marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Światowy Dzień Poezji uczczono spotkaniem z poetami rzeszowskiego oddziału ZLP i promocją ich najnowszych zbiorów wierszy. Zaprezentowali swoje
tomiki Adam Decowski, Celina Depa, Mieczysław A. Łyp, Teresa Paryna i Edyta Pietrasz.
Można też było wysłuchać ich wierszy, jak
i innych poetów – Ryszarda Jaśkowskiego,
Haliny Kurek, Barbary Mazurkiewicz, Marka
Petrykowskiego, Wacława Turka i Mirosława
Welza. Poeci mówili o swojej drodze do wierszy, źródłach ich tworzenia, o genezie ostatnich książek. Podczas spotkania wielokrotnie
przywoływano wielkie postaci polskiej poezji:
Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Różewicza
czy Zbigniewa Herberta. Gościem specjalnym
był Łukasz Łyp, krakowski tłumacz. Żyjemy
w dobie kontaktów wirtualnych, nic jednak
nie zastąpi bezpośredniej poetyckiej agory,
aby dać się uwieść tym kilku słowom, w które
poeci ubierają najtrudniejsze ludzkie sprawy.
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 Józef STALEC
POŻEGNANIE Z ARCOROKIEM
marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym
w Mielcu, odbyła się promocja trzeciego tomiku poezji Barbary Augustyn Pożegnanie z arcorokiem. Poetka należy do Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego. Uroczystość zapoczątkowało trio gitarowe Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, pod przewodnictwem Jadwigi
Huber. Wybrane utwory z tomiku przedstawili
Anita Róg i Zbigniew Radłowski oraz przedstawiciele rodziny Augustynów. Poetka przedstawiła też wiersze ze swego najnowszego pomysłu
na kolejny tomik. W rozmowie o poezji uczestniczyli inni mieleccy literaci – m.in. Edward
Guziakiewicz, Joanna Kłaczyńska, Włodzimierz Kłaczyński, Izabela Trojanowska.
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 Zbigniew MICHALSKI

Stanisław Dłuski

Z

astanawia mnie to
zamiłowanie Polaków do martyrologii, stawianie się zawsze w roli
ofiary, „Chrystusa narodów”, codziennego cierpiętnictwa. A przecież
zwykła pozytywistyczna praca u podstaw
przynosi po latach wymierne efekty. Warto pokazywać ludzi, którzy bez znajomości,
popularnych „układów”, dzięki własnemu
wysiłkowi do czegoś ważnego doszli w życiu;
czy cierpimy na rodzaj narodowego sadomasochizmu? Rozumiem, ważna jest znajomość
własnej historii, ale nawet u Sienkiewicza
znajdziemy nie tylko „Trylogię”, lecz też
uniwersalne „Quo vadis” czy „Rodzinę Połanieckich”. Mamy też Gombrowicza, który
upomina się o człowieka w Polaku. W sumie
to chodzi o fundamentalną odpowiedź, czym
jest dla mnie Sens życia, w czym go znajduję,
w biczowaniu, a może manii wielkości, czy
w dążeniu do wyższego Dobra?
14

WIOSNA LITERACKA
ODK Karton RSM odbyła się 23 marca
I Podkarpacka Wiosna Literacka. Na
scenie tego dnia wystąpiło wielu poetów i prozaików, m.in. Marta Pelinko, Janina Ataman-Gąsiewicz, Marek Petrykowski, Tadeusz Masłyk, Wiesław Hop, Dorota Kwoka, Jerzy Stefan Nawrocki,
Radovan Brenkus ze Związku Pisarzy Słowacji,
twórcy z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury: Barbara Śnieżek, Stanisława Bylica,
Ewelina Łopuszańska, Maria Rudnicka, Józef
Pałac, Emilia Wołoszyn (jej 50 grafik zaprezentowano gościom podczas spotkania) i Stanisław
Kornasiewicz z Leżajska. Spotkanie prowadzili

W

NIEBIAŃSKIE POŁONINY
marca na cmentarzu w Cisnej odbyła
się smutna uroczystość odprowadzenia prochów na wieczną Niebiańską Połoninę
znanego poety z Bieszczadów Ryszarda Szocińskiego. W pogrzebie uczestniczyli jego przyjaciele, znajomi, ludzie gór, przewodnicy turystyczni, artyści, poeci i sympatycy poezji – także
tej Ryszarda – z całej Polski, zakochani w Bieszczadach, Połoninach i atmosferze wolności.
Ryszard Szociński urodził się w 1947 roku
w Urzędowie (woj. lubelskie). Jako poeta debiutował w 1959 roku w gdańskim tygodniku
„Stoczniowiec”. Od 1970 roku mieszkał w Bieszczadach, gospodarował jako osadnik w Strzebowiskach. Swoje wiersze drukował w regionalnej
prasie, prezentował recytując w radiu i rzeszowskiej telewizji. W 1997 roku Lubelskie Bractwo
Literackie wydało pierwszy tomik jego poezji
pt. Wędrowanie. Ukazały się także inne tomiki,
m.in. Idąc przez Bieszczad, Jako ptaki Bieszczadu, Tańcząc Bieszczadem, Wiatrem z Połonin,
Jest gdzieś taki świat. A w 2003 roku na festiwalu Bieszczadzkie Anioły miał swoją premierę
pierwszy zbiór opowiadań – Bieszczadzkie przypadki. Ryszard Szociński znany był ze swojej
galerii Atamania Bieszczadu, gdzie sprzedawał
m.in. bieszczadzką poezję i słynne bieszczadzkie dusiołki.
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Marta Pelinko, członek ZG ZLP i Józef Tadla, kierownik DK Karton. Muzycznym akcentem był
występ Joanny Kaminickiej i Anastazji Rzucidło
z PSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.
 Jerzy S. NAWROCKI

Zmarł 25 marca 2018 roku.
Ze środowiska rzeszowsko-krośnieńskiego w uroczystości pogrzebowej udział
wzięli koledzy literaci Zbigniew Habrat, Marek Petrykowski, Wacław Turek oraz niżej
podpisany.
 Jan BELCIK
Marek Petrykowski poświęcił Ryszardowi
wzruszający wiersz:
Nagie drzewa na Żubraczym
Pamięci Ryszarda Szocińskiego
Wielki kamień, mówili, jeszcze daleko,
za nocnym deszczem nad Cisną.
Wielki kamień z deseniem białego gejzeru.
Został proch,
linia rozpadu,
brzeg ciepłego powietrza.
Jeszcze nikt z nas nie był tak biały.
Jaki kamień znalazłem na ciele Bieszczadu?
Wiersz? Wazę, w którą trafiała wyobraźnia?
Poetę, który stał w oknie,
nagie drzewa na Żubraczym?

KARTKI Z PAWLACZA (54)
Szukam w moim pisaniu właśnie tej „esencji”, która stanowi o naszym człowieczeństwie, o wielkości, ale bez romantycznego
bohaterstwa. Ilu zwykłych ludzi codziennym
trudem buduje więcej niż panowie politycy,
którzy walczą „na noże”, i po co?, jak pisał
Norwid: „wszystkich groby nas zrównają”. Obca nam jest refleksja egzystencjalna
i eschatologiczna, która dominuje np. w poezji Władysława Sebyły (1902–1940), autora
„Pieśni szczurołapa”.
***
zisiaj prawie wszyscy narzekają na brak
czasu, a przecież „czas” cały czas jest,
płynie, chwyta nas za gardło, kiedy biegniemy od człowieka do człowieka, nie poświęcając mu uwagi, namysłu, refleksji. Zatrzymać
się. Posmakować każdą chwilę. Pokontemplować. Simone Weil, wybitna francuska
myślicielka, twierdziła, że skupienie jest formą modlitwy. Ale jak tu się skupić na drugim
człowieku, na rozmowie z bliźnim, na sobie,

D

na drzewie czy kamieniu, kiedy wiecznie nie
ma czasu na „czas”?! Powiedziałem gdzieś
ostatnio mojemu lekarzowi, że poza godzinami pracy żyję właściwie poza czasem, jak
spotykam się z bliskim człowiekiem nie patrzę co chwilę nerwowo na zegarek, którego
zresztą nie mam… Lekarz mi oczywiście pozazdrościł, ale jego usprawiedliwiam, bo ma
dużo cierpliwości i czasu dla swoich pacjentów. Udało mi się takiego lekarza znaleźć,
i to w ramach normalnego ubezpieczenia.
Więc już nie mówmy, że wszystkiemu jest
winien „brak czasu”, to kwestia nas samych,
naszych uczuć, psychiki, emocji. No i dobrej
woli, bo przecież od innych też oczekujemy
uwagi i troski. Czułości, której nie da się
kupić na targowisku próżności. Więc namawiam Cię, przyjacielu, zatrzymaj się, inaczej
zabraknie Ci oddechu. Życie nabierze wtedy smaku, kiedy przestaniesz narzekać na
wieczny „brak czasu”. Będziesz bliżej Nieba.
14.03.2018

Jadwiga Kupiszewska

Z

wykształcenia biolog (absolwentka
UJ), z zamiłowania malarka, poetka,
animatorka kultury. Zakochana w Rzeszowie. Opublikowała: Wieniec dożynkowy, Jestem Rzeką (2009) [współautorka],
Moja Bernardyńska (2009), W prześwicie
wieżowców (2010), Karnawałowy Olimp
(2010), Makagigi (2011), Zostawić dzień
(2012), Nie rozbieraj tęczy (2013), Co mówią ulice Rzeszowa (2014), …i nagle znikasz w ciemnych obłokach (2015).
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P

oetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury. Opublikowała tomiki
poezji: Otwieranie róży (2008), Jestem
(2008), Na skrzydłach wiatru (2009), Za
progiem (2010), Zamknięte w kufrze (2011),
Wodospadem (2013). Współautorka książek: Jestem Rzeką (2009) [z Jadwigą Kupiszewską i Adamem Jańcem] oraz Zobaczyć
Rzeszów i... (2009) [z Bogusławem Kotulą]. Ze Stachem Ożogiem nagrała ponad
50 płyt z poezją swoją oraz innych osób.
Członkini Związku Literatów Polskich.

Początek
Przesileniem wiosny
muzyka tworzyła rodzaj przyjemności
patrząc na potyczkę kretowisk od góry
Padająca mokrość
rozbudziła w larwach neotenię

Na zakręcie 1
Ranę w chropowatości
pozostawił przydrożny anioł
Skryła się cieniem milczenia
Dlaczego motorynka
wpadła kołami niebios
Skrzydła liści sklejają czas
zwiędłymi kwiatami
płaczącymi suchością

Horyzont
Na horyzoncie dogorywała klatka
Oko kanarka sięgało daleko
wraz z trzepotaniem
przedśmiertnego serca
Lakierki krat
zatrzymały klucze
Pozostała linia wolności
poza zasięgiem śpiewu

Biel jaśminowa
Zakwitły jaśminy
przyniosły zapach
dziadkowego sadu
Wyruszam w miasto
w samotność Norwida
w ciszę milczenia
delikatnych płatków
Ktoś wyciął krzew
za rogiem kamienicy
nie odnajdę wspomnień
opadły bielą
utraconych lat
Kamienne ulice
odpowiedzą echem
nie zakwitnie wiosną
jaśminowy krzak

Zapach wiosny
Ten spacer
był wyjątkowy
poczułam zapach
odmrożonej ziemi
śnieżyczki białe
zbudziły się pierwsze
jak resztki śniegu
lśniły w szarej grudzie
rozpowiadały
drzewom
otulonej róży
że zbliża się wiosna
i dość już spania
w zimowej pościeli

Ślady łez
Czas stanął
za pękniętą ścianą
odgrodził stopy
drzwiami
którymi wejść
już nie zdołam
Kruche wspomnienia
zatarły mokre od łez
ślady
Zawiłą ścieżką
podążam dalej
zapachem łąki
błękitnego sadu
który zatrzymał
smak
urodzinowego
tortu

Muzyka galopu
Do wiosny jeszcze daleko
przez zimne niebo
przedziera się słońce
na Połoninach wiatr
pędzi szalony
rozwiewa grzywy
sylwetkom Pegaza
faluje bielą
odcieniem kasztana
i miesza barwy w strofach
mego wiersza
Przestrzeń otwiera
zapachem łąki
szumem samotnej
wysokiej jodły
rytmy galopu
dzikich
końskich kopyt
Jeszcze daleko
do świtu za wzgórzem
z mgieł się wyłania
muzyka kolorów
i na mozaice palety
malarza
utrwala ciszę
kwitnącej łąki
na skrzydłach wiatru
i w oczach Pegaza

Światło
Na pokryte kurzem
witraże
padł słońca promień
Wędrował Imionami
Świętych
Blaskiem otoczył
Krzyż
rozpostarte ramiona
W alegoriach męki
purpurowa czerwień
spływała kroplami
w konfesjonale
prawdy
Cierpiała
za grzechy

Poezja

Dorota Kwoka
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Ania Ślemp

Jerzy Gronkiewicz
Bieszczady na gitarę
i cztery pory roku

jestem

W Bieszczadzie dobrze się grywa bluesa
gitarą na cztery pory roku
na strunach trzcin i w cienistych głuszach
z świszczącym wiatrem co wieje z boku

U

rodziła się w Krośnie w 1997 roku. Jest
studentką Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestniczka
i laureatka konkursów literackich, plastycznych i muzycznych. Debiutowała zbiorkiem
wierszy i prozy poetyckiej pt. Nie powiem
(2017).

Poezja

		***
Uderzam się w głowę
Żeby wytrząsnąć z niej siebie
Tego chochlika który przekręca wszystkie
znaczenia
Wyrywam myśli z cebulkami
A potem – głupia – sadzę w osobnych doniczkach
I patrzę łapczywie jak się rozwijają
Samowolnie
Myśli rosną plączą się pod nogami
Krzyczą o uczesanie...
Niby wierzę w wolność
Ale całe życie siedzę
i splatam włosom warkocze

U

r. 29.09.1965 r. w Jaśle,
lekarz. W 2008 roku
wydał pierwszy tomik poezji
dla dzieci pt. Pośród skałek,
a w 2016 tomik dla dorosłych
Moja Droga. Do części swoich
utworów komponuje muzykę.
Jego utwory i piosenki można
odnaleźć na portalach Facetbook i YouTube.

		***
Jestem martwa.
No mówię ci przecież, że jestem martwa;
nie zaprzeczaj.
Z martwymi się nie kłóci
Ani się o nich źle nie mówi.
Nie poddaje się w wątpliwość...
Chyba że umarli wieki temu.
W życiu każdego człowieka jest taki moment,
kiedy jest idealny
– przez pięć lat po śmierci.
Potem znów wszystko wraca do normy.
No dobra, niech będzie – chcę być martwa.

jestem
przyjaźni gestem
wzruszeń kałużą
duszą
jestem
malarzem westchnień
ptaka wolnością
wiosną

Bieszczady gramy na cztery ręce
dwie pary oczu i zmysłów siedem
w zielonosinych wierzby warkoczach
gorącym słońcem spragnieni siebie
Na brzegu Soliny stara ławka
dwa miejsca dwa serca i gitara
w szuwarach nam pachnie melancholia
co żagle usypia i zniewala
W tym miejscu siedzimy wczesną wiosną
jesienią i kiedy się nam zdarzy
miłość śpiewamy pieśnią radosną
chociaż blues smutny nas tu wymarzył

jestem
gitary brzmieniem
kochankiem muzy
w podróży
jestem
lekarzem istnień
cierpienia drogą
trwogą
jestem
tak jestem jestem
myśli szelestem
jestem

Ryszard Szociński

O nieznanym
tajemniczym akcie
I ten dziwny spokój.
I to zdziwienie, że to nie dziwi, że nie boli,
nie tak jak powinno
nie tak jak mogłoby
wszystko sprowadzić do tej jednej
linii
dwóch
trzech
ale im więcej linii, tym więcej,
dziwnie,
spokoju.
Byłoby.

Preludium pląsań dżdżu na Solinie
ćwierkanie ptaków i śpiew poety
pluskanie rzek i huk wodospadów
po zapach snu upojnej kobiety

jestem
myśli szelestem
lipowym kwiatem
latem

U

rodził się w 1947 roku
w Urzędowie (woj. lubelskie), zmarł 25 marca 2018 r.
Mieszkał od 1970 r. w Bieszczadach w Strzebowiskach. Poeta
wydał m.in. tomiki wierszy
Idąc przez Bieszczad, Jako ptaki Bieszczadu, Tańcząc Bieszczadem, Wiatrem z Połonin,
Jest gdzieś taki świat oraz zbiór
opowiadań Bieszczadzkie przypadki. W swojej galerii Atamania Bieszczadu oferował m.in.
bieszczadzką poezję i słynne
bieszczadzkie dusiołki.

poszukiwania

danse macabre

może mi kilka daruje Pan lat
bym
mógł ocalać swoją duszę
być może
inny będzie świat
gdy
w wieczność samotnie wyruszę

tańczę
ze smutkiem duszy mojej
do tańca
gra mi Bies i Czad
mojego ciała nic nie wzruszy
i zobojętniał
cały świat

gdy
już nakarmię swoje ego
galaktyk
i harmonii pyłem
i Głos usłyszę ten
dlaczego
na ziemi
między wami byłem

plątam się w tańcu
odlatuję
przede mną mgła
a za mną czas
umiałem kochać
dziś nie umiem
jestem jak chmura
lub to głaz

to skłonię przed Nim
czoło dumne
podam
swą duszę pełną strachu
i
po raz drugi jeszcze umrę
by zostać
na wszechświata dachu

tańczę
a żal na werblu gra
śmieje się ze mnie czas idiota
bo
tak mi blisko jest do dna
a ręki
nikt mi już nie poda
lub to
wyciągnie do mnie rękę
pełną kielicha i rozpaczy
poda
pomyśli
jestem dobry
i cały świat niech to zobaczy

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl

DRAMATYZM TAMTYCH DNI
„Symfonia Światła” w Rzeszowie

Andrzej Szypuła

w swej wymowie i wyrazie, inspirowanego
tragedią smoleńską, przed którą ciągle stajemy zdumieni i poruszeni, oddając hołd pao roku w Wielką
rze prezydenckiej i najlepszym elitom naszej
Środę
Filharmonia
ojczyzny, którzy zginęli w Smoleńsku. Mówił
Podkarpacka im. Artura
o tym przed koncertem marszałek wojeMalawskiego w Rzeszowództwa podkarpackiego Władysław Ortyl,
wie, za pomocą ważkich
ofiarowując artystom kosz biało-czerwonych
i głębokich dzieł powstakwiatów.
łych na przestrzeni dziejów, wprowadza nas
Inspiracje twórcze, kompozytorskie są
w klimat Wielkiego Tygodnia. Tym razem,
nieraz bardzo różne. W wypadku Symfonii
28 marca 2018 roku, w dużej sali koncertowej
Światła mamy do czynienia z autentycznym
usłyszeliśmy dzieło współczesne, powstałe,
przeżyciem duchowym twórcy, który nie
jak sam kompozytor Stanisław Fiałkowski
waha się użyć słów serdecznych, głęboko papowiedział, około półtora roku temu z potriotycznych dla określenia swoich intencji
trzeby serca.
i zamysłu twórczego. Dyrektor filharmonii
„Poszczególne części Symfonii: Cisza,
prof. Marta Wierzbieniec mówiła we wproModlitwa za Nich, Nadzieja – Pod Górę,
wadzeniu do koncertu: „A światłość wiekuKrzyk, Polska – to moje emocje, których
ista niechaj im świeci”. Ta religijna konstadoświadczyłem, stojąc 16 godzin w kolejce,
tacja określiła nastrój spotkania, daleko wyaby oddać ostatni hołd parze prezydenckiej
kraczającego poza sferę doznań muzycznych.
– Marii i Lechowi Kaczyńskim. Z potrzeby
Powstało dzieło nadzwyczaj zwarte
serca, każdym dźwiękiem, każdym akordem,
w swej wymowie, przejmujące, bez zbędnestarałem się oddać dramatyzm tamtych dni”
go patosu, jakby kompozytor chciał wyrazić
– mówił kompozytor.
emocje całym sobą, całym swoim jestestwem
Warto dodać, iż w Symfonii Światła wy– artystycznym, ludzkim, pełnym pokory
korzystane zostały fragmenty tekstów papieża
wobec wyroków Opatrzności. Odebrałem
Innocentego III, Leszka Długosza, Danuty GaSymfonię Światła jako formę mszy czy liturłeckiej-Krajewskiej i Świętego Jana Pawła II.
gii, gdzie każde słowo i każdy dźwięk jest
I tak Rzeszów stał się miejscem prapodporządkowany służbie, posłudze, funkwykonania dzieła niezwykłego, głębokiego
cji publicznej w swym duchowo-religijnym wyrazie.
Odniosłem wrażenie, że
uczestniczyliśmy w sali dużej filharmonii w niezwykłym misterium pamięci
i modlitwy w najczystszej
służbie Bożej. Mamy tu do
czynienia, jak pisał o muzyce religijnej Bohdan Pociej, z faktem „zestrojenia
percepcji muzycznej z aktem religijnej natury – z liturgiczną intencją i modlitewnym przesłaniem komMaestro Stanisław Fiałkowski z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej
pozytora”.

C

Poruszony do głębi rzeszowskim prawykonaniem Symfonii Światła Stanisława
Fiałkowskiego, przymykałem oczy i myślałem o tajemnym, osobistym przeżywaniu
i zapisywaniu w partyturze intencji twórczych kompozytora, które chciałby on przełożyć na wrażliwość i kompetencje odbiorcy
czy odbiorców zgromadzonych w konkretnym miejscu i czasie. Z przekonaniem mogłem stwierdzić, że zarówno wykonawcy, jak
i słuchacze dali się porwać intencjom twórcy.
To chyba największa tajemnica sztuki, którą
sam kompozytor nie do końca pojąć może.
To święty ogień sztuki, niepojęty i nieodgadniony, do którego możemy tylko próbować
się zbliżyć i ogrzać zziębnięte dusze…
Ta pokora zdawała się towarzyszyć
twórcy, który podjął się jakże trudnego zadania – wyrażenia językiem muzycznym
i literackim (teksty) wydarzeń, które w świadomości naszej, osobistej i narodowej, trwają
i trwać będą przez pokolenia. Dzieło porusza
spoistością formy, równowagą środków wyrazu, bez popisowych arii, pieśni czy solowych partii instrumentów, ukazując tragedię
całym dźwiękowym, wręcz jakby organowym diapazonem przejmującym wołaniem:
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Zrozumieli to muzycy Orkiestry, Chór
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego starannie przygotowany przez Bożenę Stasiowską-Chrobak, soliści usytuowani
w głębi sceny – Aleksandra Orłowska, Ewa
Uryga i Tadeusz Szlenkier, wszyscy pod
wprawną i wyrazistą ręką dyrygenta Łukasza
Wódeckiego z precyzją i pietyzmem realizujący każdą frazę, każdy akord, każdą nutę,
z idealną wręcz czystością, jakością brzmienia, precyzją rytmiczną. Albowiem, jak pisał Artur Malawski, „w prawdziwym dziele
sztuki trudno rozróżnić, co jest rzemiosłem,
a co emocją”.
Starannie wykonane, przejmujące dzieło przechodzi do historii, choć zapewne żyć
będzie nadal swoim życiem. Myślę, że długo pozostanie w naszej pamięci. Zarówno
kompozytor, jak i wykonawcy włożyli w jego
wykonanie w Rzeszowie swoje serca i dusze,
każąc zamyślić się nad ponadczasowym znaczeniem i posłannictwem sztuki.
 Andrzej SZYPUŁA

CUDZE CHWALICIE, MONIUSZKI NIE ZNACIE
Twórca polskiej opery narodowej

Jerzy Dynia

T

o sparafrazowane porzekadło przypomina, jak kompleksy zbliżone do prowincjonalnych
wielokrotnie krzywdziły
rodzimą twórczość, wielbiąc zagraniczną tandetę.
Klasycznym wręcz przykładem jest zmarginalizowana twórczość Stanisława Moniuszki, obok Fryderyka Chopina uznanego za

najwybitniejszego polskiego kompozytora
tworzącego w XIX wieku. Ze względu na niedostępność większości jego utworów, ciągle zbyt mało znana jest twórczość tego polskiego kompozytora. Jaka jest nasza wiedza
o nim? Że twórca polskiej opery narodowej,
że Halka, że Straszny dwór, no może jeszcze
Flis. A ponadto śpiewniki z pieśniami do domowego śpiewania.
Urodził się w okolicach Mińska w miejscowości Ubiel 5 maja 1819 roku, w czasach, kiedy naród polski był ciemiężony przez zaborców.

Kształcił się muzycznie w Warszawie, Berlinie.
Później na 18 lat osiadł w Wilnie, gdzie rozpoczął ożywioną i wszechstronną działalność
muzyczną. Wcześnie rozpoczął komponowanie
„ku pokrzepieniu serc” pieśni na głos z fortepianem do wykonywania w polskich domach.
Dzięki temu, że skomponował ich 278, w zdecydowanej większości zebranych i wydanych w 12
Śpiewnikach domowych, służyły one w dużej
mierze podtrzymywaniu polskości, rodzimego
języka, często wypieranego przez modny wówczas język francuski.
15
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Powodzenie tego przedsięwzięcia sprowokowało Moniuszkę do zainteresowania
się operą. Miał już wówczas doświadczenia
zdobyte podczas wyjazdów do kilku europejskich ośrodków silnych muzycznie. Efektem spotkania z warszawskim poetą i jak się
okazało librecistą Włodzimierzem Wolskim
była pierwsza dwuaktowa wersja opery Halka, nazywana wówczas wileńską z tej racji, że
właśnie w Wilnie odbyła się w roku 1848 jej
prapremiera. Po przetworzeniu jej na czteroaktową została wystawiona w Warszawie
w dziesięć lat później, wzbudzając wśród widowni entuzjazm. Wydarzenie to dało mu
stanowisko pierwszego dyrygenta Opery
Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Właśnie 1858 uważany jest za rok narodzin
opery narodowej.
Niezwykła żywotność, a także wyjątkowy talent sprawiły, że jego dorobek twórczy
jest o wiele bogatszy niż powszechnie znany.
Składa się na niego 10 oper oraz 2 niedokończone, 2 kwartety smyczkowe, 3 balety (!), aż
6 operetek, a ponadto 2 uwertury, 1 msza,
no i dziesiątki pieśni. Warto wiedzieć, że
w swym bogatym życiu aktywny był również
z żoną Aleksandrą Müller, stając się dziesięciokrotnie ojcem. Zmarł w Warszawie na zawał serca 4 czerwca 1872 roku w wieku 53 lat.
Niestety, większość dzieł tego kompozytora
przez wiele dziesięcioleci była niedostępna
i niedostatecznie znana.
Sytuacja zmieniła się na korzyść z chwilą
otwarcia dla polskich badaczy wschodnich archiwów. Odkryte zostały nieznane wcześniej
utwory. W latach 70. poprzedniego wieku
Polskie Wydawnictwo Muzyczne zainicjowało działania mające na celu wydanie dzieł
wszystkich kompozytora. Jednak wówczas
wydano niewielką część bogatej i niezwykle
zróżnicowanej jego twórczości. Nadal też jego
twórczość nie jest dostatecznie znana i w niewielkim stopniu znajduje się w repertuarze
polskich oraz zagranicznych zespołów.
W roku 2019 przypada dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki i bę-

Stanisław Moniuszko

dzie on obchodzony wyjątkowo uroczyście.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego ustanowił w tym celu pełnomocnika do
spraw organizacji tych obchodów. Został
nim dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie Waldemar Dąbrowski,
postać wyjątkowa w polskiej kulturze. Stworzony przez niego zespół wyruszył w marcu
w Polskę, aby inspirować lokalne środowiska
kultury do włączenia się w akcję niezwykle
szerokiego propagowania postaci Stanisława
Moniuszki i jego twórczości. Spotkanie takie
odbyło się również w Filharmonii Podkarpackiej z udziałem dyrektor naczelnej prof. Marty
Wierzbieniec i przedstawicieli placówek kultury. Przedstawiony został niezwykle bogaty
program obchodów. Opracowane już zostały
projekty artystyczne, organizacji konkursów
muzycznych, działalności edukacyjnej, wydawniczej, popularyzatorskiej i promocyjnej.
Rok Moniuszkowski zainauguruje gala
5 maja 2019 roku w Teatrze Wielkim. Odbędzie się m.in. 57. edycja Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, Działające
na terenie kraju teatry operowe prezentować

będą sceniczne wersje oper kompozytora.
W repertuarze polskich filharmonii prezentowana będzie twórczość niesceniczna. Dzieła
kompozytora będą wykonywane w koprodukcji z polskimi teatrami operowymi w Wiedniu, Lwowie, Wilnie, Brukseli, Budapeszcie
i w Moskwie. Twórczość Stanisława Moniuszki prezentowana będzie również w wersji jazzowej, a także w nurtach wywodzących się
z muzyki rozrywkowej, w tym także w muzyce akordeonowej, gitarowej, ponadto przez
zespoły folklorystyczne, a nawet przez orkiestry dęte, których w Polsce mamy ok. 800.
Opracowany został również specjalny program z myślą o uczniach różnych szkół, w tym
także muzycznych. Organizowane będą liczne
konkursy dla wykonawców o różnym stopniu
wiedzy i wykonawstwa muzycznego. I wreszcie będą organizowane święta ulic noszących
imię tego twórcy. A ponieważ w Rzeszowie
mamy ulicę jego imienia, miasto i jego administratorzy kulturą będą mieli okazję wykazać
się inwencją twórczą i pomysłowością w tym
temacie. Jak widać, czeka nas wielkie przedsięwzięcie na skalę dotąd niespotykaną, jeśli
chodzi o polską kulturę. Oby doczekało się
zrealizowania w całości.
A jeśli chodzi o propagowanie twórczości Stanisława Moniuszki na Podkarpaciu, to
warto przypomnieć, że działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie amatorskie Studio Operowe wystawiło 20 lutego
1954 roku Halkę tegoż kompozytora, natomiast 30 listopada 1984 roku na scenie noszącego obecnie nazwę Centrum Kulturalnego
w Przemyślu wystawiona została dwuaktowa, „wileńska” wersja Halki. Wystąpili soliści
i Warszawska Opera Kameralna pod dyrekcją
Rubena Silvy. Spektakl był nagrywany przez
ekipę Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, a za konsoletą zasiadł wówczas niżej podpisany. Nagranie tego spektaklu zachowało się
w taśmotece rzeszowskiego radia do tej pory.
 Jerzy DYNIA

Z OPERĄ LWOWSKĄ W ŁAŃCUCIE

Rozmowa z Wasylem Wowkunem, dyrektorem generalnym i kierownikiem artystycznym
Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej
Zofia Stopińska

Fot. Wolodymyr Pylypyuk
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bliża się 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie, który trwał będzie od 19 do
27 maja i odbędzie się w tym czasie w sali balowej Muzeum-Zamku oraz
na plenerowej scenie przed zamkiem i w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej 10 koncertów. Zgodnie z kilkuletnią tradycją na inaugurację festiwalu zaplanowany został koncert plenerowy z udziałem solistów, baletu,
chóru i orkiestry Opery Lwowskiej.

 Bardzo się cieszymy, że tegoroczny festiwal
w Łańcucie rozpocznie spektakl Bal maskowy
Giuseppe Verdiego w wykonaniu artystów
tego słynnego Teatru Operowego, który działa już ponad 100 lat. Czy ten spektakl został
wybrany przez Pana, czy przez prof. Martę
Wierzbieniec, dyrektora festiwalu?
16

– My także bardzo się cieszymy, że
w tym roku Lwowska Narodowa Opera po
raz pierwszy została zaproszona na słynny
Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Z naszej bogatej oferty programowej pani prof. Marta
Wierzbieniec wybrała Bal maskowy Giuseppe Verdiego.

Wasyl Wowkun
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 Jest Pan reżyserem Balu maskowego. Czy
łatwo będzie przenieść ten spektakl ze sceny waszego Teatru Operowego na plenerową scenę, która zbudowana zostanie przed
zamkiem w Łańcucie?
– Nie jest to proste, ale możliwe. Z Balem maskowym mamy już pewne doświadczenia po Festiwalu Operowym w Luksemburgu. W plenerze jest to już inny spektakl.
Traci pewne niuanse, które w teatrze uzyskujemy przy pomocy świateł, trzeba dokonać
pewnych zmian w scenografii, ale pozostaje

kanwa spektaklu, która stanowi osnowę konfliktu, główną ideę tego dzieła.
 Ilu artystów zobaczymy w tym spektaklu
na scenie w Łańcucie?
– Przyjedziemy w pełnej obsadzie – orkiestra, chór, balet i soliści, czyli w sumie 130
osób.
 Co nowego pojawi się na scenie Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru
Opery i Baletu?
– W sezonie teatralnym 2018 roku jest
jednoaktowy balet zatytułowany Miłość –
czarodziejka (premiera odbyła się 17 marca
br.), przygotowujemy operę Don Giovanni
Wolfganga Amadeusza Mozarta, operę Manru Ignacego Jana Paderewskiego wystawimy
wspólnie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, pojawią się na naszej
scenie balety Święto wiosny i Pulcinella Igora Strawińskiego, opera Lohengrin Richarda
Wagnera, a w listopadzie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Operowy im. Salomei Kruszelnickiej, który realizujemy przy
udziale Opery Wrocławskiej.
 Chętnie gościcie polską publiczność
w Operze Lwowskiej, ale także jesteście zapraszani do Polski.
– Tak, bardzo aktywnie współpracujemy z różnymi polskimi ośrodkami kul-

turalnymi i bardzo chętnie występujemy
w Polsce. W czterech tylko minionych latach w województwie podkarpackim występowaliśmy – z baletem Giselle A. Adama w Dębicy i Krośnie, a w Krasiczynie
wystawiliśmy operę Tosca G. Pucciniego.
W różnych polskich miastach prezentowaliśmy program Vivat opereta w ramach
festiwalu Integracja Ukrainy w Unią Europejską. Ponadto gościliśmy w Warszawie
z Requiem G. Verdiego, a w Zielonej Górze
w ramach festiwalu Dni Muzyki nad Odrą
z koncertem składającym się z utworów
chóralnych, koncertowaliśmy też w Tarnowie w ramach wymiany kulturalnej. Występowaliśmy w Zielonej Górze, Poznaniu
i Katowicach z operą Mojżesz M. Skoryka, zaś w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku w ramach festiwalu Tydzień
Ukraiński pokazaliśmy dwa jednoczęściowe balety Carmen-Suita G. Bizeta – R.
Szczedrina oraz Noc Walpurgii z opery
Faust Ch. Gounoda. Mamy nadzieję na
dalszą współpracę i realizację wielu ciekawych projektów twórczych.
 Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas.
Zapraszamy wszystkich na inaugurację
57. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.
Zofia STOPIŃSKA

TAJEMNICE „ZAKLĘTEGO KRĘGU”

Rozmowa ze Zbigniewem Dominą o zaskakujących wątkach w trakcie pisania

W

 Dlaczego powstał dokument dotyczący
okoliczności powstania cyklu syberyjskiego, a nie powieść? Dlaczego są to losy Dominów, a nie Dolinów?
– Ponieważ po Syberiadzie i kolejnych
książkach ku wielkiej mojej satysfakcji napłynęło mnóstwo listów od czytelników,
z których każdy mógłby stać się tworzywem
do napisania powieści. Wśród piszących do
mnie byli i tacy, którzy znaleźli się na zesłaniu w tych samych miejscach syberyjskich
co ja. I każdy dopowiadał swoją historię do
tych przeżyć, traktując powieściowego Staszka jako mnie. Po tych listach z Dolinów stali
się Dominowie. I ten metaforyczny zaklęty
krąg miał zamknąć coś, z czego chciałbym,
ale chyba nigdy nie zdołam, się wyzwolić.
Bo te przeżycia tkwią nie tylko we mnie,
i wciąż powracają. A do wyzwolenia się z tego
zaklętego kręgu – stąd i ten tytuł książki –
potrzebne mi było i opublikowanie owych

listów, i opisanie tego, jak z podrzeszowskiej
Kielnarowej rodzina moja znalazła się na
Podolu. Musiałem po tylu latach odwiedzić
znów Worwoliniecką Kolonię, skąd w lutym
1940 roku zostaliśmy wywiezieni na Sybir,
zobaczyć Tłuste, gdzie chodziłem do szkoły, Zaleszczyki. Oczywiście było to złudne
przekonanie, że można zamknąć ten zaklęty
krąg, że można się z niego wyzwolić. Na tych
listach, na odwiedzeniu Podola ta książka
miała się skończyć.
 Ale stało się inaczej. Nie odnalazł Pan
w Worwolińcach rodzinnego domu, nie ma
po nim żadnego śladu w tym obecnie szczerym polu…
– Niestety. Natomiast w rzeszowskim
Empiku, rozglądając się za Syberiadą, trafiłem zupełnie przypadkowo na Testament,
książkę lekarza z Tłustego, Barucha Milcha,
który opisuje niesamowitą tragedię swojej

Fot. Jerzy Paszkowski

ydana w 2001 roku Syberiada polska Zbigniewa Dominy jest pierwszą powieścią syberyjskiego cyklu tego pisarza – najważniejszą i wiodącą. Książką prawdziwą, bo opartą
na osobistych przeżyciach autora z ponad sześcioletniego zesłania. Kontynuacją były następne
– Tajga. Tamtego lata w Kajenie, Czas kukułczych gniazd i Młode ciemności, a także przypomniany nowym, uzupełnionym wydaniem zbiór opowiadań Cedrowe orzechy. Należało się
spodziewać, że autor zechce kontynuować ten cykl powieściowy. Tego domagali się czytelnicy w listach i na spotkaniach. Chcieli poznać dalsze losy bohaterów Syberiady, a szczególnie
głównej postaci, Staszka Doliny, powszechnie utożsamianej po prostu z autorem. A tymczasem otrzymali z końcem ubiegłego roku książkę Zaklęty krąg, czyli – jak sam autor zaznacza na
wstępie – „opowieść prawie dokumentalną o tym, co działo się naprawdę”.

Zbigniew Domino

rodziny żydowskiej podczas Holocaustu.
Przeczytałem ją i wiedziałem, że wątek podolski mojego Zaklętego kręgu muszę pogłębić, wręcz całe fragmenty włączyłem do swojej książki. To było zaskakujące, ponieważ ta
tragedia rodziny Milcha wydarzyła się w naszym worwolinieckim domu. Po tej lekturze
nie miałem żadnych wątpliwości.
 Przypomnijmy zatem, co tam się stało,
gdy was już nie było w Worwolińcach.
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 Kiedy Bal maskowy, który wystawiony
zostanie w Łańcucie, miał swą premierę na
scenie waszego Teatru Operowego?
– Premiera tego spektaklu odbyła się już
ponad 12 lat temu. Autorem scenografii jest
Tadej Ryndzak, choreografii Sergej Najanko,
chór przygotował Wasyl Kowal, a reżyserem
jest Wasyl Wowkun. Trzeba podkreślić, że
pierwsze spektakle Balu maskowego odbyły
się na scenie Lwowskiej Narodowej Opery
w styczniu 2005 roku, tuż po „pomarańczowej rewolucji”. Niektórzy krytycy muzyczni
zobaczyli w tym przedstawieniu wydarzenia,
które odbyły się na Ukrainie tuż przed premierą. Od tej pory ten Bal maskowy cieszy się
dużym powodzeniem nie tylko w naszym Teatrze, ale także wystawialiśmy tę operę w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie i w Luksemburgu.
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– Najpierw w październiku 1940 roku
w Tłustem Niemcy i policjanci ukraińscy
wymordowali dwa i pół tysiąca Żydów, zginął
jedyny synek Milcha. Baruch Milch z żoną
oraz jej siostrą, dzieckiem i mężem uciekając szukali schronienia poza miasteczkiem –
znaleźli je w pobliskiej miejscowości w domu
na ustroniu zamieszkałym przez Ukraińca.
Ukrywali się na strychu i w schronie w sieni pod nową betonową podłogą. To był dom,
według zapisu Milcha, po Polakach kolonistach wywiezionych na Sybir. Opis innych
szczegółów dokładnie wskazywał, że był to
nasz dom. Co do tego nie miałem żadnych
wątpliwości. Tam wydarzyła się ta tragedia.
Najpierw szwagier Milcha własnymi rękami
udusił synka, który hałasował i mógł narazić wszystkich na śmierć. Straszna i tragiczna
decyzja. Pochowali dziecko przy fundamentach domu. Sami niebawem znaleźli nowe
miejsce ukrycia się w Czerwonogrodzie
u Polek, sióstr Zielińskich. Tam szwagier został, aby robić schron dla rodziny, a Baruch
Milch powrócił do Worwoliniec po żonę i jej
siostrę. W nocy zastał martwą ciszę w domu.
Żonę z roztrzaskaną głową i martwą szwagierkę odnalazł na podwórku. Tam je obcy
ludzie potem pogrzebali, a nasz dom zaczęto
wtedy rozbierać.
 Z opisu w Zaklętym kręgu wiemy, że
Milch Baruch przeżył, pracował w 1944
roku jako lekarz w Zaleszczykach, a po wojnie w Opolu pod zmienionym nazwiskiem
Jan Zieliński. W 1948 roku wyjechał do
Izraela. Szukał Pan z nim kontaktu?
– Byłem wstrząśnięty tragedią rodziny
Barucha Milcha, zmarł on w roku 1989. To
jego Testament spowodował, że po raz drugi
wybrałem się na Podole, by szukać znowu śladów, gdzie mieszkaliśmy i gdzie potem miały
miejsce te okropne zdarzenia. Na tropy do
rodziny Milcha w Izraelu nakierował mnie
warszawski krytyk literacki i poeta Janusz
Drzewucki, który napisał do mnie, że jego
znajomy z Hajfy w Izraelu, Henryk Palmon,
swoje przeżycia syberyjskie utrwalił dokumentalnie we wspomnieniowej książce Wielka wojna. Zasugerował mi, abym posłał Henrykowi Palmonowi moją Syberiadę polską, bo
on wykazał wielkie zainteresowanie nią po
przeczytaniu recenzji Drzewuckiego. Podał
mi adres Henryka Palmona, któremu wysłałem swoją powieść. Przed świętami bożonarodzeniowymi w grudniu ubiegłego roku dostałem list. Henryk Palmon zaznaczył w nim,
że choć nie jest pisarzem, to też w książkach
musiał wykrzyczeć syberyjskie „krzywdy
zmarnowanego dzieciństwa”. Odtąd jako
sybiracy korespondujemy listownie, rozmawiamy telefonicznie, posłałem mu inne swoje
książki. Poprosiłem też o poszukanie rodziny
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Barucha Milcha, tej powojennej z drugiego
małżeństwa, z Lucią Geller z Tłustego, założonej po śmierci wszystkich bliskich w Holocauście. Ostatecznie Milchowie zamieszkali
właśnie w Hajfie. Z Testamentu wiedziałem,
że mieli dwie córki – Shosh i Ellę. Ta druga
urodziła się już w Hajfie. Zapytałem Henryka Palmona, czy być może zna te siostry, bo
wiem, że ich rodzice już nie żyją.
 Zaklęty krąg się nie kończy?
– Chyba nigdy się nie skończy. Niedawno z listu otrzymanego od Henryka Palmona
dowiedziałem się jeszcze raz potwierdzająco, że Milchowie nie żyją, podobnie jak ich
starsza córka, natomiast młodsza Ella jest
wybitną kompozytorką i śpiewaczką, żoną
bardzo cenionego dyrygenta Noama Sheriffa. Między innymi napisała muzykę do wielu
wierszy Wisławy Szymborskiej. Testament
został przetłumaczony na wiele języków,
a Ella Sheriff stworzyła nawet inspirowaną
wspomnieniami ojca symfonię pt. Czy niebo
jest puste? Natomiast Avi Nesher przygotował film oparty na wydarzeniach zawartych
w tej książce. Obie córki Milcha – napisał
H. Palmon – „były wciągnięte w te wszystkie
wspomnienia okupacyjne, mnie to ominęło,
bo w wieku 10 lat zostałem wysłany na Sybir
(wrag naroda), czym uratowali mnie i moim
rodzicom życie po raz drugi”.
 Okrutna to konstatacja. Podobna do
tej wyrażonej przez Jana Michalewskiego
w powieści Czas kukułczych gniazd, gdy ów
Pański bohater opisuje bestialstwa banderowców, jak wymordowali ocalałych z wywózki Polaków.
– Michalewski to prawdziwa postać
i prawdziwe są opowiedziane przez niego wydarzenia. Podobnie zaskakujący jest wątek
Zaklętego kręgu dotyczący tego, co wyczyniali banderowcy jako pomocnicy Niemców
w Holocauście, właśnie w Tłustem i gdzie indziej. Ujawnił się on w mojej ostatniej podróży na Podole, coś bowiem mnie wtedy tknęło,
aby skręcić do sąsiadującej z Worwolińcami
Karolówki. I tam spotkałem owego starego Ukraińca, z którym jako dzieci paśliśmy
prawdopodobnie razem krowy na Worwolinieckiej Kolonii. On dokładnie wiedział, co
stało się z żydowską rodziną w naszym domu
i kto tam mieszkał, bo Baruch Milch nie wymienia tego nazwiska. Chodziło o niejakiego
Bormę, Ukraińca, który mieszkał w naszym
domu po wywiezieniu nas na Sybir, zgodził się przechować Milchów i potem nagle
stamtąd zniknął, a Żydów wymordowano.
A jednocześnie podczas tej podróży w innym
miejscu też od Ukraińca dowiedziałem się, że
gdyby „Moskali” nie wywieźli nas „to byście
w tej worwolinieckiej studni leżeli”. Wiem,

że w Worwolińcach banderowcy wymordowali siedem polskich rodzin, które uratowały
się wcześniej przed wywózką na Sybir.
 Zaskakujące, że nie było już Waszego
domu na Worwolinieckiej Kolonii i nikt nie
był w stanie za pierwszym Pana pobytem
tamże powiedzieć, co się tam wydarzyło, aż
do momentu spotkania z tym człowiekiem
z Karolówki.
– Miejscowi musieli wiedzieć… W Tłustem na cmentarzu obok nagrobka pomordowanych Żydów stoi banderowski pomnik.
Widziały to obie córki Barucha Milcha, gdy
po śmierci ojca wybrały się na Ukrainę, by
tamto szczególne dla nich miejsce odwiedzić
i upamiętnić. Zaklęty krąg miał się skończyć
na listach od sybiraków i na tym, jak ponownie stajemy w 2007 roku na rampie stacji
w Worwolińcach, a tu przyszedł z Testamentem Milcha wewnętrzny nakaz pisania dalszego ciągu książki i powtórnego wyjazdu na
Podole.
 Nowy znajomy z Hajfy, Henryk Palmon,
sybirak, też pojawił się w Pańskim życiu
trochę jak ów Testament Milcha?
– A dokładnie to ta nowa przyjaźń jest
następstwem tamtego zaskakującego zdarzenia, jakim było przypadkowe natrafienie
przeze mnie na tę książkę. We wspomnianym liście po przeczytaniu Zaklętego kręgu
ten mój rówieśnik, izraelski sybirak napisał
też m.in.: „Listy czytelników, szczególnie
sybiraków, są potwierdzeniem, że książka
ta była bardzo potrzebna. Oni też, jak sam
autor, nie mogą wyjść z tego zaklętego kręgu. W Izraelu obracam się wśród Żydów
polskich, którzy przeżyli albo w Rosji, albo
w Polsce dzięki sprawiedliwym oraz cudom,
o których ciągle opowiadają”.
 A udało się Panu nawiązać kontakt z córką doktora Milcha?
– Niedawno wysłałem Syberiadę Elli
Sheriff pod wskazany przez Henryka Palmona adres, bo wyraziła takie życzenie za
pośrednictwem mojego nowego przyjaciela z Hajfy. Czekam na jej wrażenia i refleksje i być może nowe fakty dotyczące jej ojca
i tego zaklętego kręgu, który obejmuje nie
tylko mnie, ale tak wiele, wiele osób.
 Literacko ten krąg się zamknął, ale życie
dopisuje nowe wątki. Czy będzie zatem ciąg
dalszy? I co dalej pisarsko?
– Nie wiem. Po Zaklętym kręgu otrzymuję wiele listów. Czekam na ten od pani
Elli Sheriff… A zresztą obydwaj wiemy, ile ja
mam lat…
 Rozmawiał Ryszard ZATORSKI
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dgrywają w polskiej
i światowej kulturze
role niepoślednie, ale początki ich wielkich karier
są zakorzenione w Rzeszowie. Bez Rzeszowa każdy
z nich dalej nie zaszedłby tak daleko.
W pierwszym spektaklu, który po wojnie 1939–1945 rozpoczął działania obecnego
Teatru im. Wandy Siemaszkowej (wówczas
Teatru Narodowego Ziemi Rzeszowskiej!),
a były to fragmenty aktu drugiego Wesela

o pobycie w Rzeszowie, który dał mu schronienie, i kolegach do końca życia pamiętał.
latach 1945–1949 grała na rzeszowskiej scenie aktorka lwowska Neonilla Kilar, matka później światowej sławy
kompozytora Wojciecha Kilara, m.in. Balladynę w przedstawieniu Balladyna Słowackiego w reżyserii Wandy Siemaszkowej. Ciekawą historię z tym związaną opowiedział mi
w Rzeszowie Wojciech Kilar. – Rodzice musieli opuścić Lwów i zamieszkaliśmy w Rzeszowie – wspominał przy kawie w Hotelu Prezydenckim. Moja matka zaraz po przyjeździe
zaprosiła do nas Wandę Siemaszkową, której

w rzeszowskiej filharmonii i na Muzycznych
Festiwalach w Łańcucie. Urodziny organizował na Jasnej Górze. W roku śmierci miał 81
lat.
Teatrze Narodowym Ziemi Rzeszowskiej w roku 1945 debiutował
jako aktor późniejszy sławny reżyser, twórca
Teatru Telewizji i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Adam Hanuszkiewicz,
który słynął jak na lata 70. ub. stulecia z szokujących inscenizacji dzieł romantycznych
(słynne japońskie motocykle honda, jakimi
aktorki, m.in. grająca Goplanę Bożena Dykiel, wjeżdżały na scenę w Balladynie Słowackiego!). – W Rzeszowie w teatrze musiałem
zrobić nagłe zastępstwo w operetce Miłość na
Marsie – opowiadał, goszcząc w Rzeszowie po
latach i udzielając mi wywiadu dla „Nowin”.
– Dyrektor teatru rzeszowskiego Bogdan

Kazimierz Dejmek

Wojciech Kilar

Adam Hanuszkiewicz

Wyspiańskiego w realizacji Władysława Konarskiego, rolę Jaśka grał Kazimierz Dejmek.
Był to jego pierwszy kontakt ze sceną. Jedyny
aktorski, bo wkrótce zasłynął jako wybitny reżyser spektakli, które trwale weszły do
kanonu polskiego teatru. Na czele ze słynnymi mickiewiczowskimi Dziadami w Teatrze Narodowym, w pamiętnym 1968 roku,
z płomienną rolą Gustawa Holoubka jako
Konrada, którą wyprowadził młodzież studencką na ulice Warszawy. Dejmek zasłynął
jako twórca w polskim teatrze nurtu plebejskiego i głęboki wyznawca promowania sztuk
polskich, znacząc to Historyją o chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim, Żywotem Józefa, Dialogusem de Passione albo żałosną tragedyą o Męce Jezusa i inscenizacjami sztuk
Wyspiańskiego, Fredry, Bałuckiego i in. Był
dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie, Nowego w Łodzi, który obecnie nosi jego
imię, i Polskiego w Warszawie. W latach 90.
ub. wieku ministrem kultury. Reżyserował
w Czechach, Niemczech, Norwegii i Włoszech w słynnym Piccolo Teatro di Milano.
Urodzony w Kowlu na Kresach, do Rzeszowa
z rodzicami – jego ojciec był Czechem – trafił
za okupacji niemieckiej jako kilkunastoletni
chłopak. W Rzeszowie przyjaźnił się z licznymi rówieśnikami, m.in. moim Ojcem,
z którym uczęszczali do jedynej dostępnej
młodym Polakom Szkoły Handlowej kształcącej sprzedawców sklepowych. Ta nauka nie
posłużyła Dejmkowi do kariery teatralnej, ale

w Krakowie nie powodziło się najlepiej. To
dzięki mojej matce pojawiła się w Rzeszowie,
objęła dyrekcję teatru i reżyserowała m.in.
Balladynę. Była tam scena, w której Balladyna skazuje małych posłańców: Ręce im odjąć
i oczy wyłupić! Do lochu wrzucić! – mówi.
Jednym z nich byłem ja… Kosztowało mnie
wiele, żeby nie parsknąć śmiechem na scenie.
Z trudem panowałem nad sobą, a miałem
13 lat!
Kilkakrotnie spotykałem się z Kilarem
w Rzeszowie. Urzekał wielką kulturą i uprzejmością, poczuciem dystansu do rzeczywistości i tego, co dawał ludziom, subtelnym humorem z odrobiną sarkazmu. W Rzeszowie,
którego został Honorowym Obywatelem,
mieszkał w latach 1945–1946. Jego rodzice
po opuszczeniu Lwowa zamieszkali przy ul.
Grunwaldzkiej 6. W Rzeszowie chodził do
Szkoły Muzycznej I st. na fortepian do Kazimierza Mirskiego, który dostrzegł w nim
przyszłego kompozytora. Już jako wybitny
twórca przyjaźnił się z Romanem Polańskim i pisał muzykę do wielu jego filmów,
m.in. słynnego Pianisty. Za muzykę do Draculi Coppoli dostał Oscara. Muzykę filmową napisał do ponad 130 filmów; z polskich
– Wajdy, Kutza, Zanussiego, Kieślowskiego,
Różewicza, Hasa i Konwickiego. Był autorem
muzyki do filmu Sami swoi i solówki granej
na pile w Rejsie. Tworzył wspaniałe dzieła
muzyki symfonicznej, jak Krzesany, Orawa, Exodus, Kościelec i Victoria, grane m.in.

Proskurnicki w tej operetce śpiewał główną
partię, ale pamiętnego wieczoru, kiedy zmuszony zostałem do nagłego debiutu, wracając
z Lublina ugrzązł samochodem w śniegu.
A na sali bite komplety! Stefan Marczyk, kierownik muzyczny teatru, błaga mnie: Adam,
chodziłeś na próby, spektakl znasz, zaśpiewasz! A ja dotąd śpiewałem tylko w łazience
przy goleniu... Ale zaśpiewałem. Marynarkę
mi ktoś dał, ktoś inny spodnie. Takich, co
w nich na scenę można było wejść, własnych
nie miałem. Dali mi wódki... Recenzent gazety rzeszowskiej nazajutrz napisał: „Ładnie
Hanuszkiewicz zrobił to zastępstwo. Tylko po
co śpiewał...?!”.
ózef Szajna, jeden z czołowych reformatorów współczesnego teatru, reżyser, scenograf, malarz i grafik, do końca życia czuł
się związany z Rzeszowem. W Rzeszowie
urodził się 13 marca 1922 roku, chodził do
szkół i stąd wywędrował w świat. W Rzeszowie są trzy jego ślady – Szajna Galeria
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, jeszcze
niedawno obecny w jego repertuarze spektakl Deballage oraz rzeźba Przejście 2000 na
placu Cichociemnych. Spektaklem Deballage
Szajna sławił rodzinne miasto w Meksyku, na
Słowacji, we Lwowie, Kijowie i Bukareszcie.
Piszę o tym obszernie w książkach Spotkania z Szajną i Szajna. Ślady ostatnie. Są one
pokłosiem bliskiej znajomości z Szajną, którą
znowu zawdzięczam swojemu Ojcu, koledze
szkolnemu Szajny z rzeszowskiego Gimna-

Rzeszów ich ukształtował

Andrzej Piątek
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SIEDMIU WSPANIAŁYCH

Józef Szajna

Jerzy Grotowski

Adam Harasiewicz

zjum, obecnie II LO, licznym spotkaniom
i rozmowom z nim, wielu podróżom. – Człowiek sam siebie zaniedbuje – mawiał Szajna
– dlatego okrucieństwo rządzi światem. Ja toczę nieustanną i uporczywą walkę o ocalenie
naszego człowieczeństwa. Żyję i przeżywam
swoje życie z tą jedną ideą, która jest wciąż
warta najwyższych poświęceń. Ślady tej filozofii są obecne w jego malarstwie, grafice,
formach przestrzennych i spektaklach, jak
m.in. Replika, Witkacy, Faust, Dante i Cervantes, czy w 1962 r. zrealizowane z rzeszowianinem Jerzym Grotowskim Akropolis.
W latach 1955–1966 był dyrektorem Teatru
Ludowego w Krakowie. W 1972 r. Teatr Klasyczny w Warszawie przekształcił w Centrum
Sztuki Teatru Studio. Inscenizował przedstawienia w Europie, Izraelu, Egipcie i Meksyku.
Replika weszła encyklopedycznie do kanonu
światowej awangardy teatru.
nny wielki twórca teatru Jerzy Grotowski
urodził się w Rzeszowie 11 sierpnia 1933 r.
Przez jakiś czas mieszkał w podrzeszowskiej
Nienadówce. Zmarły niedawno wybitny
znawca jego twórczości i blisko z nim związany przyjaciel prof. Zbigniew Osiński dowodził, że pobyt w Nienadówce miał bardzo
istotny i wyrażający się w faktach wpływ
na myślenie Grotowskiego o sztuce teatru.
Grotowski urodził się w pałacyku Lubomirskich na zwieńczeniu Alei Pod Kasztanami.
W Rzeszowie spędził dzieciństwo, po czym
wyjechał z rodziną do Krakowa. Po studiach
w Krakowie założył i prowadził w Opolu Teatr
Laboratorium 13 Rzędów. Wystawił w nim
m.in. Dziady i Kordiana oraz słynne Akropolis. Przenosząc swój teatr do Wrocławia
i przekształcając w ośrodek badania metody
aktorskiej, opublikował manifest Ku teatrowi
ubogiemu. Napisał w nim, że należy w teatrze
pozostawić tylko aktora i widza, odrzucając
literaturę, plastykę, muzykę itp. Aktor w akcie całkowitym tworzenia ogałaca siebie,
docierając do najgłębszych pokładów swojej psychiki. Za szczytową realizację tej idei
uznano Księcia Niezłomnego z 1965 r. Najważniejszym spektaklem Grotowskiego była
Apocalypsis cum figuris o powrocie Chrystusa
do ludzi i przez ludzi brutalnie odrzuconego.
Grotowski był twórcą projektu Teatru Źródeł
angażującego przedstawicieli sztuk pierwotnych o charakterze widowiskowym z całego
świata, zwłaszcza z Meksyku, Indii i Haiti.

W 1982 r. w ramach warsztatów na Columbia University w Nowym Jorku poszukiwał
w technikach rytualnych kultur pierwotnych
elementów uniwersalnych. Od 1985 r. na toskańskiej wsi Pontedera z uczniami z całego
świata badał sztuki rytualne. Kiedy zmarł po
długiej i ciężkiej chorobie, swoje prochy kazał wysypać do Oceanu Indyjskiego. Parę lat
wcześniej pojawił się na krótko we Wrocławiu
i Rzeszowie. W Rzeszowie zauważony tylko
przez Krystynę Świerczewską z „Nowin”, która poinformowała o tym czytelników i kilku
kolegów.
ielki pianista i odtwórca Chopina Adam Harasiewicz z Chodzieży
w Wielkopolsce, gdzie się urodził, do Rzeszowa przyjechał z rodzicami, mając siedem lat.
– Był to wrzesień 1939, rozpoczynała się wojna, uciekaliśmy z zachodu, sądząc, że Niemcy
nie dojdą tak daleko – wspominał przy kawie
w Wiedeńskiej na rzeszowskiej starówce namówiony na rozmowę dla czasopisma „Nasz
Dom Rzeszów”. – Na ulicach Rzeszowa słyszało się strzelaniny. Zapamiętałem na ul.
Grunwaldzkiej żydowski sklep, w którym
na początku wojny można było jeszcze kupić
smaczne cukierki. W Rzeszowie mieszkałem
do matury. Przez jakiś czas z rodzicami u siostry ojca Janiny Liwo w willi naprzeciw parku
przy ul. Dąbrowskiego. W ogrodzie drzewa
wiśniowe rodziły soczyste owoce, których
smak pamiętam do dziś.
Harasiewicz z pietyzmem wspominał
swoje pierwsze lekcje fortepianu u Janiny Stojałowskiej. Twierdząc, że od niej nauczył się
wydobywania dźwięku z instrumentu, prowadzenia frazy, żeby nie było przesady i jakże potrzebnej prostoty dającej grze piękno.
Przychodziła do ich domu przy ul. Kościuszki 8. Lubił granie, zawsze je lubił. Z przedmiotami szkolnymi szło gorzej. Na szczęście
matematyk w gimnazjum, obecnym I LO,
był wyrozumiały. Nie męczył przy maturze,
która była warunkiem zdawania do konserwatorium muzycznego w Krakowie. Najważniejszymi w karierze Harasiewicza były I nagroda w Konkursie Chopinowskim w 1955 r.,
recitale przed królową Julianą II w Brukseli,
uroczysty koncert inaugurujący w 1960 r.
Międzynarodowy Rok Chopinowski w sali
ONZ w Nowym Jorku i drugi w Carnegie
Hall, nagranie kompozycji Chopina dla Philipsa. Mieszka w Salzburgu. – Zakochałem

się w tym pięknym, mozartowskim mieście,
a także w pewnej początkującej rumuńskiej
śpiewaczce, która do dzisiaj jest moją żoną –
mówił. Na jednej ze ścian jego wilii wisi dyplom Honorowego Obywatela Rzeszowa.
ochodzący z Rzeszowa Tomasz Stańko,
światowej sławy muzyk, „król trąbki”, stale koncertujący w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie, twórca hejnału Rzeszowa
co godzinę płynącego z wieży ratusza, na stałe
nowojorczyk, to również Honorowy Obywatel
Rzeszowa. – Tam, gdzie się człowiek urodził,
otworzył oczy i zobaczył słońce, jest jego ziemia – mówił. W dźwiękach jego trąbki, długich, powolnych, często o przydymionej, mglistej konsystencji, chwilami ponurawej, zawsze
lirycznej, momentami świdrującej, jest obfitość
barw i odcieni, magia i zaczarowanie. – Wyjechałem wcześnie i mieszkałem w Rzeszowie
krótko, ale zawsze czułem się rzeszowiakiem
– wspominał. – Jestem koczownikiem, kręcę
się po świecie, cały czas na walizkach, dużo
koncertuję, ale Rzeszów jest mi zawsze bliski.
Mój ojciec pochodził z Rzeszowa, mama ze
Zwięczycy, i do dziś mam w Rzeszowie rodzinę. Stańko urodził się w 1942 r. Do szkoły muzycznej chodził w Krakowie, gdzie nie uczył się
gry na trąbce, lecz na skrzypcach i fortepianie.
Trąbką zachwycił się w harcerstwie, kiedy na
obozie kazano mu grać na sygnałówce. Gdy
wybrał naukę w klasie trąbki na krakowskiej
Akademii Muzycznej u pochodzącego z podrzeszowskiej Słociny prof. Ludwika Lutaka,
wiedział, że chce grać jazz jako opozycję wobec
ówczesnej „naszej małej stabilizacji”. W wieku
20 lat z pianistą Adamem Makowiczem założył
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zespół Jazz Darings. W rok później dołączył
do słynnego Kwintetu Komedy. Przełomem
był debiut na Festiwalu Berliner Jazztage ’70.
– Graliśmy pośród samych gwiazd – mówi.
Nagrał mnóstwo płyt, łącznie ze zrealizowa-

nymi dla prestiżowej ECM Balladyną, Matką
Joanną i The Soul of Things. Ukazało się pięć
jego albumów, w tym poświęcony powstaniu
warszawskiemu Wolność w sierpniu. Nadal aktywny, dużo komponuje i występuje w całych

Stanach. Spośród zaprezentowanych siedmiu
wspaniałych rzeszowian, obok Harasiewicza,
jest jedynym żyjącym.
 Andrzej PIĄTEK

O SZTUCE WYSOKIEJ
Ciekawość nowych zadań, świata i ludzi

J

ubileusz powstania Stowarzyszenia Nasz Dom
Rzeszów oraz jego inicjatywa wydawania miesięcznika, zwieńczona 150.
numerem, jest dla mnie
pretekstem do wspomnień, podsumowań
i refleksji. Dołączyłem na zaproszenie redaktora Ryszarda Zatorskiego w 2006 roku,
a właściwym polem pisania dla mnie jest to,
czym zajmuję się na co dzień. Pisanie o miejscu, które szczęśliwie sprawia radość i ciekawość każdego dnia, każdego nowego zadania
i spotykanych ludzi.
A wszystko związane jest ze sztuką,
z tym, co ona daje mi najcenniejszego – niemal dziecięcą ciekawość świata i ludzi. To poznawanie przez pryzmat niezwykłych indywidualności artystów, często „oryginałów”,
ich różnorodnej twórczości i tego, jak tworzą, wydaje mi się mocniejsze i pełniejsze,
także odmienne niż stawałoby się w innych
środowiskach i obszarach pracy, przebywania ze sobą czy kontaktowania się ludzi. Te

Wystawa twórczości Józefa Wilkonia

spotkania z artystami, możliwość podglądania miejsc, w których tworzą, pracownie,
czasem również herbata wypita po długiej
delegacji w konkretnym czyimś domu, były
dla mnie właśnie tym poznawaniem ludzi
i świata sztuki. Ale również odnajdywaniem
odpowiedzi, jak oni – w jakże różny sposób
– w świetle swoich doświadczeń poszukują
kategorii absolutnych, docierając do prawdy
i piękna poprzez sztukę. Bo wiszące obrazy
na ścianach rzeszowskiej galerii BWA to naprawdę efekt końcowy wielu rozmów, spotkań, spędzonych kilometrów w trasie.
I o tym efekcie końcowym najczęściej
pisałem w miesięczniku, zawsze najlepiej jak
potrafiłem, by zachęcić naszych czytelników,
mieszkańców Rzeszowa, a tak naprawdę na
końcu miłośników sztuki i stałych bywalców wystaw, do poznawania tego miejsca,
gdzie są jedne z najpiękniejszych sale wystawowe w Polsce. W nich ciekawe, czasem
może i mniej, ekspozycje sztuki plastycznej.
A wreszcie jest to miejsce spotkań i rozmów.
Po pewnym czasie opisywania działań
Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
nasunął się nam wspólnie z redaktorem Zatorskim pomysł promowania sylwetek artystów, zwłaszcza rzeszowskich i z regionu
Podkarpacia. Rzeczywistym powodem stała
się narastająca ilość wydarzeń artystycznych
w mieście. Wielu młodych absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
debiutowało w małych prywatnych galeriach
i kawiarenkach. Podkarpackie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych dzięki mariażowi
z rzeszowskim biznesem stworzyło dwie galerie w siedzibach ICN Polfy w Rzeszowie
i Elektromontażu Rzeszów. Ostatnio powstała
galeria Związku Polskich Artystów Plastyków
pod nazwą R_Z przy ulicy 3 Maja. Dzięki tym
licznym wystawom powstała rubryka „Galeria
autorska Piotra Rędziniaka”. Wreszcie i to, że

BWA. Dom Sztuki w Rzeszowie

rzeszowskie media (choć to na szczęście powoli się zmienia) nie były zupełnie zainteresowane kulturą, o sztuce wysokiej nie wspomnę.
Dziś odczuwam wielką satysfakcję, iż
mogę już prawie dwanaście lat spotykać się
z Państwem, Czytelnikami naszego miesięcznika. I pozwólcie mi mieć wrażenie, że
choć trochę dzięki mnie galeria Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, artyści
i ich dzieła są Wam bliższe, bardziej zrozumiałe, a spotkanie ze sztuką jest wartościowym przeżyciem. I właściwie dzięki – jeśli
nie jedynemu – to jednemu z nielicznych
czasopism w Rzeszowie, któremu przyświeca
rozumna myśl, iż krwiobiegiem organizmu,
jakim jest miasto, są jego ludzie, ich potencjał, wrażliwość i zdolności. Z tego rodzą się
działania na różnych polach egzystowania
tego organizmu. Wyróżniając i opisując działania artystyczne, kulturalne i społeczne.
Stowarzyszeniu NDR gratuluję jubileuszu, a sobie, Koleżankom i Kolegom Redaktorom miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
życzę kolejnych interesujących artykułów,
dla których nasi Czytelnicy będą sięgać z ciekawością i sympatią po czasopismo.
PS
Nie unikniemy pomyłek i błędów. W poprzednim numerze NDR, choć w dalszej części artykułu o Grupie XIV pisałem o panu Jerzym Majewskim, to nie wymieniłem go jako
jednego z głównych założycieli tej grupy, za
co bardzo artystę przepraszam.
 Piotr RĘDZINIAK

Patronat medialny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

UŚMIECH TO SKARB

Przeboje Dzikowskiego i Bednarek w finale

O

siemnastu wykonawców z Europy i Azji
stanie w szranki artystyczne 25–27 maja
br. o Grand Prix podczas 14. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia
Festival. W tym roku po raz pierwszy nagrody przyzna także ZAiKS, ZAKR oraz Fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego. Artystom

będzie towarzyszyć znakomita
orkiestra festiwalowa Tomasza
Filipczaka, a gwiazdą niedzielnego finału jest Kamil Bednarek.
Krzysztof Dzikowski, genialny autor tekstów piosenek,
będzie honorowym gościem festi21
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walu, a jego słynne przeboje, jak Ciągle pada,
Anna Maria czy Dozwolone do lat osiemnastu
wypełnią inauguracyjny koncert. Pisał testy
przebojów dla Czerwonych Gitar i Czerwono-Czarnych, śpiewali je i śpiewają kolejne
pokolenia muzycznych gwiazd – od Czesława
Niemena i Maryli Rodowicz po Piotra Cugowskiego i Annę Marię Jopek. Legenda polskiej
piosenki, Krzysztof Dzikowski, w tym roku
święci 80-lecie swych urodzin.
Główną ideą festiwalu jest promowanie
oryginalnych, autorskich utworów i artystów
stojących u progu kariery. Od zwycięstwa
Kamil Bednarek z zespołem
w Rzeszowie zaczęła się wielka muzyczna
ku w sobotę 26 maja br. Festiwal rozpocznie
kariera m.in. zespołu Pectus, Kasi Poposię natomiast już w piątek. 25 maja to dla arwskiej, Sarsy, Kasi Moś. – W tym roku szantystów dzień prób, a dla publiczności okazja
sa przed kolejnymi talentami – mówi Anna
do udziału w spotkaniu autorskim z KrzyszCzenczek, która wymyśliła ten festiwal i od
tofem Dzikowskim. Festiwal zainauguruje
czternastu lat jest jego dyrektorem, jak róww sobotę o godz. 18 koncert zespołu Grzane
nież dyrektorem działającego od 2000 roku
Wino, a potem publiczność usłyszy artystów
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
walczących o Grand Prix. Tego wieczoru na
Krzysztof Dzikowski specjalnie dla niej narzeszowskim Rynku zabrzmi również wypisał piosenkę Uśmiech to skarb, której premiera odbędzie się właśnie podczas
majowego festiwalu.
O Grand Prix i inne cenne nagrody rywalizować będzie 8 zespołów i 10 solistów z Polski, Słowacji,
Czech, Węgier, Litwy, Ukrainy oraz
Izraela. Wygrali kwalifikacje i zostali zaproszeni do Rzeszowa decyzją
jury, któremu przewodniczyła Dorota Szpetkowska. Wraz z nią decydowali Tomasz Filipczak, Roman
Owsiak oraz Marek Kościkiewicz.
Muzyczna bitwa rozegrana zostanie na scenie rzeszowskiego Ryn- Orkiestra festiwalowa

jątkowy koncert Niebo z moich stron
z największymi przebojami polskiej
piosenki autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego. W wokalno-tanecznym
spektaklu, napisanym i wyreżyserowanym przez Annę Czenczek,
wystąpią odnoszący sukcesy w programach telewizyjnych soliści, absolwenci i Grupa Artystyczna CSW
w Rzeszowie. Choreografię przygotowała Karolina Majdan, a autorem
aranżacji jest Tomasz Filipczak,
pianista, aranżer, kompozytor i dyrygent, który kieruje także Orkiestrą Rzeszów Carpathia Festival, do której
zaprosił znanych muzyków sesyjnych i koncertowych: Mirosława Wiśniewskiego, Jakuba Kujawę, Andrzeja Rękasa, Piotra „Ziarka”
Ziarkiewicza, Mariusza „Faziego” Mielczarka i Przemysława Kuczyńskiego.
Muzyczny niedzielny wieczór 27 maja
o godz. 19 to będą prezentacje finałowe
i koncert laureatów. Rozpocznie je gala piosenki dziecięcej. Wystąpi również Eleonora
Vecchio, laureatka Grand Prix ubiegłorocznej edycji festiwalu. Gwiazdą niedzielnego finału będzie Kamil Bednarek. Podczas
koncertu ogłoszone zostaną wyniki. W tym
roku po raz pierwszy nagrody przyzna także
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów
ZAKR, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz
Fundacja Krzysztofa Dzikowskiego. Jury festiwalowemu przewodniczy Marek Kościkiewicz.
 Elżbieta STĘPIEŃ

ŚWIETLANA POSTAĆ KACPERKA
Tadeusz Wlazełek był mistrzem animacji

10

marca 2018 roku, w piękną słoneczną
sobotę – w Zarzeczu k. Przeworska,
odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Tadeusza Wlazełka, wspaniałego
człowieka, artystę, świetnego aktora lalkarza.
Był świetlaną postacią Teatru Lalki
i Aktora Kacperek. Jego talent, sprawność
manualna, wyczucie piękna dały się poznać
w granych postaciach scenicznych. Był mistrzem animacji. Szczególnie wiele ról charakterystycznych pozostawało w pamięci
widzów, tych najmłodszych jak i dorosłych.
Wymienię tylko kilka. Świetna rola Balwierza w Księciu Portugalii Joachima Knautha
– Grand Prix Festiwalu w języku esperanto
w Zagrzebiu w Jugosławii. Ludowa Szopka
Polska Henryka Jurkowskiego, gdzie zagrał
trzy role, jakże różne – Józefa, Żyda i Króla Baltazara. Anna Świrszczyńska Hefajstos
i znów dwie świetne role Zeusa i Cyklopa.
Można by wymieniać długo. Bo też Tadeusz
zagrał tych ról naprawdę dużo. Właściwie we
wszystkich możliwych artystycznych dokonaniach Teatru Kacperek nie mogło zabraknąć naszego Tadeusza.
Jestem przekonany, że kochał swój zawód i szczególnie szanował swoich widzów.

22

Przyjaciele artyści – Tadeusz Wlazełek i Ryszard
Szetela

Każdy spektakl grany był na maksimum jego
możliwości aktorskich.
Tadeusz Wlazełek – nazywany w teatrze Wojtkiem – był moim serdecznym
przyjacielem, z którym graliśmy na scenie
bardzo często partnerskie postaci. Przewę-

drowaliśmy z teatrem przez 40 lat tysiące
kilometrów.
Był zawsze serdeczny i koleżeński.
W teatrze bardzo lubiany. Miał szczególne poczucie humoru. Wojtek, czyli Tadeusz
Wlazełek, i Tadeusz Czwakiel, wspaniała
koleżeńska para. Potrafili żartować, a przy
okazji rozbawić cały zespół aktorski Teatru
Kacperek. Ich przekomarzania… czy grusza przy rodzinnym domu Tadeusza ma kilka pięter, a Wojtka rudy pies to wilczur czy
zwykły kundelek – doprowadzały nas do łez.
Bardzo często ich humor i żarty pozwalały
nam przetrwać trudne, terenowe warunki.
Kochał ludzi, a do jego rzeszowskiego
mieszkania drzwi były zawsze otwarte.
Jestem przekonany, że Wojtka pamiętać będzie wiele jego koleżanek i kolegów,
pracowników Teatru Kacperek i nie tylko.
Przecież Wojtek miał wielu przyjaciół i znajomych. Nade wszystko kochał swoją rodzinę, której serdecznie współczujemy.
Kiedyś wyjechał z Zarzecza i do Zarzecza powrócił.
 Ryszard SZETELA,

aktor, reżyser, b. dyrektor Teatru Lalki i Aktora
Kacperek
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PRZYGODA ZE SCENĄ SZANTOWĄ
Muzycznie z Klangiem od dwudziestu lat

Sławomir Gołąb

Gdańsku i wielu innych.
Każdy rok to około 40 koncertów i prawie 30 tysięcy
łowo „klang” oznacza
kilometrów przejechanych
pojedyncze uderzenie
w czasie „sezonu szantow dzwon okrętowy oznawego”, trwającego od maja
czające zmianę wachty na
do września. Klang konżaglowcu, a także w tłumacertuje także za granicą.
czeniu z języka niemiecKilkukrotnie brał udział
kiego – „brzmienie”. Taką
w europejskich festiwalach
nazwę przyjął pochodzący z Rzeszowa męski
szantowych w Appingezespół wokalny specjalizujący się w wykonydam w Holandii oraz w Pawaniu a capella szant oraz pieśni morskich.
penburgu w Niemczech.
20-letnia historia zespołu rozpoczęła się
Niezapomniane koncerty
w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszoto wspólny występ w Bielewie, w którym działa 23. Harcerska Drużyna
feld − mieście partnerskim
Wodna.
Rzeszowa − z miejscowym
Jesienią 1996 roku harcerze z tej druchórem szantowym oraz Klang na jachcie, od lewej Paweł Delikat, Mirosław Szpyrka, Sławek Gołąb,
żyny zwrócili się do mnie – nauczyciela
koncerty w Dublinie dla Przemysław Burek i Grzegorz Mazur
muzyki – z prośbą, aby przygotować ich do
miejscowej Polonii.
udziału w festiwalu piosenki harcerskiej. Już
Za swój największy sukces zespół uwaMazur oraz Sławomir Gołąb. W zespole
po pierwszych próbach okazało się, że tkwi
ża jednak stworzenie autorskiego repertuaru
śpiewali także: Łukasz Pawłowski, Krzyszw nich ogromny potencjał muzyczny, a po
oraz dbanie o jak najwyższy poziom artytof Delikat, Bartek Maliczkowski, Dawid
kilku wygranych festiwalach i konkursach
styczny i wokalny. W swoim programie posiaKusz (obecnie dominikanin, kompozytor
piosenki postanowiłem występować na sceda klasyczne szanty, które wykonywane były
i aranżer muzyki kościelnej) oraz Bartosz
nie ze swoimi uczniami. Było to jednocześna żaglowcach prawie 200 lat temu, autorskie
Urbanowicz (wspaniały baryton, aktualnie
nie spełnienie moich marzeń z czasów stupieśni i piosenki żeglarskie oraz jako jedyny
solista opery w Mannheim). Wszyscy oni
denckich, aby poprowadzić zespół wokalny
zespół w Polsce − przedwojenne polskie piewzięli udział w koncercie jubileuszowym zea capella. Repertuar złożony z pieśni morza
śni morskie. Dużym uznaniem cieszy się auspołu, który odbył się w listopadzie 2017 roku
był oczywisty, bo wszyscy, będąc członkami
torski repertuar dziecięcy nagrodzony Grand
w Teatrze Maska w czasie XXI Dni Kultury
Drużyny Wodnej, byliśmy żeglarzami oraz
Prix w czasie festiwalu „Shanties” w KraMarynistycznej.
uczestniczyliśmy w spływach kajakowych.
kowie w roku 2015. Melodyjne i rytmiczne
Zespół w swoim dorobku posiada 5
Zespół początkowo przyjął nazwę: Zespół
żeglarskie piosenki dla dzieci wykonywane
płyt CD: Coś się zdarzyło, Tego właśnie chciaReprezentacyjny 23. Harcerskiej Drużyny
są w przedszkolach i szkołach podstawołem, Od kałuży do oceanu (płyta zawierająca
Wodnej, ale gdy w roku 1997 został po raz
wych w całej Polsce. Swój sukces zespół zapiosenki dla dzieci), płytę live ze wspólnego
pierwszy zaproszony na największy Mięwdzięcza dwóm osobom: Alicji Ungeheuerkoncertu w Radiu Rzeszów z Jerzym Porębdzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej
-Gołąb oraz Pawłowi Paluchowi. Alicja jest
skim oraz Morze nasze morze, zawierającą
„Shanties” odbywający się w Krakowie, przyautorką tekstów większości wykonywanych
historyczne, przedwojenne polskie pieśni
jął nazwę Klang.
utworów. Jej poetyckie teksty zawierająmorskie. W przygotowaniu jest kolejny krąPo sukcesie festiwalowym, kiedy zostace „kobiecy pierwiastek” cieszą się dużym
żek z żeglarskimi piosenkami dla dzieci.
liśmy nagrodzeni za najlepszy debiut, rozuznaniem odbiorców tego gatunku muzyki.
Zespół Klang jest także propagatorem kulpoczęła się ogólnopolska przygoda ze sceną
Paweł jest natomiast autorem wielu aranżatury marynistycznej – organizatorem jednej
szantową. Zespół jest zapraszany na odbycji utworów wokalnych. Jego opracowania,
z najdłużej trwających cyklicznie imprez
wające się w całej Polsce festiwale szant i pioczęsto na pograniczu jazzu, decydują o wykulturalnych w Rzeszowie. W tym roku odsenki żeglarskiej. Wielokrotnie koncertował
jątkowym i atrakcyjnym brzmieniu Klangu.
będzie się XXII edycja tego wydarzenia pn.
m.in. w Szczecinie w czasie słynnych regat
Autorem wielu tekstów i kompozycji są także
Port Rzeszów – Dni Kultury Marynistycznej.
żaglowców Tall Ships oraz Zlotu Żaglowców
Paweł Delikat oraz Sławomir Gołąb.
Klang jest także współorganizatorem Dziew Gdyni i Gdańsku. Brał udział w festiwaKoncerty Klangu cieszą się dużym
cięcego Festiwalu Twórczości Marynistyczlach w Świnoujściu, Giżycku, Mikołajkach,
aplauzem publiczności,
nej, którego X jubileuszowa edycja odbyła się
o czym decyduje ław zeszłym roku w Rzeszowie. Od kilku lat
twość w nawiązywaniu
razem z zespołem ukraińskim Mikluha Mabezpośredniego kontakklai, którego członkowie są załogą kozackiej
tu z dorosłymi słuchaczajki pływającej po Dniestrze, organizują
czami oraz ,,zdolności
festiwal „Szanty we Lwowie”.
pedagogiczne”,
które
Przed Klangiem kolejny sezon artyzespół prezentuje w czastyczny – jubileuszowy! Artyści zagrają
sie koncertów dla dzieci.
m.in. w Tolkmicku, Gdańsku, Świnoujściu,
Skład zespołu to Paweł
Giżycku, Szczecinie. Natomiast wszystkich
Delikat (z zawodu armiłośników szant oraz piosenki żeglarskiej
chitekt), Łukasz Skowz Podkarpacia zapraszamy na koncert 20-leroński (prawnik), Przecia działalności zespołu Klang, który odbęmysław Burek (wielodzie się 3 sierpnia w Polańczyku w czasie Feletni właściciel Tawerny
stiwalu Piosenki Żeglarskiej Eko Cypel 2018.
Żeglarskiej) oraz trzej
Klang – Pablo Delikat, Grzegorz Mazur, Sławek Gołąb, Przemysław
muzycy:
Mirosław
Z żeglarskim pozdrowieniem a-hoj!
Burek, Scovron Scovronski i Mirosław Szpyrka
Szpyrka,
Grzegorz
 Sławomir GOŁĄB
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VOX IUVENTUM Z PRZEMYŚLA
Połączyła ich pasja wspólnego śpiewania

KULTURA  SZTUKA

hór to rodzina – tak o sobie mówią i nie
ma w tym żadnej przesady. Potwierdzi to
każdy, kto widział ten niezwykły, rozgrzany
ogniskiem domowym jubileuszowy spektakl
muzyczny, stworzony z zapału, wytrwałości
i konsekwencji artystycznej. Tak działają tylko ludzie sobie bliscy.
Założycielem Przemyskiego Młodzieżowego Chóru Kameralnego Vox Iuventum,
objętego mecenatem przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, jest Piotr Szelążek – przemyślanin, nauczyciel muzyki,
chórmistrz, absolwent przemyskiego Liceum
Muzycznego w klasie altówki oraz Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, laureat
licznych przeglądów i festiwali.
Pierwsze spotkania (próby) PMCK Vox
Iuventum odbyły się w 2013 roku. Uczestniczyło w nich kilka osób, których połączyła
pasja wspólnego śpiewania. Z czasem młodzieży przybywało, dzisiaj jest to już kilkadziesiąt osób. Trzon grupy stanowią uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 5 w Przemyślu, którzy współtworzyli chór szkolny. Po
ukończeniu gimnazjum, zaszczepieni pasją
wspólnego śpiewania, kontynuują przygodę
z muzyką.
W czasie pięcioletniej działalności chór
zaśpiewał ok. 40 koncertów, nie licząc nagrań
do radia i koncertów zagranicznych, zdobył
wiele nagród i wyróżnień. Występował m.in.
na Święcie Zamku Kazimierzowskiego, na
kilku edycjach Młodzieżowych Warsztatów
Chóralnych i Młodzieżowej Wiosny Chóralnej, dali koncert w Katedrze w Lipsku
– w miejscu pochówku Jana Sebastiana Ba-

Fot. Tomasz Beliński

C

cha, koncertowali w Katedrze Notre Dame
w Strasburgu i w Sejmie RP. Wzięli udział
w Międzynarodowym Konkursie Kolęd
w Baden-Baden – w badeńskim kasynie na
otwarcie festiwalu, a także w kościele polskim w Baden-Baden.
Różnorodność repertuarowa oraz stały artystyczny rozwój sprawia, że chórzyści
ciągle głodni są śpiewania. Przed nimi w najbliższym czasie przygotowania do 4. edycji
Młodzieżowej Wiosny Chóralnej, do Święta
Zamku Kazimierzowskiego i do nagrania
piosenki wraz z zespołem Happy Prince,
tym, który o włos przegrał eliminacje do
Konkursu Piosenki Eurowizji.
Podczas tego jubileuszowego wieczoru na Zamku Kazimierzowskim 17 marca
2018 r. ze spektaklem muzycznym z okazji
5-lecia chóru, oprócz walorów artystycz-

WRAŻLIWY KOLORYSTA

nych, czyli rzęsiście nagradzanych oklaskami
utworów muzycznych wykonywanych przez
Vox Iuventum, na zespół „spłynęły” obfitym
strumieniem słowa pochwał i podziękowań.
Jako pierwszy skierował je do dyrygenta Piotra Szelążka i jego muzycznej rodziny obecny
na tym okolicznościowym koncercie przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej
w Przemyślu Tomasz Kuźmiek. Jubileuszowe
wyróżnienie w postaci okazjonalnej statuetki
chór otrzymał od posła Marka Rząsy, a w jego
imieniu wręczyła ją Marta Jurkiewicz. List
gratulacyjny przekazała zacnemu jubilatowi
dyrektor PCKiN Zamek Renata Nowakowska. Dyrygent Piotr Szelążek wyraźnie wzruszony dziękował wielu ludziom i instytucjom
za okazane serce i wydatną pomoc.
 Tomasz BELIŃSKI

się malarstwa i prawdziwego rysunku, stamtąd wyruszył w świat aż za ocean.
Na wystawie w Gdańsku artysta pokazał portrety inspirowane różnymi postaciami, także mu bliskimi, ale
i nieogarnione wręcz w ekspreubaczowianin z urodzesji, stylizowane i przetworzone
nia, dzieli swój czas artymalarsko pejzaże. Zapamiętane
styczny w przemieszczaniu się
gdzieś z owych nieustannych
między Lubaczowem, Paryżem
podróży, gdzie przekraczany
a Gdańskiem, gdzie ostatnio
San powraca obrazem malarzamieszkał. I tamże Józef Izyskiej wyobraźni. Jeśli w portredor Dobrowolski wystawiał
tach spotykamy dość nawet rew marcu swoje malarstwo
alistyczne elementy, czego przyw Galerii ZPAP przy ulicy Makładem jest autoportret pt. Przy
riackiej. – Myślę, że twórczość
pracy, to owe krajobrazowe (PuDobrowolskiego jest pewnesty staw, San czy Stogi) są raczej
go rodzajem czytaniem życia
metaforą niż konkretnym zapii otaczającej rzeczywistości,
sem przestrzeni, są jakby dziejąktóra dopiero w Paryżu na ulicą się sceną, która może jeszcze
cach Montmartre unaoczniła
w każdej chwili przekształcić się
mu sens twórczości i życia. To
w inną opowieść. Józef Dobrodobra szkoła – napisał Staniwolski wyłania się z nich jako
sław Seyfried po wernisażu Na finisażu wystawy – Józef Dobrowolski i prezes gdańskiego okręgu ZPAP
Ryszard Kowalewski
wrażliwy kolorysta, pełen emow gdańskiej gazecie.
cji jak on sam w owym ciągłym wędrowaniu
Ale malarz sprawdzał już emocje wirych z nich był obecny tamże w doborowym
i niespokojnym życiu.
dzów także na ponad dwudziestu innych wytowarzystwie tej rangi artystów, jak Magdastawach m.in. w Niemczech, Francji, Stanach
lena Abakanowicz, Antoni Fałat, Teresa Pą Ryszard ZATORSKI
Zjednoczonych czy na Węgrzech. Na niektógowska czy Gustaw Zemła. W Paryżu uczył

Z Lubaczowa przez Paryż do Gdańska

L
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ŻOŁNIERSKA OBECNOŚĆ
Czasem brakuje dziś marszowego śpiewu
Bogusław Kotula

C

zy pododdziały przedwojennej
piechoty
były z wyglądu tak szare jak
w znanej piosence? Pewnie
do mundurów ułanów nie
umywały się. Był czas, że
w Rzeszowie koszarowała spora liczba polskiego wojska, a to i 20. Pułk Ułanów, piechocińska „Siedemnastka” i artyleria. Wielki znawca
historii międzywojennego tematu Wojska Polskiego dr Jerzy Majka wydał kilka niezwykle
cennych publikacji. Dzisiaj już tylko nieliczni
pamiętają to przedwojenne Wojsko Polskie.
Przede wszystkim strojnych ułanów.
Ci poczęci ciut przed wojną mogą już
wiele powiedzieć o pookupacyjnym ruchu
wojskowym nie tylko w samym Rzeszowie.

Powrót jednostek rzeszowskich z manewrów
(16 września 1937 r.)

Pododdziały garnizonu rzeszowskiego na pl. Wolności po powrocie z manewrów w 1937 r. W głębi ulica
Gałęzowskiego, po lewej kamienica Opalów

10 czerwca 1945 r. Powitanie w Rzeszowie na placu Wolności 9. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty WP.
W głębi ołtarz polowy

W czasie wojny w co lepszych domach kwaterowali niemieccy oficerowie. Przewalający się front w 1944 roku pakował do kwater
żołnierzy polskich i radzieckich. W moim
rodzinnym domu kilka zdemobilizowanych
żołnierzy z Wileńskiego czekało parę miesięcy na „powrót” na ziemie zachodnie. Kompleksy koszar przy
ulicach Dąbrowskiego, Langiewicza i za mostem
drogowym przez
Wisłok zatłoczone były wszelkiej
broni żołnierzami. Kawaleryjskie
konie, które ostały się w stajniach
20. Pułku, pasły
się na łące „Pasternaczki” przy
Staszica. Razem Oficerowie Armii Radzieckiej
z młodymi czer- pod ratuszem w Rynku podczas
wonoarmiejcami uroczystości 3 maja w 1945 r.
szliśmy je pławić
do Wisloka. Ale
to była frajda!
Na cmentarzach rzeszowskich nie ma
grobu żadnego generała. Podobno taki pochowany jest obok obelisku żołnierzy austriackich na Pobitnem. Po wojnie grzmiały
salwy karabinowe w czasie pogrzebów żołnierzy radzieckich Placu Śreniawitów (wtedy
pl. Gwardii Ludowej). Przez Rzeszów przeszedł kondukt pogrzebowy z trumną generała Świerczewskiego, prowadzony zresztą
od granic Zwięczycy przez księdza infułata
Tokarskiego z fary. Zaraz po tym wydarzeniu
zaczęła krążyć plotka, czy w trumnie były
zwłoki zabitego generała?
Świętymi mszami witane były w Rzeszowie oddziały 9. Drezdeńskiej Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego w dniu 10 czerwca 1945 roku. Msze odprawiono na placu
Wolności i na Rynku. Ta dywizja poszła do
akcji „Wisła”. Historia hitlerowskiej okupacji
w mieście nad Wisłokiem, Przyrwą, Mikośką
i Młynówką znana jest z wszelkimi szczegółami. Rzeszów nie był strategicznie broniony
ani w roku 1939, ani
w 1944. Dlaczego?
Bardzo niska woda
Wisłoka i we wrześniu i sierpniu zrobiła swoje. Wnikliwe rozpoznanie sił
niemieckich przez
fachowców z Armii
Krajowej także miało swoje znaczenie.
Zwycięska Armia
Czerwona przeszła
przez miasto jak
Uroczyste powitanie – przemawia proboszcz fary ks. przez masło, zatrzymując się dopiero
infułat Michał Tokarski

Groby żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. na placu
Śreniawitów (wówczas pl. Gwardii Ludowej)

9. Defilada żołnierzy 9. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w 1945 r. na ulicy 3 Maja. Tych, którzy potem
walczyli z banderowcami UPA w Bieszczadach
i wschodnich obszarach Rzeszowszczyzny

Współcześnie – podhalańczycy przy ołtarzu na ulicy
Dąbrowskiego podczas uroczystości Bożego Ciała

pod Dębicą. To było dla obu stron bardzo
krwawe zatrzymanie. Czy brały w niej udział
pododdziały polskie?
Tragiczne były początki oddziałów tego
regularnego polskiego wojska, które zostały
dopadnięte przez „rutynowe” sotnie UPA.
Te czasami zmasakrowane zwłoki polskich
żołnierzy leżały w prostych trumnach na
schodach kamienicy przylegającej do placu
Śreniawitów.
Wspaniale prezentuje się dzisiejsza
21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Ale tak się składa, że wielu nam brakuje na ulicach tego żołnierskiego marszowego śpiewu.
 Bogusław KOTULA
PS
W poprzedniej publikacji z tego cyklu pt.
„Zapomniana Różanka” powinno być – rodzina Rutowskich, a nie Rutkowskich.
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OD PRZESZŁOŚCI W PRZYSZŁOŚĆ
115 lat Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Aleksandra Wanic

W

EDUKACJA  SZKOŁY

bogatą
historię
Rzeszowa piękną
kartą wpisuje się 115-letnia historia Zespołu Szkół
Spożywczych im. Tadeusza
Rylskiego w Rzeszowie,
najstarszej szkoły zawodowej naszego miasta. Powstała 1 maja 1903 roku jako Krajowa
Szkoła Mleczarska. Była to pierwsza polska
szkoła mleczarska na ziemiach polskich we
wszystkich trzech zaborach. Jej kierownikiem został mianowany dr Tadeusz Rylski.
Placówka przetrwała trudne czasy wojen
światowych oraz okupacji hitlerowskiej,
w tym czasie sztandar szkoły był przechowywany w konwi mleczarskiej i zakopany
w ogrodzie dyrektora.
Od początku istnienia szkoła przeszła
wiele przeobrażeń i zmian systemowych.
Zmieniały się też nazwy aż do obecnej.
W 100. rocznicę powstania szkoły nadano

jej imię pierwszego dyrektora, Tadeusza Rylskiego. W ten sposób oddano hołd człowiekowi zasłużonemu dla mleczarstwa i szkolnictwa mleczarskiego.
W 1986 roku w najstarszym budynku szkoły otwarto Muzeum Spółdzielczości
i Szkolnictwa Mleczarskiego, którego organizowaniem zajmował się były dyrektor szkoły
Lech Łabaj oraz nauczyciel i wicedyrektor
Jan Rajca. W 2007 r. po gruntownej reorganizacji placówka ta zmieniła nazwę na Muzeum Mleczarstwa i otworzyła podwoje dla
szerszej publiczności. Muzeum działa społecznie, nie pobiera opłat od zwiedzających,
a o eksponaty, urządzenia i wystrój dbają kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów.
Przez 115 lat funkcję dyrektora pełniło
13 pedagogów, poczynając od dr. Tadeusza
Rylskiego (1903–1908). Najdłużej Jan Licznerski i Jan Cesul. Obydwaj przeprowadzili
szkołę przez najtrudniejsze okresy historyczne obu wojen światowych.
W ostatnim czasie szkolnictwo zawodowe uległo gruntownej modernizacji wraz
z wprowadzoną reformą systemu edukacji
w 2012 oraz w 2017 roku. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, zwiększania mobilności absolwentów
26

na rynku pracy i elastyczności kształcenia,
dokonano zmian w klasyfikacji zawodów
szkolnych – podzielone one zostały na kwalifikacje. Reforma z 2017 r. dokonała zmiany nazwy zasadniczej szkoły zawodowej na
branżową szkołę I stopnia i wprowadziła
branżową szkołę II
stopnia, po ukończeniu
której absolwent uzyska
tytuł technika.
Czerpiąc wzorce
ze 115-letniej historii,
placówka nasza prężnie
się rozwija, a historia
jej nierozerwalnie wiąże się z nowoczesnością, otwieramy nowe
kierunki
kształcenia
odpowiadające na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy.
Obecnie kształcimy uczniów w 21 oddziałach
w następujących zawodach: technik technologii żywności, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik eksploatacji portów i terminali, cukiernik, kucharz. Dumni

ze swej tradycji, ale i świadomi ciążącej na
nas odpowiedzialności pragniemy, aby nasza
szkoła była jednostką nowoczesną, kształcącą młodzież na możliwie najwyższym poziomie, mobilną, otwartą na aktualne potrzeby
rynku pracy. Naszym uczniom oferujemy
internat ze stołówką, w którym znajduje się
225 miejsc, atrakcyjne praktyki zagraniczne,
bardzo dobrze wyposażone klasopracownie,
pracownie zawodowe, gabinet stomatologiczny oraz rozwijanie zainteresowań w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.
W celu podniesienia jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego od 1998
roku jako pierwsi w regionie rozpoczęliśmy
współpracę z Unią Europejską poprzez realizację projektów w Programie Leonardo da
Vinci, a obecnie Erasmus + i PO WER. Jest
to duża szansa dla młodych ludzi otwierająca im możliwość wejścia na europejski rynek
pracy, a także możliwość rozwoju zawodowego, osobowościowego oraz podniesienia
kompetencji personalnych i społecznych.
Od tamtej pory nasi uczniowie i nauczyciele systematycznie odbywają staże i praktyki
zawodowe w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Bułgarii
i Grecji.
Do tej pory szkoła wykształciła już ok.
15 800 absolwentów, którzy z dumą świadczą
o wartościach i umiejętnościach wpajanych
im przez pokolenia nauczycieli. Rozproszeni
niemalże po całym świecie są chlubą szkoły i zarazem autorytetem zarówno dla kadry pedagogicznej, jak i obecnych uczniów.
Szkoła ma wspaniałą tradycję organizowania
co 5 lat zjazdów absolwentów. Teegoroczny będzie dwunastym. Pragnę serdecznie
zaprosić wszystkich absolwentów i sympatyków na ten uroczysty jubileusz 115-lecia
szkoły, który odbędzie się 1 maja 2018 roku.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie
szkoły – www.zss.rze.pl lub na Facebooku.
Zgłoszenia przyjmujemy też telefonicznie,
e-mailowo lub osobiście.
 Aleksandra WANIC,

dyrektor ZSS im. Tadeusza Rylskiego
w Rzeszowie
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ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE
ZOSTAŁA TYLKO NAZWA

L’ÉTAT C’EST MOI

statnio prezydent Andrzej Duda zawetował trzecią w swojej karierze ustawę
sejmową, tym razem degradacyjną, chociaż jedynie w San Escobar pewnie
wiedzą, dlaczego tak ją nasi parlamentarni mędrcy nazwali. Nie brałbym jednakże owego weta zbyt serio. Poprzednie dwa rodziły przecież duże nadzieje i z podobnym zadęciem były światu obwieszczane, a praktycznie okazały się czym?
Aktualnie toczy się ucieszna procedura politycznego zamachu na Krajową
Radę Sądownictwa. Zwykłą ustawą, tym razem niezawetowaną, olano konstytucję. Z KRS zostaje tylko nazwa. Owa rada teraz to będzie minister i prokurator Zbigniew Ziobro. Staje się on takim trzy w jednym. Zaczął więc montować tę
swoją radę i ogłosił powszechny zaciąg. Wbrew wszystkim prawniczym środowiskom. Nawet zebranie ogólne sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyraziło całkowitą dezaprobatę dla jakiejkolwiek aktywności sędziów z województwa
podkarpackiego w tym niekonstytucyjnym procederze.
Jak nietrudno było przewidzieć, znaleźli się tacy, którzy ochoczo podjęli się
kandydowania, zapewne upatrując w tym wielką szansę na koniunkturalną karierę. Gdy Biuro Informacyjne Sejmu ogłosiło listę kandydatów, okazało się, że
żadnego tłoku nie ma. Minister Ziobro zapowiadał, że będzie ścisk jak na Manhattanie, a tu jedynie 18 kandydatów na 15 miejsc. Na sejmowej liście było kilku
egzotycznych kandydatów, w tym jeden z naszego terenu, można rzec wyrosły na
rzeszowskim gruncie. Zresztą tych egzotycznych ci u nas dostatek, że wspomnę
tylko byłego prokuratora krośnieńskiego, Stanisława Piotrowicza, który mianował się obrońcą ładu konstytucyjnego, chyba dla jaj.
Tym razem na sejmowej liście kandydatów znalazłem sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Roberta Pelewicza. Postać barwna, ale od sędziowskiego
ideału charakterologicznego nieco odbiegająca. W latach osiemdziesiątych studiował prawo w rzeszowskiej filii UMCS, ponoć z nienajgorszymi wynikami. W tym
czasie był także tajnym współpracownikiem rzeszowskiej Służby Bezpieczeństwa.
Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do inwentarza archiwalnego tutejszego IPN. Teczka personalna studenta Pelewicza zawiera jego własnoręczne raporty
podpisane kryptonimem „Maciek” (nie jest to szczyt konspiracyjnej finezji) oraz
zobowiązanie do zachowania współpracy w tajemnicy. Na wniosek rzecznika
interesu publicznego Sąd Lustracyjny I instancji uznał go kłamcą lustracyjnym,
gdyż zataił ten fakt. Dopiero ów sąd, ale II instancji z jakiegoś powodu oczyścił go
z zarzutu kłamstwa. Jednak współpraca z SB jest faktem.
Na początku kariery sędziowskiej środowisko traktowało go na ogół bardzo
życzliwie. Z czasem jednak wprawiał ich w zażenowanie, gdy przestał być przykładnym mężem i dobrze zapowiadającym się prawnikiem, a stał się rozwodnikiem i wyrafinowanym graczem, dyspozycyjnym ponad miarę dla każdego nowego kierownictwa. Jego poczynania wywoływały sprzeciw w środowisku, nie tylko
sędziowskim. Protestowała również tarnobrzeska palestra. Pracownicy kierowanego przez niego Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku oskarżali go
nie tylko o stosowanie mobbingu. Zatem i kancelarie od prezydenckiej po prezesa
sądu okręgowego miały trochę roboty z rozpatrywaniem skarg.
Wielokrotnie stawał w konkursowe szranki na stanowiska sędziowskie objęte takim trybem powoływania. Wtajemniczeni twierdzą, że zawsze bez powodzenia. Również zgłaszał swoją kandydaturę do KRS, ale nie uzyskał ani jednego
głosu poparcia. W minionym roku ubiegał się o wakujące stanowisko sędziego
apelacyjnego w Rzeszowie. W głosowaniu uzyskał jedynie 9 głosów, gdy jego konkurent 31. To o czymś świadczy. A przecież ukończył z powodzeniem podyplomowe studia filologiczne w Uniwersytecie Śląskim na kierunku retoryka i kreowanie
wizerunku dla prawników.
Postanowił skorzystać z nadarzającej się sposobności przeprowadzania drastycznej rewolucji w Krajowej Radzie Sądownictwa i wystartował. Zgłosił swoją
kandydaturę, co spotkało się z dużym niesmakiem w środowisku sędziowskim.
U niektórych nawet wstydem. Z jakichś powodów kandydatura Roberta Pelewicza została wycofana. Chyba to i dobrze, chociaż pozostali nie prezentują się zbyt
okazale. Dla przykładu kandydujący do KRS sędzia Witkowski po zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wespół z Instytutem Prawa i Społeczeństwa publicznym wysłuchaniu sędziów wymyślił coś smerfnego. Wręczył
organizatorom po Biuletynie IPN i Biblii. Nic dodać, nic ująć!
 Roman MAŁEK
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iedyś, nie tak dawno, pewien człowiek o wybujałych ambicjach podczepił się pod opozycjonistów
władzy ludowej, właściwie nie wiadomo dlaczego. Ale
sądząc po jego późniejszych poczynaniach – dla zaspokojenia pychy własnej i swych chorych ambicji małego
człowieczka, który onegdaj w szkole usłyszał o Napoleonie. Cel miał tylko jeden. Władza. Wielka i nieograniczona. I niestety dopiął swego, czynnie wspomagany
przez polski Kościół katolicki i bezmyślnych jego wyznawców.
Szło mu to dość opornie. Krzyczał, przemawiał,
wiecował i nic. Bo nikt mu wtedy nie powiedział, chyba
ze strachu, że największym jego wrogiem jest on sam.
A właściwie to, co on mówi, i że najlepiej jest wtedy,
gdy on siedzi cicho. Bo wystarczy, że gdzieś pójdzie,
zabierze głos publicznie i zaszkodzi mu to bardziej niż
jakikolwiek przeciwnik polityczny. Bo jak mawiała
moja babcia, przyszły wódz „co rzechnie, to brechnie”.
A babcia była mądrą kobietą.
Zmienił więc wódz taktykę. Za niego zaczęli
mówić inni, wyselekcjonowani, wierni, bierni i niekoniecznie mądrzy. I to chwyciło. Zdobył, co chciał.
I okazał swoje prawdziwe oblicze, realizując swój chory
program. Dość prymitywny i jakby już znany z historii. Uważa w nim bowiem, że aby coś zbudować, trzeba
najpierw coś zburzyć. Bez żadnych remontów. Zetrzeć
wszystko w proch, a potem startować od fundamentów.
Ot i cała filozofia prezesa na nową Polskę, zwaną IV RP.
Bo może i jest on gigantem we własnej propagandzie,
ale w realnej polityce pozostaje nadal karłem.
Gdy szedł po swoje zwycięstwo, podzielił rodaków
i z tymi „lepszymi” zawarł swoiste porozumienie. Jeżeli
pozwolą mu zniszczyć rządy prawa i zniszczyć wszystkie instytucjonalne ograniczenia władzy jego partii, to
on jako dyktator poprzez autorytaryzm stworzy państwo uczciwe i potężne. Bez korupcji i sitw. Odzyska
wrak, zatrzyma budowę gazociągu, zrealizuje wiele
mocarstwowych obietnic. Mówił też i o tym, że udowodni zamach smoleński i zrechrystianizuje Europę,
zaczynając od bezbożnej Unii Europejskiej. Musi to
zrobić, bo poprzednie ekipy tego nie zrobiły, nie chciały
i nie umiały z Polski zrobić mocarstwa, a on wie i potrafi. Więc ci, którzy na to poszli, nie mają dziś żadnego
prawa udawać, że coś przed nimi Kaczyński ukrywał.
I co z tego zostało? Gazociąg się buduje, a on zajmuje stanowisko w tej sprawie. By zajmować stanowisko, nie trzeba było łamać konstytucji, niszczyć Trybunału Konstytucyjnego, rozwalać sądów i dawać CBA
uprawnienia tajnej policji z czasów ZSRR. Wrak z kolei
dla niego to „sprawa trudna”. Przecież nie była łatwiejsza, zanim nie zawłaszczył państwa i jego najważniejszych instytucji. Ale prezes ma dwa języki. Pokornego
peryferyjnego karła dla zagranicy i wielkiego mocarstwowego kaczora dla swoich wyborców. I w obu tych
językach kłamie. I coraz częściej posługuje się określeniem zapożyczonym od Marka Jurka, imposybilizm.
Czy nie wie, że po przezwyciężeniu imposybilizmu
rządy sprawowali Mussolini, Hitler i Stalin, a wtedy
prawo służyło wodzowi, a nie obronie obywateli przed
pomysłami władzy?
 Zbigniew GRZYŚ
27

FELIETON

O

Jerzy Maślanka
BIAŁA
KSIĘGA
Dawniej Biblia to przysięga,
teraz u nas Biała Księga
jest przykładem doskonałym:
było czarne, dziś jest białe.
Z kolorami, wszyscy wiemy,
kiedyś prezes miał problemy.
I dowodził przewspaniale,
czarne czarnym, białym białe.
W Europie wątpliwości
o naszej praworządności.
Stąd kroki przedstawicieli,
przybrudzone czas wybielić.
Gdy coś szare, źle się dzieje
i po prostu matowieje.
Są już specjaliści stali,
że to można wykrochmalić.
A Timmermans ciągle czeka,
że brud w sądach praw człowieka,
mętność z naszym trybunałem,
że co czarne, ma być białe.
Twierdzi, że na wielu stronach
Księga mocno przybrudzona.
I chyba, panie premierze,
nie bardzo się to wypierze.

ROZMAITOŚCI

Wielu księdze niedowierza,
chociaż kolor to papieża,
bo stoi w kościelnych mapach,
Piotr też się dwa razy zaparł.
PS
Ciekawość ma do potęgi,
kto jest ojcem Białej Księgi,
by ulżyć suwerenowi.
Przypuszczalnie to Piotrowicz.

Wiosenne słońce
Baran (21 III–20 IV) Nie trwoń niepotrzebnie energii.
Byk (21 IV–20 V) Niech Twoje urodziny
upłyną na spełnieniu marzeń.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Czas rozpocząć
remont mieszkania.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

W

Leczenie wodą

oda stanowi
niezbędny
czynnik życia wszystkich żywych organizmów. O wodę staczano boje, woda była
nawet środkiem płatniczym na piaszczystych
terenach Australii i bardzo czczona przez
Aborygenów. W wielu religiach świata obrzędowe zanurzenie w wodzie oznacza wejście
w nowe życie, zmycie dotychczasowego ludzkiego duchowego brudu, grzechu. Woda ma
również znaczenie lecznicze, o czym świadczą zapiski z bardzo odległych czasów. Do
Europy namiastka leczenia wodą trafiła poprzez łaźnie tureckie, rzymskie czy arabskie.
Zanurzanie w błocie borowinowym znali podobno nasi pierwsi Słowianie, nie wspominając o Wikingach i Hunach. W średniowieczu
wszelkie zabiegi naturalne, podobnie jak
higieniczne, zostały zakazane, a nawet obłożone kościelną klątwą jako czyny diabelskie
i niegodne chrześcijanina. Leczenie wodą,

czyli hydroterapia, wróciło dopiero w XVII
wieku, kiedy to możnowładcy zaczęli przybywać do wód. Hydroterapia opiera swoją
skuteczność na wykorzystywaniu chemicznych i fizycznych właściwości wody w formie
ciekłej i gazowej. Odpowiednio stosowana,
daje różne efekty lecznicze. Podczas kąpieli
w wodzie chlorkowo-sodowej poprawia się
ciśnienie mięśni i stawów, przy polewaniu
zimną wodą organizm się hartuje, poprawia się ukrwienie skóry, w natryskach leczy
strumień wody, jej temperatura, siła nacisku
i stopień rozproszenia, do okładów stosuje się wilgotną, bawełnianą tkaninę, która
może być zimna lub gorąca, dzięki czemu
zmniejsza ból, obrzęki i działa przeciwbólowo. Picie wód mineralnych nie ze zwykłego
kubka, ale ze specjalnego dzbanuszka z podwyższonym „dzióbkiem” gwarantuje, że nie
będą ulatniały się lecznicze gazy i mikroelementy. Przy ogromnej strategii antybiotykoterapii warto skierować swe spojrzenie na
niezastąpioną wodę! 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
CIASTO TOFFI Z BEZAMI

Biszkopt: 4 jajka • ¾ szklanki cukru • ¾ szklanki mąki
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia • tabliczka czekolady

deserowej.
Czekoladę zetrzeć na tarce. Białka ubić na
sztywną pianę i stopniowo dodawać cukier,
a następnie po jednym żółtku, nie przerywając ubijania. Mąkę wymieszać z proszkiem do
pieczenia, dodawać do masy i delikatnie wymieszać.
Na koniec dodać startą czekoladę, wszystko
razem ponownie wymieszać, przelać na blaszkę i piec 30 minut w temperaturze 180°C.
Krem: 2 szklanki mleka • 2 budynie śmietankowe • 3 żółtka • pół szklanki cukru • kostka masła.
Żółtka dokładnie utrzeć z cukrem i cały czas
ucierając, stopniowo wsypać budynie. Tak
przygotowaną masę rozrobić ze szklanką zim-

FRASZKI
Adam Decowski

Rak (22 VI–22 VII) Czas wyrzucić niepotrzebne ubrania i niepotrzebne wizje
wyjazdów.

KOMU HOŁD
Temu hołdy składać każe,
który dobrą płaci gażę.

Lew (23 VII–23 VIII) Kuszący interes
przed Tobą, ale ważna rozwaga.

EPITAFIUM PIESZCZOCHA
Dopiero gdy leży w grobie
trzyma ręce przy sobie.

nego mleka. Pozostałe mleko zagotować i na
gotujące się, mieszając, wlać rozrobioną masę.
Na małym ogniu, mieszając, ugotować budyń, a następnie wystudzić. Masło utrzeć na
puch i dodawać po łyżce zimnego budyniu,
nie przerywając ucierania.
Dodatkowo: 1–2 opakowania małych bez
• 2 łyżki margaryny • 25 dag kruchych „Krówek” (można zastąpić gotową masą krówkowo-kajmakową).
Wystudzony biszkopt rozsmarować przygotowanym kremem i ułożyć na nim bezy.
Margarynę oraz „Krówki” przełożyć do
rondelka i stopić na małym ogniu, cały czas
mieszając. A stosując gotową masę krówkowo-kajmakową, należy ją lekko podgrzać.
Masę krówkową lekko przestudzić i polać
nią bezy w esy-floresy.
Składniki na blaszkę o wym. 25 x 36 cm. 

LIMERYKI

Regina Nachacz
Bogatą panią z Lublina
nawiedziła raz rodzina.
Pojedli, popili,
no i byli mili,
będzie miała co wspominać.

Waga (23 IX–23 X) Gwiazdy będą Tobie sprzyjać.

SOLIDARNY
Aby nie być anty,
także robił kanty.

Skorpion (24 X–22 XI) Przygotowania
do uroczystości rodzinnych pochłoną
dużo pieniędzy...

***
Skromnym poetom na Murze
od serca słówko powtórzę,
wierszyki króciutkie,
wykuwane dłutkiem
niczym tatuaż na skórze.

Czesław P. Kondraciuk

Marek Pelc

STROICIEL
W swym fachu jedyny –
świetnie stroi miny.

Raz zgrabna panna gdzieś ze wsi Mała
choć tępa była studiować chciała.
Miseczki miała „DD”
egzamin więc niejeden…
na ładne „oczy” szybko zdawała.

Panna (24 VIII–22 IX) Wenus będzie
Cię wspierać w nowej miłości.

Strzelec (23 XI–21 XII) Dobry czas na
poprawienia relacji z dziećmi.
Koziorożec (22 XII–20 I) Zadbaj o równowagę między pracą a rodziną.
Wodnik (21 I–19 II) Wiosenne słońce
wyciągnie Cię nareszcie z domu.
Ryby (20 II–20 III) Miłość uderzy do
głowy jak wino.

SNOB
Jego życiowy rejestr –
udawać kogoś, kim nie jest...
KRÓTKOWIDZ
Z błędów innych szydzi,
a swoich nie widzi...

***
Latem przez Baranów Sandomierski
przemaszerował oddział saperski.
Szukali tam seksbomby,
gdyż popyt był ogromny
na nią w koszarach. Ech… los żołnierski.

W NOWEJ ODSŁONIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z o.o.

– Wprowadziliśmy nowe logo spółki – poinformował Lesław
Bącal, prezes zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. – Nowe logo
składa się z sygnetu oraz części literniczej, którą stanowi napis „MPEC Rzeszów”. W ciągu kilku najbliższych tygodni nowe
logo pojawi się na wszystkich akcydensach firmowych, oznakowaniach, tablicach informacyjnych, publikacjach, środkach
transportu itd., zastępując całkowicie dotychczasowy znak.
Sygnet w swojej formie wyraża nowoczesny, efektywny
i przyjazny dla środowiska system zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe.
Ciepło systemowe, które oferuje MPEC, jest sposobem na ograniczenie niskiej emisji w Rzeszowie. Dlatego
tak ważne jest przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej
budynków ogrzewanych piecami i kotłowniami węglowymi.
Rzeszów ma duży, nowoczesny system ciepłowniczy, budowany od ponad 50 lat, który jest nadal modernizowany i rozwijany.
Sieci ciepłownicze, zwłaszcza te magistralne wyprowadzające ciepło z elektrociepłowni, mają rezerwy w przepustowości, co umożliwia przyłączanie nowych odbiorców
przez kolejnych kilkanaście lat. Każdy budynek realizowany
w Rzeszowie w obrębie występowania miejskiej sieci ciepłowniczej może być bez problemu do niej podłączony.

Jakie są zalety ciepła systemowego? Jest jednym
z tańszych źródeł ciepła i ogranicza zapylenie powietrza. Ciepło systemowe jest jednocześnie najbezpieczniejszym źródłem ciepła, bo proces spalania paliw odbywa się w elektrociepłowniach, czyli poza budynkami, w których mieszkamy.
Nie ma zatem zagrożenia wybuchem czy zatruciem spalinami, jak w przypadku innych źródeł.
Jest to jednocześnie system niezawodny. Układ sieci
w systemie jest pierścieniowy i praktycznie każda dzielnica
miasta ma dwustronne zasilanie, co oznacza, że w przypadku wystąpienia awarii czy prowadzenia robót remontowych
i konieczności wyłączenia jakiegoś odcinka sieci, ciepło posyłane jest do budynków z drugiej strony.
Jest to zarazem system przyjazny dla środowiska.
Scentralizowanie daje bowiem możliwość większej i lepszej
kontroli nad procesem spalania. Oczyszczanie spalin odbywa
się w elektrociepłowniach, w nowoczesnych wysoko sprawnych urządzeniach, co pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do minimum.
I większy jest też komfort użytkowania. W mieszkaniu nie ma urządzeń wytwarzających ciepło, nie trzeba więc
nic naprawiać i konserwować. Zyskujemy dzięki temu dodatkową powierzchnie do zagospodarowania.

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła

DLA RZESZOWA

www.mpec.rzeszow.pl

W SATYRYCZNYM ZWIERCIADLE
K

Jerzy Maślanka

olejny zbiór wierszowanych
felietonów
zainicjował i jest jego redaktorem naczelnym
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