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Anna Czenczek 
doktorantka w dziedzinie sztuki muzycznej, międzynarodowa jurorka, muzyk, 
wokalistka, aranżerka wokalna, producentka, laureatka ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów wokalnych, nauczycielką emisji głosu. 
Pomysłodawczyni i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Piosenki –  
Rzeszów Carpathia Festival, dyrektorka Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

UKOCHANY 
KRAJ

Polska rośnie, kraj się zmienia,
tak dla dobra suwerena.
Pan Bóg dał nam „dobrą zmianę”,
prawie wszystko posprzątane.

Kiedy nastała nam era PiS-u,
bez żadnych wahań i kompromisów
demokratycznie wszystko już zagra,
na każdy przekręt mają paragraf.

Wśród entuzjazmu nocnych okrzyków
Sejm przegłosował ustawę dobrą,
że cała władza w jednym kurniku.
Brudy wyczyści minister Ziobro.

I personalna poszła odnowa.
Trafna, potrzebna i rekordowa,
zaplanowana, w ciemno przyjęta,
wprost pod długopis Herr Prezydenta.

Konstytucja to rzecz święta!
To narodzie zapamiętaj
i powiedzieć to muszę,
że nie będę notariuszem.

Na początek tym się wsławiam,
że Mariusza ułaskawiam.
I dodaję też na stałe
dwóch dublerów w Trybunale.

Działał prężnie Sejm ciekawy,
pan marszałek laską stukał,
szły uchwały i ustawy.
Świat oniemiał i osłupiał.

Ziobro w dobrym stylu z Jakim
to prezesów jak ziemniaki
wykopuje i przesadza.
Po co mają mu przeszkadzać.

I podobno, jak wieść niesie,
uczynił tak w KRS-ie.
Bowiem po dogłębnych zmianach
wszyscy przed nim na kolanach.

Prezes, który ledwo dycha,
bo ni baby, ni kielicha,
sędziom rzekł – zabawki bierzcie,
odpocznijcie sobie wreszcie.

Idą nasze, idą nowe,
nie takie jak w tej Ludowej,
piękne zmiany ustrojowe.
Jak życie pozagrobowe.

Tu refleksje wreszcie przyszły
i się napiął Sąd Najwyższy.
I wykluczył takie prawo,
które ciągle rwie na prawo.

I sentencja ma się ziszcza,
że gdy uczeń uczy mistrza,
choć wykładów kiepsko słuchał,
padnie jak minister Mucha.

PS
I o to, coś walczył z zapałem w ukryciu,
by lepiej, swobodniej się żyło w tym życiu,
codzienność naciąga napięte już struny.
Gdzie wolność? Już była! Za strasznej komuny.

Ukochany kraj, umiłowany kraj,
ukochane i miasta, i wioski.
Ukochany kraj, umiłowany kraj,
ukochany, jedyny, nasz polski…

Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Słowa: Jadwiga Kupiszewska, muzyka: Bożena Słowik

RZESZOWSKI WIATR

Na jesienną nostalgię wiatr zatańczył walczyka, 
poszybował na liściu kasztana. 
Do starego sztambucha wpisał rymy złociste 
i zamieszkał w ramionach Rzeszowa. 

Ref.
Ten wiatr, ciepły wiatr, żółte liście policzył 
na Zamkowej ulicy            x 2 
i przypomniał melodie sprzed lat. 

Nad dachami kamienic zawirował piosenką
o rzeszowskich zaułkach i bramach. 
Zachwycony barwami, wiatr pofrunął gdzieś dalej 
do rozległych, nieznanych mu dzielnic. 

Ref: Ten wiatr, ciepły wiatr, żółte liście policzył… 
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3

Sierpień 2018, nr 8 (154) Rok XIV

W
YD

A
RZ

EN
IA

  
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

Nad dachami kamienic zawirował piosenką
o rzeszowskich zaułkach i bramach. 
Zachwycony barwami, wiatr pofrunął gdzieś dalej 
do rozległych, nieznanych mu dzielnic. 

Ref: Ten wiatr, ciepły wiatr, żółte liście policzył… 

Andrzej Piątek

Nied aw no pi s a łem 
o sławnych artystach, 

którzy urodzili się w  Rze-
szowie bądź o  to miasto 
otarli, co znacząco wpłynę-
ło na ich losy, czyli Dejm-

ku, Kilarze, Hanuszkiewiczu, Grotowskim, 
Szajnie, Harasiewiczu i Stańce – urodzonym 
w  Rzeszowie światowej sławy królu trąbki, 
twórcy hejnału Rzeszowa, na stałe nowojor-
czyku, Honorowym Obywatelu Rzeszowa – 
jako obok Harasiewicza jedynym żyjącym. 
To zdanie już jest nieaktualne. Od 29 lipca 
wśród żyjących został jedynie Harasiewicz.

– Tam, gdzie się człowiek urodził, 
otworzył oczy i  zobaczył słońce, jest jego 
ziemia – mawiał Stańko, myśląc o  Rzeszo-
wie. W  dźwiękach jego trąbki, długich, po-
wolnych, często o  przydymionej, mglistej 
konsystencji, chwilami ponurawej, zawsze 
lirycznej, momentami świdrującej, była nie-
zmierzona obfitość barw i  odcieni, magia 
i zaczarowanie. 

– Wyjechałem wcześnie i  mieszkałem 
w  Rzeszowie krótko, ale zawsze czułem się 
rzeszowiakiem – wspominał. – Jestem ko-
czownikiem, kręcę się po świecie, cały czas 
na walizkach, dużo koncertuję, ale Rzeszów 
jest mi zawsze bliski.

STAŃKĘ SŁYSZYMY CODZIENNIE
Gdzie człowiek otworzył oczy jest jego ziemia

Stańko urodził się w  Rzeszowie w  1942 
roku. Do szkoły muzycznej chodził w  Krako-
wie, gdzie uczył się gry na skrzypcach i fortepia-
nie. Trąbką zachwycił się w harcerstwie, kiedy 
na obozie przypadkiem kazano mu zagrać na 
sygnałówce. Gdy wybrał naukę w klasie trąbki 
na krakowskiej Akademii Muzycznej, wiedział, 
że chce grać jazz jako opozycję wobec ówczesnej 
„naszej małej stabilizacji”. Miał 20 lat, kiedy 
z  pianistą Adamem Makowiczem założyli ze-
spół Jazz Darings. W  rok później dołączył do 
słynnego kwintetu Krzysztofa Komedy. Prze-

łomem w  uprawianiu mu-
zyki był debiut na Festiwalu 
Berliner Jazztage ’70. – Grali-
śmy wśród samych gwiazd – 
wspominał. Nagrał mnóstwo 
płyt, łącznie z najbardziej pre-
stiżowymi Balladyną, Matką 
Joanną i  The Soul of Things. 
Do końca aktywny, kompo-
nował i koncertował w całych 
Stanach. 

O  rodzinnym Rzeszo-
wie mówił z  czułością, że 
to coraz piękniejsze miasto, 
o  ślicznym rynku i  atmosfe-
rze jedynej!

Dwa z  jego ostatnich 
koncertów w kraju odbyły się 
w  Rzeszowie, bezpośrednio 

po wręczeniu mu honorowego obywatelstwa 
i niedługo potem. Oba były błyskotliwym popi-
sem niezwykłych umiejętności artysty. Z estra-
dy popłynęły cudowne dźwięki jego trąbki. Było 
w nich wszystko, co w jego grze podoba się nam 
od zawsze. Bogactwo tonu, obfitość barw i  za-
czarowanie. Skłonni byliśmy ulec iluzji i nie od-
bierać tego jako wrażeń słuchowych, ale niewy-
czerpany bezmiar smaków i zapachów. Podob-
nie jak z  podarowanego Rzeszowowi hejnału, 
który codziennie słyszymy z ratuszowej wieży.

   Andrzej PIĄTEK 

Tomasz Stańko
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Andrzej Grzywacz

Rada Miasta Rzeszowa 
w  lutym zdecydowała 

usunąć pomnik Wdzięcz-
ności Armii Radzieckiej 
z placu Ofiar Getta i prze-
nieść go gdzie indziej. 

Trwa dyskusja nad zastąpieniem go pomni-
kiem osoby zasłużonej dla niepodległości. 

Podobnie jak radnemu Kamilowi Skwi-
rutowi, wydaje mi się wątpliwe, czy jeden 
pomnik powinno się zastępować innym. Je-
żeli już – to jak sugeruje radny – powinien 
to być pomnik ofiar getta. Bo nawiązywałby 
do obecności Żydów w naszym mieście, jego 
lokalizacja byłaby na dawnym cmentarzu ży-
dowskim. Niekoniecznie musiałby to jednak 
być pomnik. Mogłaby to być budowla wzo-
rowana na pomyśle kazimierskiego malarza 
Antoniego Michalaka. Dzięki jego zaangażo-
waniu udało się uratować zabytkowe mace-
wy z cmentarza w Czerniawach w Kazimie-
rzu Dolnym, z których powstała symboliczna 
ściana płaczu (nawiązująca do tej w Jerozoli-
mie), a także ocalić jeden z najpiękniejszych 

A MOŻE POMNIK OFIAR GETTA? 
Świecznik chanukowy z płomieniem pamięci 

żydowskich cmentarzy 
w Polsce.

P r z y p o m n i e ć 
warto, że historia Ży-
dów w  Rzeszowie roz-
poczyna się już w  XV 
wieku. W części miasta 
nazwanej Nowe Mia-
sto zlokalizowano dwie 
synagogi. Przy jednej 
zaś cmentarz żydowski 
w 1689 roku, z pochów-
kami do 1857; posze-
rzony w  1705 r. zajmo-
wał dwa hektary i  odpowiadał kształtem 
dzisiejszemu placowi Ofiar Getta. A  także 
drugi, który przecięła wybudowana w  XIX 
wieku ul. Sobieskiego. Po zamknięciu tych-
że cmentarzy chowano zmarłych na nowym 
kirkucie na Czekaju (u  zbiegu dzisiejszych 
ulic Rejtana i  Dołowej). Obszar starego 
cmentarza żydowskiego zamieniono w  1931 
roku na park z  alejkami i  ławeczkami, po-
zostawiając najważniejsze groby otoczone 
krzewami. Takie rozwiązanie uzgodnił Za-
rząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z Gminą 
Żydowską. W  1939 roku Niemcy zniszczyli 

dawny cmentarz, usuwając ogrodzenie i ma-
cewy, którymi wybrukowano ulice Asnyka 
i  Chopina oraz rynek w  Tyczynie. A  teren 
potraktowali jako wysypisko śmieci i miejsce 
zbiórki Żydów przed wywózką na rozstrze-
lanie do lasów w Głogowie oraz do obozów 
koncentracyjnych. 

Po wojnie na miejscu tym utworzono 
plac, któremu nadano nazwę Zwycięstwa. 
2 sierpnia 1944 roku ustawiono na nim po-
mnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Taka 
nazwa placu istniała do 1994 roku, kiedy 
zmieniono nazwę na plac Ofiar Getta. O tym, 

Ściana płaczu w miejscu dawnego żydowskiego cmentarza w Kazimierzu Dol-
nym. Może dobry wzór dla Rzeszowa?
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że plac ten znajduje się na terenie cmentarza 
żydowskiego, przypomina pamiątkowy głaz 
z  wyrytym napisem i  potwierdzają prace 
ziemne prowadzone w 1990 roku, o czym pi-
sałem już na tych łamach. 

Proponowana przeze mnie budowla, 
upamiętniająca dawne żydowskie cmen-

tarzysko, mogłaby powstać z  nielicznych 
macew, które są w  Muzeum Okręgowym 
w  Rzeszowie. To miałoby związek z  cmen-
tarzem, a  odpowiednia tablica upamięt-
niałaby to miejsce i  eksterminację Żydów 
w rzeszowskim getcie. Symboliczna menora 
lub świecznik chanukowy stylizowany i in-

tegralnie związany z tą budowlą pozwalałby 
w rocznicę likwidacji getta zapalić płomień 
pamięci. 

   Andrzej GRZYWACZ

Edukacyjnym i  artystycznym wydarze-
niem są sierpniowe bezpłatne XX Mię-

dzynarodowe Warsztaty Piosenkarskie 
ZAKR w  Rzeszowie, zorganizowane przez 
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów 
ZAKR w  Warszawie oraz Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie. Celem ich jest dosko-
nalenie umiejętności wokalnych i  interpre-
tacyjnych wykonawców z  kraju i  zagranicy 
w  dziedzinie polskiej piosenki artystycznej, 
nauka współpracy z zespołem akompaniują-
cym, rozwijanie kreatywności młodych arty-
stów, poszukiwanie i  budowanie wartościo-
wego repertuaru, a także promocja polskich 
piosenek o trwałej wartości artystycznej. 

Warsztaty poprowadzą profesjonali-
ści, jak Krystyna Prońko – gwiazda pol-
skiej sceny muzycznej, Anna Czenczek – 
międzynarodowy juror, dyrektor Centrum 
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pomysłodaw-
czyni i  dyrektor Międzynarodowego Festi-
walu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival, 
a  także Marek Hojda – wokalista, kompo-

PATRONAT MEDIALNY

WARSZTATY PIOSENKARSKIE
Pod kierunkiem wybitnych artystów

zytor, producent. Organizacyjne obowiązki 
wziął na siebie sekretarz generalny ZAKR 
– bard, kompozytor, autor Stanisław Klawe.

Warsztaty zakończą się 12 sierpnia 
2018 r. koncertem konkursowym potwier-
dzającym zdobyte umiejętności i  będącym 
kwalifikacją do koncertu galowego festiwalu 
Malwy. Podczas tego koncertu na rzeszow-
skim Rynku młodzi wokaliści wykonają naj-
większe przeboje Kasi Sobczyk, artystki uro-
dzonej w  Tyczynie pod Rzeszowem, która 
zdobyła ogromną popularność w  latach 60. 
Zaśpiewają z  towarzyszeniem zespołu mu-
zycznego pod kierunkiem znanych muzy-
ków – Roberta Obcowskiego (komponował 
dla Ireny Jarockiej, Andrzeja Zauchy oraz 
polskich seriali, np. Trędowata) oraz Piotra 
Matuszczyka (współpracującego z Katarzy-
ną Groniec, Robertem Janowskim, Edytą 
Geppert). Przedstawią ciekawe, niepowta-
rzalne interpretacje i  współczesne wykona-
nia znanych i  lubianych piosenek z  nurtu 
big-beatu. 

Krystyna Prońko

Zapowiedziana jest także podczas 
warsztatów obecność prezesa Związku Pol-
skich Autorów i  Kompozytorów ZAKR – 
Krzysztofa Dzikowskiego, który obchodzi 
w tym roku jubileusz 80. urodzin. 

   Elżbieta STĘPIEŃ

Jerzy Dynia

W ramach cyklu 
imprez przygo-

towanych przez Gminę 
Lubaczów i  odbywających 
się na jej obszarze pod 
wspólną nazwą Festiwal 
Dziedzictwa Kresów, od-

był się także w  ostatnią niedzielę lipca br. 
w sali koncertowej Filharmonii Podkarpac-
kiej koncert nadzwyczajny nawiązujący do 
dramatu Polaków mieszkających na Wo-
łyniu, jaki rozegrał się w  lipcu 1943 roku. 
Koncert rozpoczęło Oratorium Wołyńskie 
„Kres Kresów” skomponowane kilkanaście 
lat temu przez wybitnego polskiego artystę 
Krzesimira Dębskiego. Na dzieło to skła-
da się kilka części: Missa Brevis, Laudate 
Dominum i Litania wołyńska – na chór żeń-
ski i  orkiestrę oraz Pieśń wołyńska na chór 
a cappella. W Litanii wołyńskiej kompozytor 
wykorzystał tekst poety z Chełma Krzyszto-
fa Kołtuna.

Powody, dla których Krzesimir Dęb-
ski poświęcił swoje dzieło polskim ofiarom 

ORATORIUM WOŁYŃSKIE
Festiwal Dziedzictwa Kresów

rzezi wołyńskiej, twórca wyjawił w  napisa-
nej przez siebie i  wydanej w  październiku 
2016 roku książce Nic nie jest w  porządku. 
Wołyń – moja rodzinna historia. Opisał 
w niej historię swojej rodziny, która została 
wymordowana 11 lipca 1943 roku w wołyń-
skiej wsi Kisielin. Dziadek, Polak, był wiej-
skim lekarzem leczącym przeważnie za dar-
mo i  Polaków, i  Ukraińców. Babcia Anisja 
była Ukrainką. Dla morderców spod znaku  

UPA „mieszańcy” narodowo-
ściowi byli niebezpieczni, bo byli 
potencjalnymi zdrajcami. Rodzi-
ce uratowali się cudem, chociaż 
nie bez szwanku na zdrowiu. 
Dziadkowie zostali zamordowa-
ni, a przyczynił się do tego Ukra-
iniec, kolega z ławy szkolnej ojca, 
który po latach przyznał się do 
tego Krzesimirowi Dębskiemu, 
bezskutecznie szukającemu gro-
bów swoich dziadków. 

Oratorium Wołyńskie to 
piękny utwór, przejmujący, skła-
niający do refleksji na temat dzie-
jów świata i tych dawnych, i nam 

współczesnych.
Druga część omawianego koncer-

tu miała inny charakter. Złożyły się na nią 
również kompozycje Krzesimira Dębskiego 
– znakomitego twórcy muzyki teatralnej, 
baletowej, symfonicznej, kameralnej i oczy-
wiście filmowej, autora takich utworów, jak 
m.in. wykonany podczas koncertu Polonez 
husarii, Bitwa, a  także Pieśń syberyjska. 
Ostatnią część spotkania z twórczością tego 
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Krzesimir Dębski w Filharmonii Podkarpackiej

Fo
t. 

N
at

al
ia

 O
ud

in



5

Sierpień 2018, nr 8 (154) Rok XIV

W
YD

A
RZ

EN
IA

  
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

bardzo polskiego kompozytora wypełniły 
utwory z  Anną Jurksztowicz w  roli głów-
nej. Dzięki temu melomani, wypełniający 
do ostatniego miejsca na widowni, mogli 
usłyszeć pełne naturalnej liryki utwory: 
Nim kartka spłonie, Cantabile in h (Przyszli 
o zmroku), Ave Maria i przed kilkoma bisa-

mi pod koniec koncertu Pieśń Heleny, czyli 
dumkę z filmu Ogniem i mieczem. 

Prowadzący koncert kompozytor za-
powiadał, że nie tylko będzie dyrygował, ale 
też wystąpi ze skrzypcami, wszak to znany 
z  lat 80. jeden z  najbardziej uznawanych 
w kraju skrzypków jazzowych, ale ostatecz-

nie wybrał fortepian. Pod batutą tego twór-
cy grała Orkiestra Symfoniczna Filharmo-
nii Podkarpackiej oraz chór przygotowany 
przez Elżbietę Krzemińską. Ten koncert był 
bardzo potrzebny.

   Jerzy DYNIA

Z głębokim żalem pożegnaliśmy Józe-
fa Komuszyńskiego, muzyka i  solistę 

z  naszej Kapeli Podwórkowej z  Wygnańca. 
Zmarł 28 czerwca 2018 roku, a  urodził się 
17  kwietnia 1931 roku w  Glinianach pod 
Lwowem. W Rzeszowie, gdzie zamieszkał po 
wojnie, przez cały czas pracował w oddziale 
osobowym PKS.

Józef Komuszyński nigdy nie rozstawał 
się z gitarą i śpiewem. Od 1976 roku związał 
się z Kapelą Podwórkową z Wygnańca, która 
została utworzona przy Zakładowym Domu 
Kultury WSK, gdzie obecnie jest ulokowany 
Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Nazwa dzielnicy Wygnaniec, której osią 
jest ulica Dąbrowskiego, funkcjonuje już tyl-
ko w  tradycji i  pamięci starych rzeszowian, 
bo administracyjnie takowej nie ma. Ale też 
świętej już pamięci regionalista i dokumen-
talista Marek Czarnota na łamach „Nowin” 
przywiódł wspomnieniami wówczas jeszcze 
70-letniego Józefa Komuszyńskiego, dawne 
podmiejskie zabawy i  potańcówki na Wy-
gnańcu, a  wszystko to w  kontekście opisów 
historii dorożkarskich w  mieście. Wtedy 
Józef przytoczył też stosowną śpiewkę kie-
rowaną zazwyczaj w  zalotach do wybranki, 
gdy dostrzegł, że także samotnie stoi sobie: 

ŚPIEWAK Z WYGNAŃCA
Józef Komuszyński (1931–2018) 

Jakaś piękna szyk dama/ przystojna zgrabna 
i  sama,/ więc do dorożki wsadziłem ją/ i  na 
Wygnaniec pomknąłem z nią./ Poganiaj Wój-
cik konika,/ niech nam Wygnaniec umyka,/ 
drynda pomknęła wśród pięknych drzew,/ 
w oddali słychać harmonii śpiew. Autor owe-
go artykułu zastrzegł się, że nie wiadomo, 
o  którym Wójciku była ta piosneczka, bo 
dorożkarzami byli bracia: Józef miał konia 
kasztana, a Franciszek siwka.

Znali Józefa Komuszyńskiego kuracju-
sze uzdrowisk w Iwoniczu-Zdroju i Rymano-
wie-Zdroju, gdzie koncertował z  zespołem 
Stanisława Lipińskiego. Śpiewał dla eme-
rytów w  Osiedlowym Domu Kultury RSM 
na osiedlu Tysiąclecia w  Rzeszowie, a  także 
w spółdzielczym Zodiaku przy ulicy Miesz-
ka I. Przez 35 lat razem z Józefem i moją żoną 
Zofią bawiliśmy śpiewem i  muzyką dzieci 
z kręgu Cechu Rzemiosł Wielobranżowych. 
Z  kapelą z  Wygnańca jeździł z  występami 
po całej Polsce ten nieodżałowany solista. 
Występował też poza granicami kraju. Był 
również z  występami kilka razy w  swoim 
ukochanym Lwowie. Przez 30 lat śpiewał 
na „karczmach piwnych” organizowanych 
przez rzeszowskich odlewników. Był dwu-
krotnym laureatem wraz z kapelą z Wygnań-

ca na Ogólnopolskich Przeglądach Kapel Po-
dwórkowych w Przemyślu.

Józef Komuszyński miał dopiero 87 lat. 
Będzie nam bardzo brakowało naszego przy-
jaciela z  kapeli – uzdolnionego muzycznie, 
szlachetnego i prawego człowieka. 

   Stanisław ZIEMNIAK,
muzyk i śpiewak, szef rzeszowskiej Kapeli 

Podwórkowej z Wygnańca

Józef Komuszyński

Prof. Zbyszko Stojek

Na Wydziale Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i  Architektury Politech-

niki Rzeszowskiej uroczyście odsłonięto 
tablicę pamiątkową prof. Zbyszka Stojka. 
Aula P-2, przy której zawisła, została na-
zwana jego imieniem.

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Stojek 
był jednym z  twórców tego wydziału PRz, 
pierwszym wieloletnim dziekanem i  kie-
rownikiem Katedry Mechaniki Konstruk-
cji. Był wybitnym uczonym, specjalistą 
z zakresu mechaniki budowli, teorii drgań 
i wibroakustyki.

Tablicę pamiątkową razem z  rekto-
rem politechniki prof. Tadeuszem Mar-
kowskim odsłonił wnuk profesora Stojka. 
– Cieszę się, że pamiętamy o osobach, które 
wniosły ogromny wkład w  rozwój naszej 
uczelni – przyznał rektor. W  uroczysto-
ści wzięły udział władze i  Rada Wydziału 
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Ar-
chitektury, współpracownicy, studenci oraz 

ZBYSZKO STOJEK PATRONEM
Aula nazwana imieniem zasłużonego profesora

córki profesora: Małgorzata Stojek, Ewa Ba-
gnińska i wnuk Krzysztof Bagniński.

Prof. Leonard Ziemiański, kierownik 
Katedry Mechaniki Konstrukcji, był stu-
dentem i  wieloletnim współpracownikiem 
profesora Zbyszka Stojka. Wspomina go 
jako człowieka o  gołębim sercu. – Zapa-

miętałem profesora jako człowieka o  wiel-
kiej dobroci, wyrozumiałości i  życzliwości 
w stosunku do innych osób. Miał ogromną 
wiedzę, zachęcał do jej zdobywania i  nie 
stwarzał problemów w  pracy – wspomina 
prof. L. Ziemiański. 

Profesor Zbyszko Stojek zmarł 
w 2008 r. Był absolwentem Akademii Gór-
niczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął 
w  1952 roku w  Politechnice Krakowskiej. 
W 1961 roku uzyskał stopień naukowy dok-
tora nauk technicznych. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego uzyskał w  1964 
roku. Od 1966 roku związał się z  Rzeszo-
wem, podejmując pracę w  Wyższej Szko-
le Inżynierskiej, a  następnie Politechnice 
Rzeszowskiej. W 1990 roku otrzymał tytuł 
naukowy profesora zwyczajnego nauk tech-
nicznych. Domeną profesora Zbyszka Stoj-
ka były badania teoretyczne i doświadczal-
ne z zakresu dynamiki budowli. Wypromo-
wał wielu inżynierów, magistrów inżynierów 
i  doktorów, którym zaszczepił zamiłowanie 
do wiedzy i rzetelnej pracy.

   Piotr BIERNACKI
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Edward Słupek

W  imieniu miesz-
kańców Podkarpa-

cia zwracam się z  prośbą 
o  odstąpienie od budowy 
pomnika Józefa Piłsud-
skiego w  stolicy Podkar-

pacia na placu Wolności w Rzeszowie. 
Powtarzam, o czym jest coraz głośniej 

w  Polsce, że postawienie pomnika człowie-
kowi, który jest winien śmierci dziesiątków 
mieszkańców Podkarpacia, jest co najmniej 
potwarzą w  stosunku do jego mieszkańców 
oraz ich rodzin, które straciły swych bliskich 
w  wyniku dyktatorskich rządów Piłsud-
skiego i  sanacji. Dla wielu jest wręcz hańbą 
uczczenie pomnikiem osoby, która poprzez 
zamach majowy, sprzeniewierzenie się przy-
siędze na wierność państwu polskiemu i po-
deptaniu polskiej demokracji doprowadziła 
do upadku państwa, które dopiero co odzy-
skało niepodległość. 

Jest również hańbą postawienie pomni-
ka zamachowcowi na podstawy praworząd-
nego państwa, odpowiedzialnemu za zamor-
dowanie wielu polskich dowódców, którzy 
odegrali decydującą rolę w  bitwie warszaw-
skiej i  byli wierni prawowitej władzy. Win-
nemu setek zabitych żołnierzy i  cywilów, 
tysiącom rannych oraz uwięzieniu jeszcze 
większej liczby obywateli polskich z  przy-
czyn politycznych. Winnemu przeobraże-
nia państwa polskiego w  państwo naśladu-
jące ustrój Związku Radzieckiego, a  przede 
wszystkim człowiekowi, którego autorytar-

Najnowsze dane komisji finansowej Kon-
ferencji Rektorów Uniwersytetów Pol-

skich pokazują, że sytuacja Uniwersytetu 
Rzeszowskiego jest stabilna, a  postulowane 
przez resort nauki współczynniki – zwłasz-
cza stosunek liczby studentów do pracowni-
ków (13:1) – są spełnione. UR znalazł się na-
wet wśród czterech uniwersytetów w Polsce, 
w  których zwiększyła się liczba studentów. 
Takie wyniki odnotowały jeszcze tylko Uni-
wersytety: Warszawski, Śląski w Katowicach 
i Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

– Cieszymy się, że oficjalne dane są 
zgodne z naszymi wyliczeniami – mówi prof. 
Sylwester Czopek, rektor UR. – Pokazuje 
to, że sytuacja Uniwersytetu Rzeszowskiego 
jest nie tylko stabilna, ale wykazuje tenden-
cję wzrostową. Pomiędzy rokiem 2017 i 2018 
wzrost ten wyniósł 0,6 proc. Choć sama licz-
ba nie jest wielka, to jej znaczenie jednak 
ogromne, bo wskazuje na pozytywne efekty 
realizowanej przez nas polityki.

PRZYBYWA STUDENTÓW
Uniwersytet Rzeszowski w czołówce krajowej

W  dobie niżu demograficznego i  ro-
snącej konkurencji na rynku edukacyjnym 
wzrost ten potwierdza wyraźnie, że ofero-
wane przez Uniwersytet Rzeszowski wy-
kształcenie jest dobre. Przy tym o  blisko 
7 proc. wzrosło zainteresowanie studiami 
niestacjonarnymi. Można zakładać, że stu-
denci, którzy dodatkowo pracują, posiadają 
wiedzę i umiejętności praktyczne, co z kolei 

pozwala budować lepsze relacje uniwersyte-
tu z  otoczeniem społeczno-gospodarczym 
i  przemysłem. Łączenie studiów i  pracy 
świadczy o dojrzałości i umiejętności kiero-
wania własnym rozwojem.

– Pomimo że wzrasta liczba studentów, 
to podejmowane dotychczas decyzje, m.in. 
kadrowe, przynoszą spodziewane efekty 
i zbliżamy się do idealnej liczby 13 stosunku 
studentów do pracowników – wyjaśnia rek-
tor Czopek. – Stan Uniwersytetu Rzeszow-
skiego jest stabilny, z  delikatną tendencją 
zwyżkową. Można zatem projektować dal-
sze działania i spokojnie patrzeć na kolejne 
lata. Pracownikom oraz obecnym i  przy-
szłym studentom jednocześnie gwarantuję, 
że nasza uczelnia jest solidnym partnerem 
w budowaniu przyszłości.

   Sławomir KRAIŃSKI

Prof. Sylwester Czopek, rektor UR

POMNIK SANACYJNEJ SATRAPII
List otwarty do prezydenta Rzeszowa

ne, a  raczej dyktatorskie poczynania, do-
prowadziły państwo polskie do katastrowy 
wrześniowej. Jego śmierć 12 maja 1935 r. nie 
powstrzymała dezorganizacji polskiej armii, 
w której lansował konnicę w odróżnieniu od 
zagrażających nam sąsiadów Niemiec i Rosji 
Sowieckiej.

Warto zwrócić uwagę, że w  Gdańsku 
postawiono pomnik ofiarom protestów ro-
botniczych w dniach 14–22 grudnia 1970 r., 
a nie Władysławowi Gomułce, który był od-
powiedzialny za przelew krwi. Nikomu do 
głowy nie wpadło, aby katowi ziemi gdań-
skiej budować pomnik, chociaż ma wielo-
krotnie mniej ofiar na sumieniu niż Józef 
Piłsudski i jego sanacyjna kamaryla.

Tymczasem w  Rzeszowie nie myśli się 
o wybudowaniu pomnika ofiar tzw. sanacji, 
do tego odpowiedzialnej za katastrofę wrześ- 
niową, a  chce się uczcić kata ziemi podkar-
packiej.

Szczególnie bulwersujące jest to, że chce 
się Józefowi Piłsudskiemu postawić pomnik 
na placu Wolności. Wolności, którą podep- 
tał. Człowiekowi, który poprzez wielokrot-
ne małżeństwa został apostatą. Zastanawia 
również zapomnienie przez współczesne 
elity podkarpackie o  wielkim duchownym, 
patriocie, księdzu Józefie Panasiu, głównym 
kapelanie Legionów Polskich i  odnowicielu 
państwa polskiego z  podkarpackiego Od-
rzykonia. Polskiemu patriocie, który 17 maja 
1926 r. publicznie podczas mszy koncelebro-
wanej przez biskupa polowego Wojska Pol-
skiego Stanisława Galla w  katedrze polowej 
Wojska Polskiego zrzucił na ziemię wszyst-

kie odznaczenia i oświadczył, że odznaczeń, 
które otrzymał od Józefa Piłsudskiego, nie 
będzie nosił, bo parzą. 

Rada Miasta Rzeszowa skierowała pro-
jekt uchwały o zaniechaniu budowy pomni-
ka do komisji. Zwolennicy budowy pomnika 
za wszelką cenę postanowili uniknąć debaty 
historycznej o  upamiętnieniu tej postaci. 
Skupili się na tym, że trzeba nam symbolu 
odzyskania niepodległości, a  kryształowych 
bohaterów według nich nie ma w  historii. 
Tymczasem sprawa dotyczy nieodległego 
czasu, dobrze udokumentowanego. Co wię-
cej, uczczenie tej postaci pomnikiem w Rze-
szowie pogłębi na Podkarpaciu podziały hi-
storyczne i społeczne.

Ojcowie polskiej niepodległości i  de-
mokracji, jak Wincenty Witos, Roman 
Dmowski, Ignacy Paderewski, Wojciech 
Korfanty, Ignacy Daszyński i inni nie zadbali 
o  swoje upamiętnianie jak Piłsudski, który 
został w  atmosferze skandalu pochowany 
na Wawelu, a  sanacja uchwaliła ustawę ku-
riozum „O uczczeniu czci Marszałka”, która 
zabraniała niekorzystnie o  nim mówić pod 
sankcją karną.

Oburzone inicjatywą środowiska ludo-
we i demokratyczne więc szemrzą. Słyszy się 
o braku akceptacji dla nowego święta, jakim 
byłoby odsłonięcie pomnika sanacyjnej sa-
trapii. Do tego łamanie zasad demokratycz-
nych po 1926 r. przywodzą na myśl obecne 
praktyki w  naszym Sejmie i  Senacie oraz 
przez rządzących. Stąd zapewne postać Pił-
sudskiego usprawiedliwia obecne antydemo-
kratyczne zapędy rządzących i dlatego znala-
zło się lobby kreujące go na bohatera, którym 
w rzeczywistości nie był.

   Edward SŁUPEK, 
syn ziemi dynowskiej, podkarpackiej i Rzeszowa
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Dorota Dominik

Istnieją dwie przeciw-
stawne koncepcje do-

tyczące tego, co dzieje się 
z  człowiekiem w  upał. 
Jedna opiera się na założe-
niu, że gdy świeci słońce, 

jest ciepło, a nawet gorąco, ludzie częściej się 
uśmiechają, korzystają z uroków życia w go-
rącym klimacie, rośnie libido i  w  ogóle są 
szczęśliwsi. Druga koncepcja głosi, że w  go-
rącym klimacie ludzie są agresywni, wrogo 
nastawieni, libido słabnie, a  nastrój obniża. 
I  jak zwykle będą zwolennicy i  przeciwnicy 
każdej z nich. Wydaje się jednak, że wzajem-
na wrogość, która Polaków dzieli od pewnego 
czasu nie ma większego związku z klimatem. 
Co prawda Kazik Staszewski śpiewa, że Po-
lacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma 
słońca, nieomal przez siedem miesięcy w roku, 
a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada, zim-
no i  pada na to miejsce w  środku Europy, to 
nie sposób się z nim zgodzić, szczególnie tego 
lata. Jakoś wysokie temperatury nie złagodzi-
ły napięć i nie uśpiły hejterów. 

Angielskie słowo oznaczające nienawiść 
zrobiło oszałamiającą karierę w naszym kra-
ju. Początkowo internetowy hejt pozbawiony 
był konkretnego uzasadnienia, wyrażał zwy-

Gdyby nie było chamstwa, nie byłoby faszyzmu. 
Chamstwo jest nosicielem pogardy i przemocy, 
podłości i woli zniszczenia.  

Ryszard Kapuściński

GORĄCA FALA HEJTU
Czego nauczą się następne pokolenia?

czajnie złe uczucia i  miał być ciosem, który 
wyrazi niezadowolenie z  konkretnej rzeczy, 
a raczej z osoby. A przede wszystkim – miał 
atakować konkretną osobę (rzecz). Wykorzy-
stując formułę otwartej debaty w  Internecie 
dla wszystkich, hejetrzy (nazywani także 
trollami) czuli się wolni i  bezpieczni, gdyż 
nawet moderatorzy stron nie byli w  stanie 
kontrolować wszystkiego. Pierwszymi ofia-
rami zostali celebryci, osoby znane, piękne 
i bogate, choć zapewne za aktywność siecio-
wą i publikowanie słono opłacane (także i za 
to, że bezkarnie można sobie wirtualnie na 
nich napluć). Każdy może być hejterem, mó-
wią analitycy zjawiska z Instytutu Monitoro-
wania Mediów, czemu sprzyja anonimowość 
(jak się okazuje, iluzoryczna), wsparcie grupy 
osób o  podobnych poglądach, a  także siła, 
jaką daje poparcie innych ludzi. Przy czym 
nie jest prostą sprawą zmierzenie skali zjawi-
ska i wskazanie ogólnych tendencji w naszym 
(i nie tylko naszym) społeczeństwie. 

Daje się zauważyć, że o  ile wcześniej 
opisywano je w  kontekście zjawiska w  sieci, 
obecnie mowa nienawiści przeniosła się do 
rzeczywistości. Jakby nie dosyć, głosiciele 
hejtu wcale nie chcą być anonimowi. Niesieni 
poczuciem bezkarności, mocni swoją grupą, 
bez żenady nawołujący do przemocy. Pozba-
wieni są jakichkolwiek hamulców, mający 

przyzwolenie społeczne czy raczej brak re-
akcji na agresję, to dadzą w twarz komuś, kto 
mówi w obcym języku, ma inny kolor skóry 
czy inaczej wygląda, wygwiżdżą powstańca, 
zbluzgają przeciwnika w  poglądach. Strach, 
gdy się pomyśli, że taka jawna, nieograniczo-
na ekspresja nienawiści może być iskrą, która 
wznieci pożar… Dla wielu z nas to zjawisko 
tak przerażające i niezrozumiałe, nie posiada-
my żadnych wypracowanych mechanizmów 
radzenia sobie w  podobnych zdarzeniach. 
Czujemy lęk, a głównie bezsilność. No i osa-
motnienie. Tym bardziej więc jest powód, aby 
zacząć się głośno sprzeciwiać. Rozmawiać, 
przekonywać, uczyć dzieci, zachować god-
ność, dbać o  wzajemne relacje. Jestem prze-
konana, że nie jest mało tych osób, którym 
wobec takiej agresji źle. 

I na koniec. 7 sierpnia przypada 76. rocz-
nica śmierci Janusza Korczaka. Jest to data 
umowna, ustalona przez sąd w  2015 r., gdyż 
nie ma precyzyjnych informacji, kiedy do-
kładnie zginął wraz ze swoimi podopieczny-
mi w obozie zagłady Treblinka Stary Doktor. 
A  pod tą informacją jak zwykle komentarze 
internautów. Wiele refleksyjnych, pełnych po-
wagi i  równie wiele nienawistnych, uwłacza-
jących. Czego nauczą się następne pokolenia? 

   Dorota DOMINIK

Bogusław Kobisz

Bardzo często w  mojej 
praktyce zawodowej 

spotykam się z  sytuacją, 
że ludzie nie regulują sta-
nu własności nierucho-
mości przez zasiedzenie, 

mimo że posiadają je od wielu lat i  mogą 
doliczyć sobie czas posiadania przez swo-
ich poprzedników. Często ludzie dziedziczą 
takie nieruchomości i  nie bardzo wiedzą, 
jak uregulować ich własność. Najczęściej 
na przeszkodzie stoi brak wiedzy na temat 
byłych właścicieli i  ich spadkobierców, a  ta-
kich właśnie danych żąda sąd w postępowa-
niu o zasiedzenie. Dane, o które wzywa sąd, 
można uzyskać w urzędach stanu cywilnego, 
Centrum Personalizacji Dokumentów, nie-
kiedy w  parafiach czy też na cmentarzach, 
w szczególności gdy chodzi o osoby zmarłe. 
Często osoby, które powinny być uczestni-
kami takich postępowań, według jakichś 
szczątkowych informacji przebywają od lat 
za granicą, lecz nie wiemy gdzie.

Sąd, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zasiedzenia, ma prawo wzywać nas o  dane 
adresowe osób, które powinny być uczestni-
kami postępowania, a my mamy obowiązek 

UREGULUJ WŁASNOŚĆ 
Nie zniechęcaj się i walcz o swoje!

dane te doręczyć, jeżeli jest to wykonalne 
i  nie nastręcza nadzwyczajnych trudności. 
Gdy dostarczymy sądowi informację z Cen-
trum Personalizacji Dokumentów, z którego 
treści wynika, że dana osoba nie zamieszkuje 
na terenie Polski – to zgodnie z art. 510 § 2 
KPC sąd ma obowiązek ustalić wszystkich 
zainteresowanych wynikiem postępowania 
właścicieli czy współwłaścicieli nierucho-
mości i  wezwać ich do udziału w  sprawie, 
w  szczególności poprzez ogłoszenie przewi-
dziane w art. 609 § 2 i 3 KPC. Nawet jeżeli 
własność nie wynika z księgi wieczystej, a np. 
z wypisu z rejestru gruntów, to nie wycofuj-
my się, gdyż sąd, uznając, że jest to niewystar-
czające, powinien z urzędu podjąć czynności 
zmierzające do ustalenia właściciela i  we-
zwania go do udziału w sprawie, a gdyby te 
czynności nie przyniosły rezultatu, zarządzić 
ogłoszenie przewidziane w art. 609 KPC. Dla 
przykładu, organizacje żydowskie nie podają 
żadnych informacji osobom prywatnym.

Na poparcie tych twierdzeń pole-
cam postanowienie Sądu Najwyższego 
z  18.02.2015 r. I  CSK 82/14 i  24.11.1998 r. 
I  CSK 897/97, z  których wynika, że przepis 
art. 609 § 2 KPC stosuje się tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca nie może wskazać osób za-
interesowanych, ponieważ są one nieznane, 

a ustalenie tych osób jest dla niego praktycz-
nie niewykonalne.

Sąd Najwyższy ponadto w  postano-
wieniu z  22.04.2004 r. II CK stwierdził, że 
nieustalenie potencjalnych właścicieli czy 
spadkobierców nie powoduje nieważności 
postępowania. Niezawezwanie do udziału 
w  sprawie o  stwierdzenie nabycia własności 
nieruchomości przez zasiedzenie nie skutku-
je nieważnością postępowania. Za rozstrzy-
gający w tej mierze uznać należy przepis art. 
524 § 2 KPC pozwalający zainteresowanemu, 
który nie był uczestnikiem postępowania 
zakończonego prawomocnym postanowie-
niem orzekającym co do istoty sprawy, żądać 
wznowienia postępowania, jeżeli postano-
wienie to narusza jego prawa.

Tak więc można uregulować własność 
nieruchomości, dla przykładu nabywając ją 
przez zasiedzenie, przy czym należy się li-
czyć z tym, że jeżeli kiedyś ktoś się znajdzie 
i potrafi udowodnić swoje prawa mocniejsze 
od naszych to postępowanie będzie wzno-
wione, ale jest to mało prawdopodobne, jeże-
li sąd dysponował prawdziwymi dowodami 
(dokumenty, zeznania). Taka osoba musia-
łaby wykazać, że wnioskodawca wprowadził 
sąd w  błąd, a  tego nie zakładam. Tak więc 
namawiam, aby nie zrażać się trudnościami 
i konsekwentnie domagać się w sądzie usta-
lenia przysługujących nam i naszym bliskim 
praw. 

   Bogusław KOBISZ, 
prawnik
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Jadwiga 
Kupiszewska

100. rocznica od-
zyskania przez 

Polskę niepodległości zbieg- 
ła się z 100. rocznicą urodzin 

księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 
wielkiego Polaka, pierwszego metropolity prze-
myskiego, budowniczego ponad 400 kościołów. 
„Prawdą żyć, prawdy bronić i prawdy się doma-
gać” – te słowa abp. I. Tokarczuka umieszczono 
na tablicy pamięci poświęconej w  Technikum 
nr 8 w  Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego nr  1 w  Przemyślu, gdy 10 lat 
temu szkoła otrzymała imię tego wielkiego pa-
trona.

Rok 2018 jest decyzją Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej rokiem poświęconym Igna-
cemu Tokarczukowi. Warto zatem przypo-
mnieć sylwetkę tego niezłomnego pasterza. 
Z  tej okazji Technikum nr 8 w  Przemyślu 
zorganizowało dwa konkursy poświęcone 
biskupowi, literacki dla młodzieży oraz kon-
kurs „Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk 
– budowniczy świątyń”, skierowany do mala-
rzy, rzeźbiarzy amatorów i  profesjonalistów. 
Wzięli w nim udział m.in. twórcy z Rzeszowa 
– rzeźbiarz Józef Pałac oraz malarki Emilia 
Wołoszyn i  Jadwiga Kupiszewska. Rozstrzyg- 
nięcie konkursu wpisało się we wspomniane 
na wstępie główne uroczystości, które odbyły 
się w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. 
Na scenie auli Przemyskiego Centrum Kultury 
i  Nauki Zamek, po uroczystym wprowadze-

PĘDZLEM I DŁUTEM 
W 100. rocznicę niepodległości

niu sztandarów szkoły, uroczystość wypełniły 
okolicznościowe wystąpienia oraz program 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i ab-
solwentów Technikum nr 8. Wiersze własnego 
autorstwa, poświęcone I. Tokarczukowi, dekla-
mowała przemyska poetka Teresa Paryna. Na 
zakończenie uroczystości jubileuszowych na-
stąpiło ogłoszenie wyników konkursów. Wśród 
nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się twór-
cy z Rzeszowa: Jadwiga Kupiszewska, malarka 
– II miejsce za obrazy Kaplica pw. św. Antoniego 
oraz Kościół pw. Dobrego Pasterza w Babicy gm. 
Czudec, Emilia Wołoszyn, malarka – wyróż-
nienie za prace Od Lwowa do Rzeszowa oraz 
Ignacy Tokarczuk przy ambonie. Wyróżnienie 
otrzymał również Józef Pałac za wyrzeźbiony 
Portret abp. Ignacego Tokarczuka oraz Kościół 
w Grzegorzówce-Wólka.

Konkurs „Ksiądz arcybiskup Ignacy 
Tokarczuk – budowniczy świątyń” był nie-
zwykłym wyzwaniem dla malarzy, rzeźbia-
rzy. Dotknął on bowiem dużej przestrzeni 
historii naszego narodu, a  że odbywał się 
w  roku 100. rocznicy odzyskania niepodleg- 
łości Polski, zapisał się pędzlem i dłutem w tej 
rocznicy. Aby wziąć udział w  konkursie, trze-
ba było wczytać się w małe światy parafii, ko-
ściołów, ludzi, którzy kościoły budowali, przy-
pomnieć czas transformacji naszego narodu. 
Rzeźbiarz Józef Pałac pojechał go Grzegorzów-
ki-Wólki, aby wyrzeźbić kościółek, Jadwiga 
Kupiszewska, malując kościół pw. Dobrego 
Pasterza, udała się do Babicy, gm. Czudec, Emi-
lia Wołoszyn powróciła wspomnieniami do 
rodzinnego Lwowa. Wyobraźnia twórców 
musiała dotknąć tamtego czasu. Idąc śladami 

osobowości arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 
nawet malując portret, do konkursu trzeba było 
przygotować się i merytorycznie, i duchowo.

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej dla 
Grzegorzówki i  Wólki Hyżneńskiej, należąca 
do dekanatu Błażowa w archidiecezji przemy-
skiej, jest bliska rzeźbiarzowi Józefowi Pałaco-
wi, ponieważ urodził się w Hyżnem, stąd wybór 
tematu do pracy konkursowej kościółka. Dodać 
należy, że stale utrzymuje kontakt z  rodzinną 
miejscowością. W Hyżnem znajduje się wyrzeź-
biona przez niego figura Matki Bożej Hyżneń-
skiej. To bardzo zdolny i  pracowity rzeźbiarz. 
Prezentuje swoje prace na licznych wystawach, 
towarzyszą one też spotkaniom poetyckim. 
Każdego roku bierze udział w przeglądach bo-
żonarodzeniowych szopek w Przemyślu. Wzbu-
dza nimi zainteresowanie. Aby wyrzeźbić pracę 
na konkurs, nie tylko jeździł do Grzegorzówki-
-Wólki, ale też wgłębił się w historię powstania 
kościoła. 

Niezwykłym zwieńczeniem konkursu 
była wizyta twórców z Rzeszowa w parafii, gdzie 
po mszy św. proboszcz ks. Marian Fortuna za-
prezentował rzeźbiarza z Hyżnego oraz malar-
ki, a Jadwiga Kupiszewska wręczyła od twórców 
z Rzeszowa kronikę wykonaną na okoliczność 
konkursu, w której znalazły się m.in. treści do-
tyczące historii powstania kościoła w  Grzego-
rzówce-Wólce oraz zdjęcia prac twórców. 

Prace konkursowe twórcy z  Rzeszowa 
pozostawili organizatorom. Znalazły się one 
w  Izbie Pamięci poświęconej abp. Ignacemu 
Tokarczukowi. Przypominać będą niezwykle 
wartościowy konkurs, ale też kierować myśli 
w  kierunku człowieka, który zaskarbił sobie 
szacunek i oddanie wiernych bezkompromiso-
wymi kazaniami i  tworzeniem nowych więzi 
społecznych w Kościele.

   Jadwiga KUPISZEWSKA

Album Piano.pl Doroty Miśkiewicz  to 
audiowizualne nagranie koncertu, któ-

ry odbył się 16 maja 2016 roku w  warszaw-
skim Teatrze Muzycznym Roma. Jest on hoł-
dem złożonym polskiej pianistyce. Utwory 
wykonywane na płycie należą do kanonu 
polskich piosenek. Przybrały formę duetów 
wokalistki z  wybitnymi polskimi pianista-
mi różnych pokoleń. Wystąpiło wtedy 13 
pianistów, wykonując bardziej lub mniej 
znane piosenki, zaaranżowane na jazzowo 
przez każdego z gości. W części płyty wystą-
pił również zespół smyczkowy  Atom String 
Quartet. Aranżacja utworów należała do 
swobodnej interpretacji gości. Po premierze 
projekt Piano.pl kontynuowany jest w wersji 
kameralnej. Dorota Miśkiewicz prezentuje 
koncert z  towarzyszeniem trojga pianistów 
reprezentujących trzy muzyczne pokolenia 
oraz kwartetu smyczkowego.

W  Przemyślu na jednej scenie wraz 
z Dorotą Miśkiewicz wystąpili: Bogdan Ho-
łownia, Marcin Wasilewski, Piotr Orze-
chowski oraz Atom String Quartet. Skład 

zespołu jest kameralny, ale stopień złożo-
ności poszczególnych utworów i  szerokie 
wykorzystanie smyczków sprawiają wraże-
nie uczestniczenia zespołu o  wiele bardziej 
rozbudowanego. Dorota Miśkiewicz swoją 
skromnością i doborem piosenek staje się mi-
strzynią drugiego planu, pozostawiając wiele 
przestrzeni dla głównego bohatera koncertu, 
czyli fortepianu.

Na muzyczny wieczór na Zamku Ka-
zimierzowskim złożyły się – podobnie jak 

na płytę – piosenki należące do kanonu 
polskiej muzyki, a  ich wybór podyktowany 
został osobistymi sympatiami Doroty Miś-
kiewicz, subiektywnym odczuwaniem mu-

HOŁD POLSKIEJ PIANISTYCE
Koncert Doroty Miśkiewicz

zyki i tekstu. Decyzje aranżacyjne dotyczące 
wybranych utworów pozostawione zostały 
pianistom. Niektóre aranżacje są zaskakują-
ce, pokazują nowe oblicze mniej lub bardziej 
znanych piosenek, inne dążą do prostoty, nie 
odbiegając znacznie od oryginałów. Jedne 
i drugie zachwycają, czemu wyraz dała prze-
myska publiczność.

  Tomasz BELIŃSKI
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Sylwia 
Chodorowska

Terapia lasem – silwo-
terapia to nie tylko 

przebywanie w  otoczeniu 
lasu, uczenie się siebie 
i  trenowanie swojej uważ-

ności na bodźce wysyłane przez przyrodę. To 
terapeutyczne doświadczenie kontaktu z ży-
wymi stworzeniami. Polskie lasy są otwarte 
dla każdego i  możemy po nich swobodnie 
wędrować. Wystarczy nawet godzinny spa-
cer, by odczuć korzystny wpływ przyrody 
na nasze zdrowie. Przebywanie w otoczeniu 
drzew pobudza nasze ciało do regeneracji, 
czyli zastępowania martwych komórek mło-
dymi, jednocześnie mobilizuje organizm do 
produkcji przeciwciał, poprawiając naszą 
odporność. Przynosi ulgę w wielu chorobach 
ciała i zaburzeniach psychiki. 

Za silwoterapią stoi solidna podbudowa 
naukowa sięgająca lat 80. ubiegłego wieku. 
Udowodniono, że przebywanie w  lesie ko-
rzystnie wpływa na samopoczucie, łagodzi 
objawy stresu, a  nawet pomaga leczyć bez-
senność i depresję. Dziś to oficjalna prakty-
ka terapeutyczna w  Japonii, przepisywana 
pacjentom przez lekarzy. Wiele dolegliwości 
zalecza się farmaceutykami, podczas gdy 
badania pokazują, jak ogromne znaczenie 
w leczeniu wielu schorzeń mają higiena życia 
– na przykład zdrowe i  regularne odżywia-
nie, sen, ruch czy ograniczenie przebywania 
w miejskim hałasie albo przed ekranem kom-
putera. W  Stanach Zjednoczonych, szcze-
gólnie w odniesieniu do pokolenia nastolat-
ków, mówi się wręcz o  syndromie deficytu 
kontaktu z przyrodą, czyli zespole objawów 
chorobowych, np. hiperaktywność czy ner-
wice. Izolacja od natury ma kompleksowy, 
niekorzystny wpływ na stan naszego zdro-
wia. Przywracanie kontaktu z  nią wspoma-
ga prawidłowy rozwój i terapię w przypadku 
wielu chorób oraz zaburzeń psychicznych 
i społecznych. 

Na Zachodzie stosuje się już terapię 
lasem w leczeniu dzieci upośledzonych i au-
tystycznych, jako uzupełnienie dogotera-
pii czy hipoterapii, a  nawet w  resocjalizacji 
więźniów. Zaobserwowano, że nawet kilku-
dziesięciominutowa ekspozycja na obrazy 
czy dźwięki natury pozwala obniżyć napięcie 
i  zmniejszyć liczbę zachowań agresywnych 
wśród osób odsiadujących wyroki w więzie-
niach. Z silwoterapią łączy się też koncepcja 
leśnego przedszkola. Zgodnie z  nią zaję-
cia prowadzone są na świeżym powietrzu, 
w otoczeniu przyrody. Na zachodzie Europy 
ten model edukacji przedszkolnej z  powo-
dzeniem wprowadza się od kilku dekad, więc 
możemy obserwować jego wspaniałe efekty. 
W Polsce to nowość, choć w ostatnich latach 
powstają pierwsze placówki. Dzieci uczą się 
zauważać i  rozumieć różne stworzenia, po 

ODDYCHAJ LASEM
Każdy las wpływa na nas pozytywnie

pierwszej ekscytacji stają się spokojniejsze, 
bardziej odpowiedzialne, ich odporność 
wzrasta, a  apetyt się normuje. Dlatego nie 
musimy wierzyć w  niewyjaśnioną leczniczą 
moc lasu. Mamy naukowe dowody na to, że 
to po prostu działa. 

Każda zmiana wywołuje w  nas wzrost 
napięcia. Las zapewnia sobie – i  przy oka-
zji nam – bardziej stabilny mikroklimat niż 
przyroda na otwartej przestrzeni: hamuje 
wiatr, normuje temperaturę i  wilgotność. 
Ulgę odczuwają nasza skóra i  błony śluzo-
we. Poza tym las łagodnie, ale kompleksowo 
działa na wszystkie nasze zmysły jednocześ- 
nie. Choćby zmysł wzroku – zielony nas 
uspokaja, to znany fakt. Dodatkowo w głębi 
lasu światło jest rozproszone i  łagodniejsze, 
zdrowsze dla naszych oczu. Wprawdzie nie-
dobór światła powoduje obniżenie nastroju 
i  może potęgować depresję, ale zbyt moc-
ne światło również bywa dla nas szkodliwe 
i może stać się źródłem dyskomfortu. Zmie-
rzono na przykład, że w cieniu sosen panuje 
najbardziej korzystne spektrum światła dla 
naszego organizmu. Dlatego m.in. architekci 
zieleni zalecają sadzenie sosen przy domach.

Równie ważne są dźwięki, zapachy czy 
smaki lasu. Szum drzew i śpiew ptaków jest 
muzykoterapią. Spacer po lesie to kinezyte-
rapia, nieodłączny element w klimatycznym 

lecznictwie uzdrowiskowym – wspomaga 
dotlenienie, poprawia krążenie. Skarbem są 
dla nas substancje wypuszczane w powietrze 
przez drzewa, olejki eteryczne i  fitoncydy, 
które niszczą chorobotwórcze mikroorga-
nizmy, a na nas wpływają korzystnie. Drze-
wa wytwarzają je dla siebie. Nasionko po 
opadnięciu na ziemię zostaje w niej do koń-
ca życia. Nie może przenieść się do lepszego 
miejsca, dlatego przystosowuje do swoich 
potrzeb to, w którym zostało zasiane. Drze-
wa są w  gruncie rzeczy potężnymi fabryka-
mi biochemicznymi. Produkują mnóstwo 
substancji i  w  ten sposób poprawiają sobie 
glebę, układają stosunki z  roślinami i  grzy-
bami rosnącymi w sąsiedztwie, zapraszają do 
współpracy owady i  zwierzęta, które mogą 
się im do czegoś przydać. Jednocześnie sta-
rają się oczyszczać swoje najbliższe otoczenie 
ze szkodliwych czynników.

Już po godzinie spędzonej w  lesie po-
czujesz się lepiej. Bezpośrednie sąsiedztwo 
drzewa, szczególnie iglastego jak sosna, to 
strefa tak silnie nasycona aerozolami, że 
wręcz wolna od chorobotwórczych bakterii, 
wirusów i grzybów. Nawet komarów i klesz-
czy jest tu wyraźnie mniej. Nam te roślinne 
olejki i  antybiotyki pomagają radzić sobie 
z nieżytami górnych i dolnych dróg oddecho-
wych. Trafiając do naszych błon śluzowych, 
podrażniają je delikatnie. Śluzówka zaczyna 
się bronić poprzez wytwarzanie większej ilo-
ści wydzieliny, staje się lepiej nawilżona, a my 
kichając pozbywamy się zanieczyszczeń.

Każdy las wpływa na nas tak samo 
pozytywnie, ale oczywiście różne gatunki 
drzew żyją w różnych warunkach. Rosną na 
podłożu o innym składzie chemicznym, wil-
gotności i strukturze gleby, w związku z tym 
produkują odmienne substancje, żeby dosto-
sować to środowisko do swoich potrzeb. Po-
byt w otoczeniu drzew liściastych będzie nas 
pobudzał fizycznie i intelektualnie.

Rośliny komunikują się nad ziemią po-
przez zapachy, czyli rozpylanie w powietrzu 
odpowiednich substancji, które są czytelną 
informacją dla innych roślin i zwierząt w le-
sie. Rozmawiają także pod ziemią, używając 
własnych korzeni. Tą drogą chore lub nie-
dożywione drzewo może nawet otrzymać 
pomoc od otaczających je zdrowszych osob-
ników – zwykle tych, z  którymi jest blisko 
spokrewnione. Dodatkowo rośliny, a  szcze-
gólnie drzewa, wykorzystują niezwykle gęstą 
i wszechobecną sieć strzępków grzybów, czyli 
grzybnię, która oplata cały las. Przez setki lat 
grzyby uważano za pasożyty i źródło chorób 
roślin. Tymczasem niedawno udowodniono, 
że wiele gatunków grzybów współpracu-
je z  drzewami nawet bardziej, niż sądzono, 
stając się ich narzędziem komunikacji. Na-
ukowcy potwierdzili, że przez grzybnię prze-
chodzą impulsy elektryczne, podobne do 
tych w ludzkim układzie nerwowym. Istnieje 
nawet teoria zakładająca, że wszystkie lasy na 
świecie są ze sobą połączone w jedną wielką, 
niezwykle złożoną sieć nazwaną Wood Wide 
Web. 

Zebrała i opracowała
   Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Przytulanie drzewa nad Tanwią na Roztoczu
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Bogusław Kotula 

Nie z  wszystkimi pro-
centowymi wspo-

mnieniami da się przejść 
na ty. Solenne przyrze-
czenie pierwszokomu-
nijne o  czasowej barierze 

wstrzymania się od spożywania napojów 
alkoholowych nie ma dzisiaj uzasadnień. 
Walka z alkoholizmem to walka z wiatraka-
mi. Udział procentów w życiu towarzyskim, 
społecznym czy gospodarczym to konkretny 
dodatek do wielu powodzeń i  wygranych. 
Lampki szampana, wina czy kropelki whisky 
ułatwiają czasami zabajerowane merdanie 
językiem. Bezalkoholowe spotkania? Właści-
wie po co i przy czym? Wesela, chrzciny, uro-
dziny! Bale, zabawy, potańcówki. No i imie-
niny. Biurka pod oknami nakryte pakowym 
papierem, majony spirytus, domowe paplań-
ce, marynowane grzybki i kiszone ogórki. To 

BRUDERSZAFT
Knajpiane miejsca, które łączyły

podstawowe menu czczenia imieninowego 
Staszka czy Władka.

Rzeszów stanął dopiero na nocnoal-
koholowe nogi w  końcu lat 50. minione-
go wieku. Po wojnie królowała Jutrzenka, 
czyli „jutrznia” przy pl. Wolności. Kto tam 
nie przesiadywał. Uznani krawcy i  szewcy. 
Dziennikarze i na chwilę „urwani” urzędni-
cy. Kolorowi nie tylko z amerykańskich ciu-
chów. Potworzyły się pewne knajpiane „trój-
kąty”. Przodownik, Podzamcze, Arkadia. Ta-
tarska, Ludowa. Staromiejska, Powszechna, 
czyli „pod rybką”, gdzie potem był bar Popu-
larny. No i ten najwyższy pułap: Rzeszowska, 
Śródmiejska, Relax. Te trójkąty to pewna 
integracja, nie tylko towarzyska, mimo że 
owe knajpy nie były ulokowane obok siebie. 
Z czasem nie wytrzymały: Słowiańska, Mo-
stowa, Parkowa.

„Gdzie jesteś, gdzie…” – wzruszający 
głos Mieczysława Ziemniaka. Robotniczo-
-hotelowe potańcówki, prywatki, parkowe 

kelnerzy Fredek, Waldek, Józef. Te „styki” 
grały nie tylko w dancingowych orkiestrach. 
W  Mostowej na rogu Konopnickiej i  Mar-
szałkowskiej te styki regulował Mieciara F., 
a w Tatarskiej Edek D. Pierwszy znał się na 
żwirowych i piaskowych transportach, drugi 
na gumiaczach i batach chłopskiego pocho-
dzenia.

Sanacyjne kawiarnie – Tatrzańska po 
lewej stronie od kina Zorza i  Pomorzanka, 
gdzie potem było kino Apollo. Przedwojen-
ny zapach i  kolor tych przybytków stał się 
nieosiągalny po wojnie. W zasadzie tylko do 
Empiku przy Słowackiego przychodziły ka-
peluszowe rzeszowskie damy, by wymienić 
się gadkami o genialnych wnukach i kulinar-
nych wynalazkach.

W  klatach 60. i  70. Rzeszów zaczął 
pączkować dobrymi restauracyjnymi loka-
lami. Relax, Hungaria, Kaprys, Cracovia, 
czyli późniejsza Karczma Słupska, Rarytas, 
Cristal, Hotelowa w Hotelu Rzeszów i tamże 
Piekiełko na dole. „Nowinowy” Pstryczek, do 
tego Klubowa i Kosmos grały w swojej lidze.

Jak donoszą historyczne „wynalazki”, 
w samym ulicowym mieście Rzeszowie było 
kilkadziesiąt knajpianych szynkowych loka-
li, w dużej przewadze żydowskich. Kiepskie 

1945 r. Obecna ulica Kopernika, w  głębi budynek, gdzie 
stanął potem Relax

pluskwowe hotele i byle jakie „dziewczynki”, 
chyba że ze Lwowa przyjechał na chwilę do-
bry rzut. Ojciec Rubina Rosenbauma, który 
był właścicielem szynku na rogu ulicy Re-
formackiej i Langiewicza, zginął w rzeszow-
skim getcie.

Zupełnie świadomie nie publikuję zdjęć 
tych znaczących rzeszowskich restauracji 
i  innych uciechowych przybytków. Schowa-
łem je głęboko w głębokiej szufladzie, której 
nie otworzy nawet kacowa czkawka.

   Bogusław KOTULA

Wiarus, pierwszy bar na wysokich stołkach – na rogu ulic 
3 Maja i Fircowskiego

Restauracja Wiktora Pantoła w Rynku

Powojenny pl. Wolności – z lewej strony „ubezpieczalnia” i Jutrzenka, a z przodu przed 
nimi ręczna pompa benzynowa

Przedwojenny hotel Krakowski z  restauracją i  kawiarnią przy pl. Wolności 
(z prawej dziś ten budynek przylega do parkingu przed BWA)

zabawy. Na nich nigdy alkohol „nie lał się 
strumieniami”? Cientkie owocowe wino, 
ćwiartka w tylnej kieszeni marynarki, kuflo-
we „oficjalne” piwo. Dzisiaj żyjący balowań-
cy bronią nie tylko tamtych wspomnień. Ile 
przyjaźni, koleżeństwa, „funfelstwa” prze-
trwało? Widać to szczególnie na pogrzebach. 
Tych kolejnych.

„Liczą się ludzie” – tak rzecze bankowo 
prawie galicyjski krajan Marek Kondrat. Sza-
stanie „giełdami” czy „moniakami” w  tych 
trzeciorzutowych knajpach to nie były czyn-
ności najważniejsze. Bufetowe Hanie i Basie, 

Przedwojenna 3 Maja – po lewej stronie ulicy słynna 
cukiernia Józefa Lewickiego, znana z tzw. strudla (ciasto 
z jabłkami); przy końcu sklep kolonialny Kazimierza Liwy
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Biblioteki przechodzą ciężką próbę. Bada-
nia wykazały, że w ubiegłym roku 56 proc. 

Polaków nie przeczytało ani jednej książki. 
Z satysfakcją można powiedzieć, że sze reg bi-
bliotekarzy w zabiegach o czytelników wycho-
dzi jednak zwycięsko. Niewątpliwie jest wśród 
nich Katarzyna Pelc-Antonik, dyrektorka 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Lubaczowie. 

Siedem lat temu trafi-
ła tam z Powia towego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Po 
wygranym konkursie na 
dyrektora, wielu sceptycz-
nie wyrażało się o tej nomi-
nacji. Ale właśnie przeskok 
do kultury rozwinął u  niej 
skrzydła. Nie była obciążo-
na ste reotypami i  rutyną. 
Nakreśliła wizję aktywnej, 
otwartej na czytelnika bi-
blioteki i  wniosła do niej 
nowego ducha. Poprzednio 
też współpracowała prze-
cież z ludźmi i zdobyła umiejętność opracowy-
wania projektów unijnych.

W  pierwszej kolejności przystąpiła do 
gruntownej modernizacji wybudowanej przed 
półwieczem placówki. Stąd żmudne opraco-
wania dwóch zwycięskich projektów unijnych 
na przebudowę, a  później na wypo sażenie 
placówki. Jest teraz nowa elewacja, schody, 
instalacja elektryczna, zainstalowano podnoś-
nik dla dzieci niepełnosprawnych, zakupiono 
regały i najnowszej generacji komputery, rzut-
niki. To wszystko wymagało od dyrektorki 
de terminacji i wzmożonego wysiłku. Ale Ka-
tarzyna jest jakby skrojona do takiej placówki 
jak biblioteka. Wyróżnia ją niezmącona pogo-
da du cha i bardzo życzliwe usposobienie do lu-
dzi. Wnosi tutaj atmo sferę rodzinnego ciepła. 
Biblioteka jest szeroko otwarta na środowisko. 
Postawiła przed sobą oraz personelem ambit-
ny cel przybliżenia książki do czytelnika. Wie, 
że tradycyjny model biblioteki, w której tylko 
się wypożycza i czyta książki, gazety nie przy-
staje już do naszych czasów. W epo ce ogląda-
nia twórców tylko w  telewizji, ludzie pragną 
z nimi bezpośrednich spotkań, z żywym czło-
wiekiem, zadać im na żywo pytanie. 

ROMANTYZM CZYTELNICTWA
Nieczytanie książek to wstyd

Nader cenną inicjatywą okazał się zało-
żony tu Dyskusyjny Klub Książki, gdzie po-
pularyzuje się określoną książkę, a  po kilku 
ty godniach zapraszany jest jej autor i  zawsze 
ma wtedy miejsce oży wiona dyskusja. Tylko 
w ostatnich latach w ramach DKK goszczono 
takich znanych autorów, jak Michał Rusinek, 

Anna Janko, Jacek Hugo-  
-Ba der, Roma Ligocka, 
Wojciech Jagielski. Do lu-
baczowskiej biblioteki zawi-
tali także m.in. Jasiek Mela, 
Arturo Mari, ks. Adam 
Boniecki, prof. Leszek Bal-
cerowicz, o. Leon Knabit, 
abp Mieczysław Mokrzycki, 
Krystian Herba, prof. Kazi-
mierz Ożóg, Adam Wajrak, 
Stanisław Srokowski, Laura 
Łącz, Ewa Chotomska, Eliza 
Piotrowska, Anna Czerwiń-
ska-Rydel. 

Bibliotekarze pytają 
czytelników, jakimi książka-

mi są zainteresowani, i starają się, aby na rega-
łach były one dostępne. Dyrektorka ma świado-
mość, że bibliotekarz powinien być przewodni-
kiem po rozległym świecie książek i podpowia-
dać czytelnikowi, po jaką pozycję sięgnąć. Musi 
się zatem ustawicznie dokształcać. Stwarzany 
jest więc klimat do ciągłego śledzenia nowości 
wydawniczych i recenzji tych książek. 

W  DKK szczególnym powodzeniem cie-
szą się spotkania z lokalnymi twórcami. W Lu-
baczowie jest aktyw ne środowisko literackie. 
Sporo twórców wydało już tomiki poetyckie. 
Spotkania są cenną formą popularyzo wania ich 
twórczości z  korzyścią dla czytelników. Wielu 
miejscowych poetów ma trudności z wydruko-
waniem swoich utworów. – Organizując spo-
tkania, dajemy tym osobom olbrzy mią satysfak-
cję, że mogą prezentować swoje wiersze przed 
publicznością – mówi dyrektorka. – Są zachętą 
do dalszej twórczości, co wpływa na ożywie-
nie życia kulturalnego w mieście. Nie brak też 
oryginal nych pomysłów wychodzących poza 
formułę tradycyjnych spotkań. Otóż olbrzymim 
powodzeniem cieszyła się inicjatywa międzypo-
koleniowe spotkanie z członkami Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i  Kresów Po łudniowo-

Wschodnich pn. „Wspomnienia o… trudne 
powroty”, na którą licznie przybyli mieszkańcy 
Lubaczowa urodzeni za wschodnią granicą. 
Spotkanie trwało ponad trzy godziny, a obecna 
na nim mło dzież zadawała wiele pytań. Była to 
żywa lekcja historii. Inicjatywa tym cenniejsza, 
że ci ludzie z racji wieku odchodzą na zawsze. 

Niemal wszystkie wieczory literackie 
odbywają się przy pełnej sali i  trwają bardzo 
długo. Tak na przykład było na spotkaniu 
z Zygmuntem Kubrakiem, autorem monogra-
fii o Lubaczowie. 

Nowa dyrektorka to również nowy roz-
dział w  historii biblioteki. Placówka staje się 
dla wielu lubaczowian, poza miejscem pracy, 
trzecim domem. O  ile wcześniej aktywność 
biblioteki przejawiała się przed południem i na 
spotkaniach autorskich dominowała młodzież 
szkolna, bo wiadomo jak łatwo zmobilizować 
ją do uczestnictwa, to za ka dencji Katarzyny 
godziny aktywności biblioteki przeniosły się 
na godziny popołudniowe. Zaowocowało to 
wzmożonymi odwiedzinami w bibliote ce rów-
nież osób dorosłych. 

W  popularyzację czytelnictwa wpisuje 
się też „Odjazdowy Bibliote karz” – akcja, która 
od sześciu lat integruje środowisko biblioteka-
rzy i czytelników. W tym roku w rajdzie wzięło 
udział ok. 140 czytelników Biblioteki Miejskiej 
i  Gminnej w  Lubaczowie oraz Pedagogicznej 
w Luba czowie. Jazda na rowerze to oryginal-
na promocja czytelnictwa. Na trasie przejazdu 
uczestnicy czytają książki, deklamują wiersze, 
promują biblioteki, aby biblioteka zadomowia-
ła się w świadomości mieszkańców Lubaczowa 
i okolicznych miejscowości. 

Czytel nia biblioteki wyposażona jest 
w najnowszej generacji komputery z bezpłatnym 
dostępem do Internetu i  dysponuje zestawem 
100 e-booków, który ustawicznie powiększa. Jest 
tu możliwość kserowania wybranych tekstów. 
Ogromna jest też rola biblioteki w  utrwalaniu 
wspomnień na nagraniach ze spotkań. To do-
brodziejstwo dla miasta, że biblioteka stała się 
prężnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem kultury 
i skutecznie upowszechnia obyczaj, iż nieczyta-
nie książek to wstyd. Zasługa w tym Katarzyny, 
u  której jest wiara w  wielkie dokonania, którą 
porywa romantyzm rozwoju czytelnictwa. 

   Marian WAŻNY

Katarzyna Pelc-Antonik

Po raz dziesiąty wręczono Nagrody Ma-
gellana przyznane przez Magazyn Li-

teracki Książki i  Bibliotekę Analiz. Uro-
czystość odbyła się podczas Warszawskich 
Targów Książki na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

Ideą konkursu jest nagradzanie auto-
rów i  wydawców wartościowych publikacji 
wyróżniających się starannością o turystycz-

ną jakość, rozbudzających pasję 
podróżowania oraz wychowu-
jących nowe pokolenia glob-
troterów. Przy czym cenione są 
dzisiaj nie tylko publikacje przedstawiające 
antypody. Jak powiedziała Elżbieta Dzikow-
ska, jedna z  pierwszych laureatek konkur-
su, „kiedyś z  mężem otwieraliśmy okno na 
świat, a teraz kiedy to okno już jest otwarte, 

staram się zainte-
resować Polaków 
naszym krajem – 
on jest naprawdę 
piękny i ciekawy”.

W  tym roku 
w  kategorii „Al-
bum” wśród lau-
reatów znalazł 

się Józef Ambrozowicz i  jego publikacja pt. 
Tamten pejzaż. Prezentowaliśmy to znako-
mite wydawnictwo w kwietniowym wydaniu 
naszego czasopisma. Jak oceniło jury, „jest to 
nostalgiczny album o  dawnym krajobrazie 

NAGRODA MAGELLANA 
Józef Ambrozowicz uhonorowany w Warszawie

amten pejzażTT
J ó z e f   A m b r o z o w i c z
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KARTKI Z PAWLACZA (58)Stanisław Dłuski

Zawsze odrzucał mnie 
wszelki fanatyzm, 

ideologiczne skrajności. 
Mam kolegów liberałów 
czy lewaków, staram się 
ich zawsze zrozumieć, 
choć bywają ostre dysku-

sje, ale akceptuję fakt, że człowiek ma prawo 
poszukiwać czy nawet błądzić. Może ja błą-
dzę w  swoim konserwatyzmie? Uważam od 
dawna, że niszczenie tradycyjnej moralności 
prowadzi do rozpadu rodzin, Europy, więzi 
międzyludzkich. Rozkład obyczajów to upa-
dek cywilizacji.

Ostatnio zmarła Kora. Podziwiałem 
ją od 1980 roku, kiedy na festiwalu w  Opolu 
usłyszałem „Boskie Buenos”, śledziłem kolejne 
płyty i słuchałem Maanamu, ale nie podzielam 
jej poglądów. Uprawianie hagiografii różnych 
artystów jest mi obce. Ośmielam się twierdzić, 
że Kora fałszywie rozumiała tolerancję, o któ-

rej wiele mówiła; dla niej to była akceptacja lu-
dzi, którzy myśleli tak samo jak ona. To żadna 
sztuka otaczać się pochlebcami… Tolerancja 
dla mnie to próba zrozumienia ludzi inaczej 
myślących, tolerancja to próba zrozumienia in-
nego świata, patrzenia na rzeczywistość z róż-
nych punktów widzenia. Nawet nam obcych.

Tak jak w  najlepszych powieściach 
mamy różne punkty widzenia, np. u  genial-
nego lorda Jima Josepha Conrada. Narrator 
oddaje głos bohaterom. Intelektualista to dla 
mnie człowiek, który nieustannie poddaje re-
wizji swoje poglądy, poszukuje, jest niespokoj-
ny, otwarty na nowe idee. Ale ważny jest jakiś 
stały punkt odniesienia, nam dzisiaj brakuje 
absolutnego punktu odniesienia. Jak pisał 
Zygmunt Bauman, kiedyś marksista, później 
filozof ponowoczesny, wszystko jest płynne, 
metafora „płynności” pozbawia nas punktu 
oparcia, stajemy się chwiejni i giniemy w oce-
anie relatywizmu.

Wielu publicystów czy profesorów głosi 
potrzebę tolerancji dla odmiennych poglądów, 
ale równocześnie ostro potępiają każdego, kto 
ośmiela się mieć odmienne zdanie niż oni. 

Filozofowie ponowocześni głosili otwar-
tość na Innego, ale w naszym świecie pojawił 
się nagle Obcy, my mu dajemy chleb, ale Obcy 
chce zniszczyć nasz świat, robi zamachy na 
cywilizację europejską, nie akceptuje nasze-
go prawa i obyczajów, co teraz z  tym zrobić? 
Otworzyliśmy szeroko drzwi naszego domu, 
co teraz zrobić, kiedy Obcy zabija nasze dzieci, 
gwałci nasze kobiety, odrzuca naszą historię 
i tradycję? Europa znalazła się w swoistej pu-
łapce, kultura masowa nie uspokoi naszych 
serc i umysłów, stąd ucieczka w różne używki 
i dekadencja, rozkład ludzkich więzi. Czy da 
się wrócić do fundamentów, kiedy nasi przy-
wódcy odrzucili kanon ludzkiej moralności?

31.07.2018

POETYCKI BALANS 
Na chwilę przed sezonem wakacyjnym by-
liśmy świadkami kameralnej promocji Ba-
lansu bieli i czerni – kolejnego tomiku poezji 
Zbigniewa Michalskiego, prezesa Mielec-

kiego Towarzystwa Literackiego. Spotkanie 
odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w  Rzeszowie – Filia w  Mielcu. To 
szósty tomik autora z  miejscowego środo-
wiska literackiego, który powstał w  oparciu 

o  jego własny pomysł. W  promocji wzięli 
udział zaproszeni goście, m.in. samorządow-
cy mieleccy, członkowie MTL i miłośnicy po-
ezji. Gości spotkania powitała kierownik Filii 
Józefa Krasoń. W  rolę konferansjera wcielił 
się prezes MTL. A  niebanalne interpretacje 
piosenek muzyki popularnej były udzia-
łem zespołu muzycznego Cantica Romanza 
(Magdalena Kuroś i Przemysław Pawłowski). 
Wybrane wiersze z  tomiku zaprezentowały 
poetki Barbara Augustyn i Anita Róg. Także 
autor tomiku odczytał swoje wiersze, odpo-
wiedział na zadane pytania i  podziękował 
wszystkim zebranym. Interesujące spotkanie 
kwitowały gościom wpisy Zbigniewa Mi-
chalskiego na wielu jego tomikach.

   Andrzej OSIŃSKI

Panorama literacka Podkarpacia

SPOTKANIE Z POEZJĄ

W Szkole Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Grzegorzówce odbyło się 

niecodzienne spotkanie ze znanymi rzeszow-
skimi poetkami Jadwigą Kupiszewską i Do-
rotą Kwoką, którego głównym celem było 
zachęcenie dzieci do wrażliwego spoglądania 
na świat poezji. Poetki po ciekawej autopre-
zentacji, dotyczącej również ich fascynacji 
malarstwem, przedstawiły historię związaną 
z działalnością pisarską oraz swoje inspiracje 
twórcze, co zachęciło uczniów do rozmowy 
i dyskusji, jak zostać poetą. Prezentację swo-
ich utworów rozpoczęła Jadwiga Kupiszew-
ska. Autorka czytała wybrane przez siebie 
utwory, które przepełnione były ogromny-
mi emocjami oraz przeżyciami, skłaniały 

do refleksji i  wywoływały wspomnienia. 
Natomiast Dorota Kwoka oprócz znakomi-
tej twórczości własnej zadeklamowała kil-

ka znanych utworów Zbigniewa Herberta, 
co doskonale wkomponowało się w  całość 
spotkania. Uczniowie z wielkim zaintereso-
waniem wysłuchali nastrojowych i  pełnych 
zadumy wierszy. 
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani to-
mikami poezji oczywiście z  osobistymi de-
dykacjami poetek. Biblioteka szkolna rów-
nież wzbogaciła swe zbiory o  kilkanaście 
pozycji podarowanych przez autorki. Nie-
zapomniane słowa poezji na długo zostaną 
w naszej pamięci. Dziękujemy za przekazane 
młodzieży przesłanie, że należy odkrywać 
w sobie wrażliwą duszę artysty. 

   Barbara SZURA

Pośrodku poeta Zbigniew Michalski na spotkaniu promocyjnym swojego tomiku

Poetki Dorota Kwoka i Jadwiga Kupiszewska 
z młodzieżą w szkole w Grzegorzówce
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wsi zamieszkałych przez rzeszowskie i  laso-
wiackie grupy etniczne, w którym fotografie 
są inkrustowane wierszami wybitnych twór-
ców ludowych”. Zdjęcia do albumu Ambro-
zowicz wykonał w  Parku Etnograficznym 

Muzeum Kultury Ludowej w  Kolbuszowej 
w  różnych porach roku, ukazując urodę 
dawnych zabudowań wiejskich, ogródków 
pełnych kwiatów i  ziół, zagonów, kapliczek 
i  całego wiejskiego anturażu, który zniknął 

bezpowrotnie z polskiego pejzażu. Jak widać, 
żeby zdobyć cenioną nagrodę za publikację 
krajoznawczą, wcale nie trzeba jechać na ko-
niec świata.

   Ryszard ZATORSKI
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Jest autorką trzech zbiorów wierszy. Pierwszy 
tomik Dotknięcia (1997) zawiera jej młodzień-

cze wiersze, w kolejnym Kęsy życia (2004) po-
mieściła w części Od córki wiersze poświęcone 
matce. Najnowszy zbiór zatytułowała Wiersze 
kuchenne (2017). 

Alicja Ungeheuer

*** 
szum i szum i szum i 
przeczytaj to sobie 
jednym tchem 
pokonaj dystans od słowa do dźwięku 

szumi mi szumi mi szumimi
szum nieznanego pochodzenia 
czy to w mózgu 
czy w uchu 
zwariuję 

weźcie ode mnie te dzieci 
obiadu nie będzie 
może ktoś przyjdzie i posprząta 
może znowu ja ale to jutro 

zwykła codzienna cisza 
pierwotnej ziemi 
musiała być błogosławieństwem dla człowieka 
(dlatego ją zepsuł) 

może jutro 
znowu urodzi się cisza 
nad łąką 
(a to było już wcześniej powiedziane) 

*** 
co tu jest tworzywem 
co tu jest kształtem 
i jaka z tego wynika treść 

czy ja wiem

całkiem materialne są obiady 
podane na talerzu z granatową obwódką 
bez wódki 
z listkiem pietruszki i koprem 

no dobra dobra
dla ciebie bez pietruszki i bez kopru 

na stole cerata 
noże widelce łyżki 
solniczka pieprzniczka 
no i żeby nie zapomnieć o maggi 

stoję przy oknie i czekam 
już czekam 
jeszcze na ciebie czekam 

Czerwcowe divertimento

mrok zza firanki na balkonie
jak wyziębiona istota
próbuje schronić się pomiędzy murami

odkąd jedna z lamp nie świeci
a druga ledwie zipie
pojedynczymi przebłyskami wysyła 
zawiły komunikat dla świata

każda noc tańcuje kankana
wedle enigmatycznej choreografii
przesila moje spojrzenie
sporą porcją bezpłatnych emocji

trudniej położyć głowę
przetrzymać kanonadę światła
rozpocząć rejs
ku nieodkrytym dotąd krainom

doścignąć tysiąc zórz
za siedmioma morzami i górami

dotrzeć do portu poranka

Bukolika z wyciętego lasu

w każdym spróchniałym drewnie 
są odgłosy lasu
wycyzelowane takty jego melodii
rodem nie z tej ziemi

nanizane na nitki perfekcji
wiernie oddają zasłyszane dźwięki
które można słuchać bez końca
jak najpiękniejsze perełki

gdy snują się myśli podobne
dziesiątkom pierzastych obłoków
sunących po niebie
ponad milczącą taflą wody

w każdym spróchniałym drewnie
jest szelest igliwia i rozmowy liści 
a bawoły z wyciętego lasu
znów tratują resztki sielskiej iluzji

sprowadzają mit długowieczności
do parteru

Zbigniew Michalski

Poeta, aforysta, redaktor i  animator kultury, 
prezes Mieleckiego Towarzystwa Literac-

kiego. Laureat ogólnopolskich konkursów lite-
rackich. Założyciel i  w  latach 2006–2016 prezes 
Grupy Literackiej „Słowo”. Debiutował tomikiem 
Na pięciolinii życia (2004 i  2019). Wydał także 
tomiki Jeszcze (2009), Schody (2010), Na przekór 
gwiazdom (2016) i Balans bieli i czerni (2018). Do 
2016 r. redagował „Artefakty”, a w 2017 „Dygre-
sje” – mielecki rocznik literacko-kulturalny. 

Spacer po linie

trudno wejść powtórnie
do tej samej rzeki
objuczonym bagażem 
złych wspomnień
w wyświechtany uśmiech 
tchnąć świeżość 
co oczaruje tłumy

aby znaleźć 
swój wewnętrzny szczyt 
trzeba cierpliwie stąpać 
po ziemi i linie nawet tej 
która pręży muskuły
nad bezdenną przepaścią

omijać szerokim łukiem 
zdradliwe przeszkody

wyśrubowane ambicje
podpierać
niebanalnością czynów

tak wyrazistą
że przełamie każdą 
konsternację

doda 
skrzydeł na grani
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Wrota snu

Noc otworzyła wrota snu, 
liście na drzewach szemrzą sennie. 
Ja korzystając z sennych dróg 
zmierzam do wielkich snu tajemnic. 

Rosa obmywa bose stopy, 
jej chłód łagodzi serca drżenie, 
wysoko płynie nieba stropem 
niespotykane zauroczenie. 

Widzę, jak matka przed obrazem 
stara się z Bogiem dobić targu. 
Ma przerażony wyraz twarzy, 
jakby zbudziła się z letargu. 

I krzyk puszczyka słyszę w ciszy, 
co wedle wierzeń wieści grozę, 
chrobot ukrytej w stropie myszy – 
bardzo aktywnej o tej porze. 

Moja nadzieja sennie ziewa, 
w sercu już nie ten ogień płonie, 
ptak wzlotów dawno przestał śpiewać, 
tylko czas nieustannie goni. 

   lipiec 2018 

Czesław Piotr Kondraciuk Dawida Ryll

Dariusz Drómla

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

tomików Kojarzenie snu (1967), 
Kare konie (1971), Przepustka 
do słońca (1990), Nie zamykaj-
cie drzwi (1990), Fraszkostrada 
(1991), Słoneczny koncert (1992), 
Modlitwa ostów (1993), Wybór 
wierszy (1994), Spowiedź (1999), 
Ślady serdeczne (1999), Różańce 
czasu (2003), Lotne ptaki (2015), 
Próba spojrzenia (2017).

Siostra zakonna, michalitka (Przemyśl). Poet-
ka, pisarka, publicystka, polonistka, członkini 

rzeszowskiego oddziału ZLP. Opublikowała zbiory 
wierszy: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiaro-
wana (1995), Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie 
(2002), Czytanie z księgi lat (2012) oraz powieść Dom 
w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998, wyd. II 2008). 

Urodził się w Rzeszowie, mieszka w Zabajce. Pisze od ponad dwu-
dziestu lat zarówno prozę, jak i poezję, lecz swoją twórczość zaczął 

prezentować dopiero stosunkowo niedawno. Swoją poezję zamieszczał  
w prasie lokalnej.

Świecie mój
Świecie mój 
w mrokach pamięci ginący,
gdzie łąk wilgotnych
dominował zapach.
Tam moje ślady
zostały gorące,
które ząb czasu
z powodzeniem zatarł.
Lesie szumiący,
pachnący żywicą,
świetna kryjówko
chłopięcych podchodów...
Tu wsłuchiwałem się
w ptaszęce krzyki –
tu dojrzewała
moja chmurna młodość.
Ciszo kojąca
moje liczne rany,
niech cię nie płoszy
donośny krzyk ptaka,
który przypadkiem
zbudzony nad ranem,
nad mą pamięcią
próbuje zapłakać.

Tam gdzie rosną wiersze 

Tobie się poskarżę 
wierzbo przydrożna 
Może jeszcze ktoś zrobi 
z gałązki piszczałkę 
i wygrasz 
i ten ból ze mnie wyśpiewasz 

Tobie się wyżalę 
sitowiu nad rowem 
może jeszcze ktoś uplecie 
z twoich pędów warkocz 
I pozwolisz go związać 
wstążką moich smutków 

I ugładzisz je we mnie

W Wenecji 

Wtedy się rozeszli 

Z niedowiązanym krawatem 
i niedoczytaną gazetą 
dla zabicia czasu 
bo ten go będzie męczył 
do następnej soboty

Zawiesiła czysty ręcznik 
i przesunęła wskazówki 
by nie obudzić za szybko 
obolałego serca biegnącego 
po moście westchnień 

Może przyśni że wrócił 

noc

i ponownie noc
zostawia mnie samego w ciszy
tykających zegarów
to czas kiedy myśli szukają wypełnienia
pustka zamienia się w deszcz ognia
zapach magii i ziół
płaczu dzieci
uderzeń w okno zabłąkanego wiatru
nie mogę zasnąć
przytłacza mnie cień mego pokoju
słyszę jego szept
czuję jego przyspieszony oddech
jego chłód oplata moje serce
ściany są obserwatorem
mego życia i umierania
są rentgenem mego wnętrza

dźwięk

sieć pajęcza zawisła nad moją twarzą
jej nici przypominały drogę życia
zawiłe poszarpane delikatne 
rozchodziły się we wszystkie strony
podniosłem rękę
i zerwałem kilka pajęczych włókien
zwiędłe leżały na mojej dłoni
zdmuchnąłem je niczym kurz
pojawił się pająk
zsunął się po bladym sznurku
i spojrzał jak w oczy zbrodniarza
wstyd sparaliżował kończyny
kara była uciążliwa
hipnotyzujący dźwięk skrzypiec
muzyki pogrzebowej
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Zofia Stopińska

Prof. Piotr Kusiewicz jest jednym z najwybitniej-
szych polskich artystów muzyków i pedagogów 

śpiewu, który wspólnie ze znakomitym organistą 
Markiem Stefańskim wystąpił 14 lipca w  Jarosław-
skim Opactwie i  15 lipca w  kościele św. Krzyża 
w  Rzeszowie. Koncerty odbyły się w  ramach cyklu 

CHĘTNIE TUTAJ POWRACAM
Rozmowa z prof. Piotrem Kusiewiczem,  

wybitnym polskim artystą muzykiem i pedagogiem śpiewu

Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie i 27. Festiwalu Wie-
czorów Muzyki Organowej i  Kameralnej w  Katedrze i  Kościołach 
Rzeszowa.
Program koncertów był bardzo ciekawy i różnorodny. Miałam przy-
jemność podziwiać i oklaskiwać artystów w wypełnionym po brzegi 
kościele św. Krzyża w Rzeszowie. 

  Wysłuchaliśmy pięknych utworów, 
które stanowiły wielkie wyzwanie przede 
wszystkim dla śpiewaka. Podczas koncer-
tu wykorzystana została także przestrzeń 
świątyni. Z  pewnością sporo czasu Wam 
zajęły przygotowania?

– Układ programu rzeczywiście był 
prawdziwym wyzwaniem dla śpiewaka. 
Znalazły się w nim kantyczki z XIII wieku, 
miniaturowe dzieła Bacha, pieśni Mozarta, 
Schuberta i  Vierne’a. Osobną część stano-
wiły unikatowe dzieła polskich kompozy-
torów II połowy XX wieku – wspaniałego 
Henryka Mikołaja Góreckiego oraz zupełnie 
nieznanego twórcy z  Gdańska, Stanisława 
Kwiatkowskiego. Program koncertu ukła-
dałem z  Markiem Stefańskim, znakomitym 
polskim organistą wirtuozem, z  którym łą-
czy mnie współpraca artystyczna od blisko 
25 lat. Staram się zawsze, aby utwory wokal-
ne korespondowały z dziełami organowymi 
pod względem epok, form, tematów, a nawet 
układu tonacji. Bardzo lubię wykorzystywać 
przestrzeń świątyni. Swoje występy zaczy-
nam monodią średniowieczną, śpiewając 
początek w  miejscu niewidocznym dla słu-
chaczy. Rozchodzi się tajemniczy głos, który 
powoli zbliża się do prezbiterium. W  pew-
nym momencie publiczność zauważa idącą 
postać przyodzianą w  białą szatę. Przeko-
nałem się, że dzięki temu wywołuję nastrój 
prawdziwego sacrum przy kontemplowaniu 
muzyki religijnej, a  nie popisu wokalnego. 
Po zakończonym śpiewie odzywają się or-
gany. Publiczność nie reaguje oklaskami, 
tylko w  ciszy przechodzi do odbioru utwo-
ru instrumentalnego. W  swoim programie 
zaproponowałem dzieła nieczęsto wykony-
wane i  na ogół nieznane. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom słuchaczy, dedykuję 
specjalnie dla nich pieśni bardzo znane – Ave 
Verum Mozarta czy Ave Maria Schuberta. 
Tutaj chciałbym zaznaczyć, że Schuberta 
śpiewam zawsze po polsku. Narodziny tego 
tekstu mają swoją historię. Został on napisa-
ny przez więźniarkę obozu koncentracyjnego 
w  Oświęcimiu, a  śpiewała inna więźniarka 
– śpiewaczka operowa Maria Bielicka. Miało 
to swoją wymowę, która jest czytelna do dnia 
dzisiejszego. W  zaproponowanym koncer-
cie mogłem po raz pierwszy zaprezentować 
pieśni Stanisława Kwiatkowskiego – wielo-
letniego organisty bazyliki archikatedralnej 
w Gdańsku-Oliwie. Cieszę się, że ujrzały one 
światło dzienne, a  publiczność przyjęła je 
wręcz entuzjastycznie. 

  Przez całe swoje życie jest Pan zwią-
zany z  Gdańskiem – tam się Pan urodził, 
ukończył studia w  Akademii Muzycznej 
na dwóch kierunkach – w  klasie fortepia-
nu i śpiewu, a także tam znajduje się Pana 
dom. Jednak koncerty na Podkarpaciu były 
dla Pana również sentymentalnym powro-
tem w rodzinne strony.

– Każdy mój przyjazd na Podkarpacie 
jest szczególnie sentymentalnym powrotem 
w  rodzinne strony mojego ojca Jana, który 
przyszedł na świat 97 lat temu w  Rzeplinie 
koło Pruchnika. Mam tutaj liczną rodzinę 
Kusiewiczów i Maliczowskich, przyjaciół, ze 
znakomitym, doskonale znanym artystą Jac-
kiem Ściborem i jego nadzwyczajną rodziną. 
Po odejściu mojego ojca przed trzema laty 
mieszkam sam, ale dzięki rodzinie i przyja-
ciołom czuję, że właśnie tu jest moje miejsce, 
do którego najchętniej powracam. 

  Pana ojciec przeszedł do historii polskiej 
wokalistyki jako „maestro wysokiego c”, 
a matka była świetną pianistką. Odziedzi-
czył Pan zdolności po rodzicach i  pewnie 
dlatego został Pan śpiewakiem i pianistą? 

– Miałem szczęście znaleźć się w rodzi-
nie o tradycjach muzycznych. Ojciec bardzo 
chciał, abym został pianistą lub dyrygentem. 
Konkurs w Karlowych Warach w 1980 roku 
przekonał mnie, że droga wokalisty jest dla 
mnie przeznaczona. Świadczy o tym fakt, że 

po roku nauki śpiewu wygrałem ten Mię-
dzynarodowy Konkurs Wokalny oraz przy-
znano mi dwa wyróżnienia: za najlepsze 
wykonanie utworu patrona konkursu oraz 
najlepsze wykonanie pieśni kompozytora 
XX  w. Po powrocie do kraju miałem szan-
sę pojawienia się na wielu estradach krajo-
wych filharmonii, z  Filharmonią Narodową 
na czele. W  tamtych czasach organizowano 
koncerty promujące młodych muzyków, któ-
rzy byli laureatami konkursów muzycznych. 
Znana osobowość II Programu Polskiego 
Radia, entuzjastka młodych talentów – Zo-
fia Jaźwińska nazwała mnie w  swojej audy-
cji Polacy laureatami międzynarodowych 
konkursów „cudownym dzieckiem polskiej 
wokalistyki”… Ten komplement był wielce 
zobowiązujący. Tak więc pozostałem na tej 
właśnie drodze.

  Czy od początku działalności artystycz-
nej interesowała Pana szeroko pojęta mu-
zyka wokalna? 

– Muzyka wokalna, szczególnie opero-
wa, znalazła się w  centrum moich zaintere-
sowań od najwcześniejszych lat dzieciństwa. 
Mój ojciec zaprowadził mnie na przedstawie-
nie operowe, kiedy miałem 3 lata. To zrobiło 
na mnie ogromne wrażenie, które pamiętam 
do dzisiaj. Kiedy miałem 4 lata, zacząłem 
naukę gry na fortepianie. Takie były prze-
widywania na przyszłość. Mimo lat poświę-
conych pianistyce, muzyka wokalna zawsze 
była w centrum moich zainteresowań i pasji. 
Zbierałem płyty z nagraniami gwiazd opero-
wych, dzieł scenicznych, jak również pieśni. 
Nie myślałem jednak o przyszłości jako śpie-
wak. Stało się to po ukończeniu studiów pia-
nistycznych w klasie jednego z najznakomit-
szych pedagogów polskich – prof. Zbigniewa 
Śliwińskiego. Moje przygotowanie instru-
mentalne bardzo przydało mi się w śpiewie. 
Dzięki temu studia wokalne u  znakomitego 
basa Opery Bałtyckiej prof. Jerzego Szymań-
skiego ukończyłem w trzy lata. Umiejętność 
czytania nut oraz słuch absolutny pozwoli-
ły mi sięgać po utwory współczesne, wręcz 
awangardowe. Szybko zaistniałem na estra-
dach jako wykonawca dzieł m.in.: Witolda 
Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, 
Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Górec-
kiego, Konrada Pałubickiego, Andrzeja Pa-
nufnika, Krzysztofa Baculewskiego, Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil, Krzysztofa Szwaj-
giera, Marcina Błażewicza, Pawła Łukaszew-
skiego, Piotra Mossa. Często byłem prawyko-

Prof. Piotr Kusiewicz 
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Dawida Ryll

W Wenecji 

Wtedy się rozeszli 

Z niedowiązanym krawatem 
i niedoczytaną gazetą 
dla zabicia czasu 
bo ten go będzie męczył 
do następnej soboty

Zawiesiła czysty ręcznik 
i przesunęła wskazówki 
by nie obudzić za szybko 
obolałego serca biegnącego 
po moście westchnień 

Może przyśni że wrócił 

dźwięk

sieć pajęcza zawisła nad moją twarzą
jej nici przypominały drogę życia
zawiłe poszarpane delikatne 
rozchodziły się we wszystkie strony
podniosłem rękę
i zerwałem kilka pajęczych włókien
zwiędłe leżały na mojej dłoni
zdmuchnąłem je niczym kurz
pojawił się pająk
zsunął się po bladym sznurku
i spojrzał jak w oczy zbrodniarza
wstyd sparaliżował kończyny
kara była uciążliwa
hipnotyzujący dźwięk skrzypiec
muzyki pogrzebowej
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nawcą tych dzieł, m.in. na Festiwalu Muzyki 
Współczesnej Warszawska Jesień. 

  Starał się Pan także promować muzykę 
polską za granicą i trzeba podkreślić, że na 
przełomie XX i XXI wieku brał Pan udział 
w wykonaniu opery Król Roger Karola Szy-
manowskiego pod dyrekcją Charlesa Dutoit 
w Paryżu, Montrealu, nowojorskiej Carne-
gie Hall oraz Tokio. 

– Wspomniane wykonania Króla Ro-
gera były w  formie prezentacji koncertowej. 
Charles Dutoit – jeden z  najwybitniejszych 
mistrzów batuty światowego formatu, zapro-
sił do tych wykonań wspaniałych polskich 
śpiewaków – Wojciecha Drabowicza (nieste-
ty, nieżyjącego już barytona), Zofię Kilano-
wicz, Ryszarda Minkiewicza, Jadwigę Rappé 
i Roberta Gierlacha. Dla mnie jest trudnym 
do zwerbalizowania przeżycie tych naszych 
wspólnych wykonań ponadczasowego dzie-
ła Karola Szymanowskiego. Byliśmy bardzo 
szczęśliwi, że w tym właśnie składzie zaśpie-
waliśmy na scenie Teatru Wielkiego w War-
szawie. Dyrygował wówczas maestro Jacek 
Kasprzyk.

  W dorobku artystycznym ma Pan także 
liczne nagrania dla firm fonograficznych 
polskich i zagranicznych.

– Moja działalność artystyczna znajdu-
je swoje odzwierciedlenie na kilkudziesięciu 
płytach CD i  DVD. Mam zarejestrowaną 
polską muzykę dawną, liczne dzieła orato-
ryjne, pieśni, opery oraz piosenki z  pogra-
nicza pop-jazz. Dużym sentymentem darzę 
koncert jubileuszowy Hanny Banaszak, pod-
czas którego śpiewaliśmy razem fragment 
Requiem Mozarta (!). Wydarzenie to zostało 

opublikowane na DVD. Chciałbym jeszcze 
wspomnieć o ogromnej niespodziance, która 
spotkała mnie w  styczniu br. Polskie Radio 
wydało płytę CD z nagraniem operetki Ka-
rola Szymanowskiego Loteria na mężów czyli 
narzeczony nr 69. W nagraniu tym wziąłem 
udział wśród największych gwiazd polskiej 
wokalistyki: Wiesława Ochmana, Marcina 
Bronikowskiego, Rafała Bartmińskiego, Ewy 
Biegas, Urszuli Kryger, Adama Kruszewskie-
go, Anny Lubańskiej i  Krzysztofa Szmyta. 
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskie-
go Radia w  Katowicach dyrygował Michał 
Klauza. 

  Wiem, że odnosił Pan także sukcesy jako 
pianista. Często także zasiadał Pan do for-
tepianu, aby towarzyszyć znanym polskim 
śpiewakom. Czy nadal tak bywa?

– Jako pianista-solista od ukończenia 
studiów występowałem rzadko. Najważniej-
szym dla mnie wydarzeniem na tym polu 
było wykonanie Koncertu fortepianowego 
H.M. Góreckiego w  Filharmonii Szczeciń-
skiej. W pierwszej części wieczoru śpiewałem 
Kantatę solową na tenor J.S. Bacha, w drugiej 
grałem wspomniany koncert. Tym sposobem 
spełniłem marzenie swojego życia – występ 
na estradzie w podwójnej roli śpiewaka i pia-
nisty. Wiele razy występowałem na koncer-
tach i  konkursach wokalnych ze śpiewaka-
mi Jerzym Mechlińskim, Urszulą Mitręgą, 
Jadwigą Rappé. Miałem ogromny zaszczyt 
i  przyjemność wystąpić przed laty z  Kry-
styną Szczepańską, Bogdanem Paprockim, 
Jerzym Kuleszą, Stefanią Toczyską, Mał-
gorzatą Wilk. Na szczególne wspomnienie 
zasługują występy z moim ojcem Janem Ku-
siewiczem, prof. Jerzym Szymańskim oraz 

niezapomnianymi śpiewaczkami, gwiazda-
mi gdańskiej sceny operowej, Marią Zieliń-
ską i Heleną Mołoń, której rodzina mieszka 
w Jarosławiu. 

 
  Jak ważnym nurtem w Pana działalności 
jest praca pedagogiczna? 

– Od 40 lat jestem związany z Akade-
mią Muzyczną w Gdańsku. W międzyczasie 
13 lat wykładałem w AM w Bydgoszczy, 7 lat 
w  AM w  Krakowie. Od 5 lat prowadzę też 
klasę śpiewu w Akademii Sztuki w Szczeci-
nie. Doczekałem się 65 absolwentów, z  któ-
rych znakomita większość pracuje w  zawo-
dzie. Wśród nich znajdują się m.in. wspania-
ły, wybitny polski tenor z Podkarpacia Paweł 
Skałuba, tenor o  międzynarodowej sławie 
Ryszard Minkiewicz, baryton znany ze scen 
operowych Leszek Skrla, wybitni polscy kon-
tratenorzy Marcin Ciszewski i  Piotr Olech. 
Od roku pod moim kierunkiem pracuje nie-
zwykle utalentowana sopranistka Iga Caban, 
która odnosi sukcesy na międzynarodowych 
konkursach wokalnych, scenach i estradach. 

  Czy prof. Piotr Kusiewicz ma czas na 
wypoczynek i realizację swoich pasji poza-
muzycznych?

– Moje życie wypełnione jest pracą. 
Potrafię znaleźć czas na chwilę oddechu, 
nawet w  okresie szczególnego jej natężenia. 
W chwili obecnej, po koncertach w Jarosła-
wiu i Rzeszowie, odpoczywam z przyjaciół-
mi w Bieszczadach.

  Mam nadzieję, że niedługo zechce Pan 
tu wrócić. Dziękuję za rozmowę.

   Zofia STOPIŃSKA

PATRONAT MEDIALNY

Ryszard Zatorski

Rok temu w  czerwcu 
w  Muzeum-Zamku 

w  Łańcucie podpisano 
deklarację dla zrealizowa-
nia niezwykle ciekawego 
przedsięwzięcia w  ob-

szarze sztuki pogranicza. Pierwsza edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/
Misje odbędzie się w  Rzeszowie i  Łańcucie 
w  dniach 25–31 sierpnia tego roku. Mnie-
mam, że stanie się on znaczącym wydarze-
niem kulturalnym nie tylko u nas i w tej czę-
ści Europy. 

Festiwal został wymyślony i  przygoto-
wany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w  Rzeszowie i  zagranicznych partnerów 
naszej sceny, mianowicie Państwowy Teatr 
w  Koszycach, Narodowy Teatr Morawsko-
-Śląski w Ostrawie, Teatr im. Mihála Csoko-
naiego w Debreczynie, Narodowy Ukraiński 
Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowiec-

SZTUKA ŁĄCZY
Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/Misje

kiej we Lwowie, Teatr Królewski w Trokach. 
Łańcuckie Muzeum-Zamek występuje w roli 
partnera honorowego, jak to określono – 
w  celu budowania wspólnej przestrzeni dla 
wymiany idei i  wartości. Tytuł pierwszej 
edycji powiązany jest z  tegorocznym jubile-
uszem stulecia niepodległości Polski: „1918. 
Koniec i początek”. 

Zapowiadając festiwal, jego pomysło-
dawca Jan Nowara, dyrektor naczelny i  ar-
tystyczny Teatru im. Wandy Siemaszkowej, 
wielokrotnie podkreślał i ciągle zaznacza, że 
u  genezy tkwiło właśnie jego, też wszak ar-
tysty, przekonanie, że „sztuka buduje mosty 
i  otwiera drzwi, a  artyści wszystkich dzie-
dzin mówią wspólnym językiem”. Zatem to 
wydarzenie artystyczne „ma łączyć nie tylko 
różne dziedziny sztuki, ale przede wszystkim 
ludzi”. Na gruncie międzynarodowym, jak 
i  lokalnym w  regionie. Tak ma się stać po-
przez wymianę myśli, kultur, doświadczeń. 
– Ten nowy festiwal ma trafić do wyobraźni 
i do serca – wyraża nadzieję Jan Nowara. – 

Ten język sztuki, choć jest uniwersalny, nie 
ma na szczęście nic wspólnego z globalizacją, 
nie ubiera nas w uniformy, nie żąda politycz-
nej poprawności. Wprost przeciwnie, jest 
szczery, osobisty i  pozwala nam zachować 
tożsamość i różnorodność. I właśnie tak wy-
obrażam sobie ideę naszego festiwalu jako 
szczerą rozmowę, w której jesteśmy sobą, ale 
jednocześnie otwieramy się, zbliżamy się do 
siebie. A mamy ku temu sprzyjające okolicz-
ności – wspólne korzenie, podobną historię, 
bliskie sąsiedztwo. No i rzecz jasna słowiań-
ską krew i duszę – podkreśla dyrektor.
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Na szczęście dla organizatorów idea 
festiwalu była przekonująca dla resortu kul-
tury i wyasygnowano stamtąd na to zadanie 
300 tys. złotych dofinansowania w  ramach 
programu Teatr i  Taniec 2018. A  kwota ta 
dopełnione została jeszcze ministerialnym 

25 sierpnia (sobota)
Polska/ Słowacja/ Czechy/ Węgry/ Ukraina/ 
Litwa
12.00 – Sztuka walcząca – wystawa (Kasyno 

Urzędnicze, Wielka Jadalnia Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie)

13.00 – Historia i kultura jako źródła kształtowa-
nia tożsamości narodowej – panel dysku-
syjny (Sala Balowa Muzeum-Zamku w Łań-
cucie)

18.00 – Koniec, początek – soma – spektakl w re-
żyserii i choreografii Marty Bury; Teatr O.de.
la (Sala Industrialna Galerii Rzeszów)

20.00 – Uroczysta inauguracja
 Cud niedokonany, czyli Wielki Odpust w Kal-

warii Pacławskiej’39 – oratorium; libretto 
Szymon Bogacz, muz. Sławomir Kupczak, 
prod. Teatr im. W. Siemaszkowej (Sala Kon-
certowa Filharmonii Podkarpackiej) 

26 sierpnia (niedziela)
Polska
11.00 – Projekcje wolności: Solidarność, Solidar-

ność… – film i dyskusja; reż. Andrzej Wajda, 
Małgorzata Szumowska i  in., prowadzenie 
A. Zajdel (Sala Studyjna Kina Zorza)

16.30 – 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu 
Teatralnego – wystawa (foyer Teatru im. W. 
Siemaszkowej)

17.00 – Lwów nie oddamy! – spektakl i dyskusja; 
scen. i  reż. Katarzyna Szyngiera, prow. IPN 
(Duża Scena Teatru im. W. Siemaszkowej)

20.30 – Diabeł Łańcucki – widowisko plenerowe; 
scen. i  teksty piosenek Maciej Rembarz, 
reż. Lech Raczak (realizacja Teatru im. W. 
Siemaszkowej na Bulwarach Rzeszowskich, 
most na Wisłoku)

22.30 – Eskaubei & Tomek Nowak Quartet – kon-
cert; prow. E. Lewicka (Klub Festiwalowy – 
Browar Manufaktura Rzeszów)

27 sierpnia (poniedziałek)
Węgry
11.00 – Josef Nadj – wystawa fotografii w BWA
17.00 – Koncert muzyki klasycznej – dyrygent 

Dániel Somogyi-Tóth, Teatr im. M. Csoko-
naiego w Debreczynie (scena na Rynku)

18.00 – Hajdu/Pendely – folklor show (scena na 
Rynku)

18.00 – Drzwi M. Szabó – spektakl; reż. Éva Na-
szlady, Teatr im. M. Csokonaiego w Debre-
czynie (Duża Scena Teatru im. W. Siemasz-
kowej)

19.00 – Acis i  Galatea G.F. Haendla – opera; reż. 
Péter Gemza, dyrygent Dániel Somogyi-
-Tóth, Teatr im. M. Csokonaiego w  Debre-
czynie (Sala Koncertowa Filharmonii Pod-
karpackiej)

20.00 – Julia – dialog o miłości A. Visky – spektakl; 
reż. István K. Szabó, Teatr im. M. Csokona-
iego w Debreczynie (Mała Scena Teatru im. 
W. Siemaszkowej)

22.00 – Jam session (Klub Festiwalowy – Browar 
Manufaktura Rzeszów)

28 sierpnia (wtorek)
Czechy
10.00, 11.30 – Arka Noego – spektakl dla dzieci, 

reż. Vítězslav Marčík, Scena Lalek Bajka Te-
atru Cieszyńskiego (dwa pokazy na scenie 
w Rynku)

11.00 – Projekcje wolności: Babi – film, scen. i reż. 
Marek David (Sala Studyjna Kina Zorza)

15.00 – Sztuka Y. Rezy – spektakl, reż. Vojtěch 
Štěpánek, Scena Kameralna Arena w Ostra-
wie (Teatr Maska)

19.00 – Audiencja V. Havla – spektakl, reż. Štěpán 
Pácl, Teatr P. Bezruča w Ostrawie (Mała Sce-
na Teatru im. W. Siemaszkowej)

20.30 – Niebezpieczna metoda C. Hamptona – 
spektakl, reż. Vojtěch Štěpánek, Narodowy 
Teatr Morawsko-Śląski w  Ostrawie (Duża 
Scena Teatru im. W. Siemaszkowej)

22.00 – Wieczór poetycki – performance, poeci 
z  Ostrawy, muz. Martin Dytko (Szajna Ga-
leria)

29 sierpnia (środa)
Słowacja – Narodowe Święto Słowacji
10.00 – Mistrzowie ducha – wystawa, Słowackie 

Muzeum Techniki w  Koszycach (hall Urzę-
du Marszałkowskiego)

11.00 – Projekcje wolności: Robinson & Crusoe – 
film w reż. Jana Sabola (Sala Studyjna Kina 
Zorza)

15.00, 16.00 – oszukiwany bałwanek! – spektakl 
dla dzieci, scen. i reż. Peter Palik, Teatr Lal-
kowy w  Koszycach (dwa pokazy – Teatr 
Maska)

17.00 – Literackie five o’clock – spotkanie i dysku-
sja, prow. J.J. Fąfara (dziedziniec Muzeum 
Okręgowego)

18.30 – Bohema Koszyc na łamach czasopi-
sma „Kassai Szinházi Ujság” – wystawa, 
Słowacka Biblioteka Narodowa (foyer Te-
atru im. W. Siemaszkowej)

grantem w  wysokości 130 tys. z  programu 
Infrastruktura Kultury.

W  czerwcu mogliśmy uczestniczyć 
w  Rzeszowie w  ósmej już edycji Festiwalu 
Wschód Kultury – Międzynarodowy Sta-
dion Kultury. Festiwal Trans/Misje od 25 do 
31 sierpnia dla uczestników zapowiadanych 
40 wydarzeń artystycznych z  6 krajów bę-
dzie poniekąd przedłużeniem niedawnych 
przeżyć, chociaż oczywiście teraz czeka nas 
więcej imprez teatralnych, bo zaprezentują 
się w najlepszym wydaniu teatry ze Słowacji, 
Czech, Węgier, Ukrainy i  Litwy. Przybliżą 
nam ościenną kulturę poprzez spektakle, 
widowiska plenerowe, ale i  filmy, wystawy, 
koncerty (jazz, folk, hip-hop, klasyka), spo-
tkania, rozmowy z pisarzami oraz teatralne 
propozycje dla najmłodszych. Bo głównym 
założeniem programowym – jak podkreśla 

pomysłodawca festiwalu Jan Nowara – jest 
właśnie interdyscyplinarność w sferze sztuki 
teatru, opery, muzyki, filmu, malarstwa, fo-
tografii i performatywnych wydarzeń w po-
wiązaniu z  nowymi mediami. – Partnerów 
festiwalu łączy graniczne położenie, które 
bardzo sprzyja wzajemnemu przenikaniu 
kultur. Wynika z tego odmienna od centry-
stycznej perspektywa patrzenia na rzeczy-
wistość. Jej fundamentem jest regionalna 
wspólnota i  wyjątkowa tożsamość pograni-
cza – twierdzi dyrektor Nowara. 

Kolejne edycje będą odbywały się na-
przemiennie u  partnerów organizatorów. 
I  to oni będą przejmowali rolę gospodarza 
imprezy, kreując jego ideę i  zawartość pro-
gramową.

   Ryszard ZATORSKI

19.00 – W domu Hitlera: historie od kuchni A. Gold-
flama – spektakl, reż. Hana Mikoláškova, Te-
atr Państwowy w  Koszycach (Duża Scena 
Teatru im. W. Siemaszkowej)

22.00 – Peter Balogh Trio – koncert jazz-folk 
(Klub Festiwalowy – Browar Manufaktura 
Rzeszów)

30 sierpnia (czwartek)
Ukraina/Litwa
10.30 – Momenty Stulecia – wystawa, Studio Pla-

styczne w Trokach (Galeria Miejska ZPAP)
11.00 – Projekcje wolności: Sowia góra – film 

i spotkanie z udziałem twórców; scen. Pra-
nas Morkus, reż. Audrius Juzėnas (Sala Stu-
dyjna Kina Zorza)

18.00 – Kateryna T. Szewczenki – spektakl w reż. 
Bohdana Rewkewycza, Narodowy Ukraiń-
ski Teatr Dramatyczny im. M. Zańkowiec-
kiej we Lwowie (Duża Scena Teatru im. W. 
Siemaszkowej)

20.30 – W  cieniu korony – rzecz o  Witoldzie Wiel-
kim – widowisko plenerowe w reż. Vytauta-
sa Mikalauskasa, Teatr Królewski w Trokach 
(„scena na wodzie” przy rzeszowskich bul-
warach)

22.30 – Elizabeth Olshey – koncert jazzowy, Troki 
(Klub Festiwalowy – Browar Manufaktura 
Rzeszów)

31 sierpnia (piątek)
Polska /Ukraina
10.45 – Siły zbrojne Ukrainy. Wojownicy światła – 

wystawa fotografii (przy ul. 3 Maja)
11.00 – Projekcje wolności: Ślepy i projekt Boha-

terowie Ukrainy – film i performance w reż. 
Bohdana Rewkewycza (Sala Studyjna Kina 
Zorza)

18.00 – Orkiestra Teatralna – koncert, dyrygent 
Bohdan Moczurad, Narodowy Ukraiński Te-
atr Dramatyczny im. M. Zańkowieckiej we 
Lwowie (scena na Rynku)

20.30 – Uroczysty finał
 Kwiat paproci – widowisko plenerowe, scen. 

Michał Szymaniak, reż. Martyna Łyko, Teatr 
im. W. Siemaszkowej (scena na Rzeszow-
skich Bulwarach)

22.30 – Jam session (Klub Festiwalowy – Browar 
Manufaktura Rzeszów)

PROGRAM FESTIWALU

Teatr Królewski, Troki (Litwa) –  scena ze spektaklu  
„W cieniu korony – rzecz o Witoldzie Wielkim” 
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Piotr Rędziniak

Nowe wystawy w sierp-
niu w  rzeszowskim 

Biurze Wystaw Artystycz-
nych zapowiadają się nie-
zwykle ciekawie. Pierwsza 
z  nich pod tytułem „Non 

Finito” to wystawa malarstwa rzeszowskiego 
artysty Łukasza Gila. Znam go i obserwuję, 
odkąd zaczął on rzeszowskie liceum plastycz-
ne. Zaglądał wtedy do BWA w  Rzeszowie, 
interesował się wystawami i  zasięgał facho-
wych porad u  mojego kolegi artysty plasty-
ka Roberta Inglota. Będąc w liceum, Łukasz 
w  swoim niedosycie kształcenia traktował 
BWA jak „drugie oko” – inne spojrzenie na 
sztukę, na warsztat artystyczny i możliwość 
poznania innych artystów. Zdolności rysun-
ku i malarstwa realistycznego tego młodego 
człowieka już wówczas były legendarne. 

KRĘGI SZTUKI
Sierpniowe wystawy w rzeszowskim Domu Sztuki

skiego czy Teresy Pongowskiej. Ecce Homo to 
również cykl wielu obrazów ukrzyżowania, 
w  których widać zapatrzenie na twórczość 
Stanisława Rodzińskiego. 

Kilka lat później widziałem wystawę 
Łukasza Gila w  Galerii TO TU, na którą 
składały się głównie obrazy z  cyklu O  czło-
wieku – fragmenty obecności; niektóre obra-
zy nazwane przez autora inaczej Fragmenty 
rzeczywistości. I  to duża wskazówka, bo na 
horyzontalnych nokturnach pejzażowych 
zauważamy, czy też wyłaniają się nam, plamy 
jaśniejsze, mające jakiś kolor i  kształt frag-
mentów różnych części ludzkiego ciała. Na 
innych obrazach to fragmenty (raczej plamy) 
jakiejś innej obecności. Opustoszałe pejzaże, 
te daleko za miastem – nocą, odsłaniają tyl-
ko migocące ślady ludzkiej egzystencji, jakieś 
ognisko, jakieś światełko w oknie chałupy… 
W  nocy na horyzoncie widzimy też wido-
wiska walki światła zachodzącego słońca ze 

nie urosła do oficjalnych przestawień reali-
stycznych, nawet nadrealistycznych. Zna-
lazła swoje miejsce w sztuce dworów i  ludu, 
tam przerodziła się w swoistego rodzaju kicz, 
który o dziwo w XXI wieku nadal żyje; jed-
nak artyści w  XX wieku i  dziś sprowadzają 
ją do współczesnych symboli. Do abstrakcji. 
Swoistego rodzaju spirali czasu. Na niej pol-
ski artysta Łukasz Gil się znalazł i mniemam, 
iż jeszcze nie raz zatoczy jakiś krąg.

Druga wystawa prezentowana w  tym 
samym czasie w  rzeszowskim BWA to wy-
stawa rzeźby Anny Wysockiej. Artystka 
urodziła się w  1975 roku. Ukończyła stu-
dia w  pracowni malarstwa profesora Lecha 
Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w  Toruniu w  1999 roku. Uzyskała 
stopień doktora habilitowanego w  zakresie 
sztuk plastycznych w  2013 roku. Pracuje 
jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. Jest członkiem ZPAP Okręgu War-
szawskiego. Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby 
i  płaskorzeźby w  technice własnej (głównie 
spawany metal). Zorganizowała 28 wystaw 
indywidualnych, brała udział w  60 wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzy-
mała 11 nagród i wyróżnień. Jak sama mówi 

Łukasz Gil, „U żródła II”, olej na płótnie 100 x 150 cm, 2015 Anna Wysocka, rzeźba z cyklu „Łby”, 2015–2017

Łukasz Gil przeszedł drogę edukacji ar-
tystycznej od liceum plastycznego, przez Wy-
dział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
sięgając po studia doktoranckie na Uniwer-
sytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Drogę konsekwentną, człowieka – artysty 
świadomego swego celu. Celu bycia artystą 
malarzem (człowiekiem sztuki), która da mu 
możliwość w  pełnym spektrum warsztato-
wym osobistej wypowiedzi. A ta właśnie jest 
równie konsekwentna, bo w kręgu zaintere-
sowań artysty są bardzo sprecyzowane tre-
ści, które za pomocą oryginalnego warsztatu 
Łukasz Gil artykułuje od samego początku. 
Treści religijne. Jego dyplom na UR w  pra-
cowni prof. Stanisława Białogłowicza to cykl 
obrazów Ecce Homo poświęconych drodze 
krzyżowej. Obrazów o  ciemnej ascetycznej 
gamie kolorów, przez które wyłania się ry-
sunek zdeformowanych postaci Chrystusa; 
zarys tylko albo przebłysk tych zdarzeń. 
Rysunek ten w pierwszym skojarzeniu przy-
wodzi Okrucieństwa wojny Francisca Goi; 
wiele z późniejszych prac, zwłaszcza szkiców 
Łukasza, ma swój rodowód raczej w podpa-
trywaniu rysowania Franciszka Starowiey-

wschodzącym księżycem. Czyja zatem obec-
ność i jak dobrze nam znana rzeczywistość? 
Myślę, że artysta dał widzom w  tych obra-
zach duże pole do działania własnego, wpa-
trzenia się w te obrazy, po prostu możliwość 
kontemplowania ich. Jak sądzę, w tak mini-
malnym procencie, w jakim są one wynikiem 
kontemplacji samego artysty. Inaczej by nie 
powstały!

I  znów powrót do tematu „ukrzyżo-
wanego” Łukasza Gila. Najnowszy cykl ob-
razów połączonych ze sobą przedstawień 
ukrzyżowania Chrystusa, ale teraz to zu-
pełnie inne podejście. Bo ta powtarzalność, 
choć przedstawia każdą sekundę konania, 
jest malarskim rodzajem rozpisania filmo-
wego scenariusza. Na wzór fotoplastykonu, 
wynalezionego ponad 110 lat temu, ten akt 
może być na wskroś współcześnie odbiera-
ny. Twórczość Łukasza Gila jest pozbawiona 
zapatrywań na mody i  trendy obecnego czy 
poprzedniego wieku w  sztuce. Ale będzie 
on zauważony jako artysta, który zatoczył 
krąg, który istnieje w sztuce sakralnej. Ta na 
progu istnienia mogła wypowiadać się tylko 
w  symbolach katakumb rzymskich, następ-

o swej pracy: „Działam na granicy dyscyplin 
sztuki. Tęsknota do przestrzeni, którą utoż-
samiam z  wyzwoleniem, oraz chęć przeła-
mywania ograniczeń płaszczyzny kształ-
tują moją drogę twórczą, przebiegającą od 
malarstwa materii, przez kolaże, reliefy  
i  płaskorzeźby, asamblaże z  elementów go-
towych, obiekty zamknięte w  gablotach, 
obrazy pozbawione tła aż po rzeźby… In-
spirującym tworzywem jest dla mnie metal. 
Jego chłód, zapach i  kolor fascynują mnie 
od wielu lat. Wykorzystuję blachy oraz sta-
lowe pręty. Rozgrzewam je do temperatury, 
w której stają się lawą możliwą do formowa-
nia. W ten sposób preparuję własną materię. 
Dzięki użyciu technik spawania mogę prze-
łamywać opór metalu, pogłębiając obszar 
wykorzystania jego walorów. Jednocześnie 
fascynują mnie skrajne warunki, w  jakich 
realizuję obiekt”.

Na rzeszowskiej odsłonie twórczości 
Anny Wysockiej zobaczymy prace, które mó-
wią o sile i godności dwóch jakże odrębnych 
bytów, jakimi są człowiek i koń. Prawda, że 
brzmi ciekawie...

   Piotr RĘDZINIAK
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Jerzy Dynia

Los rozrzucił ich po 
świecie niczym wiatr 

jesienne liście. Nie ma ta-
kiego kontynentu, gdzie 
by ich nie było. Nazywa się 
ich krótko, Polonusi. Są też 
skupiska polskich mniej-

szości narodowych, tam gdzie polskie ziemie 
za sprawą światowych polityków znalazły się 
w granicach innych państw. Różne były po-
wody ich emigracji – ekonomiczne, politycz-
ne. Kuriozalne były też przypadki, kiedy za 
sprawą wszechpotężnej polityki, przebywając 
w tym samym domu, przy tej samej ulicy we 
Lwowie, Stanisławowie czy Tarnopolu miesz-
kali kolejno w Polsce, Związku Radzieckim, 
w Niemczech i wreszcie na Ukrainie. Ale to, 
co wynieśli pięknego ze swoich rodzinnych 
domów, zostało w  nich na zawsze. Trwa to 
od kilku pokoleń, od pierwszych wyjazdów 
za chlebem na saksy w  połowie XIX wieku 
do Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, 
Australii, a nawet, jak opisywany przez Hen-
ryka Sienkiewicza Pan Balcer, do Brazylii. 

Blisko pół wieku temu, dzięki takim 
społecznikom, jak Roman Broż, Czesław 
Świątoniowski, Lubomir Radłowski, w Rze-
szowie znaleźli miejsce, gdzie mogli się raz 
na trzy lata spotykać, aby pokazać, jak bli-
ski im jest kraj rodzinny ich matek, ojców. 
Ale jako że lata biegną i zegar nieubłaganie 
idzie do przodu, ci najstarsi, prekursorzy 
artystycznego ruchu polonijnego, ciągle 
wykruszają się. Na szczęście w  polonijnych 
zespołach odbywa się nieustająca naturalna 
wymiana pokoleniowa. Także w  Rzeszowie 
zrodził się przed laty pomysł organizowania 
w  okresie wakacyjnym letnich kursów dla 

TAŃCZĄCA POLONIA
Studium w strukturze Uniwersytetu Rzeszowskiego

młodych kandydatów na polonijnych chore-
ografów.

Dwadzieścia lat temu pod auspicjami 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska powstało 
w  Rzeszowie Polonijne Studium Choreogra-
ficzne. Przez całe lata artystyczny charakter 
nadawała mu wybitna polsko-rzeszowska cho-
reograf Alicja Haszczak. Obecnie kieruje nim 
znany rzeszowski choreograf Romuald Kali-
nowski. Program szkolenia obejmuje obecnie 
700 godzin zajęć w  cyklu 4-letnim, a  zajęcia 
odbywają się w ciągu 3 tygodni, zawsze w lip-
cu. Słuchacze poznają 5 tańców narodowych, 
19 regionalnych. Poznają technikę taneczną, 
rytmikę, stroje, śpiew, muzykę instrumental-
ną, zasady muzyki, etnografię, obrzędy ludo-
we, historię i  kompozycję tańca, organizację 
pracy z zespołem. Studium kończy dyplomo-
wa praca pisemna oraz egzamin praktyczny 
i ustny. Szkolenie jest bardzo intensywne, za-
jęcia trwają dosłownie od świtu do nocy i nie 
wszyscy słuchacze potrafią dotrwać do końca 
cyklu czteroletniego. Do tej pory dokumenty 
uprawniające do prowadzenia zajęć tanecz-
nych i do tworzenia widowisk choreograficz-
nych opartych na kulturze polskiej otrzymało 
194 absolwentów. Od czterech lat dyplomy 
ukończenia Studium wydawane są przez Uni-
wersytet Rzeszowski, który od roku 2014 prze-
jął i firmuje proces kształcenia. Takie dyplomy 
ukończenia Studium otrzymało do tej pory 54 
absolwentów. W tym roku doszło kolejnych 10.

W lipcu tego roku, do Rzeszowa przyje-
chało 50 słuchaczy, w tym 21 „pierwszaków”: 
aż 11 ze Stanów Zjednoczonych, po 3 z Ka-
nady i  Węgier (!) i  po jednej osobie: Emilia 
z  Anglii, Dorota z  Czech, Marie z  Francji 
i  Waleria z  Kazachstanu. Jest to pokole-
nie dwudziestolatków, nie zawsze płynnie 

mówiące i  rozumiejące po polsku, co spra-
wia pewne trudności także wykładowcom. 
A w gronie pedagogicznym są tuzy polskiej 
kultury ludowej nie tylko z  Rzeszowa, ale 
też z  Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, 
Cieszyna, Tomaszowa Lubelskiego i  części 
północnej kraju. Rzeszów przywitał w  tym 
roku „pierwszaków” koncertem zatytułowa-
nym Rzeszowscy Artyści Rodakom, w trakcie 
którego występowały rzeszowskie zespoły 
wywodzące się z różnych form ruch amator-
skiego. Odbyła się również uroczysta imma-
trykulacja, w trakcie której rektorzy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester 
Czopek i Politechniki Rzeszowskiej prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Markowski, przy udziale 
obecnego dyrektora Studium Romualda Ka-
linowskiego, wręczyli stosowny do tego aktu 
dokument.

Jesteśmy świadkami niezwykle waż-
nego dla Studium faktu. Jak już zostało po-
wiedziane, obecnie działa ono w  ramach 
struktur Uniwersytetu Rzeszowskiego, który 
stał się dzięki temu jedyną w Polsce uczelnią 
kształcącą przyszłych choreografów polonij-
nych zespołów folklorystycznych. Kolejni ab-
solwenci tego kierunku będą się legitymować 
dyplomem ukończenia tej uczelni.

   Jerzy DYNIA

W drugiej dekadzie lipca br. po raz 
trzeci zawitała do Iwonicza-Zdroju 

grupa studentów i  absolwentów akademii 
muzycznych oraz uczniów szkół muzycznych 
z całej Polski. Tym razem zajęcia z uczestni-
kami Kursu Wokalistyki Operowej, zorga-
nizowanego po raz siedemnasty, prowadzili 
znakomici pedagodzy i  wspaniali artyści 
śpiewacy – Izabela Kłosińska, Stefania To-
czyska, Piotr Łykowski, Aleksander Vovk, 
Maciej Witkiewicz oraz znakomite pianistki 
Dorota Kuczyńska, Katarzyna Makowska, 
Dagmara Niedziela, Bogusława Suchanek. 

Dziesięciodniowe pracowite warszta-
ty zainaugurował spektakl Panna Wodna 
przygotowany przez zespół artystów Rze-
szowskiego Towarzystwa Muzycznego pod 
kierunkiem Andrzeja Szypuły. Licznie zgro-
madzona publiczność gromkimi brawami 
przyjęła artystów występujących na uzdro-

wiskowej estradzie. Kolejne 
koncerty wykonane przez 
uczestników kursu odby-
wały się w sali koncertowej 
i kościele uzdrowiskowym. 
Dla uzdolnionej młodzieży 
możliwość zaprezentowa-
nia swoich umiejętności 
przed publicznością sta-
nowi nieocenioną wartość. 
Organizatorzy zaplanowali 
koncerty o  różnorodnym 
charakterze. Słuchacze 
kursu zaprezentowali pie-
śni i arie, utwory sakralne, 
muzykę polską i  popularne utwory o  lżej-
szym charakterze na koncercie promena-
dowym. Pedagodzy w trakcie lekcji indywi-
dualnych udzielali młodym adeptom sztuki 
wokalnej cennych rad i  wskazówek wyko-

nawczych oraz dotyczących warsztatu wo-
kalnego. 

Bardzo interesujące były także spotka-
nia z pedagogami – wybitnymi śpiewakami. 
Bezpośrednia i  szczera rozmowa z  artysta-
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Przed dyplomowym występem. Na pierwszym pla-
nie kierownik Studium Romuald Kalinowski

WYBITNI PEDAGODZY I ŚPIEWACY
17. Kurs Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju

Koncert finałowy
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mi o  światowym formacie i  wspaniałych 
osiągnięciach, jednocześnie bezpośrednich 
i skromnych, poruszająca problemy nurtują-
ce młodych śpiewaków, na długo pozostanie 
w  pamięci słuchaczy. W  kształtowaniu syl-
wetki młodego artysty relacja mistrz – uczeń 
jest niezwykle ważna i cenna. 

Uczestnicy kursu na każdym kroku 
odczuwają niezwykłą przychylność władz 
gminy Iwonicz-Zdrój, korzystają z  gościn-
ności Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ośrodka 
Szkolenia i  Wychowania OHP oraz wspar-
cia dobroczyńców, m.in. Wojewódzkiego 
Domu Kultury w  Rzeszowie i  fundacji Pe-
tralana z  Bytomia, Iwonickiego Stowarzy-

szenia „Ocalić od zapomnienia”, Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz firmy Omnibus. Pobyt 
w  Iwoniczu jest także doskonałą okazją do 
poznania złożonej historii i tradycji Podkar-
pacia. Tym razem uczestnicy kursu poznali 
w  królewskim zamku w  Sanoku unikatowy 
zbiór wspaniałych ikon i wystawę prac Zdzi-
sława Beksińskiego. Pogoda uniemożliwiła 
zaplanowane zwiedzenie skansenu w  całej 
jego okazałości, ale uczestnicy zachęceni 
atmosferą tego unikalnego miejsca z pewno-
ścią tam powrócą. 

Kurs zakończył się koncertem finało-
wym przygotowanym przez prof. Macieja 
Witkiewicza, a zatytułowanym Divertimento 

wokalno-muzyczno-sceniczne skrywane pod 
kapeluszami. W  widowisku wzięli udział 
wszyscy uczestnicy kursu. Dziesięciodnio-
we, bogate w wydarzenia spotkanie młodych 
artystów dobiegło końca. Organizatorzy 
zachęceni przez burmistrza Iwonicza Wi-
tolda Kocaja obiecują dołożyć starań, aby 
wrócić do tego pięknego uzdrowiska także 
w przyszłym roku.

   Prof. zw. dr hab. inż. Feliks WIDERA,
dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego 

Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego 
w Katowicach

Bogusław Kobisz

Czas szybko mija, bo 
to już po raz dziesią-

ty pod nazwą Natchnieni 
Bieszczadem stowarzy-
szenie lokalne o  tej samej 
nazwie zorganizowało 
w  dniach 20–21 lipca br. 

festiwal w Cisnej. Część gości, którzy przyje-
chali tam z całej Polski i z zagranicy, pewno 
pamiętała jeszcze „dziadka” tej imprezy Fe-
stiwal Bieszczadzkie Anioły i  jego „nieślub-
ne dziecko” Rozsypaniec. Pogoda nie roz-
pieszczała Cisnej przez kilka tygodni i  to na 
pewno zniechęciło wielu lokalnych twórców 
do wystawiania swoich produktów, bo straga-
nów było mało. Organizatorzy zapewniali, że 
pogodę załatwili i faktycznie nie mylili się, bo 
w czasie festiwalu była ona w sam raz. 

W piątek kilku bieszczadzkich poetów, 
m.in. Mirosław Welz, Andrzej Ciach, wspo-
minało Ryśka Szocińskiego i  jego poetyckie 
zmagania z  życiem. Niezawodni bieszczad-
nicy Piotr Rogala „Rogalik” i  Adam „Łysy” 
Glinczewski przypomnieli, wyśpiewując z gi-
tarą kilka tekstów tego poety. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się laureaci Podkarpackiego 
Przeglądu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej, 
Andrzej Czyż i Piotr Łagodzic. Później zrobił 
się większy hałas, przybyło ludzi i włączono 
oświetlenie sceny. Żeby posłuchać Andrzeja 
Szęszoła, a później zespołu Mimo Wszystko, 
trzeba było podejść prawie pod samą scenę. 

Nie było to najlepsze rozwiązanie 
z  trzech powodów. Po pierwsze, stało się 
tam ze świadomością, że zasłania się innym 
widzom. Po drugie, od czasu do czasu sły-

NATCHNIENI BIESZCZADEM
Jubileuszowy festiwal w Cisnej
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chać było jakiś huk, później dowiedziałem 
się, że to z automatu, który miał wytwarzać 
sztuczne dymy. Po trzecie, światła tak dawały 
po oczach, że bywalców niejednej dyskoteki 
można by nimi pozbawić wzroku. Nie będę 
się silił na delikatność i  powiem wprost – 
sprzęt nagłośnieniowy dobrej klasy (coś się 
na tym znam), ale wykorzystywany nie tak, 
migających świateł i  jarzeniówek było dużo, 
tylko po co? Panowie i  jedna pani z  obsłu-
gi tego sprzętu chyba pomylili imprezy. No 
i widziałem, że biesiadna atmosfera też im się 
udzieliła (siedziałem tuż za nimi).

Jako gwiazda pierwszego wieczoru za-
śpiewała Agata Rymarowicz, wprowadzając 
słuchaczy w ciepły, turystyczny, bieszczadzki, 
poetycki nastrój. W czasie jej występu nagłoś- 
nienie przez chwilę lepiej działało, ale oświe-
tlenie nadal było dyskotekowe i  agresywne. 
Drugi dzień rozpoczął się spokojnie, odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Poetyckiej 
„Natchnieni Bieszczadem” – śpiewały dzieci 
i młodzież, później wystąpił Ryszard „Bury” 
Denisiuk i  Paweł Sikora, po nich jeszcze 
w spokoju i przy w miarę poprawnym nagłoś- 
nieniu wystąpił aktor pieśniarz Lech Dyblik, 
który bardziej słowem niż pieśnią rozbawił 
publiczność. Później zaczęło już być tylko go-

rzej. Stoły zapełniły się biesiadnikami i przy 
błyskających światłach jak flesze aparatów, 
bardziej pasujących do występów Sławomira 
czy disco polo, wystąpił lokalny, ludowy ze-
spół Łemkowyna. Ich już gorzej było słychać, 
ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo artyści 
występowali w  strojach ludowych. Bożena 
Spryńska czytała poezję i  chyba dlatego nie 
zabrakło jej wytrwałości, że nie wiedziała, 
że czyta dla siebie i pierwszego rzędu słucha-
czy. Przy występach zespołów Grzane Wino 
i Żmije niby akustyka się nieco poprawiła, ale 
przestałem patrzeć w  kierunku sceny, żeby 
nie naświetlić sobie oczu. 

Organizacja w sumie była dobra, widać 
było duże zaangażowanie Mirka Kwaśniaka 
i Tadka z Łemkowyny, w sumie impreza jako 
impreza była udana, fajne konkursy wciągają-
ce dzieci i dorosłych, dyskretne podziękowa-
nia dla sponsorów, ciekawy program. Jednak 
następnym razem, żeby utrzymać stałych 
i  pozyskać nowych bywalców, przeniósłbym 
sektor dla tzw. VIP-ów niżej na parking przy 
drodze (stamtąd słychać i  scenę też widać), 
albo wyżej na trawę, tam gdzie stały straga-
ny, powiększyłbym dwukrotnie rzędy ławek 
i stoły biesiadne przestawiłbym o 20 metrów 
w  tył. Sponsorom i  biesiadnikom nie prze-
szkadzałaby muzyka, bo ci spośród nich, 
którzy chcieli coś słyszeć i  tak podchodzili 
do przodu, ale w takim układzie biesiadnicy 
nie zagłuszaliby koncertu i nie przeszkadzali 
tym, dla których głównie ten festiwal od lat 
jest organizowany. Nie mówiąc już o tym, że 
artystom w  czasie występu hałas ten też nie 
pomagał. 

Dobrze oceniam festiwal i zachęcam do 
uczestnictwa w  tej imprezie oraz do wspo-
magania jej, ale te kilka krytycznych uwag 
musiałem wyrazić z  nadzieją, że ta impreza 
z roku na rok będzie lepsza.

   Bogusław KOBISZ

Andrzej Szęszoł z zespołem

Zofia Brzuchowska

Konkurs poetycki „Ja 
i  świat” obejmujący 

uczestników od klas zero-
wych po gimnazjum, or-
ganizowany od kilkunastu 
lat przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie, zdo-

SZTUKA SŁOWA
Budowanie twórczego podejścia 

do literatury pięknej
był popularność i wysoką rangę imprezy ogól-
nopolskiej. Ważnym aspektem kultywowanej 
imprezy jest budowanie twórczego podejścia 

do literatury pięknej, do kultury myśli i  sło-
wa oraz skupienie uwagi na możliwościach 
ekspresji i porozumienia, jakie stwarza ojczy-
sty język. Nie trzeba też przekonywać, że jest 
to droga do umocnienia bliższych kontaktów 
z książką, której byt jest zagrożony poprzez in-
wazję agresywnej kultury masowej. Najwięk-
szy problem jest w  tym, że ci, co stronią od 
książek, nie wiedzą nawet, co tracą. Refleksje 
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WIROWANIE NA PLANIE
PONIŻANI I BEZCZELNIE OBRAŻANI

15 sierpnia kilka różnych świąt w  jednym dniu, w  tym 
i święto naszego wojska. Ustanowione dla upamiętnienia 

cudu nad Wisłą, kiedy to ksiądz Skorupka pod Ossowem pogo-
nił krzyżem całą sowiecką bolszewię. Ciekaw jestem, czy w tym roku w oficjalnych 
wojskowych wystąpieniach okolicznościowych z okazji militarnego święta pojawi 
się jeszcze raz macierewiczowski apel smoleński. Podczas obchodów rocznicy wy-
buchu powstania warszawskiego tej głupoty nie popełniono. To dobrze rokuje. Lecz 
na widok butnie defilujących z tej okazji nacjonalistów spod znaku ONR nie tyl-
ko żyjącym jeszcze powstańcom włosy stanęły na głowie. Gdy do tego przypomnę 
sobie niedawną demolkę armii, wspomniany apel smoleński i Misiewiczów, mam 
przed oczami rysunek Mleczki z czasów PRL. Przedstawia milicjantów przygląda-
jących się facetowi niosącemu transparent z napisem – rządzą idioci. Jeden z mili-
cjantów pyta – aresztujemy go za obrazę władzy czy zdradę tajemnicy państwowej?

Z pewnością pojawią się w przemówieniach również odniesienia, wynikające 
z idiotycznej ipeenowskiej polityki historycznej. Z pewnością Brygada Świętokrzy-
ska NSZ pojawi się jako formacja ważniejsza od AK i okaże się, że Polskę wyzwalali 
i odbudowywali żołnierze wyklęci. U polityków z tej okazji pojawi się język pogar-
dy i  skrajnej megalomanii. Nastąpi dzielenie rodaków i  etykietowanie żołnierzy. 
Z pewnością nikt nie wspomni polskich żołnierzy idących ze wschodu.

A  przecież II wojnę światową kończyła 370-tysięczna rzesza żołnierzy Lu-
dowego Wojska Polskiego. Jej formacje poniosły duże straty – 17,5 tys. poległych, 
10 tys. bezpowrotnie zaginionych i 40 tys. rannych. To ogromna danina krwi. Ale 
dla takiego niby historyka Sławomira Cenckiewicza żołnierze 1. i 2. Armii Wojska 
Polskiego nie są wojskiem polskim, a ich szlak bojowy nie jest częścią historii oręża 
polskiego. Ale żołnierze, którzy sami się wyklęli i mają często niechlubną, nawet 
bandycką przeszłość, nimi są. Czy można wymyślić coś głupszego? To, że walczy-
li pod Siekierkami, wyzwalali Warszawę, bili się na Wale Pomorskim, wyzwalali 
Trójmiasto, forsowali Odrę, bili się o Budziszyn, czeską Pragę, zdobywali Berlin, 
nie ma tu najmniejszego znaczenia. Łupaszka i Kuraś byli lepsi, chociaż niczego nie 
wyzwolili ani nie zbudowali.

Bili się za Polskę, ginęli za nią, byli bohaterami zwycięskiej wojny. Dziś są 
kombatantami gorszego sortu, poniżanymi i bezczelnie przez polityczną smarka-
terię obrażanymi. Odmawia się im patriotyzmu, odbiera honor i emerytury. Czy 
może być coś bardziej nieludzkiego? I czynią to ci, którzy nigdy prochu nie wąchali. 
Jeśli niczego nie pojmują, to może zechcieliby przynajmniej ze zrozumieniem wy-
słuchać przekazu zmarłego niedawno gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego?

Któż wstępował do tego „wrednego”, według nie tylko Cenckiewicza, woj-
ska? A ci, którzy nie zdążyli do Andersa. Zesłańcy syberyjscy, Polacy deportowa-
ni w głąb ZSRR, których droga prowadziła przez łagry i więzienia. Byli ofiarami 
sowieckiego komunizmu, a nie jakimiś wyimaginowanymi komunistami! To była 
jedyna szansa wydostania się z  przeklętego kraju. To ci, którzy jakoś zdążyli do 
Andersa, byli inni? Co za idiotyzm i niesprawiedliwość! Dużą grupę stanowili Po-
lacy z terenów Ukrainy i dawnych Kresów, byli i polscy dezerterzy z Wehrmachtu, 
przymusowo tam wcieleni. Była także nieliczna grupa przedwojennych polskich 
oficerów. Osobną grupę stanowili żołnierze AK wstępujący na mocy mobilizacji. 
Czy któryś z nich miał pojęcie o wielbieniu komunizmu? Dla nich liczyła się walka 
ze znienawidzonym okupantem. Nie wiem, czym kierują się ci, którzy za komu-
nistkę uważają Anielę Krzywoń, dziewczynę wywiezioną świtem przez NKWD na 
Syberię, albo sybiraka Edmunda Łopuskiego, który zakosztował sielskiej kanikuły 
w łagrze sowieckim. Aniela zginęła pod Lenino, a Edmund Łopuski przy wyzwa-
laniu Kołobrzegu. To jest paskudny żołnierski sort i to są komunistyczne kanalie? 

Z kolei inny, mądry inaczej polityk historyczny, Piotr Zychowicz, wymyślił, 
że nie można osądzać zwykłych żołnierzy Berlinga, ale nie może być żadnej tary-
fy ulgowej dla tych, którzy tę armię stworzyli. Ale wymyślił! To niby jak mieli się 
wydostać ci ludzie, zesłańcy i deportowani, z wrogiej, nieludzkiej ziemi? Miał ich 
wyprowadzić jakiś Mojżesz, Macierewicz czy inny Zychowicz? Gen. Berling mógł 
Stalinowi odmówić, ale wówczas wylądowałby w lesie katyńskim i niczego nie zdo-
łał dokonać.

Przez ostatnie dziesięciolecia bardziej honorowano polskich żołnierzy wal-
czących na zachodnim froncie oraz formacje zbrojnego podziemia AK. Od paru 
lat przelana przez nich krew już jest zdecydowanie mniej warta. Zwyżkują akcje 
kolaborującej z hitlerowcami Brygady Świętokrzyskiej NSZ i żołnierzy wyklętych. 
Może te moje refleksje w jakiś sposób staną się rekompensatą dla żołnierzy 1. i 2. 
Armii WP za doświadczane przykrości i zniewagi. Aż dziw bierze, ale jak na ironię 
stają się oni niezasłużenie prawdziwie wyklętymi. 

   Roman MAŁEK
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nad dorobkiem konkursu skłaniają, by zachęcać zarówno 
uczestników, jak i ich opiekunów, do obcowania ze sztuką 
poetycką wybitnych twórców, czy to w zakresie poezji dla 
dzieci, czy dla dorosłych. Aspiracje poetyckie muszą bo-
wiem wiązać się z pewną znajomością tradycji literackiej, 
wzorów poetyckiego obrazowania oraz apelowaniem do 
wyobraźni. 

Konkurs jest pomyślany tak, by w żaden sposób nie 
krępować inwencji uczestników, jednak zbyt pospolite, 
niekiedy publicystyczne ujęcie ważnego skądinąd zagad-
nienia, ubogie słownictwo, pozostawiają czytelnika obo-
jętnym. Zatem trzeba szukać dalszych dróg rozwoju w bi-
bliotece, prowadzić dialog ze znawcami, od nauczycieli za-
cząwszy, na krytykach literackich kończąc. Jest to wielka 
praca, ale przecież chodzi również o rzecz wielkiej wagi, 
a mianowicie o modelowanie narodowej kultury. Dlatego 
wszyscy, którzy uczestniczą w tym przedsięwzięciu, zasłu-
gują na szacunek i wdzięczność.

Wiersze autorstwa 477 młodocianych poetów oce-
niło jury w składzie: przewodnicząca – prof. UR dr hab. 
Alicja Ożóg, dr Zofia Brzuchowska i  Małgorzata Hoło-
wińska, zastępca dyrektora WDK.

W  kategorii I  (0–II kl.) przyznano dwie pierwsze, 
równorzędne nagrody P. Dyndałowi za wiersz Drzewa 
oraz A. Ożóg za wiersz Marzenia dziewczynek. II nagro-
dę otrzymał K. Penar, dwie równorzędne III przypadły 
M. Kotowi oraz A. Stec. Wiersze najmłodszej grupy wie-
kowej ujmują naturalnością, prostotą, wdziękiem i humo-
rem. Wyobraźnia wykracza poza krąg ludzki i obejmuje 
wszystko, co żyje. Miłość do rodziców, rodzeństwa, wraż-
liwość na uroki natury, zbratanie z ukochanymi zwierzę-
tami tworzą niepowtarzalny klimat dzieciństwa, gdzie 
świat jest wielką rodziną i  szczęśliwym domem. Wtedy 
można marzyć. 

W  kategorii III–IV klasa pierwszą nagrodę otrzy-
mała M. Kalisz za wiersz Nie śpieszmy się śpieszyć, II na-
groda przypadła E. Stącel, III – W. Dziedzic. W tej grupie 
można zauważyć szereg nowych prób formalnych, czemu 
towarzyszy rozszerzenie pola uwagi. Pojawia się kryty-
cyzm wobec stylu życia, w  którym dominuje pośpiech, 
spłycający bliskie relacje.

W  kategorii V–VII klasa I  nagrodę otrzymała 
W.  ularska za wiersz Granice, II – J. Miklus, III – K. Cio-
sek. W tej najliczniejszej grupie spotykamy rodzaj pamięt-
ników z  okresu duchowego dojrzewania. Budowany jest 
tutaj trudniejszy rodzaj optymizmu, tak jak w  wierszu 
W. Mularskiej Granice: „Muszę wyrzucić ze swej pamięci,/ 
Wszystkie dni smutne i niemiłe./ I patrzeć w przyszłość, 
a nie w przeszłość./ To da mi siłę”. Pojawiają się wiersze 
autotematyczne świadczące o świadomym kreowaniu po-
etyckiego wyrazu (G. Motyka Musztra). Dalej dominują 
sceny z  życia, pojawia się jednak odczucie przemijania 
dzieciństwa wraz z jego magią.

W kategorii gimnazjum I nagrodę otrzymała I. Chy-
ła za wiersz Błękitne drzwi, II – K. Kapinos, a dwie równo-
rzędne trzecie M. Sobkiewicz oraz P. Wójcik. U gimnazja-
listów ujawnia się w całym swoim trudzie i pięknie dramat 
dojrzewania, formowania samowiedzy i  poszukiwania 
ładu aksjonormatywnego. Trudno spotkać tak osobisty 
i  szczery, oryginalny w  formie wiersz jak Błękitne drzwi 
I. Chyły, wyrażający nostalgię przemijania, ale i radość wy-
chodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom. Do tego nurtu 
nawiązuje również M. Sobkiewicz w wierszu pt. mój mały 
świat, przy czym akcent pada na obronę indywidualności. 

Problem „życia godziwego” łączy wszystkie gene-
racje. Sztuka słowa, gromadząc ludzkie doświadczenia, 
utrwalając zwycięstwa i  klęski w  poszukiwaniu sensu 
istnienia, stanowi niezastąpioną w tym względzie pomoc 
oraz inspirację.

   Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski



Każdy z nas ma włas- 
ną historię emo-

cjonalną. Zaczyna się 
ona w  dniu narodzin, 
a  tworzą ją wszystkie 
wydarzenia naszego 
życia. Każdy z  nas ma 

własny zestaw szczęśliwych i mniej szczęśliwych 
chwil. Wszystkie pozostawiają wyraźne ślady 
w  pamięci i  w  ciele. Odczuwane przez nas po-
zytywne lub negatywne emocje to odpowiedź 
naszego systemu nerwowego na zewnętrzne 
bodźce. Sposób, w  jaki je przeżywamy, wpływa 
na cały organizm – pozytywnie lub negatyw-
nie. Każda emocja, nawet taka, która czasem 
nie może się uzewnętrznić, zapisuje się w naszej 
podświadomości i objawia się różnorodną skalą 
reakcji fizycznej. Czasami bardzo długo pozo-
staje w  stanie utajonym. Dotyczy to zwłaszcza 
emocji negatywnych, takich jak smutek, złość, 
wstyd, wyrzuty sumienia itp. Takie „uśpienie” 

Emocje zapisane w ciele

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Pamiętaj o obiet-
nicach danych rodzinie. Merkury pomoże 
zrealizować cele.
Byk (21 IV–20 V) W miłości duże powo-
dzenie i czas na namiętne randki.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Zachowaj równo-
wagę między pracą a życiem prywatnym.

Rak (22 VI–22 VII) Dostaniesz propozy-
cję współpracy. Rozważ to.

Lew (23 VII–23 VIII) Możesz oczekiwać 
wsparcia ze strony kolegów z pracy.
Panna (24 VIII–22 IX) Nie daj się wma-
newrować w cudze konflikty.

Waga (23 IX–23 X) Dbaj o zdrowie i wię-
cej się ruszaj, ale na działce nie szarżuj.

Skorpion (24 X–22 XI) Dobry czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań technicz-
nych.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy Maślanka
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Ciasto: 5 białek • 1 szklanka 
drobnego cukru • 1 łyżeczka 
octu winnego • 1 łyżeczka mąki 
ziemniaczanej.

Schłodzone białka ubić na sztywno. Miksując, 
wsypywać po łyżce cukru. Na koniec dodać 
ocet oraz mąkę ziemniaczaną i  całość delikat-
nie wymieszać mikserem. Formę (ok. 25 x 36 
cm) wyłożyć papierem do pieczenia, rozsmaro-
wać ciasto i  piec w  piekarniku rozgrzanym do 
temperatury 150°C przez 10 minut. Następnie 
zmniejszyć temperaturę do 90°C i  piec jeszcze 
ok. 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika ciasto od-
stawić na 5 minut. Rozłożyć ściereczkę kuchen-
ną, oprószyć cukrem pudrem i  wyłożyć bezę, 
odwracając formę z ciastem na ściereczkę. De-
likatnie zdjąć papier i odstawić do wystudzenia.

Odważ się żyć

Krem: 300 g śmietanki kremówki • l opakowanie 
śmietan-fiksu • 1 łyżka cukru pudru • 20 dag do-
wolnych owoców, np. truskawek + cukier puder.
Truskawki posypać cukrem pudrem, skropić ru-
mem, rozdrobnić widelcem. Schłodzoną śmie-
tankę ubić na sztywno, dodać do smaku cukru 
pudru, a  pod koniec zagęstnik. Do truskawek 
dodać 2 łyżki ubitej śmietanki, delikatnie połą-
czyć, a następnie dodać do kremu śmietankowe-
go i całość ponownie połączyć. Krem rozsmaro-
wać na bezie i delikatnie zwinąć. Roladę owinąć 
papierem do pieczenia, wstawić do lodówki na 
2 godziny, następnie papier usunąć. Wierzch 
ozdobić wg uznania.
Uwaga: krem można zrobić z różnymi owocami, 
także całymi świeżymi lub z  puszki. Wówczas 
wykładamy na krem śmietankowy i zwijamy. 

ROLADA BEZOWA

doznanych emocji jest mechanizmem obron-
nym, działającym bez naszej wiedzy. W jakimś 
jednak momencie może dojść do przepełnienia 
organizmu nabytymi emocjami i nastąpi mniej 
lub bardziej gwałtowne uzewnętrznienie tych 
stanów w obrębie naszej psychiki lub fizyczno-
ści, albo też obu naraz. Przejawia się to w różny 
sposób: łzami, dreszczami, odczuciem zimna 
lub gorąca, lękami, a nawet nieoczekiwaną eu-
forią. Nagromadzone w ciele emocje powodują, 
że nasz system nerwowy staje się bardziej czu-
ły, napinając swoją strukturę neuromięśniową. 
Kiedy rozluźniamy mięśnie i uwalniamy je od 
usztywnień, stymulujemy przez to nowe połą-
czenia nerwowe na poziomie kory mózgowej. 
Ciało jest naszym domem, naszym emocjonal-
nym schronieniem. Właśnie w naszym ciele są 
wszystkie aspekty naszego bytu: emocjonalny, 
rozumowy i  duchowy. Warto stopniowo po-
znawać emocje w swoim ciele, umieć je określić 
i odpowiednio sobie z nimi radzić...     

NASZ  
KANDYDAT

Dekret nareszcie jest podpisany,
pora wyborów już bliska.
Pierwsze w okresie wspaniałej zmiany
samorządowe idą igrzyska.

Na konferencji Prezes rzekł dumnie:
Znikną o płacach ploteczki,
kandydat fotel dostanie u mnie,
gdy goły jak „święty turecki”.

Na prezydenta, wójta, radnego
nie może być wyróżniony
ten, co korzysta z logo naszego
i w spółkach bierze miliony.

Analiz trzeba nam jak najwięcej,
już robi to Europa.
Czy nie za lepkie są jego ręce?
Jak szybko rośnie mu stopa?

Czas znaleźć również i na to sposób,
gdy ma być pełna odnowa,
czy nie za giętki jego kręgosłup
i czy w porządku głowa?

Bo jak w przyszłości tekę ministra
ma przyjąć chłop przeuroczy,
gdy z badań, prawda to oczywista,
że facet moczy się w nocy.

Nie będzie mowy o żadnej wpadce.
Komisja ustalić to chce,
jak gość wypada nam na „wariatce”?
I jakie ma USG?

Wejdzie uchwała, tu będę szczery,
która określi nam ściśle,
że nasz kandydat ma mieć papiery:
Zdrowy na ciele, umyśle!

I taki obraz wprost doskonały
już w naszych sercach żyje.
Ma końskie zdrowie, rozum wspaniały
i byle czego nie pije.

Nasi to pójdą nie dla korzyści
działacze kryształowi.
Wciąż z ideowych dokonań czyści 
jak Suski, Pięta, Piotrowicz.

PS
Patrzysz na twojej wyborczej karcie,
kto to próbuje nas mamić,
pokornie prosząc znów o poparcie.
Ciągle niestety ci sami!

FRASZKI

LIMERYKIAFORYZMY

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

 ***
Nie pomoże medycyna,
jeśli nie wypijesz klina.

EPITAFIUM DONOSICIELA
Gdy wyszło na jaw,
że teczka jego nie jest pusta,
skoczył z mostu,
na zawsze nabrał wody w usta.

STROICIEL
W swym fachu jedyny – 
świetnie stroi miny.

Inspektor Brzeszczot z Warszawy
dolewał sake do kawy.
Wytoczył się na sień
zdziwiony, że już dzień.
I wygrał wszystkie sprawy.

 *** 
Sny są jak koty,  
chodzą własnymi drogami. 
 *** 
Łatwiej zejść ze złej dogi,  
niż przestać się staczać. 

Mirosław Welz

Strzelec (23 XI–21 XII) Rodzinny wyjazd 
przed Tobą. Przed wyjazdem sprawdź zamki 
w drzwiach.
Koziorożec (22 XII–20 I)Współpraca z kimś 
wpływowym nie do końca będzie Ci służyć.

Wodnik (21 I–19 II) Czas myśleć o urządzeniu 
mieszkania, szczególnie gdy dzidziuś w drodze.
Ryby (20 II–20 III) Odważ się żyć tak, jak Tobie 
pasuje, ale nie niszcz innych po drodze.

WIELKA ŚCIEMA
To, co się głosi – zwyczajna ściema!
Jest Prezes Jarosław, a trójwładzy nie ma…



LOGO DOSTAWCY

www.stronauczestnika.pl

Ciepła woda
to czysta przyjemność 

-

www.mpec.rzeszow.pl 

DLA RZESZOWA

Stanisław Tymowicz,

Miniony rok szkolny był bardzo udany dla 
młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Ucznio-
wie godnie reprezentowali szkołę i powiat rzeszow-
ski na zawodach sportowych w ramach Licealiady. 
Zajęli 9. miejsce w  ogólnej klasyfikacji szkół po-

nadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. A po raz pierwszy 
w historii szkoły uzyskali I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu. Ogromne zaangażowanie młodzieży i praca nauczycieli wy-
chowania fizycznego Pawła Gieruli i Marka Paściaka, w porozumie-
niu z dyrekcją szkoły, bardzo przychylną działaniom sportowym, dały 
rozgłos szkole w  regionie i  kraju. Należy także podkreślić wsparcie 
działań sportowych szkoły przez organ prowadzący, czyli Powiat Rze-
szowski. 

Na ten sukces składają się pojedyncze wyniki reprezentan-
tów szkoły na różnych arenach sportowych. Najważniejsze z nich to 
V  miejsce w  finale wojewódzkim w  sztafetowych biegach przełajo-
wych chłopców (Krosno), III miejsce w finale wojewódzkim w bad-
mintonie dziewczyn i VII chłopców (Nowa Dęba), VI miejsce w pół-
finale wojewódzkim w unihokeju dziewczyn (Żurawica), VII miejsce 
w finale wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych chłop-
ców (Kolbuszowa), I  miejsca w  powiecie rzeszowskim dziewczyn 
i chłopców w piłce nożnej (Dynów), II miejsce w finale wojewódzkim 
w lidze lekkoatletycznej chłopców (Rzeszów).

Młodzieży, dyrekcji i  nauczycielom serdecznie gratulujemy, 
a  z  niecierpliwością czekamy już na zbliżający się rok szkolny. Dla 
sportowców zacznie się on w dniach 19–20 września br. w Kołobrzegu 

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW
Najlepsi w powiecie rzeszowskim

finałem krajowym reprezentacji chłopców w  lidze lekkoatletycznej. 
Drużyna chłopców ZSzZ w Dynowie z VIII wynikiem w kraju, na 290 
punktowanych szkół, zakwalifikowała się do tegoż finału i będzie jed-
ną z trzech z województwa podkarpackiego. 

   Stanisław TYMOWICZ,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie  

 POWIAT RZESZOWSKI
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