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Beata Zarembianka, aktorka, i Jarek Babula, muzyk, producent teatralny – twórcy Ave Teatr, 
nowej sceny w Rzeszowie goszczącej w gmachu Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
przy ul. Dąbrowskiego 83

21 października wybory samorządowe. Wybierzmy najlepszych – głosujmy na kandydatów z Rzeszowa!



Właścicielka firmy 
w y d a w n i c z e j , 

przewodnicząca Rady 
Osiedla Miłocin, czło-
nek Stowarzyszenia 
Nasz Dom – Rzeszów 
i Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szałamaistek i  Ma-
żoretek, absolwentka 
dziennikarstwa i komu-
nikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Honorowy członek jednej z najwięk-
szych organizacji studenckich – Erasmus Student Network Polska. 
Działa na rzecz promocji wymian studenckich i programów unij-
nych dla studentów. Autorka projektu wyróżnionego przez Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny nagrodą dla najlepszego 
projektu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

NASI KANDYDACI Rekomendujemy ich na radnych Rzeszowa i do sejmiku wojewódzkiego 

ZAWSZE DLA MIESZKAŃCÓW

TADEUSZ

FERENC

21 października 2018 roku w niedzielę wskażmy, kto w naszym 
imieniu powinien dobrze rządzić w Rzeszowie i w woje-

wództwie podkarpackim. Nieobecni przy urnach wyborczych racji 
mieć nie będą. 

Przy każdych wyborach prosimy zawsze w imieniu naszego sto-
warzyszenia – głosujmy na osoby z Rzeszowa. 

Każdy z  nas potrafi przy tym określić, do kogo z  kandydatów 
na radnych Rzeszowa i sejmiku wojewódzkiego bliżej mu ideowo i na 
której liście ten kandydat się znajduje. 

Wybierzcie kompetentnych i sprawdzonych w działaniu spo-
łecznym i gospodarczym ludzi.

Takimi są na pewno do sejmiku Dorota Dominik, Edward Słu-
pek i Danuta Stępień, a do samorządu Rzeszowa Justyna Adamiec, 
Wiesław Buż, Sławomir Gołąb, Janusz Micał i  Krystyna Leśniak-
-Moczuk.

Popieramy obecnego prezydenta Rzeszowa TADEUSZA FE-
RENCA i zachęcamy do oddania głosów właśnie na tego sprawdzo-
nego, skutecznego w  działaniu gospodarza naszego miasta, które 
pod jego kierownictwem ma szansę nadal rozwijać się dynamicznie 
w myśl hasła jego komitetu wyborczego „Zawsze dla mieszkańców”.

NAJLEPSZY PREZYDENT
•	 Tadeusz Ferenc w najnowszym rankingu Newsweeka liderem 

wśród gospodarzy miast polskich i najlepszym z prezydentów 
miast wojewódzkich. 

•	 Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi uczelnie rzeszowskie nada-
ły zaszczytne tytuły w  uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju 
Rzeszowa i ośrodka akademickiego – doktora honoris causa Po-
litechniki Rzeszowskiej oraz Medal Wielki Uniwersytetu Rze-
szowskiego

•	 Prezydent Tadeusz Ferenc jako jedyny samorządowiec jest wśród 
50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki w rankin-
gu opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. 

•	 Prezydent Tadeusz Ferenc zdobył tytuł Człowiek Roku w  kon-
kursie Asy Transportu Publicznego, w którym wyróżnia się naj-
lepsze miasta, osoby i firmy, mające znaczący wpływ na kształt 
i rozwój transportu publicznego w Polsce.

•	 Rzeszów kierowany przez prezydenta Tadeusza Ferenca zdobył 
tytuł Gmina Roku 2018 w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu 
2018 w kategorii gmina miejska.

Justyna ADAMIEC
Kandyduje z listy nr 4 (Koalicja Obywatelska) w okręgu 1, poz. 3

Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
Kandyduje z listy nr 12 (KW Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca) 
w okręgu 1, poz. 8

Profesor Uniwersytetu Rze-
szowskiego dr hab. Działaczka 
społeczna. Autorka 9 książek oraz 
350 artykułów naukowych i publi-
cystycznych, referent na 170 konfe-
rencjach naukowych. W  struktu-
rach uczelni w  Rzeszowie, Tyczy-
nie i Radomiu pełniła kierownicze 
funkcje jako zastępca dyrektora 
instytutu, prodziekan wydziału 
i  rektor. W  obecnym rządzie zo-
stała powołana do zespołu specja-
listycznego w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Inicjatorka życia społecz-
nego w skali lokalnej, regionalnej 
i ogólnopolskiej. Założycielka Sto-
warzyszenia Naturalnego Rodzicielstwa i Stowarzyszenia Krystyn Podkar-
packich. Pełni funkcje w zarządach organizacji naukowych, kulturalnych 
i regionalistycznych. Jako osoba bezpartyjna współpracuje z instytucjami 
gospodarczymi, samorządowymi i religijnymi. Poprzez inicjowanie wielu 
wydarzeń działa na rzecz miasta Rzeszowa. 

Jako aktywna społecznie socjolog przyczynia się do integracji mię-
dzypokoleniowej. Będąc laureatką konkursów „Miss Krystynki”, „Miss 
Aktywności”, „Kobieta Przedsiębiorcza. Region Rzeszów” oraz „Herosi 
Wschodu” reprezentuje kobiety z Podkarpacia. Pod wspólnym dachem zie-
lonego domu zamieszkuje z mężem Eugeniuszem, profesorem Politechniki 
Rzeszowskiej, i synem Arkadiuszem, prawnikiem z pasją motoryzacyjną. 
www.krystynazrzeszowa.pl
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NASI KANDYDACI Rekomendujemy ich na radnych Rzeszowa i do sejmiku wojewódzkiego 

Sławomir GOŁĄB
Kandyduje z listy nr 12 (Komitet Wyborczy Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca) 
w okręgu 2, poz. 2 

Muzyk, wychowawca młodzieży, nauczyciel wiedzy o kulturze w II LO w Rze-
szowie, animator kultury, chórmistrz ZPiT Resovia Saltans Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, kierownik zespołu szantowego Klang, żeglarz, kajakarz, ratownik 
WOPR, pierwszy rzeszowianin, który opłynął przylądek Horn, organizator obozów 
żeglarskich i  narciarskich, twórca i  organizator Dni Kultury Marynistycznej oraz 
Dziecięcego Festiwalu Twórczości Marynistycznej. Doświadczony i kompetentny sa-
morządowiec, przewodniczący komisji zdrowia rodziny i opieki społecznej w Radzie 
Miasta Rzeszowa, członek Rady Osiedla Staromieście.

– Moim priorytetem – zapewnia kandydat – jest wychowanie dzieci i młodzie-
ży, budowa nowych szkół, przedszkoli i żłobków oraz doskonalenie istniejącej bazy 
dydaktycznej. Niezbędne jest także wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów. Zauważam konieczność dalszego wzbogacania 
Rzeszowa o nowe tereny zielone i rekreacyjne, w tym rewitalizację parków, budowę ścieżek rowerowych, boisk sportowych, rozbudowę urzą-
dzeń rekreacyjnych dla mieszkańców Rzeszowa oraz poprawę jakości powietrza. Jako żeglarz i kajakarz będę się starał o powołanie do życia 
w Rzeszowie nad zalewem Rzeszowskiego Ośrodka Sportów Wodnych oraz popularyzowanie tych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży. Ważnym 
elementem życia jest uczestnictwo mieszkańców w kulturze. Dalsze wzbogacanie oferty kulturalnej dla rzeszowian, inicjowanie wydarzeń ar-
tystycznych na najwyższym poziomie, organizacja Festiwalu – Konkursu dla Młodych Muzyków Jazzowych im. Tomasza Stańki – to cele, które 
będę się starał zrealizować w najbliższej kadencji.

Wiesław BUŻ
Kandyduje z listy nr 12 (Komitet Wyborczy Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca)  
w okręgu 4, poz. 2 

Socjolog (organizacja i zarządzanie), przedsiębiorca, przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
SLD. Kieruje Klubem Radnych SLD. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie. Działacz sportowy i gospodarczy. Ponad ćwierć wieku 
zarządza podmiotami gospodarczymi. Dyplomowany członek rad nadzorczych. 

Jako radny przewodniczy komisjom – rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa oraz rzeszow-
skiego budżetu obywatelskiego; pracuje też aktywnie w komisjach: gospodarki komunalnej, 
mieszkalnictwa i ochrony środowiska, porządku publicznego i współpracy z samorządami. 

Zapewnia, że nadal będzie wspierał inicjatywy na rzecz dobrej pracy gospodarki komu-
nalnej, komunikacji, kształcenia, sportu, kultury; kontynuował dobrą współpracę ze spół-
dzielcami i samorządem osiedlowym. 

Janusz MICAŁ
Kandyduje z listy nr 12 (KW Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca) w okręgu 3, poz. 4

Rzeszowianin (l. 61), żonaty, bezpartyjny; pracownik MPWiK Rzeszów, absolwent Poli-
cealnej Szkoły Prawa Administracyjnego. Aktywny działacz społeczny, samorządowy 

i związkowy. Radny Rzeszowa mijającej kadencji. 
Założył i przewodniczył (2006–2008) grupie inicjatywnej na rzecz przyłączenia Zwię-

czycy do Rzeszowa. Był przewodniczącym Rady Osiedla Zwięczyca od 2008 do 2016 r. 
Będzie zabiegał o dokończenie budowy obwodnicy południowej Rzeszowa, odmulenie 

Zalewu Rzeszowskiego, zagospodarowanie terenu nad zalewem (sport, rekreacja, wypoczy-
nek), wyremontowanie lub wybudowanie nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Świętokrzyskiej, wybudowanie drogi (tunelu) od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów, 
wydłużenie ul. Świętokrzyskiej i połączenie jej z planowaną ul. Urbanistów, uruchomienie 
kursów autobusów miejskich w  okolice cmentarza komunalnego przy ul. Świętokrzyskiej, 
wybudowanie centrum przesiadkowego.
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www.slawekgolab.pl

Muzyk, wychowawca młodzieży, animator kultury, nauczyciel wiedzy o kulturze w II LO w Rzeszowie, 
chórmistrz ZPiT „Resovia Saltans” Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik zespołu szantowego 
Klang, żeglarz, kajakarz, ratownik WOPR, pierwszy rzeszowianin, który opłynął Przylądek Horn, 
organizator obozów żeglarskich i narciarskich, twórca i organizator Dni Kultury Marynistycznej oraz 
Dziecięcego Festi walu Twórczości Marynistycznej. Doświadczony i kompetentny samorządowiec, 
przewodniczący Komisji Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej w Radzie Miasta Rzeszowa.

• edukacja i wychowanie młodzieży,  budowa nowych szkół, przedszkoli i żłobków 

• organizacja czasu wolnego dla uczniów oraz seniorów – świetlice osiedlowe, doposa-
żenie placów zabaw

• powołanie trenerów osiedlowych organizujących zajęcia sportowe i rekreacyjne dla 
dzieci, młodzieży  oraz seniorów

• powiększanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Rzeszowie

• powstanie nad Zalewem Rzeszowskim- Rzeszowskiego Ośrodka Sportów Wodnych

• poszerzanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Rzeszowa – m.in. Festiwal Jazzowy 
im. Tomasza Stańko

• współpraca z organizacjami społecznymi, Radami Osiedli, każdym mieszkańcem który 
się zwróci do mnie o pomoc

Moim priorytetem jest:
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ZAWSZE  DLA  MIESZKAŃCÓW

JANUSZ

MICAŁ
Okręg wyborczy 3 – Osiedla: Staroniwa, Kmity, Śródmieście Południe, Śródmieście Północ, Pułaskiego, 

Dąbrowskiego, Piastów, Generała Grota Roweckiego, Zwięczyca



Danuta
STĘPIEŃ
Kandyduje do sejmiku woje-
wódzkiego z listy nr 4 (Koali-
cja Obywatelska) w  okręgu 
nr 1 na poz. 2

Absolwentka WSP w Rze-
szowie – magister fizyki, 

profesor oświaty; ukończyła 
studia podyplomowe z  in-

formatyki i zarządzania oświatą. Posiada tytuł edukatora 
z zakresu prawa oświatowego i eksperta ds. awansu zawo-
dowego. Jest egzaminatorem OKE z fizyki. Odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotym Me-
dalem za Długoletnią Służbę. 

Życie zawodowe związała z  rzeszowską oświatą. 
Swoją wiedzę i  wysokie kwalifikacje z  sukcesem wyko-
rzystuje w  kierowaniu IV Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika w Rzeszowie.

Ceniona przez grono współpracowników, rodziców 
i młodzież za rzetelność, kompetentność, sprawność or-
ganizacyjną, otwartość i życzliwość. 

Swoją wiedzę i  umiejętności chce wykorzystać dla 
dobra Rzeszowa i Podkarpacia.

Edward SŁUPEK
Kandyduje do sejmiku wojewódzkiego 
z listy nr 2 (Polskie Stronnictwo Ludo-
we) w okręgu nr 1 na poz. 2

Menedżer, społecznik, publicysta. 
Ukończył studia prawnicze i  po-

dyplomowe niezbędne w  pracy, którą 
wykonuje; jest rzecznikiem patentowym 
i  zarządcą nieruchomości z  uprawnie-
niami, może zasiadać w  radach nad-
zorczych spółek państwowych. Pełno-
mocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na 

Podkarpaciu. Ze znawstwem, wiedzą i żarliwością walczy o sprawy 
spółdzielców. Prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie. Szef 
rady programowej Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów.

Główne spółdzielcze dokonania, na które miał wpływ jako szef 
spółdzielni mieszkaniowej, to osiedle Krakusa, centrum przy ul. Ja-
błońskiego, pawilon Ameryka, Bank PKO, Bank Handlowy, obiekty 
mieszkalne przy ul. Sportowej, Siemiradzkiego, osiedle Pobitno Po-
łudnie, osiedle Profesorskie przy ul. Dunikowskiego, ul. Kurpiow-
ska, osiedle Staromieście Ogrody w  budowie jako nowa dzielnica 
Rzeszowa. 

Szczyci się, że spółdzielnia ma własną sieć internetową i własną 
telewizję kablową oraz osiedlowy nowoczesny Ośrodek Kultury Zo-
diak, gdzie odbywa się wiele twórczych imprez o randze ponadmiej-
skiej. 
 

PREFERENCJE KANDYDATA 
Po pierwsze: spółdzielczość mieszkaniowa wraz z  komunalnymi 
zasobami stanowią około 50 proc. mieszkań i  terenów w  naszych 
miastach. Pieniądze zamierzamy wykorzystać do renowacji i  uno-
wocześnienia naszych mieszkań i terenów. Do tej pory prawie wszy-
scy korzystali. Czas na NASZĄ sprawę! Musimy tego przypilnować 
w samorządzie województwa, gdzie będą dzielone środki pomocowe 
z Unii Europejskiej. W przypadku wyboru problemy spółdzielczości 
mieszkaniowej całego województwa będą dla mnie pierwszoplanowe 
i deklaruję upowszechnianie spółdzielczej formy gospodarowania.

Dorota DOMINIK
Kandyduje do sejmiku wojewódzkiego z listy 
nr 5 (KKW SLD Lewica Razem) w okręgu nr 1  
na poz. 3

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej nr 2 w Rzeszowie. Pedagog, zawodowy me-

diator. Ukończyła studia pedagogiczne w rzeszow-
skiej WSP i podyplomowe w Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie: public relations, zarządzanie per-
sonelem oraz menedżerskie (zarządzanie oświatą, 
organizacja pomocy społecznej), mediacje (Wydział 
Zarządzania AGH w  Krakowie) oraz psychologię 

i pedagogikę sądową w WSB-NLU w Nowym Sączu. Od wielu lat jest mediato-
rem stałym przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz trenerem mediatorów. 

Współpracuje jako wykładowca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie oraz innymi uczelniami wyższymi regionu.

Przez 17 lat kierowała Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Rzeszowie, 
który był jednym z wiodących tego typu w Polsce. W latach 2010–2011 jako eks-
pert przedstawiciel Koalicji Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych uczestniczy-
ła w pracach komisji sejmowej przygotowujących ustawę o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Obecnie jako społecznik i członek honorowy pracu-
je dla ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspie-
rania Adopcji „Nasz Bocian”. Związana ze Stowarzyszeniem Nasz Dom – Rze-
szów, jako publicystka systematycznie obecna na łamach miesięcznika „Nasz 
Dom Rzeszów”. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością 
Psychoruchową w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Po drugie: w jednym z pierwszych swoich felietonów w miesięczniku 
pisałem o  potrzebie renowacji bezpośredniej linii kolejowej z  Pod-
karpacia do Warszawy. Nie możemy chłonąć idei jedynie z konser-
watywnego i  konkurencyjnego, sąsiedzkiego nam Krakowa. Takie 
połączenie kolejowe to możliwość wygodnego studiowania w  stoli-
cy i  praktyczne połączenie gospodarcze. Otwarcie Bieszczadów dla 
stolicy i innych regionów. Nowe impulsy ze stolicy, gdzie stanowi się 
prawo i decyduje o jego stosowaniu. Dość uzurpacji władz Małopol-
ski i Lubelszczyzny i  traktowania nas jako województwa drugopla-
nowego.
Po trzecie: należy odbudować rolnictwo na Podkarpaciu z mądrym 
wykorzystaniem jego małych gospodarstw. Szczególnie preferować 
należy odbudowę stad krów mlecznych oraz przetwórstwa owoców 
miękkich i  warzyw. Małe gospodarstwa, specyficzne dla naszego 
regionu, to szansa na wylansowanie Podkarpacia jako ekologicznej 
marki w Europie. 
Po czwarte: ustalić niepisaną zasadę, że raz na trzy kadencje marszał-
kiem Podkarpacia jest przedstawiciel tzw. Rzeszowa i okolic. Tylko 
człowiek znający realia rzeszowskie może zadbać o podniesienie ran-
gi miasta wojewódzkiego z pożytkiem dla mieszkańców Podkarpa-
cia. Sprawa wymaga doprecyzowania bez względu na przynależność 
partyjną. 
Po piąte: jako praktyk gospodarczy, między innymi w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii, deklaruję rozsądne inwestowanie i re-
alizowanie tych zadań we współpracy z miejscowym środowiskiem 
naukowym. Zwolennik budowy aquaparku w Rzeszowie jako zadania 
samorządu marszałkowskiego w  okolicy Załęża z  wykorzystaniem 
ciepła elektrociepłowni jako ciepła odpadowego.
Po szóste: chciałbym, aby powstały ośrodki senioralno-opiekuńcze, 
wybudowane w  miastach z  wykorzystaniem zasad spółdzielczych 
i  środków pomocowych, stosując także partnerstwo publiczno-pry-
watne. Spółdzielnia Zodiak posiada kompletną dokumentację budo-
wy ośrodka senioralnego. Niezbędne jest uruchomienie stosownych 
programów pomocowych dla takich przedsięwzięć.
Po siódme: dla podniesienia rangi stolicy województwa powiększyć 
Rzeszów, porozumiewając się w tym celu z wszystkimi lokalnymi si-
łami politycznymi i intelektualnymi.

NASI KANDYDACI
Rekomendujemy ich do sejmiku wojewódzkiego 
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Od 1354 roku, czyli od powstania miasta, do 2002 roku powierzchnia Rzeszowa 
powiększyła się o 52,2 km kw., natomiast w latach 2006–2018 – czyli już pod rzą-

dami prezydenta Tadeusza Ferenca – miasto urosło ponad dwukrotnie, bo 
o 66,3 km kw. Obecnie Rzeszów ma 120 km kw. i 220 tys. mieszkańców. 
Od stycznia 2019 r. przyłączone zostaną jeszcze Matysówka i Mi-
łocin. Na nowych terenach, które od 2006 roku były włączane do 
Rzeszowa, zainwestowano do tej pory 2 mld zł.

Wybudowany został Dworzec Lokalny pod wiaduktem Śląskim przy ul. 
Towarnickiego. Ponad 20 mln zł kosztowała ta modernizacja. Uroczyście 
został otwarty 29 września br. przez prezydenta Tadeusza Ferenca
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NASZ RZESZÓW 
Z prezydentem Tadeuszem Ferencem

Wśród 2,5 tys. gmin z całej Polski Rze-
szów zajął 2. miejsce wśród miast wojewódz-
kich pod względem wartości zrealizowanych 
projektów unijnych. 

się po 15–20 latach. Zdaniem eksper-
tów w  przypadku naszej drogi połu-
dniowej zwrot ma nastąpić w  niecałe 
trzy lata. Oby tylko służby wojewody 
nie mnożyły formalności, przez które 
odsunęła się już w  czasie ta budowa o  sza-
cowanych kosztach rzędu 450 mln zł, które 
w lwiej części miały być z funduszy unijnych. 

Ukazujący się w  Wielkiej Brytanii 
branżowy tygodnik poświęcony lotnictwu 
„Flight International” napisał o  Dolinie 
Lotniczej, której centrum jest w  Rzeszowie, 
że jest to najszybciej rozwijający się klaster 
lotniczy na świecie, który 
zatrudnia 25 tys. pracow-
ników, co stanowi 90 proc. 
zatrudnionych w  polskim 
przemyśle lotniczym.

Dzięki staraniom 
prezydenta Rzeszowa, po 
10 latach przerwy Pol-
skie Linie Lotnicze LOT 
wznowiły przeloty do No-
wego Jorku z  Rzeszowa. 
Rzeszowskie lotnisko jest 
jednym z dwóch w Polsce, 
z  których można bezpo-
średnio dolecieć do Nowe-
go Jorku, lądując w  porcie 
lotniczym Newark.

Do poprawy estetyki 
naszego miasta przyczy-
niają się prywatni inwesto-
rzy, parafie, instytucje, jak 
również Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych remontujący ka-
mienice. Od 2003 roku w  samym zabytko-

Most im. Tadeusza Mazowieckiego, długość 482 m, 
wysokość pylonu 108,5 m 

Rzeszów ma jeden z  najnowocześniej-
szych w  Europie systemów zarządzania ru-
chem i komunikacją. Na realizację projektów 
z  zakresu transportu publicznego przezna-
czono w Rzeszowie ok. 1 mld zł.

Z  raportu Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, w którym ujęto 52 polskie inwe-
stycje drogowe najważniejsze dla układu 
komunikacyjnego kraju, wynika, że droga 
południowa w Rzeszowie jest bardzo wysoko 
oceniana przez ekspertów, jeśli chodzi o za-
sadność jej budowy oraz szybkość zwrotu 
inwestycji. Zwykle inwestycja drogowa jest 
opłacalna, gdy wydane na nią środki zwrócą 

wym centrum Rzeszowa odnowiono ponad 
820 elewacji budynków.

W Szpitalu Miejskim trwają inwestycje: 
modernizacja głównego bloku operacyjne-
go, traktu porodowego oraz zakup specjali-
stycznego sprzętu dla oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii o wartości 22,8 mln zł. 
W  planach jest zakup nowoczesnego endo-
skopu do badań narządów wewnętrznych.

Droga od ul. Podkarpackiej do węzła komunikacyj-
nego Rzeszów-Południe Okrągła kładka nad al. Piłsudskiego

Fontanna multimedialna

Fo
t. 

G
al

er
ia

 F
ot

og
ra

fii
 M

ia
st

a 
Rz

es
zo

w
a 

(4
)

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E



6

Październik 2018, nr 10 (156) Rok XIV

Hall głównego gmachu Politechniki Rzeszowskiej

Wnętrze budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego
Na rzeszowskich uczelniach kształci się około 60 tys. studentów. W stosunku do liczby mieszkańców miasta 
ten wskaźnik stawia nas na pierwszym miejscu w Europie. 

Jeden z ośmiu budynków osiedla Nasz GajWidok na Capital Towers nad Wisłokiem

Systematycznie poprawia się estetyka miasta

W Rzeszowie systematycznie rosną wy-
datki na edukację. W 2018 r. wynoszą 420 mln 
zł. Rocznie na remonty i  inwestycje miasto 
wydaje ponad 40 mln zł. W  przygotowaniu 
są budowy przedszkoli i  żłobków w  osie-
dlach Przybyszówka i  Budziwój, budowa hal 
sportowych przy liceach ogólnokształcących 
I  i  IX, rozbudowa szkoły podstawowej na 
osiedlu Bzianka. Planowane budowy: zespo-
łów szkolno-przedszkolnych oraz żłobków na 
osiedlach Drabinianka i Staromieście Ogrody, 
przedszkoli i żłobków na osiedlach Wilkowyja 
oraz Zalesie i budowa nowej szkoły muzycz-
nej. Ciągle zwiększa się bazę sportową szkół. 
W ostatnich latach wybudowano hale sporto-
we przy IV LO, V LO, ZSP nr 7, ZS Elektro-
nicznych oraz przy Stadionie Miejskim.

Pismo samorządowe „Wspólnota” przy-
gotowało ranking miast oparty na wskaźniku 
liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobko-
wą lub przedszkolną w stosunku do całkowi-
tej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na tere-
nie gminy. W kategorii miast wojewódzkich 
Rzeszów zajął 3. miejsce, osiągając wskaźnik 
powyżej 50 proc. Wyprzedziliśmy takie mia-
sta, jak Kraków, Wrocław i Warszawa.

Cykliczne imprezy kulturalne w  Rze-
szowie, m.in. Wschód Kultury – Europejski 
Stadion Kultury • Światowy Festiwal Polonij-
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nych Zespołów Folklorystycznych (organizo-
wany od półwiecza – w przyszłym roku jubi-
leuszowa edycja) • Święto Paniagi • Między-
narodowy Festiwal Teatrów Ożywionej For-

my Maskarada • Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki Carpathia • Źródła Pamięci: Szajna 
– Grotowski – Kantor • Kultura od kuchni • 
Wigilia na Rynku • Sylwester oraz wiele in-
nych. Rocznie miasto organizuje około 2000 
imprez i wydarzeń kulturalnych.

Cykliczne imprezy sportowe: rozgrywki 
ligowe w siatkówce i na żużlu • Międzynaro-
dowy Turniej w Siatkówce im. Jana Strzelczy-
ka • Grand Prix Polski w Koszykówce 3 x 3 • 
Puchar Europy w Kolarstwie Ręcznym • Mini 
Tour de Pologne • Akcja „Polska na Rowery”.

Miasto zdobyło nagrodę pierwszego 
stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpa-
cia 2017 za realizację Żłobka nr 7 Calinecz-
ka przy ul. Zielonej oraz nagrodę drugiego 
stopnia za wybudowanie terenu rekreacyjno-
-sportowego przy ul. Plenerowej.

W lipcu br. Sejm RP przyznał nagrodę 
dla Rzeszowa za działania na rzecz poprawy 
stanu środowiska naturalnego. 



Fo
t. 

G
al

er
ia

 F
ot

og
ra

fii
 M

ia
st

a 
Rz

es
zo

w
a 

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E



7

Październik 2018, nr 10 (156) Rok XIV

Edward Słupek

Po ponad pięcioletnim 
samodzielnym rzą-

dzeniu na Podkarpaciu 
przez Prawo i Sprawie-
dliwość czas na podsumo-
wanie rządów tej partii. 

Tym bardziej że tylko w tym województwie 
PiS sprawuje władzę. Sytuacja jest więc wy-
jątkowa. Wydawałoby się, że rządzący Pod-
karpaciem, mając otwartą drogę do swojego 
premiera, ministrów i różnych innych decy-
dentów warszawskich oraz władz partyjnych, 
uczynią to województwo rajem, edenem czy 
też polską wizytówką dla świata. Mając takie 
możliwości, nie powinni mieć z tym kłopotu. 
Przecież prawie wszyscy posłowie wybrani 
na Podkarpaciu, z nielicznymi wyjątkami, to 
posłowie Prawa i  Sprawiedliwości. Do tego 
z  Podkarpacia pochodzi marszałek Sejmu. 
Układ jest więc idealny.

Opozycja w żadnym przypadku nie 
mogła i nie może przeszkadzać podkarpac-
kiej władzy w przekształceniu województwa 
w wizytówkę Polski nie tylko dla Europy, 
ale i świata. Tymczasem tak się nie stało! 
Podkarpacie ma niewiele z  rządów Prawa 
i Sprawiedliwości! Wiele dziedzin bytowania 
u nas zaczęło nawet zgrzytać w stosunku do 
tego, co osiągnięto wcześniej. Co więc wyszło 
z  tych rządów? Jesteśmy mniej niż przecięt-
nym województwem, w  którym władze na-
stawiły się na banalną dystrybucję środków 
unijnych. Do tego z  odczuwaną manierą – 
aby nie urazić „swojego rządu”. Okazało się, 
że posłowie podkarpaccy z  legitymacją PiS 
to tylko posłuszna i  bezwolna maszynka do 
głosowania. Do tego w  Polsce Podkarpacie 
zaczyna się źle kojarzyć chociażby ze względu 
na pana Piotrowicza. Marszałek Kuchciński 
też nie wystawia najlepszej wizytówki regio-
nowi.

Czas, gdy lotnisko w Jasionce świetnie 
się rozwijało, mamy za sobą. Porównanie 
Jasionki chociażby z Pyrzowicami jest co naj-
mniej wstydliwe. Gdy byłem tam cztery lata 
temu, stało się na parkingu strzeżonym naj-
dalej ok. 100 m od terminalu. Teraz parkingi 
strzeżone sięgają ponad 3 km. Tymczasem na 
parkingach w  Jasionce samochodów jakby 
nie przybyło. Ponadto rząd PiS stworzył nam 
konkurencję w  postaci lotniska lubelskiego. 
Do tego należy głośno powiedzieć, że ośro-
dek konferencyjny, który powstał obok lot-
niska, zarządzany przez obcą firmę wysysa 
z Podkarpacia olbrzymie pieniądze. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wyssie 45 mln złotych 
w ciągu 15 lat. Należy więc głośno pytać: Dla-
czego pisowskie władze wojewódzkie, mając 
wiele spółek kontrolowanych przez marszał-
ka oraz ponad 1000 osób zatrudnionych, nie 
zastanowiły się, jak zarządzać samemu ta-
kim obiektem w województwie?

PODKARPACIE W PUŁAPCE
Nasze województwo ma niewiele z rządów Prawa i Sprawiedliwości!

Miały być programy intensyfika-
cji rolnictwa. Okazuje się, że zostało nam 
z  17  tyś. tylko 1,2 tys. gospodarstw. Z  tego 
tylko 200 wysokotowarowych. Co więcej, są 
już wioski i gminy, gdzie należy wybudować 
„zwierzyńce”, aby dzieci mogły rozpoznawać 
zwierzęta gospodarskie.

Warto pamiętać również, że obecna 
władza rozpoczęła rządzenie od likwidacji 
(z przyczyn nie do końca od niej zależnych) 
Fabryki Wódek w Łańcucie po 170 latach ist-
nienia tej firmy. Zwyczajny wstyd dla 2,1-mi-
lionowej populacji regionu, że nie możemy 
pochwalić się jak inne narody swoim paten-
towym podkarpackim alkoholem.

Żadna ze spółek podkarpackich nie 
jest wzorem gospodarności, gdyż prezen-
tują słabą kondycję finansową, ale większość 
jaśnieje wysokimi zarobkami zarządów. 
Tymczasem miało nie być skoku na kasę. Co 
więcej, gdyby Urząd Marszałkowski „wypa-
rował” z Rzeszowa, wielu rzeszowian by tego 
nie zauważyło. Po prostu nie emanuje dla 
Rzeszowa niczym. Większość urzędników 
na czele z marszałkiem jest obca dla naszego 
miasta, gdyż stąd się nie wywodzi. Dlatego 
postuluję, aby co trzecią kadencję marszałek 
województwa wywodził się z wielkiego Rze-
szowa, tzn. z obwodu wyborczego obejmują-
cego głosowanie na radnych do sejmiku. 

Po rządach PiS na Podkarpaciu mamy 
strajki płacowe w  służbie zdrowia (personel 
średni). Podkarpacie ma jedne z najniższych 
emerytur w  kraju. Jak mieć wysokie eme-
rytury, gdy zależą one od płac w  okresach 
składkowych. Dlatego postuluję – mając 
taką, a nie inną sytuację, aby płace na Pod-
karpaciu w sferze budżetowej dogoniły inne 
województwa. Tymczasem pokorna repre-
zentacja wojewódzka w  Sejmie nawet nie 
próbowała o to walczyć.

Przyczyna leży w  wewnętrznym ubez-
własnowolnieniu myślenia w  Prawie i  Spra-
wiedliwości. Przykład partii wodzowskiej, 
gdzie liczy się tylko to, co na „górze”, czyli to, 
co w centrali zaplanują, pogrąża Podkarpacie 
dosłownie na każdej płaszczyźnie. 

Swoista pogarda dla Podkarpacia jest 
widoczna – miejscowi pisowscy notable nic 
u  swoich nie załatwili. Mając pełnię władzy 
i wpływów, przez cztery lata w naszym regio-
nie można byłoby przetestować unikatowe, 
innowacyjne, najnowocześniejsze rozwiąza-
nia, które byłyby wzorcem dla całej Polski. 
Pomysły różnych rozwiązań korzystnych dla 
Podkarpacia jako matecznika PiS mogłyby 
płynąć ze stolicy, od rządu; mogły być tak-
że przebłyskiem geniuszu wybranych władz 
w  sejmiku podkarpackim. Nie znam takiej 
inicjatywy w żadnej z dziedzin, na które mia-
ły wpływ władze marszałkowskie. Nie cho-
dzi mi o dystrybuowanie środków unijnych, 
gdyż jest to działalność banalna i rutynowa. 
Rozdzielać i  kontrolować środki finansowe 
według stosownych zasad to zajęcie dla przy-

uczonych nawet byle jak do tego urzędników. 
Czym więc podkarpacka władza mar-

szałkowska może się pochwalić, jeżeli cho-
dzi o sam Rzeszów? Chyba tym, że słyszało 
się o  tendencji niebrania pod uwagę poma-
gania stolicy województwa w  jego planach 
rozwojowych, bo władza w  tym mieście nie 
należy do człowieka z legitymacją PiS. Tym-
czasem można byłoby usytuować w  stolicy 
regionu jakąś inwestycję służącą całemu wo-
jewództwu. Myślę choćby o  budowie aqua- 
parku w  okolicy „komina” na Załężu, gdzie 
produkuje się prąd i  przez większość roku 
jest nadmiar ciepła jako odpadu przy jego 
produkcji. Powinna to być inwestycja lobby 
energetycznego koordynowana przez mar-
szałka. Mając opisane możliwości wszech-
władzy PiS, miasto na pewno ochoczo udo-
stępniłoby niezbędny teren. 

Kolej do Warszawy przez Kolbuszo-
wę jawi się dalej jako mrzonka. Jesteśmy 
jednym z  nielicznych województw bez sta-
łego, wygodnego połączenia z  Warszawą. 
Nie wiem też, aby coś zrobiono w  sprawie 
budowy połączenia kolejowego z  lotniskiem 
Jasionka. Inne lotniska w kraju budują takie 
połączenia. To już czysta polityka!

Dlatego warto między innymi zadać 
pytanie: Dlaczego Prawo i Sprawiedli-
wość z taką furią dąży do wyeliminowania 
z obiegu politycznego Polskiego Stronnic-
twa Ludowego? Czyżby chodziło o to, że PSL 
oprócz tradycji 123 lat istnienia jest partią 
rozsądku i takiej lokalnej godności. 

Stąd aż ciśnie się na usta zaproszenie do 
całej samorządowej Polski przed wyborami 
do sejmiku na Podkarpaciu. Przyjedźcie na 
Podkarpacie i  zobaczcie, co was czeka, gdy 
wygra u was Prawo i Sprawiedliwość, partia, 
która w  społecznym uwodzeniu i  zastrasza-
niu jest niezrównana.

 Edward SŁUPEK,
kandydat na radnego do Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego

Okulickiego, 
a nie Cieplińskiego

W poprzednim numerze w  ar-
tykule „Czy pies jest kotem” 

omyłkowo napisałem, że należy się 
wstydzić upamiętnienia Łukasza Cie-
plińskiego aleją w Rzeszowie. Miało być 
Leopolda Okulickiego. Nieszczęsny błąd 
skojarzeniowy przy pisaniu. Bardzo 
przepraszam.

 Edward Słupek
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

SAMORZĄDOWA 
KOLĘDA

Przeszły wakacje, idą wybory,
są nowi pretendenci.
Starzy coś lizną jak do tej pory
i karuzela się kręci.

W mej krainie, jej przestworzach
Tatr wysokich aż do morza,
tę nowinę słychać wszędzie,
władza jeździ po kolędzie.

Odprawiają gorzkie żale
w deszczu, wichrze i upale.
Prezes i Mateusz boski 
odwiedzają miasta, wioski.

Aby dobrej zmiany grupki 
ogarnęły wszystkie czubki
w gminach, miastach i sejmikach,
gdzie bezkarnie będą brykać.

Hasła, spoty i plakaty
z sprytnym kłamstwem przebogatym
lud kupuje w całym kraju.
Marzy mu się – chce być w raju.

Cała siła w samorządzie.
Gdy poparcie będzie w rządzie,
to zrozumcie dziś kochani,
że najlepiej to być z nami.

A zasadę taką mamy
i wcale nie ukrywamy,
zobaczycie przecież sami,
skąd weźmiemy – komu damy.

Przy tym niemy nasz parlament,
akceptując chaos, zamęt,
z entuzjazmem i w podzięce
krzyczy: Zbawcy! – wznosząc ręce.

Obiecanki, piękne słowa.
Nowa, już samorządowa,
ma mieć ramy ciepłe, mocne.
Tak jak w Korei Północnej.

PS
A gdyby przyszło, że im nie wyszło
już samorządy uzdrowić,
to choć na tarczy – roczek wystarczy,
aby się jeszcze dobrze obłowić.
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  Jerzy Dynia

12 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA

12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski

  Wers  magazyn literacki 
  Andrzej Szypuła  Zdzisława Górska  
  Czesław Piotr Kondraciuk  
 	 Regina Nachacz  Dawid Rzeszutek

13 GORĄCO OKLASKIWANI 
  Zofia Stopińska

14 TEATRALNE ŹRÓDŁA 
  Ryszard Zatorski

15 ALFABETEM SYMBOLI I ZNAKÓW 
  Piotr Rędziniak

15 PODKARPACKA JESIEŃ JAZZOWA 
  Jerzy Dynia

16 BIAŁY ANIOŁ 
  Andrzej Szypuła

16 GRAND PRIX DLA CANTILENY 
  Jadwiga Kupiszewska

17 INTELIGENTNA ROZRYWKA 
  Ryszard Zatorski

18 DKF KLAPS 
  Andrzej Osiński

18 W DRODZE PO POMOC 
  Bartosz Cyganik

19 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek

19 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś

20 ROZMAITOŚCI 
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1.  Był sobie pan i była pani,
 ona z Rzeszowa, on rzeszowianin.
 Pod kinem Mewa ich ciała splótł mróz,
 wzięli taksówkę, no i już!

 Minęli kilka gwarnych knajp,
 lecz do Rzeszowskiej wabił pan.
 Tam Jurek Dynia, saksofon i walc,
 kelner serwował Chateaubriand.

Ref.  Bo to był walc, rzeszowski walc,
 dla tych co mają 60 lat.
 Po moście Lwowskim pary mkną
 jak w prowansalskim Avignon.

2.  Usiedli więc, kieliszek, dwa,
 już świat się kręci, orkiestra gra.
 On ją przytula w rytm walca na trzy,
 saksofon dźwięczy, ona drży.

 Więc jeszcze raz grajmy va banque,
 niech się zawali stary nasz świat.
 Jutro miał będzie on koniaku smak,
 więc tańczmy walca póki trwa.

Ref. Bo to był walc, rzeszowski walc… 

3.  Orkiestra już przestała grać,
 szatniarz płaszcz podał, stanął u bram,
 miasto zasnęło, zgasł ratusza blask,
 wsiedli w taksówkę, no i gaz!

 Był sobie pan i była pani,
 co permanentnie się przytulali,
 ruszyli w życie, choć życie nie bal,
 do dzisiaj trwa ich stary walc.

Ref. Bo to był walc, rzeszowski walc… 

Największy w  dziejach rozwój 
Rzeszowa, który nastąpił od 

początku XXI wieku, stał się inspi-
racją dla Józefa Ambrozowicza do 
wydania nowego albumu. Oto uka-
zał się Nowy Rzeszów – niezwykła 
publikacja o  niezwykłym mieście, 
które – obok Warszawy – notuje 
tak dynamiczny rozwój.

Ambrozowicz niczego nie 
upiększył. Wystarczyło, że swoim wrażli-
wym na piękno okiem dotarł tam, gdzie 
chciał, i  pokazał miasto, które może zasko-
czyć nawet wielu rzeszowian.

Nowy Rzeszów przedstawia głównie im-
ponującą architekturę. Można odnieść wra-
żenie, że miejscowi deweloperzy prześcigają 
się, kto zbuduje większe i piękniejsze budowle. 
Ten wyścig nie ma końca, bo w budowie są ko-
lejne obiekty, jeszcze okazalsze od tych, które 
już powstały. Ale jeszcze bardziej imponują 
rozbudowane ostatnio ośrodki akademickie. 
Przybyszy z zagranicy wprawiają one wprost 
w osłupienie. Prym wiodą uniwersytet i poli-
technika, ale i pozostałe uczelnie nie pozostają 
w tyle.

Ostatnie lata to również widoczny 
rozwój infrastruktury miejskiej. Zachwy-
ca zwłaszcza nowa trasa łącząca północną 
i  wschodnią część miasta z  majestatycznym 
mostem im. Tadeusza Mazowieckiego.

NOWY RZESZÓW
Niezwykła publikacja o niezwykłym mieście

Wiele uwagi poświęcają wło-
darze Rzeszowa także temu, co 
umila życie mieszkańcom. Można 
tu wymienić fontannę multime-
dialną, Ogrody Bernardyńskie, 
Park Papieski, pięknie utrzymane 
skwery, ścieżki spacerowe i  ro-
werowe na bulwarach i  w  samym 
mieście, nowe rzeźby w przestrzeni 
miejskiej itp.

Album jest dwujęzyczny i  pięknie wy-
dany. To znakomita wizytówka Rzeszowa, 
którą powinno się wręczać gościom pojawia-
jącym się w naszym mieście. Powinni o tym 
pamiętać gospodarze ratusza. Autorzy albu-
mu: Józef Ambrozowicz (fotografie), Wal-
demar Bałda (wstęp) i  Tadeusz Nuckowski 
(opracowanie graficzne) zapraszają do lektu-
ry. A wydawca – Agencja Wydawnicza JOTA 
– kieruje wdzięczne słowo do sponsorów, 
którzy wsparli publikację. Są to: Uniwersy-
tet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, 
Inżynieria Rzeszów, MPEC Rzeszów, TUW 
„TUW” i Geokart-International.

Nowy Rzeszów potwierdza również, 
że Józef Ambrozowicz jest w pełni sił twór-
czych. Szkoda, że – jak wieść niesie – zamie-
rza z końcem br. zakończyć działalność wy-
dawniczą. Czyżby to już ostatni album w jego 
dorobku? Niemożliwe.

 Andrzej OSIŃSKI 

Dorota Dominik

Frekwencja wyborcza 
w  Polsce od lat należy 

do najniższych w  Europie, 
a  wybory samorządowe 
nie są wyjątkiem. Zapew-
ne składają się na nią brak 

zaufania do systemu politycznego, co skutkuje 
brakiem realnego poczucia wpływu na losy kra-
ju („jeden mój głos nic nie znaczy”), kryzysem 
zaufania obywateli do polityków i  partii poli-
tycznych („nie ma na kogo głosować”), zamu-
rowaniu sceny politycznej („ci sami wciąż rzą-
dzą”). Raczej – co wskazują niektórzy – nie wiek 
wyborców, bowiem seniorzy stanowią najbar-
dziej aktywny elektorat. Gdyby jednak spojrzeć 
z drugiej strony, to właśnie młody wiek, a do-
kładnie absencja wyborcza młodego pokolenia, 
daje sporo do myślenia. Socjolog profesor Ma-
rek Szczepański nazywa to zjawisko „lenistwem 
obywatelskim”, ale źródła jego, jak sądzę, trzeba 
upatrywać w  fatalnej edukacji obywatelskiej, 
a nawet kompletnym jej braku. Edukacja oby-
watelska większości młodym kojarzy się z uro-
czystościami patriotycznymi lub „ku czci” oraz 
nudną piłą, jaką bywa szkolny przedmiot wie-
dza o społeczeństwie. Klepanie przez uczniów 

Wybrani w wolnych wyborach politycy nieraz 
bywają źli, ale ci, którzy powtarzają wciąż uparcie, 
że wiedzą, co jest dla nas najlepsze, mogą się okazać 
o wiele gorsi. 

Simon Blackburn, 
 „Sens dobra. Wprowadzenie do etyki”

SZKIEŁKO I OKO (WYBORCZE)
Aby nikt inny kiedyś nie decydował za nas

regułek z tego, kto był kim w rządzie w czasach 
dla nich prehistorycznych (czyli ok. 25 lat temu) 
nijak się ma do gotowości we współdecydowa-
niu, rozumieniu demokracji i docenianiu samo-
rządności. Taka wiedza nie może i nie powinna 
być przekazywana z  podręcznika, ale poprzez 
debaty uczniowskie o  wartościach demokra-
tycznych, dyskusje o  tym, dlaczego tak ważny 
jest trójpodział władzy, a nie tylko „że jest” (bo 
tak napisali w podręczniku). 

Każdy Amerykanin od szczeniaka zna 
konstytucję swojego kraju, odpytywani są 
z  niej nawet kandydaci na egzaminie „z  oby-
watelstwa”. Zapytana o konstytucję w  sondzie 
ulicznej nasza młodzież „coś słyszała”… Ro-
zumiemy, że dojrzałe, demokratyczne społe-
czeństwa ćwiczyły temat od dziesięcioleci, stąd 
społeczne rozumienie przekładające się na 
frekwencję przy urnach oraz przekonanie, że 
jeden ja jestem tak samo ważny jak tysiące. Że 
akt wyborczy jest jednym z głównych wyznacz-
ników prawidłowego funkcjonowania demo-
kratycznego państwa. Zachęcenie młodzieży 
do głosowania jest znacznie poważniejszym 
wyzwaniem niż niegdyś zniechęcanie seniorów 
(pamiętna akcja „zabierz babci dowód”). Krót-
kowzroczne i bezsensowne z punktu widzenia 
wagi wyborczej „pijarowe” zagrywki, że im ktoś 

śmieszniej, ostrzej, kontrowersyjniej, draczniej, 
ten wygrywa. Więc na afisze wchodzą rozmaite 
dziwadła, które za pól roku przepadają w poli-
tycznym niebycie. 

Problemem jest bowiem to, że bazując 
na emocjach nikt nie pochyla się, aby człowiek 
chciał sam dokonać wyboru z użyciem szarych 
komórek. No ale tym szarym komórkom trze-
ba dostarczyć paliwa. Jak bardzo zdziwiła się 
większość Brytyjczyków po głosowaniu Brexi-
tu. Nikt na serio nie brał takiego scenariusza, 
który jednak się dokonał. Zamiast wyśmiewać 
„ciepłą wodę w kranie”, skupmy się na przeka-
zie, skąd się ona wzięła i z jakiego powodu może 
jej zabraknąć. Młodzież zbyt rzadko reflektuje, 
że wolność – wolność w  dostępie do Interne-
tu, smartfona, galerii handlowej, bezpiecznego 
osiedla, Erasmusa, szkoły w  Anglii, wakacji 
w Grecji, pracy w Norwegii nie jest nam dana 
raz na zawsze i  że prawie trzydzieści lat temu 
Polska wykonała skok cywilizacyjny, jaki nie 
zdarzył się nigdy wcześniej w  naszej historii. 
Trzeba o tym pamiętać i zdecydować samemu 
po to, aby nikt inny kiedyś nie decydował za nas.

 Dorota DOMINIK
kandydatka do Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego
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Bogusław Kobisz

Wydawało mi się 
przez całe życie, że 

jestem patriotą. Kocham 
swój kraj, szanuję godło 
i  flagę, traktuję z  należy-
tą powagą hymn, kibicuję 

Polakom we wszelkich dziedzinach aktyw-
ności, chodzę głosować, staram się zacho-
wywać tak, aby nikt złego słowa nie mógł 
powiedzieć o  mnie i  o  Polakach. Skończyły 
się najazdy tureckie, potopy i podboje krzy-
żowców, pogromy Indian, krwawe wojny 
i rewolucje. Wiemy, co może zdziałać bomba 
atomowa, wiemy, do czego doprowadził Hi-
tler i Stalin. Myślałem, że teraz powinno już 
być tylko lepiej i mądrzej.

Patriotyzm z  plemiennego, lokalnego, 
staje się globalny – od plemion, narodów, 
państw przechodzimy do regionów, konty-
nentów. To naturalne. Przy czym nie może 
prowadzić on do izolacji, rasizmu czy dys-
kryminacji.

Patriotyzm lansowany przez PiS nie 
jest współczesnym patriotyzmem, więc ja, 
będąc polskim patriotą, przez prezesa tej 
partii z  pewnością zaliczony bym został do 
gorszego sortu i do tych, którzy nie są patrio-
tami. Jestem zatem współczesnym legalistą 
i demokratą, któremu nie podoba się łamanie 
prawa, konstytucji i  podważanie instytucji 
demokratycznych.

PiS chce zawładnąć wszystkimi dzie-
dzinami życia, a prezes wszystko chce mieć 
pod kontrolą. Gdy nie zadziała nam pilot od 

PATRIOTYZM W PUŁAPCE
Trwa wewnętrzny rozbiór państwa przez partie

bramy garażowej, to zanim wezwiemy „szpe-
ca” od bramy, zazwyczaj wymieniamy baterię 
w pilocie. PiS nie wymienia baterii, nie wzy-
wa „szpeca”, tylko swoimi ludźmi wymienia 
bramę z pilotem na nową. Według własnego 
uznania co do ceny, rozmiaru, koloru i mar-
ki. Po co kształcić na uniwersytetach prawni-
ków, po co uczyć ich prawa konstytucyjnego 
i  zasad funkcjonowania trójpodziału władz, 
skoro to wszystko w praktyce przestaje funk-
cjonować. 

Moim zdaniem w  naszym kraju trwa 
obecnie wewnętrzny rozbiór państwa przez 
partie polityczne i  kupowanie za społecz-
ne pieniądze głosów wyborców. To, że PO 
„przegięło” co do dwóch sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, nie powinno skutkować 
zdemolowaniem przez PiS tegoż Trybunału 
i  podporządkowaniem go całkowicie obec-
nie rządzącej partii, a  tak się stało. To, że 
jeden sędzia ukradł końcówkę do wiertarki, 
nie powinno skutkować zdemolowaniem 
całego Sądu Najwyższego, Krajowej Rady 
Sądownictwa i  łamaniem konstytucji. A tak 
się stało. To, że jeden żołnierz coś ukradł czy 
kogoś zabił, nie może być powodem do „zde-
molowania” całej naszej armii. To, że ksiądz 
zgwałcił kobietę na plebanii czy molestował 
nieletnich w kościele, nigdy nie powodowało 
zamknięcia plebanii czy kościołów, a  nawet 
w  najmniejszym stopniu nie wpływało na 
stosunki państwo – Kościół.

Z  ciekawością, ale i  z  przerażeniem, 
czytałem podręcznik szkolny do historii dla 
klasy IV szkoły podstawowej Wczoraj i dziś, 
gdzie maluchów uczy się, że patriotyzm to 

kibicowanie. Do tego tekst opatrzono du-
żym zdjęciem kibiców. Słuchając niektórych 
programów publicystycznych w  TVP1, fak-
tycznie można dojść do wniosku, że obecnie 
patriotami są w Polsce wyłącznie członkowie 
PiS oraz ci, którzy ich popierają – księża, „ki-
bole”, członkowie ONR itp.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że 
świat stał się nowoczesny dzięki swobodnej 
wymianie dóbr i  myśli. Ludzie przestali bić 
się i  rabować dzięki temu, że się lepiej po-
znali, że stają się bardziej kulturalni i wyro-
zumiali, dzięki temu, że się kształcą i  prze-
strzegają obowiązujących powszechnie norm 
moralnych i prawnych..

Skoro dopracowaliśmy się wspólnych 
unijnych regulacji prawnych i  przy ogrom-
nym poparciu społeczeństwa zobowiąza-
liśmy się je stosować, to niezrozumiały dla 
mnie jest zarzut w  stosunku do niektórych 
sędziów i  polityków, że szukając wsparcia 
instytucji unijnych, wykazują się brakiem 
patriotyzmu. Oburzające jest dla mnie zarzu-
canie sędziom na Mazurach ojkofobii, czyli – 
jak to zinterpretował prezes PiS – nienawiści 
do własnej ojczyzny, za to, że w kilku przy-
padkach potwierdzili prawo własności ziemi 
na rzecz byłych mieszkańców tych ziem. Pan 
prezes raczył zapomnieć, że sędziowie sądzą 
zgodnie z prawem, które on w Sejmie uchwa-
la. PiS, oświadczając publicznie, że sądy teraz 
dopiero będą niezawisłe i  apolityczne, wy-
musza jednocześnie na sędziach, aby orzeka-
li na zamówienie polityków, a nie w oparciu 
o  dowody i  przepisy prawa. Ja, czekając na 
to, żeby społeczeństwo przebudziło się ze 
snu o kolejnym 500+, albo żeby Unia Euro-
pejska pomogła dla naszego i swojego dobra 
przerwać ten koszmar, wcale nie zamierzam 
przestać uważać się za patriotę.

 Bogusław KOBISZ – patriota

Andrzej Grzywacz

Podczas uroczystości 
360-lecia I  LO im. Ks. 

Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie głoszono licz-
ne przemówienia, poczy-
nając od homilii biskupa 

Jana Wątroby, poprzez wystąpienia dyrekto-
ra szkoły Piotra Wanata oraz licznych gości 
i dawnych uczniów. 

Podzielę się zatem i  ja swoją refleksją. 
Udając się z grupą szkolnych koleżanek i ko-
legów na uroczystości, znalazłem się przed 
bramą do liceum i  czas jakby dla mnie za-
trzymał się na moment. Wydawało mi się, że 
wchodzę jako uczeń, a za chwilę przy wejściu 
spotkam pełniącego dyżur profesora Mieczy-
sława Perdeusa, który służbiście sprawdzi, 
czy mam na lewym ramieniu naszytą tarczę, 
w  tamtych czasach potwierdzającą przy-
należność do szkoły. Że za chwilę profesor 

JUBILEUSZOWE RETRO 
360. urodziny Collegium Ressoviense

Kazimierz Opaliński – obecny na uroczysto-
ściach – stwierdzi nieprawidłowy stan mojej 
fryzury i odeśle mnie do fryzjera, wręczając 
5 złotych. A  ze współczuciem uśmiechnie 
się do mnie przyglądający się tej scenie pan 
woźny Michał. I wresz-
cie, że wejdzie do mojej 
klasy wychowawca pro-
fesor Franciszek Orzech 
i rozliczy mnie z absen-
cji za wagary. Ale nikt 
mnie nie skontrolował. 
Nikt nie skarcił. Bo 
z wyjątkiem jednej, nie 
ma już osób, które wy-
mieniłem. 

Nie ma też kiosku 
„Ruchu” na 3 Maja, pod 
którego osłonę na dużej 
przerwie można było 
z  kolegami wyskoczyć, 
by wypalić papierosa. 

Wnętrze szkoły zmieniło oblicze. Wyremon-
towane korytarze i  klasy, przejście do sali 
gimnastycznej, nowe pracownie. Dlaczego 
nie jest tak, jak niegdyś? Odpowiedź znala-
złem w łacińskiej sentencji na przekazanym 
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Andrzej Piątek

Nakładem „Iskier” uka-
zała się ciekawa książ-

ka Jerzego Chociłowskiego 
Bronisława Piłsudskiego 
pojedynek z losem. Z bratem 
Józefem nie łączyło go podo-
bieństwo. Józef – człowiek 

czynu, przedsiębiorczy, stanowczy. Bronisław 
– badacz syberyjskich kultur, marzyciel i  sa-
motnik. W badania ginących kultur angażował 
się tak bardzo, że ożenił się z Ajnuską, stając się 
członkiem społeczności, którą opisywał. Moż-
na się zastanawiać, ile było w nim wyrachowa-
nia, ile chwilowej fascynacji. Szybko bowiem 
rezygnował z rodziny, którą założył.
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w  tym dniu nowym szkolnym sztandarze: 
In praeterito posteritas! Czyli w  przeszło-
ści przyszłość. Przeszłość to historia szkoły, 
nauczyciele, wychowankowie, tradycja. Te-
raźniejszość i  przyszłość, nauczyciele i  wy-

chowankowie dzisiejsi wykorzystujący dla 
nauczania i  uczenia się współczesne zdoby-
cze naukowe.

Jako absolwent I  Licem jestem bardzo 
dumny, że mogłem kierować się w życiu dro-

gowskazami przekazanymi mi przez moich 
wspaniałych nauczycieli. Ad multos annos! 
Vivat schola, vivant professores!

 Andrzej GRZYWACZ

BRAT PIŁSUDSKIEGO
Marzyciel i badacz Syberii

Od 1874 mieszkał z  Józe-
fem w Wilnie. Po śmierci matki 
w  1886 wyjechał do Petersbur-
ga na studia prawnicze. W 1887 
został wciągnięty w  zamach na 
Aleksandra III. Wśród zama-
chowców znajdował się Aleksan-
der Uljanow, brat Włodzimierza Lenina. 
Po dekonspiracji spisku Bronisław został 
skazany na karę śmierci, zamienioną na 
15 lat katorgi i  zesłanie na Sachalin. Tam 
poznał Lwa Sternberga, znanego etnografa 
i  klimatologa. W  1896 ukazał się artykuł 
Bronisława o obserwacjach klimatycznych. 
Wkrótce został wysłany z misją meteorolo-
giczną na południe wyspy, tam zetknął się 
z Ajnami. 

Jego dorobek to słowni-
ki zawierające ponad 10 tysięcy 
słów tłumaczonych z języka ainu, 
6 tysięcy z  gilackiego i  2 tysią-
ce z  orockiego oraz bogate opisy 
kultury i  obyczajów, utwory mu-
zyczne, podania i legendy, ok. 300 
fotografii.

Po wybuchu wojny rosyj-
sko-japońskiej w  1906 znalazł 
się w Japonii. Do Europy przybył 
przez Stany Zjednoczone i  za-

mieszkał w  Krakowie, chwilę potem w  Za-
kopanem. Po wybuchu I  wojny światowej 
wyjechał do Szwajcarii, włączając się w dzia-
łalność niepodległościową. W 1918 w Paryżu 
samobójczo utonął w Sekwanie. W Montmo-
rency jest jego grób. W  rywalizacji o  popu-
larność z bratem przegrał. Książkę czytamy 
jak powieść sensacyjną. Zachęcam!

 Andrzej PIĄTEK

Jerzy Dynia

W  ostatnią niedzielę 
września w  sali wi-

dowiskowej Wojewódzkie-
go Domu Kultury w  Rze-
szowie odbył się koncert 
pod hasłem „Zakochani 

w  Rzeszowie”. Zorganizowana nie po raz 
pierwszy z  inicjatywy Towarzystwa Przy-
jaciół Rzeszowa impreza miała na celu pro-
mowanie miasta poprzez muzykę, zarówno 
przez wokalistów, jak i  kompozytorów, za-
chęcając ich do tworzenia nowych piose-
nek o  dawnym i  współczesnym Rzeszowie. 
Pierwszy z  takich koncertów odbył się na 
rzeszowskim Rynku obok ratusza 18  sierp-
nia 2014 roku z okazji 70. rocznicy powstania 
województwa rzeszowskiego i  ustanowienia 
Rzeszowa miastem wojewódzkim. Kolejne 
edycje spotkań z piosenką o Rzeszowie miały 
charakter konkursu z udziałem wykonawców 
nie tylko z placówek kulturalnych Rzeszowa, 
ale też z  Jasła, Stalowej Woli, natomiast do 
wersji koncertowej powrócono w roku ubie-
głym.

W  tegorocznym koncercie, wyreżyse-
rowanym i  prowadzonym przez Andrzeja 
Szypułę, wystąpili różni wykonawcy, zarów-
no soliści, jak i  zespoły wokalne. Otworzył 
koncert zespół dziecięcy Gabcia i Przyja-
ciele z  Rzeszowa, a  zaraz po nim wystąpił 
zasłużony rzeszowski chór Cantilena UTW 
oraz Katedralny Chór Chłopięco-Męski  
Pueri Cantores Resovienses. W  gronie 
solistów wystąpili wierny tej imprezie wy-

ŚPIEWALI O RZESZOWIE

kładowca Wydziału Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Jacek Ścibor, duet Aleksan-
dra Szymańska i Jakub Piwowar z Rzeszow-
skiego Teatru Muzycznego „Olimpia”, Bar-
tłomiej Piwowar z  ZSM nr 1 w  Rzeszowie, 
Woytek Vard-Miśków, Małgorzata Boć, 
jedyna grupa spoza Rzeszowa – iwonickie 
Diamand Duo oraz działająca od 22 lat rze-
szowska grupa Dwa Balony i Ten Trzeci.

Do udziału w koncercie zaproszony rów-
nież został mieszkający obecnie poza Rzeszo-
wem, będący w dobrej formie wokalnej Arek 
Kłusowski, który zaprezentował w  nowym 
opracowaniu ludową piosenkę W  Staromie-
ściu kościół i  dla odmiany sławiącą amery-
kański stan Wirginia piosenkę Georgia on My 
Mind i swoją kompozycję stworzoną wspólnie 
z Michałem Wasilewskim Na niby. Podobnie 
było z występem chóru Pueri Cantores Reso-
vienses, który wykonał marsz obozowy z 1831 
roku Bracia do bitwy nadszedł czas oraz Bia-
ły krzyż. Kilku wykonawcom, podobnie jak 
w roku ubiegłym, towarzyszył sprawny zespół 
instrumentalny pod kierunkiem pianisty-pe-
dagoga Krzysztofa Mroziaka. 

Działająca w  Rzeszowie od roku 1996 
wokalno-instrumentalna grupa Dwa Balony 
i Ten Trzeci specjalizuje się od początku swe-
go istnienia w śpiewaniu o Rzeszowie wyłącz-
nie własnych kompozycji autorstwa Tomasza 
Sienkiewicza, śpiewającego gitarzysty, z wy-
kształcenia matematyka informatyka, który 
wraz ze swoim bratem Bohdanem, artystą 
malarzem i  też gitarzystą, od założenia sta-
nowią filary zespołu. Warto przypomnieć, 
że artystycznie uzdolnieni bracia to syno-
wie znanego przed laty z  łamów dziennika 
„Nowiny Rzeszowskie” rysownika, twórcy 
postaci Jacusia Rzeszowiaka. Zespół w swo-
im repertuarze posiada ok. 80 kompozycji, 
w  zdecydowanej większości opiewających 
z przymrużeniem oka plusy i minusy swoje-
go miasta oraz jego mieszkańców. W składzie 
kwartetu Dwa Balony występują od lat Grze-
gorz Pliś I, basista – prawnik, oraz Grze-
gorz Pliś II (przypadkowa zbieżność imion 
i  nazwisk!) – altowiolista. W  trakcie tegoż 
koncertu zespół, za wieloletnie promowanie 
w  piosenkach miasta, otrzymał na wniosek 
kapituły honorową odznakę Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa – Przyjaciel Rzeszowa, 
którą wręczył prezes TPRz Henryk Pietrzak.

Szkoda, że w  trwającym prawie dwie 
godziny koncercie zabrakło w tym roku wy-
konawców z  Rzeszowskiego Domu Kultury 
i jego filii oraz z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w  Rzeszowie, a  także zawsze świetnie 
przygotowanych w  poprzednich edycjach 
wokalistów skupionych w rzeszowskim Klu-
bie Podhalańczyka. Przecież Rzeszów jest 
miastem, które inspiruje jego mieszkańców 
do działań na różnych płaszczyznach. 

 Jerzy DYNIA

Zespół Dwa Balony i Ten Trzeci
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poświęcony urodzonemu we Lwowie, a zmar-
łemu w Warszawie poecie – powstał z okazji 
Roku Zbigniewa Herberta ustanowionego 
przez Sejm RP oraz 20. rocznicy śmierci po-
ety (28 lipca 1998). Program Wokół Herber-
ta… jest wspólną z  publicznością podróżą 
ku archetypom kulturowym wyznaczonym 
przez pojęcie smaku. Odsłania też kody po-
winowactw duchowych twórczości Baud- 
elaire’a, Szymborskiej, Baczyńskiego czy 
Hardy’ego z  Herbertem. Na chwilę zatrzy-
muje się przy Źródle Norwida. Polifonia J.S. 
Bacha i  jego Preludia, Wokaliza Wojciecha 
Kilara z filmu Dziewiąte wrota i Wokaliza op. 
34 nr 14 Rachmaninowa czy Sonata J. Hayd-
na znakomicie korespondujące z głębią poezji 
były muzycznym dopełnieniem wydarzenia. 
Wykonawcy: Dariusz Jakubowski – aktor, 
autor koncepcji, reżyseria, Katarzyna Tho-
mas – sopran, Piotr Szafraniec – fortepian.

 Tomasz BELIŃSKI

PEJZAŻE W „ŁOJCZYKÓWCE” 

15 września br. spotkanie autorskie Je-
rzego Gronkiewicza, lekarza, poety 

i bieszczadzkiego barda z Jasła, zorganizowa-
ne zostało w  „Łojczykówce”, nowej siedzibie 
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Autor 
przywiózł książkę Bieszczady na gitarę i czte-
ry pory roku oraz szereg innych wydawnictw, 
m.in. antologie, ale także publikacje poświę-
cone dzieciom. Anita Róg i  Aleksandra Ko-
ściela przedstawiły wybrane wiersze z prezen-
towanej publikacji, a sam autor z żoną Beatą 
oryginalny program słowno-muzyczny. Za-
chwycił interpretacjami własnych piosenek, 
ale także zabawnymi dialogami lirycznymi 
z żoną. Opowiedział o swojej drodze twórczej, 
a także o powrocie do natury. 

 Zbigniew MICHALSKI

LITERACKI CZWARTEK

Według pomysłu Barbary Augustyn 
Mieleckie Towarzystwo Literackie 

zapoczątkowało 20 września br. cykl „Lite-
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KARTKI Z PAWLACZA (60)Stanisław Dłuski

Głoszę pochwałę Czytel-
nika, każdego Czytel-

nika, a w szczególności po-
ezji. Wiersz to tylko zadru-
kowany papier lub wrzuco-
ny w sieć tekst. To Czytelnik 
stwarza, daje życie poezji 
swoją wrażliwością, inteli-

gencją, wyobraźnią. Książka bez Czytelnika jest 
tylko martwym przedmiotem. Czytelnik tekstom 
daje prawdziwe życie. Zgadzam się z Czesławem 
Miłoszem, że poeta nie powinien skazywać nas 
na „męki wyższego rzędu”, tekst powinien być jak 
wyciągnięta ręka, zapraszająca do dialogu. Jest 
w tym jakaś komunia, głęboka i  intymna więź, 
dlatego z wiekiem inaczej czytamy, przybywa lek-
tur, wzlotów i upadków, doświadczeń, które nas 
zmieniają, czynią innymi ludźmi. I ludzie, z któ-
rymi obcujemy, też nas zmieniają. Każdy staje 
wobec „sytuacji granicznych”. Musi się zmierzyć 
z górą niemożliwości i morzem istnienia. I teraz 

nagły przeskok, jak pisał Wyspiański: „pospoli-
tość skrzeczy”.

Ostatnio głośno o filmie Wojtka Smarzow-
skiego (pochodzi z  konserwatywnego Podkarpa-
cia, teraz ateista) „Kler” – nagroda dziennikarzy 
i  publiczności na festiwalu w  Gdyni. Nie dziwi 
mnie jego popularność, bo wpisuje się w  głośne 
ostatnio skandale pedofilskie w  Kościele, ale też 
w  szerszą antyklerykalną falę, która płynie nie-
uchronnie do nas z Zachodu, a związana jest też 
z popularnymi „marszami równości”; laicyzacją 
życia, zanikiem „uczuć metafizycznych”. Mnie 
jednak sam temat nie szokuje, spodziewałem się, 
że zostanie w kinie podjęty, bo popularne tabloidy 
od dawna o tym się rozpisują. Zastanawia mnie 
jednak estetyka i język filmowy, bo można wszyst-
kie filmy tego reżysera, łącznie z najlepszą chyba 
„Różą”, streścić w kilku hasłach: szok – skandal 
– przemoc – gwałt – pijaństwo. Smarzowski ma 
ucho socjologa i uważnie obserwuje rzeczywistość, 
wie, czego ludzie oczekują, co się po prostu „sprze-

da”. Minęły czasy kina artystycznego, poetyc-
kiego, wysmakowanego, które pokazywało całą 
złożoność człowieka czy świata, gdzieś zniknęła 
„tajemnica”, dzisiaj można powiedzieć (od kiedy?) 
wszystko jest na sprzedaż, całą intymność ludz-
kich relacji zabrała nam pornografia, tabloidy, 
Internet, gry komputerowe, telewizja, teraz kino 
czy teatr starają się nadrobić zaległości. Lubimy 
w  kinie mocne efekty i  ostry język, wydawało 
się, że po skandalicznych „Psach” Pasikowskiego 
nic nas już nie zaskoczy, a jednak, jedna ze sta-
cji zachodnich wyprodukowała film o  seryjnych 
mordercach; mam jedno pytanie, czy coś zostało 
jeszcze do zniszczenia, do zgwałcenia, jakie świę-
tości, jakie wartości? Ale ja jestem katastrofistą, 
do czego otwarcie się przyznaję i po latach depresji 
szukam ukojenia w liryce pejzażu. Pewnie głodni 
jesteście „Kleru”, z myślą, dobrze, że „czarnym” 
dowalą. Ach ta nasza miłość bliźniego… Pewien 
poeta pisał, że na końcu tylko „skowyt”.

22.09.2018

SYRENY Z CAT ISLAND

8 września br. odbyło się w  Mielcu 14. 
spotkanie literackie w  Cukierni u  Bo-

rowskiej przy al. Nie-
podległości 5, zor-
ganizowane przez 
działającą od półtora 
roku Mielecką Grupę 
Niezrzeszonych Proza-
ików. Stowarzyszenie 
to promuje twórczość 
prozatorską mielec-
kich autorów. Tym 
razem czytano w obec-
ności autora, Edwarda 
Guziakiewicza, jego 
Syreny z  Cat Island, 
mikropowieść science 
fiction z tomu Przyloty 
na Ziemię. Utwór ten 
przenosi uwagę czytel-
nika na Bahamy i  do 
Miami na Florydzie. 
Pierwsze dwa rozdzia-
ły Syren przeczytały 
lektorki, potem odbyła się dyskusja, a  spo-
tkanie ubarwił zespół wokalny Senior Show 
(Maria Sowińska, Magdalena Kriger-Betleja, 
Elżbieta Plata). MGNP stworzyła i prowadzi 
Halina Liberadzka-Kozak, mielecka ani-
matorka kultury. Stowarzyszenie rozwinęło 
skrzydła i  przyciąga osoby zainteresowane 
działalnością artystyczną.

 H. L.-K.

OGRODY POETÓW

Kolejna, 19. już edycja Przemyskiego Fe-
stiwalu Poezji „Ogrody poetów” została 

otwarta 23 września br. na zamkowej scenie 
przez dyrektor Przemyskiego Centrum Kul-
tury i  Nauki Zamek Renatę Nowakowską, 
a  zainaugurował ją spektakl słowno-mu-
zyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi 
zwanemu „poetą kultury”. Autorski projekt 
Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo 
sztuczny miód Dariusza Jakubowskiego – 

rackie czwartki” – spotkania twórców MTL 
z uczniami szkół średnich, które odtąd będą 
odbywać się systematycznie, w  każdy trze-
ci czwartek miesiąca przy Mickiewicza 2/6 
w  „Łojczykówce”. Podczas niecodziennej 
lekcji języka polskiego uczniowie dwóch 
klas Zespołu Szkół im. prof. Janusza Grosz-
kowskiego w Mielcu spotkali się z poetą Wi-
toldem Zaborniakiem, autorem tomików 
poezji Piętno umęczonej ziemi (2012) i Chia-
roscuro (2015). Uczniom towarzyszyły polo-
nistki Halina Bednarz i Lucyna Maryniak. 

 Zbigniew MICHALSKI

SPOTKANIA Z CZYTELNIKAMI

26 września odbyło się w Borzęcinie spo-
tkanie autorskie Mirosława Osow-

skiego promujące twórczość pisarza i  jego 
drogę życiową. Towarzyszyła temu wystawa 
jego książek. Organizatorem była Elżbieta 
Kwaśniewska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Czytelnicy wysłuchali wspomnień 
gościa, którego twórczość jest nierozerwalnie 
związana z jego życiem i w wielu miejscach ma 
charakter autobiograficzny, a pisarz w książ-
kach jest świadkiem swej epoki. Najbardziej 
jest to widoczne w Sadze rodu Oryszów opo-
wiadającej dzieje jego rodziny osadzonej na 
ziemi łęczyckiej od ponad półtora wieku. 
Wcześniej w tym roku pisarz odwiedził Jast-
kowice, Kamień oraz spotkał się ze swoimi 
czytelnikami w Stalowej Woli, gdzie mieszka.

 Andrzej OSIŃSKI

Panorama literacka Podkarpacia

Edward Guziakiewicz

Mirosław Osowski
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Zdzisława Górska 

Andrzej Szypuła 

Urodziła się i  mieszka w  Strzyżowie. Po-
etka, pisarka, malarka, autorka licznych 

felietonów i  esejów, laureatka Złotego Pióra 
(2006 i  2011). Wydała 11 tomików wierszy, 
w przygotowaniu dwa kolejne. Jest członkiem 
ZLP od roku 2003, należy także do Polish 
American Poets Academy w Wellington N.J.

Artysta muzyk, dyrygent, kompozy-
tor, pedagog, poeta. Wydał 4 tomiki 

wierszy: Białe tulipany (2015), Srebrny sen 
(2016), Wielki Wóz (2017), Dobre anioły 
(2018). 

Ostatni dzień lata

Dzień otula słońcem, roztkliwia
Smagliczka odurzeniem zapachu
snuje się przy ziemi
Lato jeszcze ciepłe, zwija się
w kłębek jak usypiający kot
ale trwa
Odejdzie niepostrzeżenie 
i bez pożegnania
jak wiele marzeń niespełnionych
i kartka z wakacji, której nie wysłał
nikt
Ostatni dmuchawiec nadziei
chciałby doczekać następnego
lata
Mnie zostaje policzyć chmury
rozwichrzone wiatrem
i spadające serca z lipowych
drzew

  10.09.2017

Zostańmy

Zostańmy w wierszach 
na zawsze
Na orbitach wiecznego 
rytmu niebieskich 
ciał
Na drgających niecierpliwie 
ekranach
Zapiszemy myśli skryte 
ukryjemy ogień
Będziemy patrzeć na wieczne 
niespełnienie
Na gasnącą pochodnię 
i dym z kadzideł 

 08.06.2013

zwątpienia

czasem niosę cały ciężar 
świata
czuję się w gorączce
rozpalonych do czerwoności
liści
kiedy odchodzą
wraz z jesienią

często ustaję w drodze
nie nadążam
szukam odniesienia
dla słabnącej nadziei
czasem znajduję słowo
jak dotyk
trzeba mi słów wiatru
pieszczot brzozy
pełnego dzbana słońca
nad głową
bo liście i ludzie
zamiast ptaków odfruwają
w wymiar dla nas 
nieodgadniony

 26.01.2014
 

 ***
gdy pustka wokół
są jeszcze
dobre anioły

płaczą
proszą Boga
o miłosierdzie

gdy brak nam sił
na cichą modlitwę
za pogubionych 

czasami
są ostatnią nadzieją
ucieczką grzesznych

balsamem duszy
nadzieją wytrwania
sensem pocieszenia

 ***
zostawiłem wyblakłe cienie
niczym plamy na słońcu
nieme znaki przeszłości
na ciche zapomnienie

przecież jeszcze przyjdziesz
nim białe sny
otulą moje oczekiwania 
srebrnym niespełnieniem

wystarczy że jesteś
za bladym horyzontem
umęczonego świata 
modlitwą ciszy 

***
gdzie jesteś
nie mogę cię odnaleźć
w zabłąkanych oczach
innych ludzi

jeszcze zielenią
kołyszę nasze sny
nim mnie odnajdzie
zła noc

już nie odejdę
na wyspy szczęśliwe
bez tych zamyśleń
wytęsknionych

pieśnią bez słów
zamierającą w oddali
cichym pasażem 
schodzącym do głębi

***

nawet gdy jesteś
za siatką pajęczyn
oddzielającą
tamte chwile
od niewiadomych zdarzeń

widzę
myślą tajemną
jak przychodzisz do mnie
niepewnym spojrzeniem
dotykasz moich snów

które 
przy księżycu
twoim natchnieniem
włóczą się po parku
pełne srebrnych łez
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Czesław Piotr Kondraciuk Regina Nachacz Dawid Rzeszutek

Do serca
Danusi Lubeckiej

Takie jesteś malutkie,
a tak wiele możesz,
trudno ciebie zrozumieć,
gdy mocno się tłuczesz,
trzymasz ludzkie istnienie
w ogromnej pokorze,
codziennej troskliwości
nieustannie uczysz.

Od ciebie wielka miłość
i przyjaźń zależy,
potrafisz topić lody 
i zacietrzewienia,
nie da się twej wielkości
żadną miarą zmierzyć,
choć próbują to czynić
wszystkie pokolenia.

A kiedy już przestaniesz 
do drzwi życia pukać,
zamilkniesz jak głos ptaka,
którego coś spłoszy,
na próżno w twojej ciszy
dróg istnienia szukać,
ale można podążać
za twych rytmów głosem

 Rzeszów, 12 września 2018 r.

Zachód
Jadwidze Kawie 

Dzień się dopala,
w marzeniach ulata,
kula ognista
w horyzont zapada,
miłość motyla
zadurzona w kwiatach
sny kolorowe 
listkom zapowiada.

I tylko derkacz
ukryty gdzieś w dali
swym krzykiem żegna
zachodzące słońce.
Ja wciąż próbuję 
tamten czas ocalić –
dotyk stóp bosych
na wilgotnej łące...

 Rzeszów, wrzesień 2018 r.

Powrót z cmentarza
 
Nową Wieś przecięła autostrada
Szalone auta pędzą na zachód
W opuszczonych domach wicher gada
Podnosi szare tumany piachu
 
Na podwórkach ruiny i chaszcze
Stodoły z dziurawymi dachami
Bezpańskiego kota nikt nie głaszcze
Śliwkowy sad dusze przodków mami
 
Zacina deszcz, szumią samochody
Okna ciemne, światło księżyc snuje
Stara studnia, miejsce spotkań młodych
W ogrodach mokną cmentarne tuje
 
Odeszły znoje, marzenia, życie
Dzieciństwo, młodość, piękne wspomnienia
Do miasta, daleko za granicę – 
Polały się łzy na do widzenia...
 
Pod kapliczką malutką i modrą
Stojąc z wiarą pod parasolami
Wiejskie kobiety szczerze się modlą
Na Różańcu do Cudownej Pani!
 
 

Pod dachem
 
Na perskim dywanie
Wymarzone spanie
Miło, czysto, sucho
Koc, kołdra z poduchą
Zwinięte w kąciku
Nad ranem, po cichu
 
Na królewskim łożu
Stary człowiek marzy
Śni o kuchni ciepłej
I pachnącym chlebie
Kawie na obrusie
W turkusowe róże
 
Na śmietnik przyjazny
Spoglądają gwiazdy
Anioł bajki plecie
Wierny kumpel przecież –
Wszyscy święci w niebie
Modlą się za ciebie!
 

Niuanse ze spektaklu  
– Jesień

Teatr Natury  
Akt trzeci – Jesień.  
Kurtynę podniesiono.

Garstka ptaszków jesiennych;  
pismaków, gryzipiórków,  
pisze gazety na liściach. 
Mottem: Jeszcze Zieleń nie zginęła!

Razem z liśćmi ginącymi  
w kolorach czerwieni i żółci  
przepadają newsy spisane  
atramentem ze światła gwiazd.

A Róże w pierwszych rzędach  
teatru bliskiego fiasko...  
Klaszczą, czerwieniąc się,  
jak gdyby sobie biły brawo.

Ostre maniery krwistych dam  
kują w zdradzieckie kolory foteli.  
A włosy ich falują przez krzyki, a 
oddechy przeszłości są alkoholowe.

Słońce raz uderzy jak tytan  
a raz się schowa za kurtynę,  
ściemniając, że go nie widać.  
Najciemniej jest pod słońcem...

Schowane za kotarę płaszczy się  
przed reżyserem, mruga i mizdrzy się  
jak modelka tryskając pustką,  
buzią modelowaną przez specjalistów.

Teatr przedstawia spektakl Jesieni.  
Czy to nie fatamorgana, że  
wszyscy aktorzy są tacy ludzcy? 
Na pewno natura była pierwsza!

Przyjęty do Związku Lite-
ratów Polskich w  1992  r. 

Autor tomików Kojarzenie 
snu (1967), Kare konie (1971), 
Przepustka do słońca (1990), 
Nie zamykajcie drzwi (1990), 
Fraszkostrada (1991), Słonecz-
ny koncert (1992), Modlitwa 
ostów (1993), Wybór wierszy 
(1994), Spowiedź (1999), Ślady 
serdeczne (1999), Różańce cza-
su (2003), Lotne ptaki (2015), 
Próba spojrzenia (2018).

Publikuje wiersze w  gazetach, zbio-
rach i Internecie. Lubi pisać dla dzie-

ci wierszyki, piosenki i bajeczki. 
Urodził się 15 października 1988 r. 

w Mielcu. Pisze też pod pseudoni-
mem Marionell Moriell. Lubi mroczne, 
egzystencjalne klimaty, jednak nie uni-
ka w poezji barwnych, optymistycznych 
obrazów. Laureat ogólnopolskiego kon-
kursu „Na skrzydłach Dedala” w Mielcu.
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Zofia Stopińska

W ostatni piątek 
września Fil-

harmonia Podkarpacka 
im. Artura Malawskiego 
w  Rzeszowie zainauguro-
wała 64. sezon artystyczny. 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkar-
packiej wystąpiła pod batutą Massimiliano 
Caldiego, a  solistami byli: Agata Kielar-
-Długosz i Łukasz Długosz – znakomici pol-
scy fleciści. Ramy programu stanowiły utwo-
ry polskich kompozytorów: Toccata z  Suity 
na orkiestrę op. 10 Bolesława Szabelskiego 
oraz Orawa i Suita z filmu Pan Tadeusz Woj-
ciecha Kilara. Środkowe ogniwo wypełniły 
dwa utwory z udziałem solistów: Marsz cel-
tycki Briana Boru oraz Koncert na dwa flety 
i  orkiestrę d-moll Franciszka Dopplera. Ten 
sam program został wykonany w  czwartek 
(27 września) w  Sanockim Domu Kultury 
w ramach Festiwalu im. Adama Didura. 

 Zarówno w Rzeszowie, jak i Sanoku sale 
wypełnione były publicznością, która bardzo 
długo i gorąco oklaskiwała znakomite wyko-
nania artystów.

Łukasz Długosz: Bardzo miło mi było 
gościć po długiej, bo dwunastoletniej prze-
rwie, na estradzie Filharmonii Podkarpac-
kiej. Pamiętając jeszcze dawne czasy i wygląd 
filharmonii, bardzo się cieszę, że tak dużo się 
zmieniło, artyści mają wspaniałe warunki do 
pracy. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezen-
tować wspaniały, wymagający, wirtuozow-
ski koncert Franciszka Dopplera. Mówiąc to, 
specjalnie podkreślam imię kompozytora, bo 
Franciszek Doppler tak naprawdę był Pola-
kiem urodzonym we Lwowie, a później z racji 
tego, że działał na terenach dzisiejszej Austrii 
i Węgier, traktowany jest przez tamtejsze śro-
dowiska jako ich kompozytor – Węgrzy nawet 
stworzyli Instytut Franza Dopplera. Chcemy, 
aby melomani wiedzieli o jego polskich korze-
niach. Trzeba podkreślić, że polskie frazy sły-
chać w jego operach i utworach instrumental-
nych, pomimo że jest także dużo odniesień do 
muzyki cygańskiej w jego twórczości. Doppler 
był wirtuozem najwyższej klasy, porównywać 
go można z Paganinim, Wieniawskim i z Lisz-
tem, któremu opracował na orkiestrę sześć jego 
rapsodii węgierskich.

Agata Kielar-Długosz: Mamy w progra-
mie jeszcze Marsz celtycki Briana Boru, a spo-
dziewając się, że koncert będzie się podobał, 
przygotowaliśmy niespodziankę, bo bardzo 
lubimy nagradzać publiczność za długie okla-
ski utworem na bis. 

 Prawdę mówiąc, nie pamiętam Pani kon-
certu w Filharmonii Podkarpackiej, a od lat 
śledzę jej działalność – chyba, że coś prze-
oczyłam?

A.K.-D. Niczego pani nie przeoczyła, ni-
gdy do tej pory nie występowałam na tej estra-
dzie. Dokładnie 20 lat temu, kiedy kończyłam 
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Dawid Rzeszutek GORĄCO OKLASKIWANI 
Rozmowa z Agatą Kielar-Długosz i Łukaszem Długoszem, znakomitymi polskimi flecistami

Szkołę Muzyczną II stopnia w Sanoku, miałam 
wystąpić na koncercie dyplomantów, ale ni-
gdzie nie znaleziono głosów orkiestrowych do 
zaproponowanego przeze mnie utworu i  nic 
z  występu nie wyszło. Później wielokrotnie 
mąż rozmawiał na temat terminów koncertów, 
ale zawsze trudno było znaleźć dogodny czas 
i dlatego Filharmonia Podkarpacka jest ostat-
nią w Polsce, gdzie debiutuję.

Ł.D. Ta sytuacja jest efektem naszego 
ciągłego zabiegania, bo to był nasz trzynasty 
koncert we wrześniu, byliśmy już z  recitalem 
w  Hiszpanii, Francji, występowałem w  Za-
kopanem z  Krzysztofem Pendereckim i  na 
Zamku Królewskim w  Warszawie. Wspólnie 
zagraliśmy projekt z utworami Romana Pale-
stra i  Andrzeja Panufnika. Przygotowaliśmy 
się do listopadowego nagrania z  filharmoni-
kami z Łomży. Prawykonaliśmy nowy koncert 
w  Gdyni oraz dwa utwory kameralne w  Fil-
harmonii Olsztyńskiej. Mieliśmy wystąpić 
w  Filharmonii Podkarpackiej trzy lata temu, 
ale w tym samym terminie zostaliśmy zapro-
szeni przez maestro Krzysztofa Pendereckiego 
do wykonania jego koncertu i dzięki życzliwo-
ści prof. Marty Wierzbieniec – dyrektor Fil-
harmonii Podkarpackiej udało się ten termin 
przesunąć na uroczystą inaugurację sezonu ar-
tystycznego 2018/2019. Bardzo się z tego faktu 
cieszymy, bo występ na inauguracji dla każde-
go artysty jest wyjątkowy. 

 Gorąco przyjęty koncert w Sanoku był 
także wyjątkowy – szczególnie dla Pani Aga-
ty, bo to przecież Pani rodzinne miasto.

A.K.-D. Cieszę się, bo na Festiwalu im. 
Adama Didura występowałam 10 lat temu 
z koncertem kameralnym, a tym razem wystą-
piliśmy z orkiestrą i było to bardzo miłe wyda-
rzenie. Na sali widziałam nie tylko rodzinę, ale 
też wielu znajomych.

 Mają Państwo ogromny repertuar, który 
ciągle się powiększa, a wiele nowych utwo-
rów powstaje z myślą o Was.

Ł.D. Cieszymy się bardzo, że nasza gra 
inspiruje i nasz repertuar poszerza się o nowe 
pozycje najwybitniejszych kompozytorów, 
w tym polskich, którzy z coraz większym en-
tuzjazmem podchodzą do fletu i jego brzmie-

nia. Dzięki konsekwentnej promocji tego in-
strumentu i wielu nagród, które otrzymaliśmy. 
W tym roku otrzymałem prestiżową nagrodę 
„Orfeusza” oraz nominację do „Fryderyka” 
i „Koryfeusza”, a  to świadczy, że flet jest bar-
dzo ważnym instrumentem solowym i chcemy 
udowodnić to zarówno odbiorcom muzyki, jak 
i kompozytorom. Na tym instrumencie można 
pokazać emocje, ale wymaga to maestrii. Nie-
długo będziemy zaszczyceni nowymi koncer-
tami: Pawła Szymańskiego, Eugeniusz Knapi-
ka, Marty Ptaszyńskiej i  Joanny Bruzdowicz. 
Po koncercie wieńczącym wspaniały Festiwal 
„Muzyka na szczytach” w  Zakopanem prof. 
Penderecki podszedł do mnie i powiedział, że 
jeszcze takiego flecisty na świecie nie słyszał 
i musi napisać dla nas koncert podwójny – na 
flet, flet altowy i orkiestrę. Mamy nadzieję, że 
niedługo ten koncert powstanie i  będziemy 
mogli wykonać go po raz pierwszy, a  potem 
włączyć do repertuaru i grać go na całym świe-
cie. Mamy nadzieję, że wykonamy to dzieło 
również w Filharmonii Podkarpackiej. 

A.K.-D. Niedługo w  Filharmonii Kra-
kowskiej wykonamy dedykowany nam Kon-
cert podwójny Pawła Mykietyna. Bardzo ce-
nimy i lubimy tego kompozytora – zawodowo 
i prywatnie, stąd bardzo się cieszymy, że mamy 
w repertuarze dwa jego koncerty i Kołysankę.

 Niedawno zachwycałam się Pani płyta-
mi: Vive la Paris z utworami kompozytorów 
francuskich oraz For Yoy, Anne–Lill z muzy-
ką polską.

A.K.-D. Otrzymałam wiele sygnałów, 
że płyta z  utworami francuskimi bardzo się 
podoba, przede wszystkim dzięki różnorod-
nemu repertuarowi i  chętnie po nią sięgają 
nawet mniej zaawansowani melomani. Dru-
ga płyta, która ukazała się w maju tego roku, 
zawiera utwory kameralne na flet i  fortepian 
kompozytorów polskich XX wieku, którą na-
grałam z  pianistą Andrzejem Jungiewiczem, 
także mnie bardzo cieszy. Pomimo że zawiera 
utwory trudniejsze w odbiorze, melomani się-
gają po nią chętnie, a jeden z krytyków napisał, 
że jest to jedna z najlepszych płyt kameralnych 
ostatniej dekady. Bardzo mnie to cieszy, bo są 
na niej również światowe prawykonania fono-
graficzne. Po raz pierwszy zostały utrwalone 
utwory kameralne Krzysztofa Pendereckiego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego i  Piotra Per-
kowskiego. Często też słyszę te utwory na an-
tenach radiowych, co także jest powodem do 
satysfakcji i radości. Niebawem zabieram się za 
projekt płytowy z muzyką napisaną dla mnie 
na flet i harfę.

Ł.D. To najlepiej świadczy, że nie ma 
trudnej czy łatwej muzyki. Jest muzyka dobra 
lub zła i dobrze albo źle wykonana. Cieszymy 
się, że w  Rzeszowie i  Sanoku wykonaliśmy 
z filharmonikami podkarpackimi bardzo do-
bry projekt i mamy nadzieję na dalszą owocną 
współpracę.

  Zofia STOPIŃSKA

Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz
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Ryszard Zatorski

Tegoroczna ósma już 
edycja festiwalu Źró-

dła Pamięci: Szajna – Gro-
towski – Kantor inauguro-
wana była w Teatrze Maska 
15. wystawą plastyczną 
Małopolskiej Kolekcji 

Sztuki Współczesnej, drugą zaś część zbio-
rów eksponowano w DagArt Galerie w Mil-
lenium Hall, natomiast instalacja plastyczna 
„Home” Marty Deskur, umocowana w prze-
strzeniach najnowszego obiektu Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, będzie prezentowana 
długoterminowo jako swoiste theatrum, jak 
to określili autorzy tego wydarzenia. W tej-
że uczelni odbył się także jeden z  wielu pa-
neli dyskusyjnych, moderowanych przez dr 
Annę Jamrozek-Sowę, poświęcony pracy 
badawczej niedawno zmarłego prof. Zbignie-
wa Osińskiego, znawcy sztuki Grotowskie-
go i  uczestnika wszystkich wcześniejszych 
festiwali. Dyrektor artystyczna festiwalu 
Aneta Adamska, aktorka, reżyser, twórczyni 
i dyrektor Teatru Przedmieście, która przed 
ośmiu laty wymyśliła tę imprezę, publicznie 
akcentowała, jak ważna i  pomocna była dla 
niej współpraca z  profesorem Osińskim, jej 
profesorem z czasów, gdy studiowała w Kra-
kowie na UJ. Tych poszerzających teatralny 
wymiar festiwalu dopełnień było więcej, jak 
m.in. dyskusje w Masce z aktorami i twórca-
mi po spektaklach, które ze znawstwem pro-
wadził red. Adam Głaczyński.

Ale oczywiście sednem owej pięcio-
dniowej uczty teatralnej od 26 do 30 wrześ- 
nia br. były spektakle. W  roli organizatora 
festiwalu po raz kolejny wystąpił Teatr Ma-
ska z  jego dyrektor naczelną Moniką Szelą 
i  artystycznym szefem Jackiem Popławskim 
oraz partnersko Teatr Przedmieście z  ul. 
Reformackiej 4 Anety Adamskiej. Ta edycja 
miała być chyba z  definicji lżejsza w  prze-
kazie, z  romantycznym przesłaniem. Choć 
można było odnieść wrażenie, że była to 
raczej romantyka o niezwykle głębokich bi-
blijnych akcentach, a w przypadku Requiem 
krakowskiego Teatru Barakah czy koncertu 
Anhelli. Oratorium Teatru ZAR szczegól-
nie. Ale to były wręcz muzyczne perły tego 
gatunku, z wykorzystaniem ludzkich głosów 

TEATRALNE ŹRÓDŁA
Romantyka sceniczna festiwalu

jako najwspanialszego instrumentu. Anhelli 
w  tytule koncertu, przygotowanego kunsz-
townie przez Jarosława Freta i  z  jego udzia-
łem aktorskim, owszem, hołduje w przenośni 
romantyka Słowackiego, ale są to przecież re-
miniscencje własnych przeżyć artystów tego 
teatru z różnych podróży do Gruzji, Bułgarii, 
Grecji, na Sycylię i Korsykę. Są to wzruszenia 
opowiedziane tym oratoryjnym brzmieniem 
wielogłosowym zasłyszanych pradawnych 
pieśni liturgicznych z  różnych, zwłaszcza 
wschodnich i  południowych kultur. Dopeł-
nieniem zaś, ba, jakby artystycznym wykła-
dem o  muzyce, stała się metaforyczna roz-
mowa Glenna Goulda z  mistrzem Bachem 
o  kunszcie tej sztuki, a  wszystko w  sceno-
graficznej nadnaturalności tego scenicznego 
fortepianu i wielkiej marionety, którą twórca 
widowiska Gould – Wariacje Adam Wal-
ny animuje, „grając” na tym instrumencie. 
Także spinające jak klamra dwa przekazy – 
Faust rzeszowskiego Teatru Przedmieście na 
początku i  kończący festiwal spektakl Dom 
widzących ducha zakopiańskiego Teatru 
im. Stanisława Witkiewicza – mają w swym 
przesłaniu motyw nawiązujący do ideowych 
wartości religijnych. W  Fauście pragnienie 
zła przegrywa z dobrem zawsze zwycięskim, 
nawrócony bohater ukorzony wymownie 
leży krzyżem w końcowej scenie. A Isus za-
kopiańczyków jakby z klimatów Bułhakowa 
czy Jesienina, pragnący dobra, kończy w po-
niżeniu bity i  szargany, wedle powtarzanej 
przez jednego z bohaterów zasady, że jedynie 
złem można zniszczyć zło. Złem jest przesy-
cony świat współczesny. Artyści to podkreś- 
lają symbolami. Ten wciągający widza i  po-
rywający akcją spektakl Agaty Biziuk urze-
ka też przemyślanym układem scenicznym 
zamkniętym kostiumowo i  scenograficznie 
w jakimś niby szpitalu dla obłąkanych, z ciąg- 
le jedynym wskazicielem dobra, jakim jawi 
się Isus. Ciekawie są punktowane i  oddzie-
lane chórem poszczególne sekwencje, ni-
czym w  starogreckiej tragedii, budowanym 
na muzycznej kanwie i z muzykami w tle na 
żywo grającymi. Wytrawni aktorzy teatru 
zakopiańskiego, stworzonego przez Andrze-
ja Dziuka, zapraszani wciąż przez Anetę 
Adamską nie tylko na Źródła, są kolejną bli-
ską nam tutaj sceną.

A  w  maleńkiej ciągle, niestety, prze-
strzeni Teatru Przedmieście wielka 
artystka słowa Irena Jun urzekała 
nim i aktorskim kunsztem w mono-
dramie Matka Makryna, który sięgał 
do poematu Słowackiego i  opisów 
Dehnela o samozwańczej zakonnicy. 
I uwiodła nas artystka, jak jej boha-
terka, opowieściami niebywałymi, 
których najwięksi polscy wieszczo-
wie romantyczni z  czcią i  atencją 
słuchali, a nawet sam papież. Tamże 
teatr Anety wspomnianym Faustem 
w  jej reżyserii, w  którym wszyscy, 
poczynając od Macieja Szukały, od-

twórcy roli tytułowej, stworzyli ciekawy kli-
mat filozoficzno-ludyczny, budowany żywą 
muzyką akordeonisty Jakuba Adamskiego. 
Twórczyni sięgnęła jak Szajna do utworu 
Goethego i  jak Grotowski do dramatu Mar-
lowe’a, ale i  do dzienniczka siostry Fausty-
ny oraz dodała polskie obrazki odpustowe 
z własnej pamięci i wyobraźni. Może dlatego 
spełnienie fizyczne wielkiej miłości musiało 
być tak okrutnie, po katolicku, napiętnowane 
jako grzech niebywały, za który Małgorzata 
(Kinga Waleń) musiała cierpieć poniżona. 
Jak zawsze, sama Aneta Adamska, ale i Paweł 
Sroka oraz znana artystka Elżbieta Winiar-
ska byli przedni w swych aktorskich wciele-
niach. W innym spektaklu w tym miejscu – 
Plan lekcji Teatru A3 Dariusza Skibińskiego 
– kantorowskim w formie i bardzo świeckim 
w treści – wykonawcy prawie bez słów bawią 
i wciągają w to widownię obrazkami i scen-
kami jak ze szkolnych wspomnień. Parafra-
zując Kantora, można rzec, że była to bardzo 
„żywa klasa”.

I na koniec przedstawienie, które inau-
gurowało festiwal – Zemsta przygotowana 
reżysersko przez Pawła Aignera z  zespołem 
aktorskim Teatru Maska. Pyszne widowisko, 
które nie mąci treści arcydzieła komediowe-
go Fredry, nie udziwnia, ale wyłuskuje i pod-
kreśla wszystkie najciekawsze, ponadczaso-
we w  wymowie sceny, akcentuje śpiewnymi 
chórkami, wprowadza też rozmowy rapowo 
śpiewane, jak ta z  pisaniem listu pomiędzy 
Cześnikiem (rewelacyjnie stworzony przez 
Roberta Luszowskiego), a  Dyndalskim (Ka-
mil Dobrowolski). Przebojowy, acz nieprze-
szarżowany Papkin (Henryk Hryniewicki), 
gdy strzela i  zdaje się żyrandol leci nam na 
głowy, to w  interakcji krzyk przestrachu 
z widowni jeszcze wzmocnił ten efekt. Pełno 
bijatyk na szable, szamotania, ruch bez prze-
rwy. Znakomicie kreowane także role Klary 
(Malwina Kajetańczyk), Podstoliny (Anna 
Kukułowicz), Wacława (Maciej Owczarek), 
Mularza (Tomasz Kuliberda) i oczywiście Re-
jenta (Bogusław Michałek). A wszystko sce-
nograficznie przez Magdalenę Gajewską do-
pasowane i muzycznie oprawione przez To-
masza Lewandowskiego. Żywo i  współcześ- 
nie wybrzmiało to premierowe widowisko 
i  niezwykle aktualnie do polskiej rzeczywi-
stości, zwłaszcza przedwyborczej. Po końco-
wych słowach o  zgodzie, gdy to wtedy Bóg 
rękę poda – Aigner nie kończy przedstawie-
nia, ale rzuca bohaterów na chwilę jeszcze raz 
w kolejny wir walki o wszystko. Jak w życiu.

 Ryszard ZATORSKI

Irena Jun

Teatr Maska – „Zemsta”

Fo
t. 

Je
rz

y 
D

ow
gi

ał
ło

 (2
)



15

Październik 2018, nr 10 (156) Rok XIV

Jerzy Dynia

Tegoroczne lato upły-
wało pod znakiem 

wielu muzycznych imprez. 
Dominowały organizowa-
ne na terenie województwa 
podkarpackiego koncerty 
plenerowe, gromadzące 

przede wszystkim wielu fanów spod zna-
ku rocka. Ale nadeszła jesień i  zmienił się 
charakter obcowania z muzyką. Koncertem 
w  dniu 18 września br. w  Klubie Bohema 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
zainaugurowana została Podkarpacka Jesień 
Jazzowa organizowana po raz czwarty pod 
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Piotr Rędziniak

W rzeszowskim BWA 
prezentujemy wy-

stawę plakatów Wiesława 
Grzegorczyka, jednego 
z  najbardziej wziętych 
i znanych artystów plakaci-
stów w Rzeszowie, o sławie 

ogólnopolskiej, a  nawet międzynarodowej. 
Artysta urodzony w 1965 roku w Rzeszowie 
– grafik projektant, nauczyciel akademicki, 
absolwent krakowskich uczelni – Akademii 
Medycznej (1990) i  Akademii Sztuk Pięk-
nych (1995). Pracuje na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, jest kierownikiem 
Zakładu Grafiki Projektowej i Multimediów.

Każdy rzeszowianin spotkał się z  jego 
plakatami, najbardziej zapamiętane to plakat 
z  okazji święta 3 Maja – proklamacji kon-
stytucji Rzeczypospolitej czy Muzycznego 
Festiwalu w Łańcucie. Wszystkich plakatów 
zaprojektował ponad sto, wiele znaków gra-
ficznych, okładek książek i czasopism. Intere-
suje się historią, dawną sztuką i rzemiosłem 
artystycznym, zabytkami, także (a  może 
przede wszystkim) tymi z  drugiej połowy 
XIX i pierwszej XX wieku, ich ochroną i rato-
waniem. Stąd też zajmuje się heraldyką, we-
ksylologią i medalierstwem. To zamiłowanie 
do historii (swoisty współczesny klasycyzm) 
przejawia się wyraźnie w  pracach Wiesława 
Grzegorczyka. Chętnie podejmowane tematy 
nawiązują, wręcz czerpane są, z tradycji i hi-
storii Polski. Nostalgiczne plakaty Hommage 
a Chopin, Kraków albo wyrazisty plakat Mu-
zeum Kresów potwierdzają jedynie tę tezę. 

Wiesław Grzegorczyk swoje prace pre-
zentował na 27 wystawach indywidualnych 
i ok. 250 zbiorowych w 40 krajach. Od 1995 
roku brał udział w  większości najważniej-
szych międzynarodowych i krajowych prze-
glądów plakatu. Jest laureatem 28 nagród 

ALFABETEM SYMBOLI I ZNAKÓW
Plakaty Wiesława Grzegorczyka

i wyróżnień, w tym IV nagroda na VI Trien-
nale Plakatu Politycznego w  Mons (1995); 
nagród i  wyróżnień: Taiwan International 
Poster Design Award (2005), Best of Poland 
Wolda ’09 (Mediolan, 2010), Award of Excel-
lence w 8. Przeglądzie Wolda (2017) i Hono-
rary Metion w  Przeglądzie Graphis Poster 
Annual 2019 (Nowy Jork, 2018).

Warto wiedzieć, iż autor projektuje lo-
gotypy dla przeróżnych instytucji, firm i wy-
darzeń. Zaprojektował i  otrzymał równo-
cześnie za projekty jedne z głównych nagród 
na konkursach na logo miasta Bielsko-Biała 
(1996), Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001) 
i  25-lecia „Solidarności” (2004). Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków i Sto-
warzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Plakat rzadko zagląda do sal wystawo-
wych, widujemy go codziennie na ulicznych 
parkanach, słupach ogłoszeniowych. Często 
mylimy go z  afiszem, który albo informuje 
nas o jakimś wydarzeniu, albo namawia nas 
na konieczność posiadania – kupowania. 
Znamienne jest to, iż plakat, który zacho-
wał swoją artystyczną autonomię, dotyczy 
najczęściej wydarzenia artystycznego sztuki 
teatralnej, wystawy, opery, baletu, a  nawet 
ważkiego społecznego przekazu. Wiesław 
Grzegorczyk znajduje poczytne miejsce właś- 
nie w  grupie artystów plakacistów, którzy 
posiedli zdolność do zawłaszczania naszej 
uwagi pomimo natłoku informacji wołającej 
ze słupa ogłoszeniowego. Czyni to niesłycha-
nie wyrafinowanym warsztatem malarskim, 
oryginalnym alfabetem symboli i  znaków, 
które widz intuicyjnie odczytuje i  kojarzy. 
Prostota przekazu nie obraża odbiorcy, a je-
dynie nie rozprasza jego uwagi dla rozczy-
tania myśli, intencji czy przekazu, jaki ten 
konkretny plakat ze sobą niesie. Warto wspo-
mnieć, że artysta nie jest tylko poważny, hi-
storiozujący, patetyczny; jego plakaty bywają 
ironiczne, satyryczne – odsłaniają inteligent-
ne poczucie humoru artysty.

Jedno jest pewne, o czym napisała w 1. 
tomie Sztuki Podkarpacia Magdalena Ra-
bizo-Birek: „[…] w  polskiej szkole plakatu, 
zwłaszcza jej nurcie „malarskim”, fantastycz-
no-onirycznym, z którego wywodzi się jego 
[W. Grzegorczyka] twórczość, ważne było 
i  jest wypracowanie wyrazistego stylu włas- 
nego, autorskiego charakteru pisma, sobie 
właściwego repertuaru (alfabetu) form, zna-
ków oraz wizualnych środków ich wyrażania 
[…]”.

Atrakcją rzeszowskiej wystawy Wiesła-
wa Grzegorczyka „Plakaty malowane i  dru-
kowane” jest to, że możemy bodaj po raz 
pierwszy zobaczyć jego niewielkie, ręcznie 
wykonywane projekty i porównać je z goto-
wymi plakatami wydrukowanymi w dużym 
formacie w  technice offsetowej oraz poznać 
historię ich powstawania.

 Piotr RĘDZINIAK

PODKARPACKA JESIEŃ JAZZOWA
Pod przysłowiowe strzechy województwa

patronatem marszałka województwa pod-
karpackiego Władysława Ortyla. 

W  inauguracyjnym koncercie wy-
stąpiła grupa The Sound Pack. W  składzie 
czwórka wokalistów (Joanna Świniarska, 
Katarzyna Mirowska, Małgorzata Biniek, 
Marcin Węgrzynowicz) oraz trio: Bogusław 
Kaczmar (piano), Michał Kapczuk (kontra-
bas), Przemysław Jarosz (perkusja). Grupa 
zaprezentowała pełen ekspresji i znakomite-
go brzmienia repertuar rodem z epoki swin-
ga, rzadko u  nas wykonywany i  najczęściej 
zapomniany. W programie znalazła się m.in. 
kompozycja Duke’a  Ellingtona Do Nothing 
Till You Hear From Me, Antonia Carlosa Jo-
bima Corcovado, Burtona Lane’a On a Clear 

Na inauguracji w Bohemie wystąpiła grupa wokal-
na The Sound Pack
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Day, a  także osławiony Basin Street Blues 
Spencera Williamsa, utwór przypominają-
cy życie w  dzielnicach czerwonych latarń. 
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Andrzej Szypuła

Biały Anioł… Tak ją na-
zywano. Swoim talen-

tem zachwyciła cały świat. 
Anna German – symbol 
dobroci, piękna, szlachet-
ności, uroku osobistego, 

pięknego śpiewu. Urodziła się w 1936 roku, 
zmarła w  1982 roku. Zniknęła jak kometa 
na firmamencie niebios… Ale piosenki po-
zostały.

Niektórzy twierdzą, że nie należy ich 
śpiewać. Bo nikt ich tak nie zaśpiewa jak ona. 
Ale może warto czasem podjąć próby, by 
zgłębić ich treść, wyraz, nastrój, filozoficzną 
wymowę, ludzką prawdę o naszym losie. By 
były nadal obecne w naszym życiu. Zwłasz-
cza mojego pokolenia, które je jeszcze pamię-
ta. A i młodzi mogą się wiele z nich nauczyć.

Taką próbę, bardzo udaną, podjęła 
Ewa Korczyńska, śpiewaczka, piosenkarka, 
reżyserka, współzałożycielka i  animatorka 
Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia, 
który niedawno pojawił się na kulturalnej 
mapie Rzeszowa. Artystka wybrała do swego 
recitalu najpiękniejsze piosenki Anny Ger-
man, z których wymienię tylko niektóre: Bal 
u Posejdona, Człowieczy los, Tańczące Eury-
dyki, Być może, Jesteś moją miłością, Greckie 
wino, Pomyśl o mnie, Tango d’amore, Dzięku-
ję ci moje serce, Cyganeria.

W ramach działalności Teatru Olimpia, 
pod Honorowym Patronatem prezydenta 
Rzeszowa Tadeusza Ferenca, odbyły się dwa 
koncerty z  piosenkami Anny German zaty-
tułowane „Tańczące Eurydyki”, dofinanso-
wane z budżetu Rzeszowa: 16 września 2018 
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Znalazł się w programie jeden polski rodzy-
nek z  serialu Wojna domowa, oryginalnie 
zaaranżowana piosenka autorstwa Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza i Wojciecha Mły-
narskiego. Kwartet wokalny w  składzie trzy 
panie w czerwieni i  czerni oraz przedstawi-
ciel płci brzydkiej to wykonawcy wysokiej 
klasy. Nie tylko szczególnie utalentowani, ale 
też wykształceni, którym zaśpiewanie współ-
brzmień bogato złożonych harmonicznie nie 
sprawia problemów. Oni doskonale wiedzą, 

co to feeling, swingowanie. Z  wokalistami 
świetnie współpracowało trio instrumental-
ne i to zarówno w części akompaniującej, jak 
i w partiach solowych. 

Inauguracja wypadła satysfakcjonują-
co dla publiczności. W  ramach tegorocznej 
edycji Podkarpackiej Jesieni Jazzowej od-
będzie się jeszcze dziewięć koncertów m.in. 
w  Niebylcu, Trzcianie, Nowej Sarzynie, Ty-
czynie, Wiśniowej. Jak z tego widać, jazz trafi 
pod przysłowiowe strzechy województwa. 

W składach zespołów koncertujących są na-
zwiska muzyków z Podkarpacia. I to zarów-
no tych z młodej generacji, jak i starszej, cho-
ciaż w tej zabrakło tych, którzy w przeszłości 
brylowali na naszych estradach. Tegoroczną 
edycję Podkarpackiej Jesieni Jazzowej zakoń-
czy odbywający się w drugiej dekadzie listo-
pada Rzeszów Jazz Festiwal.

 Jerzy DYNIA

BIAŁY ANIOŁ
Piosenki Anny German w Rzeszowie

roku w  sali koncertowej Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i  23 września 
2018 roku w  sali posiedzeń rzeszowskiego 
ratusza. W  tym ostatnim koncercie wziął 
udział i  obdarował artystów kwiatami pre-
zydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który 
przybył wraz z  małżonką, obecny był także 
wiceprezydent Stanisław Sienko wraz z dy-
rektorką Wydziału Kultury, Sportu i  Tury-
styki Urzędu Miasta Rzeszowa Katarzyną 
Pawlak. 

W  obu koncertach 
licznie uczestniczyli rze-
szowscy melomani, miesz-
kańcy Rzeszowa. Niektó-
rzy z nich pamiętają czasy, 
kiedy to początkiem lat 60. 
minionego XX wieku Anna 
German wraz z  kompozy-
torką Katarzyną Gaertner 
mieszkała w  Rzeszowie, 
pracowała w  Estradzie 
Rzeszowskiej, której prze-
wodził wówczas dyrektor 
Julian Krzywka, no i  cza-
rowała publiczność swoim 
nieziemskim głosem. Opo-
wiadał o  tych czasach podczas pierwszego 
koncertu Dariusz Dubiel, wieloletni dyrek-
tor Estrady Rzeszowskiej, oddany animator 
i propagator idei teatru muzycznego w Rze-
szowie. Warto dodać, iż piosenkę Tańczące 
Eurydyki skomponowała w  Rzeszowie Ka-
tarzyna Gaertner i  po praz pierwszy była 
ona wykonana przez Annę German właśnie 
w Rzeszowie.

Nie sposób oddać atmosfery tych 
dwóch niepowtarzalnych koncertów. Ewa 

Korczyńska, w  białej sukni, niczym Biały 
Anioł, czarowała publiczność cudownymi 
piosenkami Anny German, budząc szczery 
zachwyt i aplauz, z owacją na stojąco włącz-
nie. Dzielne towarzyszył jej Tomasz Furman, 
tenor, śpiewając niektóre piosenki Anny Ger-
man z całym ich dramatyzmem i głębią wy-
razu artystycznego. Piosenkom towarzyszyły 
świetne aranżacje fortepianowe w  wykona-
niu rzeszowskiego pianisty i pedagoga Janu-
sza Tomeckiego. Pierwszy koncert słowem 
opatrzył Mariusz Zieliński, a  drugi moja 
skromna osoba.

W  drugim koncercie miałem zaszczyt 
prezentować m.in. wiersze o miłości K.I. Gał-

czyńskiego (A ty mnie na 
wyspy szczęśliwe zawieź), 
Adama Asnyka (Między 
nami nic nie było), własne 
(Srebrny sen pozostanie 
już we mnie) i  Ewy Kor-
czyńskiej (Aniele Boży 
obudź serce by nie odeszła 
miłość ze świtem), która 
wydała już 7 tomików 
poetyckich, ofiarowując 
niektóre chętnym słu-
chaczom, a zwłaszcza, jak 
widziałem, słuchaczkom, 
uroczego koncertu w rze-
szowskim ratuszu. 

Byłem szczęśliwy, 
słuchając piosenek mojej młodości, a  już 
najbardziej tej o  jakże głębokiej wymowie 
pt. Człowieczy los, której fragment na koniec 
cytuję, ku zastanowieniu nas wszystkich – 
czymże jest ten człowieczy los dla każdego 
z  nas… „Człowieczy los nie jest bajką ani 
snem,/ człowieczy los jest zwyczajnym, sza-
rym dniem,/ człowieczy los niesie z sobą żal 
i łzy,/ a mimo to można los zmienić w dobry 
lub zły”.

 Andrzej SZYPUŁA

Jadwiga 
Kupiszewska

Przez cztery dni od 27 
do 30 października 

br. Stalową Wolą rządzili 
seniorzy, obchodząc Sta-

GRAND PRIX DLA CANTILENY
Na przeglądzie artystycznym w Stalowej Woli

lowowolskie Dni Seniora. Jedną z  imprez 
towarzyszących tym obchodom są zawsze 
Przeglądy Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej Seniorów pod niezmiennym ha-
słem: „Bo radość jest w  nas”. Powodzenie 
przeglądów, podczas których prezentuje się 
kilkuset artystów, pokazuje ich ogromne 

i  piękne zaangażowanie w  amatorskim ru-
chu artystycznym. Przeglądy te adresowa-
ne są do seniorów działających w  klubach, 
uniwersytetach trzeciego wieku, domach 
pomocy społecznej, oddziałach Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
oraz innych środowiskach senioralnych na 

Ewa Korczyńska i Tomasz Furman
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terenie województw podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i lubelskiego. 

30 października br. odbyła się piąta już 
edycja przeglądu, w której wśród trzydziestu 
podmiotów artystycznych zaprezentował się 
nasz rzeszowski Chór UTW UR Cantilena 
im. Alicji Borowiec. W  poprzednich edy-
cjach chór występował z  różnorodnym re-
pertuarem, jak np. piosenki lwowskie lub też 

z lat przedwojennych. W tegorocznym zapre-
zentował się z  repertuarem patriotycznym. 
Radości nie było końca, kiedy po ogłoszeniu 
wyników okazało się, że wyśpiewał I nagro-
dę w  kategorii chórów, a  także Grand Prix 
5. Przeglądu Twórczości Amatorskiej Senio-
rów. Jury przewodniczył redaktor Jerzy Dy-
nia, znany i ceniony artysta muzyk i krytyk 
muzyczny. Dyrygentka chóru Bożena Sło-

wik zapytana o  intencje wy-
boru takiego właśnie repertu-
aru wyznała, że wydał jej się 
najbardziej trafny w roku 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości naszej ojczyzny. – My, 
seniorzy – powiedziała – je-
steśmy za tę wolność szczegól-
nie wdzięczni. Za to, że nasze 
dzieci i  wnuki mogą dzisiaj 
żyć w wolnym kraju, że może-
my spotykać się z  innymi se-
niorami i śpiewać w języku oj-
czystym. A nasze patriotyczne 
piosenki złożyliśmy w hołdzie 
tym, którzy dla nas tę wolność 
wywalczyli, poświęcając nie-

jednokrotnie własne życie. Laury, zaszczyty 
czy nagrody to wartości wspaniałe, które 
zawsze sobie bardzo cenimy, ale są też war-
tości zupełnie niewymierne i bezcenne, a  te 
zajmują szczególne miejsce w sercu każdego 
Polaka.

Dyrygentka podkreśla, że te nagrody to 
efekt pracy całego chóru oraz wspaniałej at-
mosfery, jaka panuje w tym zespole. Ogrom-
nie ceni sobie też współpracę z akompaniato-
rem, młodym, bardzo uzdolnionym pianistą 
Ryszardem Pichem, absolwentem Wydziału 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na-
tomiast kierowniczka chóru Maria Nowak 
z  powodzeniem czuwa nad wszystkim, aby 
chór egzystował. Nie bez znaczenia jest rów-
nież przyjazne miejsce, w którym od dziesię-
ciu już lat odbywają się próby chóru – a jest 
to Osiedlowy Dom Kultury Karton RSM 
w Rzeszowie, którym kieruje Józef Tadla, za-
gorzały sympatyk chóru. Cantilena wystawia 
naszemu miastu i  jego całemu środowisku 
seniorskiemu znakomitą wizytówkę. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Jadwiga KUPISZEWSKA Nagrodzona Cantilena

Powstał nowy teatr w Rzeszowie, chociaż 
tak naprawdę on już był dawno, tylko 

nienazwany, o  czym zaświadczają pomiesz-
czone na jego stronie internetowej spektakle, 
które wszak premiery miały jeszcze pod szyl-
dem Teatru Bo Tak. Są to mądre przekazy 
komediowe – Tresowany mężczyzna Düffela 
w reżyserii Marcina Sławińskiego i Seks dla 
opornych Michele Riml, której to sztuki re-
żyserem jest Paweł Szumiec, a  w  obydwu 
spektaklach muzyczny klimat dziełem Jarka 
Babuli, zaś wśród wykonawców na scenie 
spotykamy Beatę Zarembiankę. Beata i Jarek, 
partnerzy sceniczni i życiowi, tworzą tę nową 
tradycję, której dali miano Ave Teatr. 

Zapewne miłośników sztuki teatralnej 
uradowała ta nowina i witają nowy teatr ze 
znanymi sobie artystami i  organizatora-
mi codziennych działań tej sceny nie tyl-
ko w  przestrzeni Rzeszowa, ale i  w  innych 
miejscach w  Polsce. W  tym szczególnie 
na Śląsku, skąd artysta Dariusz Niebudek 
związany z chorzowskim Teatrem Rozryw-
ki najpierw zaproszony do roli w  Seksie..., 
potem zaprosił cały zespół do swoich miast 
w  regionie i  tam podbili razem serca wi-
dzów, podobnie jak działo się to w Nowym 
Sączu, Bydgoszczy i wielu innych miejscach. 
Gdyby nie Teatr Bo Tak, nie byłoby dziś Ave 
Teatru – przyznaje z wielką szczerością Be-
ata Zarembianka, która przed pięcioma laty 
stworzyła z  Mariolą Łabno-Flaumenhaft 
nową scenę. Od zera, bez pieniędzy jako ko-
lejne w Rzeszowie stowarzyszenie – bo na-
wet, jak mam to udokumentowane w relacji 
z tego wydarzenia, prywatny numer telefo-
nu Beaty był podawany jako kontaktowy do 
teatru. Przebili się do serc widzów z Prawdą 
Zellera wyreżyserowaną przez Marcina Sła-

INTELIGENTNA ROZRYWKA
To jest wciąż ten sam teatr

wińskiego. Potem kolejnymi 
premierami.

– I  nic w  tej historii się 
nie zmienia oprócz nazwy – 
twierdzi Beata Zarembianka 
i  podkreśla z  naciskiem – to 
jest wciąż ten sam teatr. 

Oczywiście gwoli kro-
nikarskiej prawdy należy wy-
jaśnić, że Teatr Bo Tak nadal 
funkcjonuje pod pierwotną 
nazwą, ale teraz już tylko 
pod przewodnictwem Marioli Łabno-Flau-
menhaft i  premierowym przedstawieniem 
Umrzeć ze śmiechu Paula Elliota 12 paździer-
nika zaprosił widzów na jubileusz 5-lecia, ale 
już na scenę w WDK. 

Ave Teatr pozostał zaś w gościnie u aka-
demików i  korzysta z  sali koncertowej Wy-
działu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
przy ul. Dąbrowskiego 83 (d. domu kultury 
WSK). Już sprawdzany jest przedpremierowo 
nowy spektakl w rolach aktorskich z Beatą Za-
rembianką, Dariuszem Niebudkiem i Jackiem 
Kawalcem. Bo 21 października prapremierą 
polską sztuki Kobieta na zamówienie Norma 
Fostera, oczywiście w  reżyserii Marcina Sła-
wińskiego oraz muzyką Jarka Babuli, teatr 
rozpocznie sezon artystyczny 2018/19. Awizu-
jąc to wydarzenie, twórcy Ave Teatru zapisali 
w  kronice tej sceny: „doszliśmy do miejsca, 
w  którym została otwarta nowa przestrzeń”. 
Nowa przestrzeń z  bliskimi już tej widowni 
artystami, bo oprócz już wymienionych tak-
że Małgorzata Machowska, Magdalena Kozi-
kowska-Pieńko i  Kornel Pieńko znów mogą 
być podziwiani w  afiszowanych na ten sezon 
spektaklach. Przy nazwie teatru jego twórcy 
dopisują: „inteligentna rozrywka”; bez krygo-

wania się, świadomi wartości tego, co tworzą 
i o czym wiedzą ich wierni widzowie.

Dwoje artystów – Beata Zarembianka 
i Jarek Babula – jest sercem i mózgiem tej sce-
nicznej wartości. Oboje mają artystyczne ko-
rzenie. Ojciec Beaty, Zbigniew Zaremba, był 
jak i ona znanym i utalentowanym aktorem 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Wszech-
stronny muzyk Jarek Babula jest synem Jana, 
nieżyjącego wspaniałego króla klawiatury, 
skrzypiec i  trąbki. Kontynuuje te tradycje 
pianistyczne syn Jarka, Mikołaj Babula. 

Tak było poprzednio i  tak jest obecnie 
– to Jarek Babula nie tylko muzycznie zapi-
suje tradycje teatru, ale jest organizacyjnym 
omnibusem, producentem wymienionych 
uprzednio spektakli, które Ave Teatr pro-
ponuje w  tym sezonie publiczności. Oboje 
twórcy tej sceny nie od dziś nie żałują czasu 
ani energii – jeżdżą po wsiach i miastach, na-
wiązują kontakty, zachęcają do odwiedzania 
teatru. A  ci, przyjeżdżając do nich do Rze-
szowa, nie żałują. Bo otrzymują wedle zapo-
wiedzi inteligentną rozrywkę, artystycznie 
wysmakowaną.

 Ryszard ZATORSKI
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Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS dzia-
łający w Wojewódzkim Domu Kultury 

w  Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego 
filmu do udziału w  październikowych pro-
jekcjach filmowych. Pokazy  zaplanowano 
w cztery poniedziałki i wtorek o godz. 19.00 
w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety miesięczne 
są w cenie 30 zł, a wejściówki pojedyncze na 
każdy film po 10 zł.

1 października – Matangi/Maya/M.–.A., 
reż. Stephen Loveridge. Dokument muzycz-
ny; produkcja USA, Wielka Brytania, Sri 
Lanka (2018). Pochodząca ze Sri Lanki Ma-
thangi „Maya” Arulpragasam, znana szerzej 
pod pseudonimem M.I.A., to wokalistka, 
kompozytorka i  producentka, która łączy 
w swojej twórczości wiele różnych gatunków, 
w  tym hip-hop, ragga, dancehall i  electro. 

SZCZERY FILMOWY PORTRET 
Bezkompromisowa, szczera i  dosadna, zbu-
dowała waleczny i  buntowniczy wizerunek 
sceniczny

8 października – Dogman, reż. Matteo 
Garrone. Dramat produkcji włosko-francu-
skiej (2018). Rewelacja tegorocznego festiwa-
lu w  Cannes – Złota Palma dla najlepszego 
aktora, Marcella Fonte, odtwórcy roli tytu-
łowej w  tym filmie. Kilkunastominutowa 
owacja na stojąco po premierowym pokazie 
i znakomite recenzje krytyków z całego świa-
ta – Dogman przez wielu okrzyknięty został 
najlepszym filmem festiwalu w Cannes.

15 października – Loveling, reż. Gu-
stavo Pizzi. Dramat produkcji brazylijsko-
-urugwajskiej (2018). Na Festiwalu Filmów 
Hiszpańskich w Maladze w tym roku zdobył 
Złotą Biznagę dla najlepszego filmu ibero-

amerykańskiego, a  Srebrna Biznaga to spe-
cjalna nagroda krytyków dla tego filmu – 
według znawców jest to uniwersalna historia 
miłości o nieokiełznanym uroku, mieszanka 
humoru i melancholii.

22 października – Donbas, reż. Sier-
giej Łoźnica. Dramat produkcji niemiecko-
ukraińsko-francusko-holendersko-rumuń-
skiej (2018). Film w  hipnotycznym, pełnym 
groteski stylu, zabiera nas w  podróż przez 
kolejne kręgi piekła wojny we wschodniej 
Ukrainie. Nagrodzony w  Cannes za najlep-
szą reżyserię w sekcji Un Certain Regard.

30 października – Whitney, reż. Kevin 
Macdonald. Produkcja: USA, Wielka Bryta-
nia (2018). Film biograficzny, dokumentalny, 
muzyczny. Poruszający dokument poświę-
cony pamięci legendy muzyki pop i  R&B 

– Whitney Houston. Chwytający za 
serce, a przy tym intymny i porażają-
co szczery filmowy portret, dający wy-
jątkowe spojrzenie na życie, zawrotną 
karierę oraz powolny upadek obda-
rzonej niespotykanym wręcz talentem 
gwiazdy.

   Andrzej OSIŃSKI 

Bartosz Cyganik

1 sierpnia tego roku 
Adrian Beściak wy-

ruszył na wózku inwalidz-
kim ze szwedzkiej Spangi 
koło Sztokholmu w  celu 
niesienia po raz kolej-

ny pomocy – tym razem dla Zosi Tendel-
skiej spod rzeszowskiej Kielnarowej, która 
urodziła się 3 stycznia 2014 roku z  prze-
pukliną oponowo-rdzeniową oraz skraj-
nym wodogłowiem. Jechał przez Szwecję, 
Danię, Niemcy i  Polskę, aby po 46 dniach 
i  przejechaniu 2590 kilometrów 15 wrze-
śnia dotrzeć do Rzeszowa. Zebrane pienią-
dze zostały przeznaczone na zakup wózka 
oraz specjalistyczną rehabilitację dla Zosi. 
Adrian miał wyruszyć na tę wyprawę w ze-
szłym roku, lecz zdrowie odmówiło mu po-
słuszeństwa i akcja została odwołana. Teraz 
się udało.

Sympatyczny, pełen energii opowiada 
o  swojej wyprawie jak i  planach na przy-
szłość. – Początki nie były łatwe – wspo-
mina Adrian – lecz dążenie do celu, jakim 
było i  jest niesienie pomocy, sprawiało, że 
było lżej. Miałem koło siebie jeszcze dwóch 
kolegów, którzy mi towarzyszyli i  wspie-
rali. Myślimy już o  kolejnych inicjatywach 
jak i o rozwijaniu Stowarzyszenia The Best 
Life. Ja osobiście jeszcze w  październiku 

W DRODZE PO POMOC
Po raz kolejny Adrian Beściak pomaga

planuję wystartować 
w  dwóch marato-
nach, rzeszowskim 
i  poznańskim, jak 
i wziąć udział w raj-
dach samochodo-
wych.

T e g o r o c z n a 
wyprawa to dla Ad-
riana już czwarta 
podobna inicjaty-
wa. Premiera mia-
ła miejsce w  2014 
roku. Wtedy Adrian 
Beściak w  tydzień 
przejechał trasę 
Rzeszów–Kraków–
Warszawa, zbierając 
na pomoc dla chorującego na przepuklinę 
oponowo-rdzeniową pięcioletniego Kry-
stiana. Zebrał wówczas 5 tysięcy złotych. 
Następną wyprawą The Best Trip była po-
moc dla 12-letniego Kuby, który też porusza 
się na wózku, a mieszkał z  rodzicami i  ro-
dzeństwem w  jednopokojowym domu bez 
łazienki. W  ciągu 12 dni Adrian przemie-
rzył na wózku trasę Rzeszów–Suwałki (oko-
ło 600 kilometrów). Udało się wówczas ze-
brać na ten szczytny cel 25 tysięcy złotych.

W 2016 roku Adrian przejechał w cią-
gu 54 dni 2313 km przez Dębicę, Kraków, 
Katowice, Wrocław, Zieloną Górę, Stargard 

Szczeciński, Kołobrzeg, Elbląg, Gdynię, 
Biłgoraj, aby pomóc potrzebującej 6-letniej 
Karolince. Udało się zebrać 37 tysięcy zło-
tych.

Aby wesprzeć rehabilitację Zosi, dla 
której Adrian w  tym roku wyruszył, prze-
mierzając kilometry, prosimy o  wpłaty na 
subkonto Fundacji Avalon: 62 1600 1286 
0003 0031 8642 6001. 

A Adrianowi życzymy przede wszyst-
kim dużo zdrowia, rozwoju Stowarzyszenia 
The Best Life, nieustającego zapału i pomy-
słów oraz tak wspaniałych ludzi obok siebie.

   Bartosz CYGANIK

Adrian Beściak w charytatywnej trasie
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
HOŁUBCE I PRZYTUPY

Zaczęły się już na dobre wyborcze hołubce 
i  przytupy. Tym razem kandydaci chcą jak 

najskuteczniej przypodobać się elektoratowi, który będzie wybierał 
samorządowe władze. Nic nowego! Jednak jest coś zaskakującego 
w  tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej – masowe wojaże 
władzy centralnej wszystkich szczebli, kłamstwa i bezpardonowe ata-
ki na konkurencję. Prezydent jednego prezesa zamiast klepać po ple-
cach przywódców światowych mocarstw, klepie wyborcze dyrdymały, 
w  tym o  wyimaginowanej wspólnocie. Żeby było śmieszniej, mówi 
to w Leżajsku na tle budynku odrestaurowanego za unijne pieniądze. 
Marszałkowie parlamentarni, zamiast walić marszałkowskimi laska-
mi ku pomyślności narodu, walą do prowincjonalnego ludu bożego 
z peanami na cześć pisowskich kandydatów do samorządu, jako jedy-
nego gwaranta, iż wszyscy rodacy będą bogaci, młodzi i piękni. 

Nie posiadam się z  podziwu dla renesansowej wiedzy nasze-
go premiera. Przepraszam, premiera jednego prezesa. Nic nie mówi 
o swoich dokonaniach bankowych, niewiele o odkryciach historycz-
nych, ale zajął się ostatnio wsią. Ma wizję objawioną, jak uzdrowić 
polskie rolnictwo, nawet bez tej niewdzięcznej Unii. Niesamowite! Nie 
zdziwiłbym się, gdyby powiedział, że konie arabskie to te, które mają 
brody, zaś partnerem kozy jest kozak. Nie potrafi utrzymać rekom-
pensacyjnych dopłat dla sadowników i ogrodników z tytułu sankcyj-
nej utraty rynku rosyjskiego, a  widzi gruszki na wiejskiej wierzbie. 
W sumie czarno widzę dla rolnictwa, zwłaszcza w warunkach ponie-
wierania unijnej wspólnoty, skąd rolnicy dostają najwięcej.

A  jak to wygląda w Rzeszowie? Zacznę od jednego z najśwież-
szych kandydatów do ratusza, czyli wystawionego przez kanapową 
Nową Prawicę Łukasza Betlera z Czarnej k. Łańcuta, który chyba chce 
bezboleśnie przeprowadzić się do Rzeszowa. W  telewizyjnej debacie 
przyjął postawę bezkompromisowego krytyka prezydenta Tadeusza 
Ferenca i wszystkiego, czego on dokonał w Rzeszowie. Wypadło ża-
łośnie. Odniosłem wrażenie, iż nie bardzo wie, co mówi, a  bardziej 
mówi, co wie. A mówił z głowy, czyli z niczego.

Niewiele od fenomena z  Czarnej odbiega kampania kandyda-
ta PiS, Wojciecha Buczaka, chociaż o  mieście wie nieco więcej, lecz 
mam wrażenie, że jest to wiedza odbita. Często korzysta w kampanii 
z  wzorców centralnych. Uznał, że miasto cierpi na niedostatek pla-
ców zabaw, chociaż zostały zbudowane praktycznie wszędzie tam, 
gdzie była taka potrzeba. Kolejne powstaną. Najzabawniej zabrzmiało 
oskarżenie obecnego prezydenta o zaniedbania, a nawet niechęć, do 
realizacji wspaniałego programu Mieszkanie Plus. Kulą w płot! Miasto 
wskazało trzy lokalizacje pod takie bloki, lecz ma wątpliwości, czy jest 
to korzystne przedsięwzięcie. Jak ten program działa? Goły czynsz, 
bez c.o. i pozostałych mediów, za 50-metrowe mieszkanie wynosi 1000 
zł. Z mediami około 1400 zł. Jeśli mieszkanie byłoby wynajmowane 
z  możliwością wykupu na własność – sam czynsz wynosiłby dużo 
więcej. Gdyby lokator nie płacił, mieszkanie obowiązkowo musiałby 
wykupić samorząd. Panie pośle Buczak – przecież to jest program 
Mieszkanie Minus, a  nie żaden Plus! Ciekaw jestem, czy zechciałby 
pan w takim zamieszkać?

Na którejś z  konferencji prasowych Wojciech Buczak zarzucił 
prezydentowi, że snuje przed rzeszowianami miraż kolejki nadziem-
nej, czyli czegoś nierealnego, zamiast wybudować dwa mosty. Dla-
czego nierealnego, wyjaśnił poseł Masłowski, członek podkomisji do 
spraw zmiany ustawy o ruchu publicznym, której przewodniczy wła-
śnie poseł Buczak. Tam rozpatrywano projekt ustawy umożliwiającej 
realizację takiego przedsięwzięcia, czyli dopuszczającej budowę kolei 
jednoszynowej. I co? Pan Buczak projekt uwalił. To tak wspiera Rze-
szów? 

Bardzo wymowna jest statystyka – poseł Buczak zasiada 3 lata 
w Sejmie, zgłosił 26 interpelacji i ani jednej dotyczącej Rzeszowa. Coś 
mi się wydaje, że można tu zastosować trawestację definicji prawdy 
góralskiej sformułowanej przez nieodżałowanej pamięci ks. Jozefa Ti-
schnera – są trzy prowdy: świnto prowda, tyz prowda i Wojciech Bu-
czak opowiada.

 Roman MAŁEK 
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OJKOFOBIA, CZYLI RZECZ 
STRASZNA

Nasz „Polskę zbaw” znowu zabłysnął. 
W  swym programie szczucia nawzajem 

Polaków użył słowa ojkofobia i przetłumaczył je natychmiast swe-
mu popierającemu go prostemu ludkowi jako nienawiść do własne-
go kraju, czym zapisał się w historii, tym razem jako postmoderni-
sta pozostający w obrębie paradygmatu marksistowskiego, o czym 
zapewne sam nie wie. I  jest prawdopodobne, że sam nie znał tego 
słowa, a zostało mu podsunięte. I  to nie przez jego pożal się Boże 
współpracowników, byłych ćpunów czy włamywaczy, a kogoś, kto 
doskonale wiedział, jaki będzie jego skutek i ciąg dalszy. 

Skutek już jest. Prezes znów szczuje na kolejną grupę ludzi 
i wskazuje ją jako wrogów narodu, jako kolejne zagrożenie, mordy 
zdradzieckie, drugi sort, ZOMO i komuniści. I zapewne knuje już 
sobie, że każdego dotkniętego ojkofobią Ziobro natychmiast oskar-
ży o zdradę. A  to już pachnie faszyzmem lub totalitaryzmem, jak 
kto woli. Bo komuniści także mieli wrogów: „białych”, kułaków, ob-
szarników, syjonistów, rewizjonistów czy kosmopolitów. Czy zatem 
użył go nieświadomie? Wątpię, bo polubił to tłumaczenie. Jak na-
pisał onegdaj Victor Klemperer, niemiecki filolog – język nie tylko 
tworzy i myśli za nas, ale kieruje także naszymi uczuciami, steruje 
naszym życiem duchowym i  to tym skuteczniej, im bardziej tego 
wpływu jesteśmy nieświadomi. A  jeśli taki język składa się z  ele-
mentów zatrutych? Wówczas wszyscy, na dobre i  na złe, stajemy 

się jego wspólnikami w kłamstwie. A św. Mateusz rzekł: „Powiadam 
wam: z  każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, 
zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz 
uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony”. 

A to niewinne słowo ojkofobia pochodzi od greckiego oikos fo-
bos i oznacza nic innego tylko strach przed domem i rodziną. I jest 
chorobą. Prezes własnej rodziny nie ma. Domu także, bo co to za 
dom, w którym przez całą dobę kilkudziesięciu goryli zagląda mu do 
kibla, czy przypadkiem nie ma rozwolnienia. A może to on sam cierpi 
na tę chorobę. Trudno powiedzieć. W psychiatrii jest ona pojęciem 
teoretycznym, służącym do opisu określonych postaw ideowych. Nie 
implikuje nienawiści ani do własnej ojczyzny, ani do narodu. Można 
bowiem kochać lub cenić własny dom i preferować obcą kulturę. 

Po co zatem ta ojkofobia? I kto ją podrzucił wodzusiowi? Myślę, 
że jego zwierzchnicy. Bo przedstawiciel kościoła, Stanisław Gądec-
ki, arcybiskup zresztą, wypowiedział niedawno znamienne słowa. 
Kto jest wolny jako chrześcijanin i  nie poddaje się dążeniom przy-
ziemnym tego świata, ten jest automatycznie najlepszym obywatelem 
Rzeczypospolitej. Zatem wiara katolicka i  rewolucjonizm mają być 
u nas receptą na tę „straszną” chorobę? Nieważne jaki rewolucjonizm. 
Francuski, bolszewicki czy nazistowski. Zatem Hans Frank i Rudolf 
Hess, którzy zamknęli oczy jako katolicy, byli najlepszymi obywate-
lami z automatu. Nic dziwnego. W końcu to chyba w 1928 roku Waty-
kan sprzedał się Mussoliniemu. 

A mnie jakoś, nie wiem czemu, cisną się na usta wersy wiersza 
Kasprowicza: „Rzadko na moich wargach – / Niech dziś to warga ma 
wyzna – / Jawi się krwią przepojony, / Najdroższy wyraz: Ojczyzna”.
Warto je znać.

	 Tekst i grafika
Zbigniew GRZYŚ



Każdemu z  nas bra-
kuje wielu rzeczy, 

ale najbardziej we-
wnętrznej motywacji do 
działania. Zmiany niosą 
za sobą inne spojrzenie 

na siebie i  na świat. Amerykański psycholog 
i motywator Anthony Joyce Robbins uważa, że 
są dwa główne motywy rozpoczęcia zmian przez 
człowieka. Nazywa je „ucieczką od bólu” i „dą-
żeniem do przyjemności”. W skrócie nazywane 
motywacjami „od” „do”. To takie swoiste posta-
wy życiowe, które stają się programem postępo-
wania, przepisami na życie. Osoby posługujące 
się stylem „od” muszą doświadczyć takiego 
poziomu niezadowolenia, swoistego „bólu”, fru-
stracji, niejednokrotnie upadku, co spowoduje 
wewnętrzny bunt i w końcu rozpocznie się nie-
odparta chęć zmiany. Bardzo często bowiem 
tkwimy w  toksycznej pracy, w  równie toksycz-
nych i wyniszczających nas związkach, godzimy 
się na szereg kompromisów, które odbijają się na 
nas samych. I dzieje się to tak długo, dopóki nie 
nastąpi moment kulminacyjny, dojdziemy do 
pewnego dna z przekonaniem, że gorzej być nie 

Motywacja „od” „do”

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Postaraj się, aby te-
raz nikogo już nie zrażać, wystarczy już tych 
wojen.
Byk (21 IV–20 V)Masz bardzo wyrozumia-
łą bliską sobie osobę, ale nie nadużywaj tego.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Wędrująca przez 
Twój znak Wenus zadba o to, żebyś nie czuł 
teraz samotności.
Rak (22 VI–22 VII) Październikowe słońce 
zachęca do wyjścia z domu, więc zrób to.
Lew (23 VII–23 VIII) Nadchodzi dobry 
czas na planowanie powiększenia rodziny.
Panna (24 VIII–22 IX) W  pracy pójdzie 
jak z płatka, zdobędziesz uznanie szefa i ko-
legów.

Waga (23 IX–23 X) Mars dopomoże w za-
kupach i w podróżach.

Skorpion (24 X–22 XI) Nie wdawaj się 
w prowokacyjną dyskusję z teściową, ponie-
waż ona znacznie dłużej pamięta niż Ty.

Strzelec (23 XI–21 XII) Zamiast leżeć z pi-
lotem na kanapie, zacznij uczyć się języków 
obcych.

Koziorożec (22 XII–20 I) Twoja aktywność 
i siła przekonywania będą teraz dobrze przy-
jęte.

Wodnik (21 I–19 II) Będziesz zdecydowa-
ny, przedsiębiorczy i skuteczny. Nie zapomi-
naj o dentyście.

Ryby (20 II–20 III) Przed Tobą szalone 
randki.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 

Jerzy 
Maślanka
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I Ciasto: 1 szklanka mąki torto-
wej • 12 dag masła, ½ szklanki 
cukru • 3 jajka • ½ łyżeczki 
proszku do pieczenia • 2 łyż-

ki startej gorzkiej czekolady • ½ kg moreli 
• szczypta soli. Dodatkowo: cukier puder • 
2 łyżki startej gorzkiej czekolady.
Masło utrzeć z cukrem i solą, kolejno dodając 
jajka i mąkę połączoną z proszkiem do piecze-

Październikowe słońce 

nia. Na koniec wsypać płatki startej czeko-
lady, dokładnie wymieszać. Umyte morele 
wypestkować, przeciąć na pół. Formę do tar-
ty wysmarować tłuszczem i oprószyć bułką 
tartą. Przełożyć do niej ciasto. Na wierzchu 
poukładać połówki moreli wypukłą stroną 
do góry. Tartę piec ok. 35 minut w tempera-
turze 180°C. Wystudzoną posypać cukrem 
pudrem i startą czekoladą.

CZEKOLADOWA TARTA Z MORELAMI

może. Wtedy zaczynamy usprawiedliwiać sa-
mych siebie, twierdząc, że „choruję, bo to mam 
w genach”, „nie chcę wysłuchiwać komentarzy 
w pracy, że to przeze mnie może coś nie wyjść”, 
„w małżeństwie od początku rządziła i rządzi 
teściowa”, „to nic nie zmieni”. Przy tego typu 
założeniach ewidentnie widać nastawienie 
„od” – uciec od tego, co przytłacza. Znacznie 
inne jest nastawienie w motywacji „do”. Wtedy 
na pytanie, dlaczego chcesz to zrobić, uzy-
skujemy odpowiedź – ponieważ „chciałbym 
zadbać o swoje zdrowie, zarówno psychiczne, 
jak też fizyczne”, „porozmawiam z najbliższy-
mi o wizji zmian w domu”, „mam argumenty, 
by przedstawić swoje zdanie”. Tego typu po-
dejście do spokoju i swoistego dobrostanu daje 
siłę, upór, determinację, wewnętrzną pewność 
i  wyciszenie, a  jednocześnie wyzwala uczucie 
radości, euforii i  otwiera nowe, korzystniej-
sze możliwości. Zatem, jak pisze wspomniany 
Anthony Robbins: „Nie musi się chorować, aby 
zacząć dbać o  zdrowie”. Warto się nad tym 
w  jesiennych pieleszach domów zastanowić 
i zacząć iść „do”, bowiem małe zmiany tworzą 
wielką różnicę...   

OBYWATEL RP

W naszym kraju, tu nad Wisłą,
marzy mu się rajska przyszłość.
Ma wiedzę, ambicję i posłem być chce,
mój Jasio – obywatel RP.

Nie przewidział biedaczyna,
tu tragedii jest przyczyna,
że choć przetrwał wichry, burze,
to hodując białe róże
na nic są zabiegi twe.
Tyś, braciszku, sortu B.

A władza ma zawsze rację,
zostały ci demonstracje.

Wiadomość to niesłuchana,
kiedy rządzi dobra zmiana
w panowaniu tego pana
człowiek w strachu jest od rana.
Namaszczony z chętnych tłumu, 
tytuł dodał mu rozumu.
I swe myśli złotouste
rzuca, goląc się przed lustrem.

„Komuniści i złodzieje,
cały świat już się z was śmieje” –
pokrzykuje dzielny Brudzio,
co po nocach śni się ludziom.

Idzie niezłe przedstawienie.
Jego woje, nasze cienie,
oczywiście zgodnie z prawem
działają coraz ciekawiej.

Z ukrytą kamerą w służbowym stoliku,
maleńką pluskiewką w mininadajniku,
by zadać cios celny jak bokser na ringu,
twą szczerość sczytają z każdego billingu.

A ponadto…
Obywatel ten RP
niechaj o tym dobrze wie,
że koledzy ci w mundurze
mają możliwości duże.
Dzisiaj władza nie naiwna,
kocha areszt, pałkę, grzywnę,
a działanie ulubione
to otoczyć cię kordonem
jak kadzidłem przed ołtarzem.
Może cię popieścić gazem,
gdy wiecujesz – większy zator,
przyda się paralizator,
boś niegrzecznie leżąc fikał,
w kostkę trafił porucznika.
I takiego sobiepanka
skruszonego, już w kajdankach,
bardzo szybko, wprost bezzwłocznie
ustalono już zaocznie
fakt na pewno i przyczynę,
że na pewno facet winien.

PS
A policjant?
Bardzo często tak się zdarza,
bił, nie trafiał – sąd umarza.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Czesław P. Kondraciuk

EPITAFIUM PILOTA
Ofiara 
Ikara.

SKUTEK
Teraz wiadomo, dlaczego
Jaś oblał egzaminy,
bo zamiast w ręku książkę
trzymał kolano dziewczyny.

MAKSYMA
Tak to już bywa, że każda władza
trzyma się długo, jak nie przesadza.

PROMESA
Żyjemy w kraju, gdzie z każdej strony
płynie promesa lodów pieczonych.

Zdarza się, że najlepsze oparcie staje 
się kulą u nogi. 
 *** 
Szczęście ma krótką pamięć. 
 *** 
Niektórzy są tak nadęci, że 
przeszkadza im to oddychać. 

Mirosław Welz

www.stronauczestnika.pl
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LOGO DOSTAWCY
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Dostarczamy
ciepło przez cały rok

www.mpec.rzeszow.pl 

DLA RZESZOWA
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