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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Duda
Konstytucja to rzecz święta,
już ze szkoły to pamiętam,
nie zboczę z jej treści dróg.
Tak mi dopomóż Bóg!
PS
Wybacz mi, Panie, że zgrzeszyłem.
Mea culpa…

Kaczyński
Widzę, że cały naród mi sprzyja,
bym absolutną objął władzę.
W tym mi pomoże Radio Maryja
i z Europy kraj wyprowadzę.

Morawiecki
Znikną ludu wszelkie troski,
słyszę już – Mateusz Boski.
Jam w ruinie zastał kraj,
robię z niego prawie raj.
Sama prawda z ust mych płynie,
chce się żyć w takiej krainie.
W górę idą akcje nasze,
czas ogłosić mnie Mesjaszem.

Kuchciński
Dawniej męczyła mnie gorzałka,
trochę pod górę szła nauka,
lecz partia dała laskę marszałka,
abym dostojnie sobie postukał.
I marzy mi się kariera!
Wstrętna, okrutna ta Bruksela,
może załapię tam szczebelek.
Jak nie – w ogródku mam w bród brukselek.

Gowin
Nową erę już zaczyna
nauka w rękach Gowina.
Wkrótce chyba w kosmos skoczy
wicepremier przeuroczy.
Wraz z prezesem, sprytny lis,
tam założy nam PiS-bis.

Gliński
To kultury, prawdy wzór
i wróg teatralnych bzdur.
Lubi pomóc ludziom bliskim
jak na przykład Czartoryskim.

Szydło
Beata, Beata, Beata,
przepięknie rządziłaś dwa lata.
Na koniec – tradycja to nasza –
srebrniki i całus Judasza.

Ziobro
Zbyszko to as pik.
Nie przewidział nikt,
jaki zrobi trick:
niechaj Unia prawdę zna,
Sąd Najwyższy – tylko ja.
Gdy trybunał już swój mamy,
to wszystko pozamiatamy.

Terlecki
Mówią, żem jest Gargamelem,
mam przed sobą wyższe cele.
W Sejmie mi słoneczko świeci,
straszę już nie tylko dzieci.

Zalewska
Chociaż w reformach mam potknięcia,
lecz bez reform nie mam wzięcia.

Brudziński
On pokona każdy zator,
ksywę ma – paralizator.

Szarek
Tu pracuje się, nie drzemie,
na 100-lecie w IPN-ie
z woli wodza, z woli nieba,
w każdej teczce jest co trzeba.

Kamiński
Zasłużony, wyróżniony,
prawdziwie ułaskawiony.
Jak na drzewie czarny kruk,
szósta rano w drzwi puk, puk…

Błaszczak
Nadchodzi koniec naszych kłopotów,
od Trumpa kilka mam Patriotów,
transfer stulecia – lecz widzi mi się,
cały arsenał ich mamy w PiS-ie.

Pięta
Moja taka polityka –
panie cenić i dotykać.

Suski (w peruce)
Katarzyna Wielka to mój sen ułuda,
władczyni seksowna,
przy niej gram na Dudach.

Czarnecki
Europa mnie docenia,
poglądy i partie zmieniam,
robię to przez całe życie,
zawsze będąc przy korycie.

Piotrowicz
Gdy na mnie patrzysz, rzecz oczywista,
jam prokurator czysty jak kryształ,
a drobne plamki w mym życiorysie
Szarek z prezesem wyczyścił w PiS-ie.

Trzaskowski
Po moim zwycięstwie
już najwyższa pora,
aby Nowogrodzką
zdobił dom seniora.

Jaki
Kandydat nie byle jaki,
niechaj płaczą warszawiaki,
bo na mera mi nie wyszło
i na tarczy wracać przyszło.
Miałem w planie cztery metra,
a dziś stać mnie na „pół metra”.

TO DZIĘKI NIM MAMY TO, CO MAMY
Złote myśli i marzenia kandydatów na pomniki 100-lecia niepodległości

 5 DĄB WŁADYSŁAW 
  Andrzej Grzywacz
 5 STANISŁAW BALIŃSKI: KTO TO? 
  Józef Ambrozowicz
 6 NAJWYŻSZE NAGRODY 
  Elżbieta Stępień
 6 MALOWNICZE JESIENNE BIESZCZADY 
  Jadwiga Kupiszewska
 7 RZESZOWSKIE PIEKIEŁKO 
  Jerzy Dynia
 7 SIMPLE MUSIC TEAM 
  Tomasz Beliński
 8 W NASZYM WSPÓLNYM INTERESIE 
  Edward Słupek
 8 POJEDYNEK NA AFERY 
  Bogusław Kobisz
 9 MUZYCZNE IMPRESJE W NIEMCZECH 
  Jolanta Niżańska
 9 ZŁOTE I SREBRNE MEDALE 
  Wioletta Trześniowska-Wołowiec
10 RYSOWANIE ŚWIATŁEM 
  Piotr Rędziniak
10 NIEZWYKŁE HISTORIE I ZWROTY 
  Andrzej Osiński
11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski
Wers  – magazyn literacki 
Teresa Paryna  Andrzej Szypuła  Jolanta Michna  
Marta Gdula-Żukowicz  Maria Gibała 
Wiktor Bochenek
14 POLSKA MUZYKA PRZYCIĄGA PUBLICZNOŚĆ 
  Zofia Stopińska
15 PRAWDA I SZCZEROŚĆ 
  Ryszard Zatorski
16 FARFARELE 
  Piotr Rędziniak
17 DUCHOWE WYZWANIA 
  Andrzej Piątek
17 Z RZESZOWA W ŚWIAT 
  Andrzej Szypuła
18 SOPHIA GRAND CLUB 
  Jerzy Dynia
18 FASCYNACJE NATURĄ 
  Przemysław Pokrywka
19 5. FESTIWAL NOWEGO TEATRU 
  Ryszard Zatorski
19 ZE STROPKOVA DO RZESZOWA 
  Andrzej Piątek
20 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
20 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
21 ROZMAITOŚCI
22 SREBRNY JUBILEUSZ 
  Jadwiga Korbecka



Jakubiak
Fotel mera mi się marzył,
ale piwa bym nawarzył.

Biedroń
Z badań CBOS-u to wynika,
że słupskiego zalotnika
trudna będzie teraz droga
na wielkiego polityka.

Macierewicz
Jam od broni – don Antoni.
Chociaż prezes mnie pogonił,
swe tryumfy będę święcił,
ale już w izbie pamięci.

Pawłowicz
Ma przepiękny głos krzykliwy,
z Krysi już nie zrobisz diwy.
Gibka, krzepka, niedojada,
Krysię trzeba już przebadać.

Kempa
Pani pozwoli,
Mówią, żem kontrowersyjna,
ale w polityce zwinna.
Przodków szukam od Augusta,
mocna, saska, złotousta.
Pani pozwoli, pani Moniko, pani pozwoli,
jam imigrantów anioł niedoli,
ciągłej pomocy im nie odwlekam,
lecz ich na razie trzymam z daleka,
bo dla nas byłby to wielki kłopot.
Co delikatnie wyjaśnił nasz spot.

Kurski
W mediach idzie ma komedia,
prezes krzywdy zrobić nie da,
bo wpojone mam na stałe:
wiem, że czarne ma być białe.

Kukiz 
To moje credo,
powiem coś więcej,
kraj w raj zamienię.
Tylko w piosence!

Opozycja (Schetyna, Lubnauer, Nowacka)
Nasza przyszłość i pozycja – 
zjednoczona opozycja.

Schetyna
Moja racja – demokracja. 
Prawdy norma – to Platforma.

Lubnauer
Polska silna i bezpieczna!
Zapewni to Nowoczesna.

Nowacka
Każdy głośno to wam powie –
najważniejszy dla mnie człowiek.

Mikke
Spać w Brukseli się opłaca,
Unia dobra jest na kaca.

Kosiniak-Kamysz
Kogo mam się dziś poradzić,
komu złocić, komu kadzić,
bo przy żłobie jest niewielu
nas pastuszków z PSL-u.

Rydzyk
Rozmarzeni politycy,
żądni władzy bojownicy,
ja nie robię tajemnicy,
trzeba trzymać was na smyczy.
Chętnie biorę waszą stronę,
we mnie macie też ambonę,
kiedy zawsze, co robicie,
będzie ze mną uzgodnione, ustalone.

PS
Pewność i radość bije z ich twarzy,
suweren kocha tych luminarzy.

Wnuczek
Czy pamiętasz, dziadziu? 
W ostatnią niedzielę, 
jak poszliśmy razem
zaraz po kościele.

W główce mej obrazek
ten tkwi do tej pory,
jak głosowaliśmy,
bo były wybory.
W naszej szkolnej sali
ludzie się zbierali,
głosy oddawali, 
pisali, skreślali,
do urny wrzucali.
W górę mnie podniosłeś 
dostojnie z kulturką,
trzy kartki wcisnąłem
w duże pudło z dziurką.

WSPOMNIENIE WYBORCZE MATEUSZKA

A wczoraj wieczorem
w mojej bajki porze,
taki mały śmieszny
gość w telewizorze
ogłosił swej grupy
tryumf i pierwszeństwo.
Serdecznie dziękował za sukces – 
zwycięstwo,
przekazując wszystkim,
bardzo ważną treść,
że 34 większe niż 66.

A znów nasza Pani
na lekcji mówiła,
czy zmęczona była, 
czy się pomyliła,
bowiem powtarzała
nam to wielokrotnie,
że to jest odwrotnie.

Dziadek
Ty mój Mateuszku – 
Łobuzku, Kłamczuszku,
co licząc dodajesz
palec po paluszku,
na pewno w przyszłości zgłębisz te tajniki,
co są tajemnicą dużej polityki.
Tych wyliczeń stronę
bierze dziś w obronę
dział matematyki – LICZBY UROJONE,
które powodują, kiedy pachnie klęską,
że można je podać jako tryumf i zwycięstwo.

PS
A tak mówiąc między nami,
kierując się, dziadku, prawdy zasadami,
uwierzyłem Pani.
Bowiem ten pan śmieszny,
wyniki wspaniałe
podawał w programie „Koszałek Opałek”.

   Jerzy MAŚLANKA
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Rzeszowianie w wyborach 21 
października poparli Tadeusza 

Ferenca, który będzie kierował 
miastem przez następne pięć lat. To 
już piąta kadencja tego zasłużone-
go samorządowca, który jest pre-
zydentem Rzeszowa od 2002 roku. 
Wygrał zdecydowanie w pierwszej 
turze, uzyskując 63,76 proc. głosów, 
jego najważniejszego rywala, posła 
PiS Wojciecha Buczaka, poparło 
28,86 proc. głosujących.

Prezydent od samego począt-
ku startuje zawsze z zespołem kan-
dydatów swojego komitetu pn. Roz-
wój Rzeszowa. Zachęcaliśmy przed 
wyborami do głosowania na prezy-
denta i tych, którzy należą do Stowarzyszenia 
Nasz Dom Rzeszów; z satysfakcją odnotowu-
jemy, że dwóch z nich uzyskało mandaty – są 
to Wiesław Buż i Sławomir Gołąb, ale także  
Waldemar Wywrocki, stały współpracow-
nik naszego miesięcznika, który komponuje 

PREZYDENT TADEUSZ FERENC
Rada Miasta Rzeszowa na lata 2018–2023

i pisze piosenki do „Pluszaka” – dodatku dla 
dzieci. Wymienionym i pozostałym osobom 
obdarowanym przez rzeszowian mandatami 
radnych – serdecznie gratulujemy!

W 25-osobowej Radzie Miasta Rzeszo-
wa 12 radnych jest z prezydenckiego Rozwoju 

Rzeszowa, 9 z Prawa i Sprawiedli-
wości oraz 4 z Platformy Obywatel-
skiej. Zatem przy utrzymaniu do-
tychczasowej koalicji z PO będzie to 
wystarczająca przewaga, aby wspie-
rać prezydenta. 

Oto pełny skład nowej Rady 
Miasta Rzeszowa. Rozwój Rze-
szowa: Wiesław Buż, Konrad Fi-
jołek, Sławomir Gołąb, Tomasz 
Kamiński, Daniel Kunysz, Miro-
sław Kwaśniak, Tadeusz Ożyło, 
Mirosław Sak, Maria Warchoł, 
Robert Walawender, Witold Wa-
lawender, Waldemar Wywrocki; 
Prawo i Sprawiedliwość: Mar-
cin Fijołek, Jerzy Jęczmienionka, 

Grzegorz Koryl, Waldemar Kotula, Robert 
Kultys, Danuta Solarz, Grażyna Szarama, 
Mateusz Szpyrka, Waldemar Szumny; Plat-
forma Obywatelska: Andrzej Dec, Marcin 
Deręgowski, Jolanta Kaźmierczak, Wiesław 
Ziemiński.    

Dr h.c. Tadeusz Ferenc

Na otwarciu zmodernizowanej ul. Kościuszki

Od 12 października br., kiedy 
to prezydent Tadeusz Ferenc 

oficjalnie otworzył po remoncie 
ulicę Kościuszki, ten ważny trakt 
śródmiejski przy Rynku ma nie 
tylko odmienioną infrastrukturę 
podziemną, wymienione instala-
cje, ale inne są teraz oświetlające ją 
latarnie i pojawiły się zdobne doni-
ce w stylu retro z kwiatami. 

Otwarcie zmodernizowanej 
ulicy miało widowiskowy charak-
ter z orkiestrą, artystami na szczu-
dłach, gromadami dzieci z  biało-

KOŚCIUSZKI ODNOWIONA
Ważna ulica śródmiejska
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-czerwonymi kotylionami śpiewającymi pio-
senki o Rzeszowie. No i oczywiście znanymi 
rzeszowianami obok prezydenta. Jasnoszare 

granitowe płyty pokrywające na-
wierzchnię ulicy gęsto są oznaczone 
nazwiskami 150 fundatorów, wśród 
których jest i wołynianka Kazimiera 
Marciniak, od powojnia związana 
z Rzeszowem.  

Prezydent Ferenc stwierdził 
przy tej okazji, że upiększanie śród-
miejskich traktów – rozpoczęte od 
ulicy 3 Maja i placu Farnego – będzie 
kontynuowane przy modernizacji 
ulic Mickiewicza oraz Grunwaldz-
kiej do skrzyżowania z   ulicą Matej-
ki. Remont ulicy Kościuszki trwał od 
kwietnia i kosztował 2,4 mln zł.   

11 października do rzeszowskiego ra-
tusza prezydent Tadeusz Ferenc 

zaprosił kolejną grupę jubilatów, którzy w 
zgodnym stadle małżeńskim przeżyli przy-
najmniej 50 lat. Do reprezentacyjnej sali 
posiedzeń przybyło kolejnych jedenaście 
par małżeńskich: Zdzisława i Włodzimierz 
Broszkiewiczowie, Teresa i Kazimierz Cielec-
cy, Teresa i Józef Ignacikowie, Ewa i Krzysz-
tof Kadłuczkowie, Anna i Jan Kamińscy, 
Krystyna i Edward Majkowie, Teresa i Mie-
czysław Michalakowie, Danuta i Mieczy-
sław Pomykałowie, Maria i Karol Ryszowie, 
Maria i Leszek Tomakowie, Teresa i Czesław 
Trzynowie. Jubilaci udekorowani zostali Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

ZŁOCI JUBILACI
Jedenaście par małżeńskich 

przyznanymi przez prezydenta RP wraz ze 
stosownymi przesłaniami. 

 Roman MAŁEK 

Ewa i Krzysztof Kadłuczkowie dekorowani medalem 
przez prezydenta Tadeusza Ferenca

W całym kraju świętujemy setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 9 listopada w  Przedszkolu 
Publicznym Sióstr Serafitek w  Rzeszowie 
też rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego 
w  ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”, 
a  wszystkie dzieci – maluszki i  starszaki – 
na baczność stały i  śpiewały cztery zwrot-
ki hymnu narodowego. Po południu miała 
miejsce uroczysta akademia upamiętniająca 
tę rocznicę, przygotowana przez nauczycieli 

CAŁYM 
SERCEM

„Jesteśmy Polką i Polakiem, 
dziewczynką fajną 

i chłopakiem” 
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ZAMORDOWANY W KATYNIU 
W numerze wrześniowym w tekście „Siła w tradycji” mylnie podałam datę śmierci 

Karola Ogrodnickiego: 16 kwietnia 1941 roku. W istocie został zamordowany w Katy-
niu rok wcześniej. Przepraszam Rodzinę i innych Czytelników!

 Janina MAJER

Andrzej Grzywacz

Na dziedzińcu I  Li-
ceum Ogólnokształ-

cącego im. ks. Stanisława 
Konarskiego w  Rzeszowie 
rośnie 90-letni dąb. Posa-
dził go z  kolegami w  1928 

roku, w  dziesiątą rocznicę niepodległości 
Polski, ówczesny uczeń Władysław Sikorski, 
późniejszy generał i premier polskiego rządu 
na uchodźstwie w Londynie, jedna z ważniej-
szych postaci naszej historii.

Pierwotnie drzewu dano nazwę Dąb 
Wolności. Takie miana dostawało wiele dę-
bów sadzonych w  Polsce z  okazji rocznicy 

DĄB WŁADYSŁAW 
Drzewo sadził Sikorski z kolegami

i  dzieci 6-letnie z  grupy „Pszczółki” i  „Bie-
dronki”. Przedszkolaki z wielkim zaangażo-
waniem i przejęciem ukazały realia życia pod 
zaborami oraz waleczne serca Polaków i  ich 
marzenia o  wolności. Zrobiły to w  sposób, 
w jaki potrafią najpiękniej – angażując się ca-
łym sercem. Ich małe dziecięce serce rozpie-
rała duma i radość, a widzowie nie kryli łez 
wzruszenia, że święto narodowe może mieć 
radosną, ale i wzniosłą oprawę w wykonaniu 
małych patriotów. 

Mieliśmy zaszczyt gościć weteranów 
wojennych: kapitana Stefana Michalczaka 

– prezesa rzeszowskiego oddziału Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, porucznika Henryka Kluskę – preze-
sa strzyżowskiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pod-
porucznika Krzysztofa Urbasia w  czyn-
nej służbie Wojsk Obrony Terytorialnej, 
kierownik Małgorzatę Nowińską-Zgurską 
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ks. in-
fułata Stanisława Maca z  parafii katedral-
nej, przełożoną Sióstr Felicjanek przy kate-
drze rzeszowskiej – s. Ignację Przytułę oraz 
Przełożoną Prowincjalną naszego zgroma-

dzenia – s. Judytę Żołnę wraz z przełożoną 
s. Marleną Senczyszyn.

Akademii rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości towarzyszyły impre-
zy okolicznościowe, m.in. Przegląd Pieśni 
Patriotycznych, który odbył się w  naszym 
przedszkolu 6 listopada br. (laureaci wezmą 
udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznych w Budziwoju), Rodzin-
ny Konkurs Plastyczny pt. „Polska to mój 
dom” czy kiermasz patriotyczny. 

 s. Anna KUCHARCZYK

odzyskania niepodległości. Chcąc podkre-
ślić, że w  Rzeszowie jest związany z  Sikor-
skim, rada pedagogiczna I  LO 21 czerwca 
2010 roku przemianowała dąb na Władysław, 
upamiętniając tabliczką na drzewie, świadku 
historii narodowej i lokalnej. 

Czas wielkiej rocznicy niepodległości 
dodatkowo zachęca do odwiedzenia nie-
mego, ale ciągle żyjącego blisko stuletnie-
go pomnika przyrody i  świadka dziejów. 
Złożyć mu taką wizytę warto choćby po to, 
żeby w listopadowym szeleście ostatnich liści 
dębu przez chwilę zadumać się nad tym, co 
było kiedyś i czego doświadczamy dzisiaj. 

 Andrzej GRZYWACZ

Józef Ambrozowicz

Stulecie odzyskania 
przez Polskę niepod-

ległości powinno sprzyjać 
powrotom do dorobku na-
szych największych twór-
ców literackich. Być może 

wielu z  nich tych powrotów nie potrzebu-
je, gdyż są obecni na rynku wydawniczym 
i  czytelniczym, ale niektórzy ulegli niemal 
całkowitemu zapomnieniu. Mam tu na myśli 
przede wszystkim Stanisława Balińskiego.

Ten najmłodszy skamandryta urodził 
się w 1898 r. w Warszawie, zmarł w 1984 r. 
w Londynie. Jest on autorem jednych z naj-
piękniejszych polskich wierszy XX w. Po 
wojnie pozostał na emigracji, umarł w nędzy 
i  osamotnieniu. W  PRL nie był wydawany, 
a i dzisiaj jest prawie zupełnie nieznany.

Kupiłem niedawno książkę pt. Kultura 
w  Drugiej Rzeczypospolitej i  w  niej w  ogóle 
nie pojawia się nazwisko Baliński. A  prze-
cież był członkiem najsławniejszej polskiej 
grupy poetyckiej „Skamander”. Wykreślony 
z programów szkolnych, jest dzisiaj Baliński 
znany tylko nielicznym miłośnikom poezji. 
Zachwyt takich krytyków jak Jan Marx czy 

STANISŁAW BALIŃSKI: KTO TO?
Wykreślony z programów szkolnych

Waldemar Smaszcz z  trudem 
przebija się przez mur milcze-
nia i zapomnienia. W wierszu 
pt. Ojczyzna Szopena pisał: 
„Cóż to była za dziwna, ro-
mantyczna Pani,/ Wszyscy 
się w  niej kochali, umierali 
dla niej./ Wszyscy cierpieli za 
nią najdotkliwsze krzywdy,/ 
Nawet ci, co jej oczu nie wi-
dzieli nigdy.// (...)Wszystko dla 
niej poświęcą i  zniosą w  mil-
czeniu/ Na przekór wielkim 
próbom, które los przynosi,/ 
A ona, ranna w serce, bezbron-
na w  cierpieniu,/ Niczego od 
nich nie chce i o nic nie prosi.// 

Tylko czasami nocą, gdy roz-
pacz opada,/ I gdy Szopen, jak 
widmo, gra im na pianinie,/ 
Zjawia się, cała w czerni, sta-
je przy nich blada,/ I  śpiewa 
do nich cicho – że jest, że nie 
zginie”.

Serce boli, że w  stulecie 
odzyskania niepodległości 
miast przypominania o wspa-
niałym dorobku naszych wiel-
kich twórców kultury, mamy 
hańbiący spektakl wojny pol-
sko-polskiej i pogłębianie po-
działów między Polakami.

 Józef AMBROZOWICZ
Stanisław Baliński
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28 października w  Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Tyczynie 

im. Katarzyny Sobczyk odbyła się VIII edy-
cja Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk 
„O Złotą Różę Małego Księcia”. W konkursie 
uczestniczyli soliści, zespoły wokalne i  wo-
kalno-instrumentalne z całej Polski – łącznie 
osiemdziesięciu wykonawców, którzy starto-
wali w  dwóch kategoriach wiekowych. Wy-
konawcy prezentowali dwie piosenki polskie 
z lat 60., 70. i 80., w tym jedną z repertuaru 
Katarzyny Sobczyk.

Uczniowie Centrum Sztuki Wokal-
nej w  Rzeszowie pracujący pod kierunkiem 
Anny Czenczek wyśpiewali aż 6 nagród. 
W  kategorii wiekowej od 16 lat wzwyż jury 
najwyżej oceniło i  przyznało Grand Prix 
Oliwii Skórze, I  miejsce otrzymała Żaneta 

NAJWYŻSZE NAGRODY 
Na festiwalu Katarzyny Sobczyk

Chełminiak, II – Aleksandra Wajda, a wy-
różnienie przyznano Patrycji Jurek. W kate-
gorii wiekowej od 10 do 15 lat dwie uczennice 
CSW w  Rzeszowie otrzymały wyróżnienia: 
Oliwia Niemczura oraz Natalia Bandura.

Centrum Sztuki Wokalnej w  Rzeszo-
wie działa od 2000 roku pod dyrekcją Anny 
Czenczek. Wpisane jest do rzeszowskiego 
rejestru szkół i placówek oświatowo-wycho-
wawczych. Młodzi artyści rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania, pracując nad emisją 
głosu, interpretacją piosenki, ruchem sce-
nicznym, dykcją i recytacją z elementami gry 
aktorskiej, ubiorem scenicznym, uczą się za-
sad charakteryzacji oraz stylizacji. Centrum 
Sztuki Wokalnej dba także o wizerunek mło-
dych wokalistów, zajmuje się rozwojem ich 
kariery i  promocją. Mają na swoim koncie 
liczne sukcesy wokalne w  ogólnopolskich 
i  międzynarodowych festiwalach piosenki 
w kraju i za granicą – ponad 900 najwyższych 
nagród oraz udział w 38 programach telewi-
zyjnych.

 Elżbieta STĘPIEŃ
Oliwia Skóra, Aleksandra Wajda, Żaneta Chełminiak, 
Patrycja Jurek

Jadwiga
Kupiszewska

Stowarzyszenie Nasz 
Dom Rzeszów kolejny 

raz objęło patronatem me-
dialnym, ale też organiza-

cyjnym, plener malarsko-rzeźbiarsko-foto-
graficzny, jaki odbył się w  Zajeździe Biesz-
czadzka Ostoja w Hoszowie w dniach 15–20 
października br. Słoneczna jesień wyzłociła 
drzewa. Urzekające swym pięknem pogórza 
bieszczadzkie mieniły się barwami buka, 
dębu, grabu, lipy i olszy. Bieszczady o tej po-
rze roku są niezwykle malownicze.

Na zaproszenie właściciela zajazdu 
Zdzisława Pietryki, który zapewnił do-
skonałe warunki do pracy twórczej, przyje-
chało dziewięciu malarzy: Maria Wiktoria 
Mostek, Elżbieta Maria Sawicka, Danuta 
Gaweł, Halina Rogozińska, Grażyna Sordyl, 
Jadwiga Kupiszewska, Wiesław Bednarz, Ja-
cek Kośmiński, Jan Zenon Majczak, którzy 
utrwalali na płótnie jesienny Hoszów w nie-
zwykłych barwach. Prace artyści pozosta-
wili tamże, aby przybywający goście mogli 
podziwiać bieszczadzkie pejzaże. Rzeźbiarz 
Józef Pałac wyczarował w drewnie obiekt za-
jazdu, a  Marta Trzcińska-Kowalska z  apa-
ratem fotograficznym w  ręku poszukiwała 
fragmentów niepowtarzalnej bieszczadzkiej 
przyrody. Wieczory wypełnione poezją i mu-
zyką łączyły artystów różnych profesji. Na 
otwarciu pleneru wieczór wypełniła muzyka 
Macieja Jóźwika. Artysta pochodzi ze stolicy 
Gór Świętokrzyskich, ale kocha bieszczadz-
kie klimaty, śpiewa znane covery bluesowe, 
rockowe, szanty. Komponuje, aranżuje i wy-
konuje muzykę do wierszy kieleckich poetów. 

MALOWNICZE JESIENNE BIESZCZADY
Plener w Zajeździe Bieszczadzka Ostoja w Hoszowie

W 100. rocznicę niepodległości Polski przy-
pomnieć należy, że w 2014 roku z własnymi 
utworami muzycznymi, do wierszy patrio-
tycznych z  lat 1915–1920, w  setną rocznicę 
wkroczenia Kadrówki Piłsudskiego do Kielc, 
wydał płytę O Tobie Polsko.

Kolejne dni pleneru wypełniały spo-
tkania z  ciekawymi artystami, z  poezją, 
muzyką, z ikoną. Spotkanie ze Zbigniewem 
Zamołojką w  pracowni artysty piszącego 
ikony w  Ustrzykach Dolnych, pozwoliło 
przybliżyć twórczość, która wyrasta z miło-
ści do urokliwych Bieszczadów. Na poetycki 
wieczór przyjęła zaproszenie Czesława Mi-
leszko, poetka, której twórczość związana 
jest z  Bieszczadami. Jej wiersze prowadzą 
na bieszczadzkie szlaki tęsknotą, miłością 

i  wyczuciem czasu. Jej 
książka Kaśka za rzeką 
to niezwykła opowieść 
o  kobiecie, która wrosła 
w  bieszczadzkie życie, 
gdzie „diabeł mówi do-
branoc, a  dom wykrzy-
wił się w  reumatycznym 
bólu”. Grająca na skrzyp-
cach i  śpiewająca poezję 
autorki Aniela Marosz, 
uczennica liceum, deli-
katnością przekazu słow-
no-muzycznego, podkre-
ślała to wczoraj z  teraź-
niejszością. I  jeszcze ten 
ciekawy wieczór z  foto-
grafią artystyczną Marty 
Trzcińskiej-Kowalskiej 
i  jej wspomnienia zapi-
sane obiektywem aparatu 
z podróży po Kubie.

Podobnie jak na 
majowym plenerze twórcy spotkali się 
z  dziećmi ze Szkoły Podstawowej w  Hoszo-
wie. Rzeźbiarz Józef Pałac opowiedział dzie-
ciom o  sztuce rzeźbienia w  drewnie, a  ma-
larka Danuta Gaweł o  palecie barw. Plener 
malarski zakończył wernisaż stworzonych 
prac. To chwila na refleksje twórcze, na po-
dziękowania. Miałam przyjemność być ko-
misarzem pleneru. Rozwijanie i poszerzanie 
współpracy z twórcami Podkarpacia, z bazą 
turystyczną, jaką jest Zajazd Bieszczadzka 
Ostoja, wpisane zostało także w 100. roczni-
cę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Piotr Łagodzic z  Rzeszowa na harmonijce 
ustnej i  strunami gitary prowadził zebra-
nych na wernisażu gości oraz twórców po 
bieszczadzkich szlakach. Jego kompozycje 

Od lewej Józef Pałac, Jadwiga Kupiszewska, Jacek Kośmiński, Kazimierz Dol-
ny, Grażyna Sordyl, z tyłu Andrzej Rodak, Danuta Gaweł, Elżbieta Maria Sa-
wicka, Władysław Bednarz, Halina Rogozińska, Marta Trzcińska-Kowalska, 
Maria Wiktoria Mostek, Jan Zenon Majczak 
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Śrut, Wisielok, Bunkier, Cri-
stal, Jutrznia, Pasiaki – kto 

dziś pamięta, co się kryje za 
tymi hasłami? Chyba jeszcze 
ci najdłużej żyjący mieszkań-
cy grodu Rzecha. Odpowiedź 
została zawarta w  książce pod 
tytułem Rzeszowskie Piekiełko. 
ABC powojennych i PRL-owskich 
lokali autorstwa rzeszowskich 
dziennikarzy Agnieszki Skow-
ron-Wilusz i  Janusza Pawlaka, 
reprezentujących dwa pokolenia 
osób znających tamten Rzeszów 
z  autopsji i  dla odmiany tylko z  opowiadań. 
Przyjmując konwencję almanachu od A do W, 
zebrali wiedzę i  zaprezentowali na 200 stro-
nach historie barów, kawiarń, restauracji, jakie 
istniały w Rzeszowie w  latach czterdziestych, 
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdzie-
siątych, a  nawet osiemdziesiątych minionego 
wieku i gdzie spotykali się rzeszowianie. 

Pomysł zrodził się w roku 2015, a pierw-
sze spotkania z  rozmówcami zaczęły się rok 
później. Autorzy potrudzili się mocno, aby spo-
tkać się z ludźmi, którzy tworzyli w tamtych la-
tach gastronomiczno-rozrywkowe życie mia-
sta. A było ono, cokolwiek by nie powiedzieć, 
bardzo barwne i zróżnicowane. Dość często na 

RZESZOWSKIE PIEKIEŁKO
Dawny pejzaż i klimat lokali gastronomicznych

stronach książki pada różnie od-
mieniane słowo knajpa, nie za-
wsze sprawiedliwie, bo przecież 
kojarzyło się to słowo z lokalami, 
gdzie kultura codziennego życia 
dla klienteli była obca i  daleka. 
Ale przywołane również zostały 
do wspomnień ekskluzywne jak 
na owe czasy restauracje – Rze-
szowska przy ulicy Kościuszki, 
Relaks przy placu Farnym, Ka-
prys przy obecnej Hetmańskiej, 
Hungaria z  Dąbrowskiego, nie 
mówiąc o  Hotelowej, mieszczą-

cej się w gmachu przy pierwszym rzeszowskim 
rondzie naprzeciw symbolicznego rzeszow-
skiego pomnika, wraz z legendarnym nocnym 
barem, któremu nazwę Piekiełko nadał ponoć 
niegdysiejszy rzeszowski dziennikarz i  grafik 
zarazem Jerzy Sienkiewicz. Efektywnie działa-
ła kawiarnia Klubowa. 

Autorzy wraz ze swoimi rozmówca-
mi zastanawiają się nad powodami rozkwitu 
i  degrengolady otwieranych w  kolejnych na-
stępujących po sobie latach restauracji, barów, 
kawiarń, które miały być wizytówką miasta 
przyciągającą klientelę także z innych miejsco-
wości, a nawet części kraju. Wiedzę o rzeszow-
skiej gastronomicznej rozrywce przekazywali 

w  swoich wspomnieniach ówcześni kelnerzy 
Teresa Popek, Jan Gubernat, Janusz Żuczek, 
a także dłużej etatowo grający do tańca nawet 
po kilkanaście lat muzycy Waldemar Acedań-
ski, Ryszard Krużel, Tadeusz Karczmarz, Jerzy 
Rakoczy, Bogumił Sobota oraz niżej podpi-
sany. Autorom udało się zebrać wiele zdjęć, 
na których można przypomnieć sobie mniej 
i bardziej znanych pracujących w gastronomii 
kucharzy, kelnerów, kierowników placówek. 
Czytelnik dowiaduje się, jakie w tamtych cza-
sach były najpopularniejsze potrawy i  jakiej 
ekwilibrystyki dokonywali szefowie placówek 
gastronomicznych, żeby zdobyć podstawowe 
pokarmy. 

Na stronach tego interesującego wydaw-
nictwa przywołano w pamięci wokalistki, nie 
wiedzieć dlaczego określane w  tamtych cza-
sach refrenistkami: nazywaną rzeszowską 
Santorką Stenię Dyniową, Lucynę Rakoczy 
z Hungarii, Elżbietę Jaskólską z Klubowej, cór-
kę rzeszowskiego trębacza, a nawet Mirę Ku-
basińską, która śpiewanie w Rzeszowie rozpo-
częła od kawiarni Klubowa. Kto dziś pamięta, 
że Tadeusz Nalepa też miał epizod kawiarnia-
ny w zespole Romana Albrzykowskiego. 

Ma ta książka swoją dokumentacyj-
ną wartość, mimo że nie przypomina ludzi 
z  pierwszych stron gazet. Trzeba jednak pa-
miętać, że właśnie ci ludzie, przysłowiowe 
„krzoki” czy „ptoki”, też nadawali Rzeszowo-
wi swoisty koloryt. 

 Jerzy DYNIA

muzyczne do wierszy obecnej na spotkaniu 
poetki z Sanoka Izabeli Prajzler, podkreśla-
ły delikatność poezji autorki, która również 
zaśpiewała, akompaniując na gitarze, swoje 
utwory. To piękna promocja bieszczadzkiej 

ziemi, to forma współpracy, która w  przy-
szłości zaowocuje czymś nowym i pięknym. 
Zacytuję słowa, jakie umieścił Maciej Jóźwik 
na wydanej płytce bieszczadzkich poetyc-
kich piosenek Nutyz widokiem na…: „Ciało 

nakarmić możesz chlebem i mlekiem, duszę 
miłością. Ciało wyleczyć możesz lekiem, du-
szę tylko wolnością”.

 Jadwiga KUPISZEWSKA

Przemyska grupa Simple 
Music Team powstała trzy 

lata temu i  od razu zdobyła 
uznanie nie tylko przemyskich 
miłośników bluesa. Zagrali już 
kilkadziesiąt świetnie przyję-
tych koncertów. Ukoronowa-
niem dotychczasowej działal-
ności zespołu jest niedawno 
wydana debiutancka płyta 
Nasz prywatny blues. Autorami 
muzyki i tekstów są członkowie 
zespołu oraz Bożena Dzwonek 
i Jan Miszczak. Zespół tworzą: 
Aneta Walus, Janusz Rajtma-
jer, Ireneusz Rybienik, Edward 
Kuczera, Witold Morawski, 
Wacław Prosiecki, Łukasz Ka-
sperski i Tomasz Szum.

31 października br. na scenie Zamku 
Kazimierzowskiego Simple Music Team pro-
mował swój muzyczny krążek. Był to wyjąt-

SIMPLE MUSIC TEAM
Na scenie Zamku Kazimierzowskiego

z zamkowej sceny. Ten koncert był wyjątko-
wy również z kilku innych powodów. Udział 
w  nim – gościnnie – wzięło trzech znako-
mitych polskich, ale o światowej sławie mu-
zyków: Bernard Maseli, Marek Stryszowski 

i Tadeusz Leśniak. Prowadził 
go przyjaciel zespołu Jaromir 
Barański, obsługa techniczna 
– czyli Krzysztof Dedio, Piotr 
Krygowski i Dawid Zaleski to 
także osoby zaprzyjaźnione. 
Gospodyni obiektu, dyrektor 
Renata Nowakowska, również 
służyła pomocą przemyskim 
muzykom. 

Krótko mówiąc, koncert 
zespołu Simple Music Team 
promujący swoją pierwszą 
płytę – która powstała rów-
nież przy wsparciu przyjaciół 
– to koncert przyjaciół dla 
przyjaciół i  zaprzyjaźnionej 
widowni. Jak się łatwo domy-
ślić, odbywający się w  takiej 

atmosferze muzyczny występ musiał zakoń-
czyć się sukcesem.

 Tomasz BELIŃSKI
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kowy koncert wyjątkowego zespołu stwo-
rzonego przez grupę ludzi, przyjaciół, którzy 
cenią się i  szanują wzajemnie. Można było 
to zauważyć i  usłyszeć w  muzyce płynącej 

Przemyska grupa Simple Music Team
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Edward Słupek

Niedawne wybory sa-
morządowe uświa-

domiły polskiemu społe-
czeństwu, że demokracja 
w  Polsce jest mocno za-
grożona. Jeszcze nigdy 

rządzący w  tak nachalny sposób nie starali 
się wpłynąć na ich wynik, by w sposób tota-
litarno-stalinowski upolitycznić samorządy 
lokalne. Samorządy, których podstawą są 
lokalność i autonomia. Totalna próba podpo-
rządkowania samorządu władzy centralnej 
zakończyła się na szczęście niepowodzeniem. 
Przy okazji okazało się na przykład, że pani 
wicepremier Beata Szydło zamiast wywiązy-
wać się ze swych służbowych obowiązków 
rozbija służbową limuzynę. Kolejny wypa-
dek drogowy jej służbowej bryki zaświadcza 
o postępującej degeneracji władzy.

Biorąc to wszystko pod uwagę, mam sa-
tysfakcję z tego, że „Kandydowałem, aby Nas 
nie oszukiwano”. Takim hasłem obnosiłem 
się w swojej kampanii wyborczej jako kandy-
dat do sejmiku podkarpackiego. Kandydując 
z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, spo-
tkałem się z niewybrednym atakiem ze strony 
Prawa i  Sprawiedliwości, która to partia po-
stanowiła wykluczyć z polskiej sceny politycz-
nej Polskie Stronnictwo Ludowe. Skąd taki za-
miar ze strony Prawa i Sprawiedliwości? I czy 
partii Jarosława Kaczyńskiego to się udało? 

W NASZYM WSPÓLNYM INTERESIE
Kandydowałem, aby nas nie oszukiwano

Otóż PiS uznało, że z myślą o przyszłości swej 
partii należy się okopać w środowisku mało-
miasteczkowym oraz wiejskim. Obrzydzanie, 
szkalowanie przez PiS było metodą na osiąg- 
nięcie celu. Ataki personalne na działaczy PSL 
były metodą podstawową, aby zohydzić PSL 
z jego 123-letnią tradycją już podczas tych wy-
borów. Przy okazji okazało się, że niektórzy 
obserwatorzy sceny politycznej zaczęli tęsknić 
za pragmatycznym stanowiskiem PSL-u, któ-
re uczestniczyło w sprawowaniu władzy jako 
koalicjant w  wielu rządach. Rozumny prag-
matyzm w  wielu przypadkach cywilizował 
i uspokajał polityczne nastroje. Samorząd lo-
kalny to, jak się twierdzi, największe osiągnię-
cie z naszych przemian demokratycznych. 

Próba totalnego zawłaszczenia samo-
rządu przez PiS została przez społeczeństwo 
odczytana właściwie, szczególnie przez śro-
dowiska miejskie. Pomimo totalnej propa-
gandy, a nawet gróźb wobec miast i środowisk 
w rodzaju, że jeżeli „właściwie nie zagłosują, 
to miasta, miasteczka czy też gminy nie będą 
miały dostępu do pieniędzy niezbędnych na 
inwestycje i realizację planów rozwojowych”. 
Najazd funkcjonariuszy PiS na prowincję 
na szczęście się nie powiódł. Społeczeństwo 
właściwie odczytało zamiary Prawa i  Spra-
wiedliwości. Tak naprawdę przestraszyli nas, 
że o wszystkim będzie decydować się z War-
szawy, „od rządu”. Nie na taką samorządność 
wyborcy głosowali. Społeczeństwo rozróżnia 
to, co rządowe i co samorządowe. Coraz bar-

dziej w przypadku wyborów samorządowych 
liczy się lokalność, a nie szyld partyjny. 

Takie podejście decydowało jeszcze 
w  przypadku wyborów do sejmików woje-
wódzkich. I te, niestety, udało się PiS-owi już 
upartyjnić. Wybory te zaczęły przypominać 
pod każdym względem wybory do parla-
mentu. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, 
że na naszym Podkarpaciu zdecydowanie 
wygrało Prawo i  Sprawiedliwość, uzyskując 
miażdżącą większość w sejmiku. Zdobyło aż 
25 z 33 radnych. Mając taką sytuację, powin-
niśmy liczyć na swoiste fory ze strony rządu 
dla Podkarpacia.

Posługiwanie się przemilczeniami i kre-
owanie faktów nieprawdziwych to także poli-
tyka historyczna w stylu IPN. Pracujący w nim 
naukowcy najpierw gloryfikują jakąś postać, 
jak to było na przykład w przypadku Leopolda 
Okulickiego, a teraz – gdy okazało się, że nie 
jest świetlaną postacią – milczą. W środowi-
skach historyków ukuto nowy tytuł naukowy: 
„doktor IPN”. Praca w IPN to niemal pewny 
doktorat i następne tytuły naukowe.

Po wyborach jesteśmy zobligowani 
współpracować z  wybranymi samorządow-
cami w naszym wspólnym interesie. Chciało-
by się wierzyć, że wrażliwość wybranych sa-
morządowców sprawi, iż wiele niezbędnych 
spraw oraz problemów zostanie załatwionych 
dla nas wszystkich. W tym dla Podkarpacia!

 Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz

Prawo i  Sprawiedliwość 
chce dokopać Platfor-

mie Obywatelskiej. Oprócz 
tego, że zarzuca jej wszel-
kie zło całego świata, to 
konsekwentnie chce jej 
wcisnąć „do brzucha cią-

żę” w  postaci afery Amber Gold. Specjalna 
Sejmowa Komisja Śledcza wzięła sobie za 
cel udowodnić okoliczności, które mogłyby 
sugerować, że Tusk i jego syn wiedzieli o pi-
ramidzie finansowej i mogli jej zapobiec, ale 
były premier nic nie zrobił i  rozwinął nad 
tym „złotym” bankiem parasol ochronny. 
Posiedzenia tej komisji w telewizji ogląda się 
jak kiepskiej jakości telenowelę odgrywaną 
przez ludzi, którzy nie są aktorami i rozśmie-
szają, głównie swoją nieporadnością i gwiaz-
dorzeniem. Dużo nie brakło i na świadka we-
zwano by carycę Katarzynę Wielką.

PO należą się baty, ale najprawdopo-
dobniej nie za Amber Gold, tylko za to, że 
tolerowała działalność SKOK-ów. PiS tego 
tematu nie rusza, bo wiele wskazuje, że aku-

POJEDYNEK NA AFERY
A Temida wagę może trzymać w zębach 

rat te banki były ściśle związane z ich forma-
cją i  ich ludźmi. W  ostatnich trzech latach 
upadło już jedenaście SKOK-ów, a Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny wydał z tego powodu 
na wypłatę depozytów ponad 4 mld 200 mln 
zł z naszych wspólnych pieniędzy. Ku upad-
kowi chyli się SKOK Wybrzeże i  niewyklu-
czone jest, że dopłacimy do tego „interesu” 
kolejne 130 mln zł. Klientów sektora finan-
sowego najdrożej kosztował SKOK Wołomin, 
bo ok. 2 mld 246 mln zł i SKOK Wspólnota 
– 815 mln zł, najtańszy był SKOK Jowisz, bo 
kosztował podatników „jedynie” 81 mln zł. 
Nie wiem, dlaczego PO nie drążyło tej spra-
wy SKOK-ów, bo teraz wszystko wskazuje, 
że rząd tym tematem się nie będzie zajmo-
wał, żeby przypadkiem nie zaszkodzić partii 
uważającej się za przewodnią siłę narodu. 
Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła 
zarząd komisaryczny w kolejnych SKOK-ach: 
Piast, Rafineria, Lubuska, Wybrzeże, Jaworz-
no. Przed upadkiem ratuje się też Bieszczadz-
ki SKOK.

Przypomnijmy, że Amber Gold to stra-
ta „zaledwie” 851 mln zł. Teraz szykuje się 
następna afera, od której za wszelką cenę PiS 

chce się odciąć – afera GetBack. Mocno od 
niej cuchnie tajemnicami powiązań na styku 
polityki i biznesu. Prezes tej giełdowej spółki 
Konrad Kąkolewski (zatrzymany z  zarzuta-
mi) pisze list do premiera z prośbą o pomoc, 
w którym powołuje się na rzekomo duże za-
sługi jego spółki dla obozu rządzących, na 
sponsorowanie prorządowych mediów. No 
cóż, odkąd nauczyliśmy się pisać, każdy ma 
prawo coś napisać. Po zaledwie dziewięciu 
miesiącach od wejścia tej spółki na Giełdę 
Papierów Wartościowych okazuje się, że gro-
zi jej upadłość, że straciła ona płynność fi-
nansową. Spółka ta zarządzała wierzytelno-
ściami, w tym przeterminowanymi i trudno 
ściągalnymi, a dokładniej mówiąc skupowała 
m.in. od wielu firm i  banków stare, trudne 
długi i je egzekwowała. Spółka GetBack robi-
ła to za pieniądze uzyskane od klientów, któ-
rym sprzedawała obligacje i obiecywała zysk 
w  wysokości 15 proc., tłumacząc im przy 
tym, że obligacje są pewne i gwarantowane. 
Spółka ta naciągnęła klientów na blisko 2,5 
mld zł. Faktycznie, spółka ta była wyróżnia-
na przez GPW, sponsorowała imprezy, m.in. 
gale tygodnika „Sieci”, „Gazety Polskiej”, im-
prezy, na których nagrody otrzymywali m.in. 
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, 
Julia Przyłębska. Prezes GetBack występował 
na Forum Ekonomicznym w Krynicy u boku 
wielu ministrów. Spółka ta finansowała wiele 
wykładów i reklam. 
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Za ratowanie GetBack zabrał się nawet 
ojciec premiera, Kornel Morawiecki, na prośbę 
– jak powiedział – prezesa Konrada Kąkolew-
skiego. Ale podobno usłyszał od syna premie-
ra: tato, nie mieszaj się do tego. Opozycja pyta, 
gdzie było ABW, CBA, KNF i Giełda Papierów 
Wartościowych oraz domaga się komisji śled-
czej w sprawie GetBack. Beata Mazurek, rzecz-
nik partii, oświadczyła: „Nie będzie żadnej ko-
misji śledczej w  sprawie GetBack-u”. Dodała, 
że „odpowiednie organy wyjaśniają” sprawę. 
Ciekawe! Tam, gdzie pieniądze wypłynęły 
„rwącą rzeką”, wystarczą „odpowiednie orga-
ny”. Z pewnością chodzi o prokuraturę. Tam, 

gdzie płynął zaledwie „strumyk”, konieczna 
jest komisja śledcza, bo sama prokuratura we-
dług nich sobie nie poradzi. 

Pojedynek ten, niestety, ma szansę miaż-
dżąco wygrać PiS. Świadczą o tym ostatnie do-
niesienia w sprawie kontaktów właściciela Ge-
tin Noble Banku Leszka Czarneckiego z  sze-
fem Komisji Nadzoru Finansowego Leszkiem 
Chrzanowskim. No cóż, jest takie przysłowie 
wywodzące się z Ewangelii: kto mieczem woju-
je, ten od miecza ginie. Zrozumiałe jest, po co 
PiS tak zaciekle walczy o Trybunał Konstytu-
cyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne i pro-
kuraturę. Jasnym staje się fakt, że dla bieżących 

celów politycznych rządzący łamią fundament 
systemu sprawiedliwości społecznej, jakim 
jest zasada trójpodziału władz. Sędzia zawsze 
może nie uznać gola, odgwizdać karnego, czy 
usunąć zawodnika z  boiska i  w  rzeczy samej 
dobrze jest, gdy zrobi to na „naszą” korzyść. 
Tylko czy będzie to sprawiedliwe? To tak, jak-
byśmy Temidzie obcięli ręce i  nogi, po czym 
jakaś komisja uznałaby, że jest ona zdolna do 
pracy, bo przecież nadal nazywać się będzie 
Temida, a wagę może trzymać w zębach.

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

Jolanta Niżańska 

Uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych 

nr 1 im. Karola Szymanow-
skiego w Rzeszowie uczest-
niczyli niedawno po raz 

22 w partnerskiej wymianie młodzieży pol-
sko-niemieckiej. Do zaprzyjaźnionego mia-
steczka Netzschkau w Niemczech wyjechała 
32-osobowa grupa uzdolnionych uczniów 
naszej szkoły na kilkudniowe „muzyczne 
impresje” mające na celu krzewienie kultu-
ry polskiej poprzez szeroko pojętą muzykę 
i  śpiew. Grupie przewodził reprezentacyjny 
chór Cantores Resovienses pod kierownic-
twem Beaty Adamczyk oraz zespół kameral-
ny Nonet pod przewodnictwem Wojciecha 
Wiązownickiego.

Koncertowaliśmy w XV-wiecznym uro-
kliwym saksońskim zamku w  Netzschkau, 

MUZYCZNE IMPRESJE W NIEMCZECH
Koncertowaliśmy w urokliwym saksońskim zamku

gdzie młodzież naszej szkoły znakomicie za-
prezentowała muzykę klasyczną i rozrywkową 
przy dużym aplauzie tamtejszej społeczności. 
Program tego koncertu został nagrany i pre-
zentowany przez lokalne media. Ponadto kon-
certowaliśmy w kościołach katolickich i ewan-
gelickich w  Plauen i  Zwickau, gdzie nasze 
występy przyjęto bardzo entuzjastycznie. Były 
to wręcz ekumeniczne spotkania zakończone 

miłą dyskusją i  wolą dal-
szej współpracy. Uwień-
czeniem wymiany mło-
dzieży polsko-niemieckiej 
było również wspólne 
biesiadowanie, spotkania 
i  rozmowy z  mieszkańca-
mi miasta Netzschkau.

Dodatkową atrakcją 
naszego pobytu na ziemi 
saksońskiej było zwiedza-
nie pięknego późnobaro-
kowego zespołu architek-

tonicznego Zwinger, znajdującego się w cen-
trum Drezna oraz urokliwego miasteczka 
Zwickau z  domem i  pomnikiem Roberta 
Schumana. Do Rzeszowa powróciliśmy za-
dowoleni i bardzo pozytywnie zmotywowani 
na następny wyjazd w przyszłym roku.

 Jolanta NIŻAŃSKA,
dyrektor ZSM nr 1 w Rzeszowie

ZŁOTE I SREBRNE MEDALE
Fenomenalni uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie

Aleksandra Cholewa, Emilia Czapka, Marce-
lina Czarnota, Kamila Gozdowska, Natalia 
Grochala, Dominika Kalandyk, Kinga Ko-
pacz, Karolina Kowalik, Jadwiga Kurdziel, 
Karolina Motowidło, Katarzyna Przydział, 
Barbara Rudnik, Anna Sobota, Aleksandra 
Tarnowska, Anita Ząbik. Srebro wywalczyli: 
Konrad Bernal, Bogdan Drozdowski, Mar-
cin Dzimira, Paweł Furman, Bartosz Gorzy-
nik, Dawid Graca, Mikołaj Kalemba, Patryk 
Mytych, Bartosz Otok, Dawid Popek, Jakub 
Przydział, Karol Sokół, Bartosz Szpiech, Ta-
deusz Wojdyło.

Warto podkreślić, iż identyczne rezul-
taty – złoto dziewcząt oraz srebro chłopców – 
młodzi lekkoatleci uzyskali wiosną podczas 
Mistrzostw Polski w  Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w Garczynie (woj. pomorskie). 
Zatem wniosek nasuwa się sam: Zespół Szkół 
Sportowych w Rzeszowie to prawdziwa kuź-
nia sportowych talentów. Oczywiście nie 
byłoby tak wspaniałych osiągnięć, gdyby nie 
trenerzy: Dorota Byjoś, Monika Kawa, Piotr 
Kowal oraz Mirosław Wierzbicki, którzy 
zapewniają młodym zawodnikom wszech-
stronny rozwój. 

 Wioletta TRZEŚNIOWSKA-WOŁOWIEC   

W Kołobrzegu odbył się finał krajo-
wy korespondencyjnej Ligi Lekko-

atletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, do 
którego awansowało 12 najlepszych szkół 
w  Polsce. W  tym elitarnym gronie znaleź-
li się uczniowie Zespołu Szkół Sportowych 
w  Rzeszowie. Młodzi sportowcy zaprezen-
towali doskonałą formę i  sięgnęli po naj-
wyższe trofea. Mistrzostwo Polski zdobyła 
drużyna dziewcząt ze zdecydowaną prze-

wagą punktową nad pozostałymi zespoła-
mi, natomiast chłopcy wywalczyli srebro. 
Indywidualnie najlepszy wynik zawodów 
uzyskali Emilia Czapka w biegu na 400 me-
trów oraz Bartosz Otok w  pchnięciu kulą. 
Miejsce drugie zdobył Karol Sokół w biegu 
na 400 metrów.

Uczniowie ZSS w Rzeszowie od lat na-
leżą do lekkoatletycznej elity; nie tylko za-
pewniają sobie awans do finałów mistrzostw 

Polski, ale za każdym ra-
zem wracają z  zawodów 
z medalami. Tegoroczny 
medal jest jubileuszo-
wym dziesiątym krąż-
kiem z  rzędu chłopców. 
Ponadto wynik, jaki 
uzyskały obie drużyny, 
ma wymiar szczególny, 
ponieważ jest to histo-
ryczny, najlepszy rezultat 
obu zespołów. Po złoto 
sięgnęły: Ewelina Boroń, 
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Jak odpowiedzieć na pytania, które na 
różnych forach jeszcze kilkadziesiąt, kil-

kanaście lat temu padały: czy fotografia to 
sztuka, czy fotografik to artysta? Myślę, że 
na pytania dziś retoryczne konkurs Foto 
Odlot, organizowany przez Wojewódzki 
Dom Kultury w  Rzeszowie, próbuje pomi-
mo otwartej formuły odpowiedzieć i niejako 
w tym celu jest organizowany. I kto wie, czy 
26 lat temu organizatorom Foto Odlotu nie 
przyświecało właśnie to pytanie. Maleńką 
podpowiedź sugeruje już nazwa konkur-
su – Międzynarodowy Niekonwencjonalny 
Konkurs Fotograficzny Foto Odlot. I nie jest 
w nim niekonwencjonalna formuła albo spo-
sób przeprowadzenia. Niekonwencjonalna 
jest fotografia, którą konkurs wyławia, ju-
rorzy wskazują i  obdarzają laurami nagród 
i wyróżnień. Laurami liczącymi się w Polsce 
i  na świecie – medalami Międzynarodowej 

RYSOWANIE ŚWIATŁEM
Czy fotografia to sztuka, a fotografik to artysta?

Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP 
i  Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
nagrodami Dyrektora WDK w Rzeszowie. 

Niekonwencjonalna, a  zatem orygi-
nalna, w  warsztatowy sposób innowacyjna, 
artystyczna, bo nie jest reportażem, zapisem 
ulotnej chwili, zachwytem nad pięknem na-
tury świata przyrody i jej zjawisk ani legity-
macyjnym portretem. Tegoroczna 18. edycja 
konkursu i długa lista jego laureatów ukazu-
je wyraźnie tendencję, która utrzymuje się 
w światowej fotografii. Mocny akcent stawia-
ją fotografowie na kreację, rysowanie świa-
tłem, to z  definicji fotografii, ale nie tylko, 
bo to akcentowanie kolorem, rekwizyt, ruch 
– chciałoby się powiedzieć – sceniczny. Wiele 
z  tych przedstawień przypomina teatralne, 
nawet modowe stylizacje. Jednak najważniej-
szy w tych ujęciach jest człowiek. Mam wra-
żenie, że wiele z nich to autoportret – swoiste 

(współczesne) selfie, tym trudniejsze od tego, 
które każdy może zrobić sobie telefonem, że 
wykonane za pomocą modelki, modela, aury 
wnętrza i odpowiedniego rekwizytu. Bo sel-
fie nie pokażą naszego stanu ducha, marzeń, 
wyobrażeń, nawet tych surrealistycznych. 

Dlatego najbardziej dotarł do wnętrza 
ludzkiego laureat głównej nagrody, artysta 
ze Stalowej Woli – Mirosław Iskra, który 
w  swoim dziele zawarł treści uniwersalne. 
Fotografia zatytułowana Senne miasto w au-
torski sposób „ilustruje” zagadnienie, któ-
re dotyczyło i  dotyczy wszystkich pokoleń 
i  ludzkiej kondycji. Dziś wydaje się szcze-
gólnie ważki i znaczący problem pogodzenia 
wielowiekowej tradycji ze współczesnością. 
Kamienny posąg wyłaniający się ze skały – 
uosobienie tradycji, która jest i powinna być 
fundamentem ludzkich poczynań i „czynie-
nia sobie ziemi poddaną” dźwiga na swych 
barkach industrialne nowoczesne miasto 
– symbol potęgi ludzkiego intelektu i  siły 
mięśni. Może to właśnie rodzaj przesłania 
artysty, by nie uśpić rozumienia znaczenia 
tradycji w tworzeniu nowego; by nowym nie 
deptać starego. 

Sztuka na przestrzeni dziejów pełniła 
wiele ról. Jedną z  nich, dziś wydaje się naj-
ważniejszą, jest docierać z przesłaniem wła-
śnie. Fotografia czyni to w  dobie mediów 
drukowanych, elektronicznych najskutecz-
niej. A w wielości narzędzi, jakimi możemy 
wykonać zdjęcie – dobre zdjęcie – okazuje się 
to też bycie sztuką!

   Piotr RĘDZINIAK

GŁÓWNI LAUREACI
Złoty Medal FIAP oraz Nagrodę Best 
Author FIAP otrzymał Mirosław Iskra ze 
Stalowej Woli (Polska) za fotografię pt. Senne 
miasto, srebrny Ian English z  Australii, 
a  brązowy David Hall z  Anglii. Złoty 
Medal Fotoklubu RP otrzymał Dariusz 
Gawroński z  Częstochowy, srebrny Jacek 
Szczerbaniewicz z  Jeleniej Góry, a brązowy 
Chris Ducker z Dublina (Irlandia). 

Podczas wernisażu prac Foto Odlotu 27 października br. odbyła się również uroczystość wręczenia medali 
Za Zasługi dla Fotografii Polskiej nadanych przez Kapitułę Fotoklubu RP w  100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Medale wręczał Mieczysław Cybulski z Warszawy, prezes Fotoklubu RP, a odznacze-
ni zostali: (od lewej) Adam Kus, Piotr Gurdysz, Krzysztof Peszko, Jerzy Wygoda, Wacław Turek, Przemysław 
Niepokój-Hepnar, Tomasz Wajda, Andrzej Drozd, Mieczysław Cybulski, Krystyna Małgorzata Dołowska, 
Marek Jastrzębski

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS działa-
jący w Wojewódzkim Domu Kultury w 

Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego filmu. 
5 listopada – Czyściciele Internetu, reż. 

Hans Block, Moritz Riesewieck. Dokument 
produkcji brazylijsko-niemieckiej (2018) 
przedstawia kulisy, skutki i ofiary interneto-
wej cenzury. 

12 listopada – Listopad, reż. Rainer 
Sarnet. Dramat, fantasy, romans produkcji 
holendersko-polsko-estońskiej (2018). Jest to 
jednocześnie mroczna baśń, horror i niezwy-
kła historia miłosna. Bazując na estońskim 
bestsellerze, reżyser stworzył jedyną w swo-
im rodzaju filmową miksturę przywołującą 
średniowieczny folklor w sposób niezwykle 
oryginalny i niemożliwy do podrobienia.

19 listopada – Boso po ściernisku, reż. 
Jan Svěrák. Dramat z wątkami komediowymi 

NIEZWYKŁE HISTORIE I ZWROTY
produkcji czesko-słowacko-duńskiej (2017). 
Akcja toczy się podczas II wojny światowej. 
Film Svěráka w ubiegłym roku zdobył nagro-
dę publiczności na MFF w Cottbus.

26 listopada – Winni, reż. Gustav Möl-
ler. Thriller produkcji duńskiej (2018). Ten 
skandynawski dreszczowiec był sensacją fe-

stiwali w Sundance i Rotterdamie, gdzie zdo-
był nagrody publiczności. Klimatem i pre-
cyzją przywołuje na myśl Locke’a z Tomem 
Hardym.

   Andrzej OSIŃSKI 
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MIŁOŚĆ I WOLNOŚĆ 

Powieść Plac Świętej Elżbiety Rudolfa Jasi-
ka w ojczyźnie autora, na Słowacji, została 

opublikowana w 1986 roku, gdy od jego śmier-
ci minęło już 26 lat. W Polsce, w  tłumaczeniu 
Marty Pelinko, została wydana w  2018 roku 
przez Wydawnictwo Abilion 
z Rzeszowa dzięki finansowe-
mu wsparciu SLOLIA – Cen-
trum Informacji o Literaturze 
w  Bratysławie. Okładkę do 
książki sporządziła Janina 
Ataman, znana rzeszowska 
poetka, z  wykształcenia pla-
styk i znawczyni malarstwa. 

Akcja powieści toczy się na Słowacji 
w okresie II wojny światowej, gdzie na tle anty-
faszystowskiej, narodowowyzwoleńczej walki 
autor rozpatruje odwieczne ludzkie problemy 
dotyczące prawa do życia, do miłości i wolności. 
I  zapewne korzystając z  własnych doświadczeń, 
usiłuje odpowiedzieć na pytanie: jaki jest sens 
ludzkiego życia? Główny bohater powieści, Igor 
Hamar, mieszka w  mieście. Jest osiemnastolet-
nim przystojnym młodzieńcem z biednej rodzi-
ny, któremu przyszło żyć w  trudnych czasach, 
gdy Słowacja znajdowała się pod butem hitlerow-
skich Niemiec. Część społeczeństwa – skuszona 
obietnicami, ułudą władzy i bogactwa – przejęła 
ideologię „rasy panów”. Są wśród nich znajomi 
Igora. Igor natomiast jest prawym, doświadczo-
nym przez życie młodzieńcem, który ima się róż-
nych zajęć, aby zapewnić byt sobie i chorej matce. 
Jednocześnie z wzajemnością kocha się w pięknej 
Ewie – młodziutkiej Żydówce z sąsiedztwa. Mi-
łość ta nadaje sens ich życiu i stwarza nadzieję, że 
razem uda im się przetrwać wojnę. 

Lektura tej powieści okazała się wyjąt-
kową intelektualną przygodą. Odnowiła także 
i  oświetliła nowym blaskiem wiedzę na temat 
ciągle jeszcze nurtującego ludzkość niepojętego 
zła, jakim była faszystowska ideologia hitle-
rowskich Niemiec, która wyzwoliła drzemiące 
w ludziach mroczne demony... I po raz kolejny 
przekonałem się, że miłość i wolność to najważ-
niejsze wartości, których nawet faszyści nie po-
trafili stłamsić, nie potrafili zabić w duszy pra-
wego, zakochanego w  kobiecie, spragnionego 
szczęścia młodego człowieka.

Rudolf Jasik żył krótko, bo zaledwie czter-
dzieści jeden lat, ale w historii słowackiej i świa-
towej literatury zapisał się złotymi literami. To 
jeden z  tych pisarzy, których dzieła posiadają 
ponadczasową wartość i  przesłanie. Przekład 
Marty Pelinko jest znakomity, bo jest ona nie 
tylko tłumaczką, ale także świetną, przekłada-
ną na języki obce, polską pisarką i poetką z Rze-
szowa, która za swoje osiągnięcia literackie 
i  upowszechnianie kultury była honorowana 
wieloma nagrodami. Książkę polecam wszyst-
kim, którzy lubią dobrą, wartościową literaturę. 

 Wiesław HOP

NAJAZD AWANGARDY 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 25 paź-
dziernika był miejscem już VI Najazdu 

Awangardy na Rzeszów. Wieczór poprowadzili 
– pomysłodawca tych spotkań, poeta i  krytyk 

Panorama literacka Podkarpacia
literacki Stanisław Dłuski wraz z  pełnomoc-
nikiem dyrektora teatru Jagodą Skowron. Im-
preza cieszyła się dużą popularnością, a w kon-
frontacjach i  inspirujących rozmowach uczest-
niczyli oprócz znanych osób z  literackiego 
Podkarpacia, także studenci Sekcji Twórczości 
Literackiej UR. W  teatralnej przestrzeni wy-
brzmiały wiersze takich poetów, jak Jan Belcik, 
Katarzyna Błajdo, Katarzyna Bolec, Jan Borcz, 
Stanisław Dłuski, Katarzyna Jopek, Natalia 
Królicka, Ryszard Mścisz, Yousef Sh’hadeh, 
Krzysztof Socha, Andrzej Sondej, Jacek Świerk, 
Jan Tulik, Mirosław Welz, Dominika Wilk 
i Małgorzata Żurecka. Prezentowali je aktorzy 
– Anna Demczuk oraz Marek Kępiński, zaś 
muzycznie urozmaiciła wieczór pianistka Julia 
Anna Ulman. Opiekę artystyczną nad całością 
objął dyrektor teatru dr Jan Nowara. 

 Jan BELCIK

ZBIGNIEW MICHALSKI W ZLP

11 października prezes Mieleckiego To-
warzystwa Literackiego Zbigniew 

Michalski został przyjęty do Związku Litera-
tów Polskich. Mielecki 
poeta, aforysta, redaktor 
pism literackich i  ani-
mator kultury zdobywał 
wielokrotnie laury ogól-
nopolskich konkursów 
literackich w  dziedzinie 
poezji, fraszki i  afory-
zmu. Współtworzył mie-
leckie środowisko literac-

kie jako założyciel i w latach 2006–2016 prezes 
Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. 
Szafera w  Mielcu. Zredagował wówczas pięć 
antologii, pięć tomików i pięć numerów pisma 
„Artefakty”. Od 2017 roku pełni funkcję preze-
sa Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. De-
biutował tomikiem Na pięciolinii życia w 2004 
roku, drugie wyd. w 2009. Kolejne jego zbiorki 
to Zakręty (2008), Jeszcze (2009), Schody (2010), 
Na przekór gwiazdom (2016), Balans bieli i czer-
ni (2018). Jego poezja trafiła do dziesięciu anto-
logii poza Mielcem. 

 Andrzej OSIŃSKI

LITERACKI CZWARTEK 

W cyklu dialogowo-edukacyjnym „Li-
terackie czwartki”, proponowanym 

uczniom przez Mieleckie Towarzystwo Lite-
rackie, 18 października br. odbyło się spotka-
nie poety i felietonisty, członka ZLP Andrzeja 
Talarka z  młodzieżą I  LO im. S. Konarskiego 
w Mielcu. Młodzież przybyła z opiekunką, pro-
fesor Katarzyną Kruk. Podczas niecodziennej 
lekcji języka polskiego toczył się dialog uczniów 
ze szkoły o bogatej historii z zasłużonym mie-
leckim literatem. Pretekstem ciekawej rozmo-
wy była poezja z  wszystkich pięciu tomików 
autora: Antymateria (2010), Szukając domu. 
Wiersze wędrujące (2013), Dies irae? Wiersze 
niepolityczne (2014), Jak Piłat (2014) oraz Ko-
mórki rakowe (2017). 

 Zbigniew MICHALSKI

TRWAM W NARKOZIE SŁOWA 

W ramach Podkarpackiej Izby Poetów 
27 października w  Klubie Turkus 

rzeszowskiego WDK 
odbyło się spotkanie ze 
Zdzisławą Górską – po-
etką, eseistką, malarką, 
krytykiem literackim, 
publicystką, miłośnicz-
ką przyrody i  sztuki, 
członkinią ZLP. Laure-
atka wielu konkursów 
literackich. Wydała 12 
tomików wierszy, pisze 
także prozę wspomnieniową. To poezja z  wy-
sokiej literackiej półki, prawdziwa „narkoza 
słowa”, w której trwa autorka pisząc i z poetyc-
kim kunsztem pociąga w ten stan odbiorcę. Jak 
słusznie zauważył prezes ZLP Mieczysław A. 
Łyp, wykorzystuje ona w  utworach swą dużą 
wiedzę o  sztuce i  odnosi się do mistrzów lite-
ratury, malarstwa. Z racji podróży po „rajskim 
jabłku Ziemi”, jak zapisała to w tytule jednego 
ze swych tomików, mogła oglądać i zachwycać 
się tymi nieprzemijalnymi dziełami ludzkiego 
talentu. Wielka kultura i estetyka słowa, z jaką 
tworzy Zdzisława, oraz niezaprzeczalny talent 
sprawiają, że śmiało można ją nazwać prawdzi-
wą damą poezji. Wieczór poetycki dopełniały 
też piosenki z  jej tekstami, które śpiewali Bar-
bara Szlachta i Leszek Majewski, twórca kaba-
retu Antidotum, a na saksofonie grała Justyna 
Nowak ze strzyżowskiego DK Sokół. 

 Urszula PANTOŁA

POECI DLA NIEPODLEGŁEJ

W ODK Tysiąclecie w Rzeszowie uhono-
rowani zostali laureaci Ogólnopolskie-

go Konkursu Poetyckiego „Strofy o  Niepod-
ległej”, zorganizowanego przez oddział ZLP 
w Rzeszowie i czasopismo „Kurier Błażowski”. 
Przewodnicząca jury konkursu, dr Hanna 
Krupińska-Łyp, odczytała werdykt. I  nagrodę 
otrzymała Teresa Paryna (Przemyśl) za wiersz 
Wołyń, II – Andrzej Szypuła (Rzeszów), III – 
Jolanta Michna (Łańcut). Wyróżnienia: Wik-
tor Bochenek (Niebylec), Marta Gdula-Żuko-
wicz (Stalowa Wola), Maria Gibała (Przemyśl) 
i Mateusz Mitąg (Warszawa). Burmistrz gminy 
Błażowa Jerzy Kocój, który był fundatorem 
wszystkich nagród, i przewodnicząca jury wrę-
czyli nagrodzonym i  wyróżnionym dyplomy 
oraz nagrody. Wszyscy laureaci zostali zapro-
szeni do prezentacji nagrodzonych i wyróżnio-
nych utworów. 

 Urszula PANTOŁA

Z POEZJĄ AGATY LINEK

13 października br. Mielecka Grupa Lite-
racka „Słowo” gościła Agatę Linek, ze 

Stalowej Woli, absolwentkę czterech fakultetów 
na UJ w Krakowie. Agata to poetka, prozator-
ka, redaktorka tomików, recenzentka poezji, 
krytyk teatralny, copywriterka, korektorka, 
animatorka kultury. Pomysłodawczyni i admi-
nistratorka strony „Dzieje się w Stalowej Woli 
i  okolicach” oraz opiekunka poezji portalu li-
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KARTKI Z PAWLACZA (61)Stanisław Dłuski

Zapisuję te zdyszane 
słowa dzień przed 

Wszystkimi Świętymi 
– przychodzimy, odcho-
dzimy, leciuteńko, na 
paluszkach. Tak sobie 
rozmyślam, po co te walki 
plemion w naszym kocha-

nym kraju, kiedy wszystkich – jak pisał Norwid 
– groby nas zrównają. Ostatnio „Plus Minus” 
prorokuje kolejny kryzys światowy i niech się ni-
komu nie wydaje, że jesteśmy „zieloną wyspą”, 
nie myślimy o tym każdego dnia, bo wydaje się, 
że to wszystko jest poza nami, ale dystans uczy 
pokory, niektórzy gromadzą te różne material-
ne bogactwa, wydaje im się, że będą tu na ziemi 
żyli wiecznie, później strach odchodzić, bo może 
coś tam czeka na „drugim brzegu”? Jak czytamy 
u  Tadeusza Różewicza w  liryku pamięci Kon-
stantego Puzyny, nic nie zabierzemy, puste ręce, 
zostanie tylko dobro i paru wielkich szamanów, 
którzy utrwalili sens i sen życia w wierszach.

Czytam od lat „Przesłanie Pana Cogito” 
Zbigniewa Herberta i  zadziwia mnie to prze-
słanie, heroiczny sceptycyzm, warto być przy-
zwoitym dla siebie, bez oczekiwania na nagro-
dę, a może za dobro, które dajemy innym czeka 
nas „chłosta śmiechu”, „śmierć na śmietniku”? 
Jesteśmy od dziecka wychowywani w pedagogi-
ce kary i nagrody, będziesz dobry – dostaniesz 
cukierka, będziesz się dobrze uczył – dostaniesz 
piątkę, będziesz pokorny – szef cię w pracy na-
grodzi. A nie łaska tak po prostu czynić dobro, 
bo warto być przyzwoitym, tak jak mój Ojciec, 
Józef Dłuski z  Dębowca, który majątków nie 
gromadził, a wszyscy, którzy go pamiętają, mó-
wią: był dobrym człowiekiem, służył bliźnim. 
Ciężkie były czasy, często kapusta i ziemniaki, 
mięso raz w tygodniu w niedzielę, teraz konsu-
mujemy jak oszalali, budujemy galerie, mar-
kety, żeby rodzinka mogła sobie czas spędzić, 
oglądając różne piękne rzeczy, a gdzieś w odda-
li odchodzą biedni ludzie w niepamięć, usycha-
ją więzi międzyludzkie, umiera humanistyka, 

czytanie staje się smutną koniecznością, lepiej 
migające obrazki i gry komputerowe; zabijanie 
czasu. Chleb i igrzyska dla spragnionego zaba-
wy ludu.

1 listopada taki u  nas smutny, słucham 
księdza w  radiu i  mówi, że to radosny dzień, 
bo czcimy tych, co zostali zbawieni, są w niebie. 
Zadusznych to modlitwa za tych, którzy jeszcze 
muszą się oczyścić z ziemskich grzechów, ale jak 
pisał amerykański poeta Edgar Lee Masters, na 
końcu będziemy rozliczani z miłości, ile kocha-
liśmy, ile daliśmy z siebie, więc błagam was, wy-
baczajmy sobie nasze upadki i błędy, osądzanie 
zostawmy Bogu, bo często widzimy, jak nasze 
ziemskie sądy są omylne, jakie prawo niedo-
skonałe. Może minęły czasy, kiedy mówiono: 
dajcie mi człowieka, a  paragraf się znajdzie. 
Może w  100-lecie odzyskania niepodległości 
odnajdziemy i  odbudujemy nasze narodowe 
i ludzkie więzi?

31.10.2018

terackiego Artefakty. Członkini Grupy Poetyc-
kiej Feniks, Stowarzyszenia Autorów Polskich, 
Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, Związ-
ku Literatów Polskich. Laureatka literackich 
konkursów ogólnopolskich i  międzynarodo-
wych. Autorka tomów poetyckich Jesteś elfem? 
(2006), Śmiech ćmy (2010), Śpiew delfina (2012), 
Szept pumy (2015). 

 Aleksandra PIGUŁA

ŚLADAMI WSPOMNIEŃ 

Znawczyni haftu, wokalistka, autorka 26 
tomików poetyckich – Maria Rudnicka. 

Pierwsze powakacyjne spotkanie w ODK „Kar-
ton” RSM z cyklu „Melpomena i inne” zostało 
poświęcone właśnie jej twórczości i  jej ostat-
niemu tomikowi wierszy Dawnych wspomnień 
czar, zawierającemu teksty, do których mu-
zykę skomponowali różni twórcy: wśród nich 
kierujący Chórem Kameralnym Collegium 
Musicum, wielce zasłużony dla podkarpackiej 
kultury Andrzej Szypuła. Członkowie tej gru-
py wokalnej wykonali pośród innych utwór 
Rzeszów w  naszych sercach gra. Słowa wiersza 
Marii Rudnickiej rozwinął i wzbogacił własną 
aranżacją oraz jej wokalnym współudziałem 
właśnie Andrzej Szypuła. Twórczość autorki 
zaprezentował niżej podpisany.

 Jerzy Stefan NAWROCKI

POLONIJNE SPOTKANIA 

W szóstej edycji Polonijnych Spotkań 
Literacko-Artystycznych w  Krośnie 

uczestniczyli przedstawiciele tych środowisk 
z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Rosji. 
Celem była promocja literatury polskiej w śro-
dowiskach polonijnych oraz popularyzacja 
literatury emigracyjnej w  środowisku lokal-
nym. Wśród goszczących twórców byli Marta 
Świderska-Pelinko, Danuta Chlupova, Elżbieta 
Adamska-Mohos, Natalia Bezrukikh, Pauli-
na Wnęk, Natalia Wójtowicz, Kinga Mohos, 
Radovan Brenkus, Andrzej Morozow, Istvan 
Mohos. W poszczególnych wydarzeniach brali 
też udział członkowie Klubu Literackiego dzia-

łającego przy Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, m.in. Jan Tulik, Wacław 
Turek, Jan Lusznia, Marek Burdzy, Marek Pe-
trykowski, który napisał wstęp do wydanego 
z tej okazji almanachu, Halina Kurek, Ewa Zaj-
del-Ślemp „evica”, Danuta Drzewicka, Krysty-
na Kulman, Ewa Zajdel, Agata Zahuta, Magda-
lena Rodzinka oraz niżej podpisany. Rolę mo-
deratora pełnił dr Jan Wolski z  Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

 Jan BELCIK

PETRYKOWSCY W KARTONIE

W ODK „Karton” RSM 26 października 
br. prezentowana była twórczość Mał-

gorzaty i Marka Petrykowskich w cyklu „Mel-
pomena i inne”. 

ORYGINALNOŚĆ POEZJI 

18 października br. odbyło się spotkanie 
pt. „Oryginalność poezji” – w  cyklu 

,,Seniorzy z  pasją”, zorganizowane wspólnie 
przez Filię nr 9 WiMBP oraz RSTK w Rzeszo-
wie. Prowadzący je Barbara Kłoda oraz Zyg-
munt Kiełbowicz przybliżyli zebranym epoki 
literackie na przestrzeni wieków oraz rolę po-
ezji w  ówczesnych czasach. Uwidoczniły się 
też akcenty patriotyczne w  prezentowanych 
utworach. Swoje wiersze przybliżyli regionalni 
poeci: Katarzyna Błaszczuk, Stanisław Dworak, 
Zygmunt Kiełbowicz, Maria Rudnicka, Włady-
sław Waltoś, Stefan Michał Żarów. 

 Stefan ŻARÓW 

SPOTKANIE AUTORSKIE 

Tematem przewodnim spotkania 3 paź-
dziernika br. z  poezją twórców regional-

nych były nasze małe ojczyzny, organizatorem 

Dla Małgorzaty był to debiutancki werni-
saż obrazów od malarstwa abstrakcyjnego po 
realistyczne. Malarstwem zajmuje się od kilku 
lat, jest ono dla niej pasją i odskocznią od tru-
dów codzienności. Traktuje je hobbystycznie. 
Marek Petrykowski deklamował swoje wier-
sze z  najnowszego tomiku Iluminacje, a  także 
nowe, gromadzone do czwartego już zbioru. 
Żywo reagowała publiczność, mówiono m.in. 
o  sile subtelnej pamięci autora mającej wpływ 
na jakże zmysłowy odbiór jego poezji, o umie-
jętności dziwienia się, co jest właściwe dziecku, 
ale i dojrzałemu poecie. Trudno też nie wspo-
mnieć o pierwiastku feministycznym, erotycz-
nym, który jest spoiwem jego trzech do tej pory 
wydanych książek.

 Jan BELCIK

Małgorzata i Marek Petrykowscy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Prze-
myślu, a  bohaterami wydarzenia poeci z  rze-
szowskiego oddziału ZLP: Małgorzata Żu-
recka, Teresa Paryna, Mieczysław Arkadiusz 
Łyp i Adam Decowski. Spotkanie moderowała 
przemyska twórczyni Teresa Paryna, która już 
wielokrotnie gościła w naszej bibliotece. Prowa-
dziła również warsztaty literackie dla młodych 
miłośników poezji. Miały tu także miejsce eks-
pozycje jej twórczości plastycznej. Mówiła o ży-
ciu, pasjach i  osiągnięciach twórczych gości. 
Natomiast zaproszeni poeci czytali swoje utwo-
ry, opowiadali o okolicznościach ich powstania, 
dzielili się refleksjami na temat inspiracji i pro-
cesu tworzenia. Uczestnicy spotkania wysłu-
chali wierszy, które nawiązywały tematyką do 
miejsc bliskich ich sercu.

 Agnieszka BIEDROŃ
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Maria Gibała
Przemyśl (wyróżnienie)

Widziałam 
,,[…] Jak Rzym, na siedmiu wzgórzach
wznosi się miasto, które ma lwa
w herbie i lwa w sercu […]”

był listopad
ucichły ulice stanęły tramwaje
patrzyłam
przez okno po drugiej stronie rząd drzew
małe postacie w mundurkach przebiegały
od jednego do drugiego pnia
czyżby bawili się w chowanego
przez ich ramiona przewieszone karabiny
oni tacy mali dzieci bawią się w wojnę
widziałam
jeden z nich zachwiał się i upadł na ziemię
a w ręku wciąż karabin
słyszałam strzały
walczył Zamarstynów Kulparków Szkoła Kadetów
widziałam
ludzie z dzbankami po wodę
noce czarne bez świateł
teatr wciąż grał publiczność biła brawo
widziałam
sanie w szeregu na nich ranni
widziałam
spod czapki osunął się warkocz...
drzewa stały czarne sterczące ku górze
na nich żadnej kawki
wiatr strącał ostatnie liście
wirował zawodził łkał
złowieszczy świst kul ciął powietrze

Wers
magazyn
literacki
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Laureaci konkursu „Strofy o Niepodległej” zorganizowanego przez oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie 
i czasopismo „Kurier Błażowski” z udziałem naszego miesięcznika.

Teresa Paryna 
Przemyśl (I nagroda)

Andrzej Szypuła 
Rzeszów (II nagroda)

***
W chopinowskim zapamiętaniu
tańczą mazurki kujawiaki polonezy
już i Wyspiański dał się porwać
Wywija obertasa z chochołem
za nic mając złoty róg

dusza słowiańska
rozdarta na świata strony
płacze Słowackim
grzmi Paderewskim
zamyśla się Norwidem

jeszcze nie pora
na przebudzenie
przed końcem świata
Twoją śpiewną kantyleną
drogi Fryderyku

Jolanta Michna 
Łańcut (III nagroda)

Dom pod lasem 
powracam do chwil dzieciństwa
drewnianego domu pod lasem
z małymi jasnymi oknami
w których połyskują kolorami
muszkatele i begonie
widzę babcię krzątającą się po kuchni
smak pszennego
muska delikatnie podniebienie
w zielnym bukiecie
zawieszonym w rogu małej izdebki
rozpoznaję polskie zboża i zioła

powracam do chwil dzieciństwa
rozległych zielonych łąk
w tle domowe zwierzęta
dodają wsi niezwykłego uroku
kopy siana przyjemnie pachną
że chciałoby się w nie schować
i udawać niewidzialnego
w sadzie pełnym dojrzałych owoców
raczyć oczy naturalnymi darami Boga
znów być małą dziewczynką
zatrzymaną w kadrze
na huśtawce ze starej opony
bujać w marzeniach i w obłokach

powracam do chwil dzieciństwa
przydomowej studni
z której zaczerpnięta woda smakuje
niczym prawdziwe życie
stąpać polną dróżką usłaną trawą
gdzie miejscami sypka ziemia
łaskocze małe dziecięce stopy
zatrzymać się u płotu
zza którego złocą się słoneczniki
dostojne malwy kłaniają kielichy

a gdyby tak raz jeszcze
pobiegać boso po rannej rosie
wsłuchać się w śpiew leśnych ptaków
unieść dłonie wysoko w górę
i z całych sił wykrzyczeć
tutaj jest moje miejsce
a gdyby tak za jednym dotknięciem
czarodziejskiej różdżki
usiąść na progu drewnianego domu
poczekać na list z zaświatów

Wołyń
To już nie wieś,
to rozszalałe piekło ognia.

Niebo rozdarte krzykiem!
Ale co może Chrystus
z odrąbanymi rękami?

Nasz jest czas,
nasz dekalog,
nasza samostijna...

Siekiery obmyte,
widły poskładane.
Idzie na deszcz – 
opłucze sztachety,
będzie czysto...

A buty sąsiada
w sam raz!

Marta Gdula-Żukowicz 
Stalowa Wola (wyróżnienie)

Do Niepodległej
Ojczyzno wiedziona
przez pokolenia
krętymi ścieżkami
historii
do której tęsknimy
z każdego zakątka
świata
dla której tak trudno
nam żyć a tak pięknie
umierać
dumna ze swych
bohaterów
i gardząca wszystkimi
którzy nie sprostali
twoim marzeniom
jesteś jak nazbyt
surowa matka
którą się jednocześnie
kocha i nienawidzi

A my przeciętni
rodząc się ze skazą
niespełnienia
wyrastamy najczęściej
na cynicznych łgarzy
albo nadwrażliwców
pragnących cały świat
przytulić do serca

Dar ojcowizny
Polsko – z zadumą zapalam znicze
przy symbolach naszej niepodległości
uważnie przeglądam karty historii
spinając je klamrą dnia dzisiejszego
nie przerwały lotu białego orła
ciężkie kajdany niewoli
śmierć grabież zagłada

Ojczyzno – twoje imię
wybuchało granatem w okopach
wykwitało krwawą różą na żołnierskich płaszczach
powiewało dumnie zakrwawionym sztandarem
miliony słów błagającej modlitwy
zagłuszanej hukiem dział
śmiertelnym jękiem rannych
krzykiem torturowanych
niosły niezłomną wiarę nadzieję
w dzień zwycięstwa niepodległej
z opatrznością bożą solidarnie uniesieni
zniszczyliśmy okupione krwią mury zniewolenia
dzisiaj dzwon Zygmunt
donośnie obwieszcza narodowe dzieje

Wiktor Bochenek
Niebylec (wyróżnienie)

z Jasnej Góry Kalwarii Lichenia Łagiewnik
płyną rzeką wiernych wypraszane łaski

Polsko – twoje imię niepodległe
znaczone wiarą otwarte nadzieją
zdobione blaskiem biało-czerwonych flag
nutą mazurka Dąbrowskiego
otulone bezgraniczną miłością
codziennym patriotyzmem
niech słowo Ojczyzna
jako najdroższy dar ojcowizny
poniesie nas skrzydłami w kolejne stulecia
nie tylko z pieśniami na ustach
z odświętnie wznoszonymi sztandarami
lecz przede wszystkim kochającym sercem

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji 
pocztą elektroniczną: 
redakcja@wbxstudio.pl 
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 Grała Pani partie solowe w II Koncercie 
skrzypcowym d-moll op. 22 Henryka Wie-
niawskiego, który jest trudnym utworem 
przede wszystkim dla skrzypka solisty, ale 
także dla towarzyszącej mu orkiestry.

– Ale jest to cudowny koncert i  jestem 
szczęśliwa, że nasze wykonanie tak bardzo 
podobało się publiczności. Zawsze świet-
nie pracuje mi się z  Orkiestrą Filharmonii 
Podkarpackiej, znamy się już bardzo dobrze 
i czuję się pewniej tutaj niż gdzie indziej. Za-
wsze przypominam sobie lekcje u pana Ro-
berta Naściszewskiego i  początki nauki gry 
na skrzypcach u nieżyjącej już pani Dolores 
Sendłak. Dużo wspomnień związanych jest 
z tą sceną.
 Gorące brawa trwały tak długo, aż Pani 
zdecydowała się na bis, a  zagrała Pani 
wprost karkołomny, nieznany większości 
melomanów utwór.

– Emocji było dużo i zapomniałam za-
powiedzieć, co zagram, a było to Doluri Ale-
xandra Matchavariani, gruzińskiego kom-
pozytora i dyrygenta, zmarłego w 1995 roku. 
Cieszę się, że ten utwór także się spodobał.
 Wracając do mistrzowskiej kreacji II 
Koncertu Henryka Wieniawskiego – ma 
Pani ten utwór w  repertuarze już dość  
długo.

– Tak, nawet nagrałam go na płytę z fil-
harmonikami poznańskimi pod batutą Ja-
kuba Chrenowicza, która ukazała się w maju 
2014 roku. Na tym krążku utrwaliliśmy także 
I Koncert skrzypcowy Wieniawskiego. Często 
jestem zapraszana do wykonania koncertów 
Wieniawskiego z  różnymi polskimi orkie-
strami i mam także w planie pokazać je nie-
długo publiczności chińskiej. Są to utwory 
bardzo bliskie mojemu sercu, bo dużo w nich 
polskich tematów, a  jak się mieszka na stałe 
za granicą, to czuje się potrzebę obcowania 
z polską muzyką.
 Z  Polski wyjechała Pani dość dawno, 
a miastem, do którego zawsze wraca z po-
dróży koncertowych, jest Wiedeń.

– Mieszkam poza Polską już dwadzie-
ścia lat. Wiedeń jest mekką wszystkich arty-
stów, a  przede wszystkim muzyków, wśród 
których najwięcej jest śpiewaków. Wydaje 
się, że życie w  Wiedniu płynie spokojniej, 
że nie jesteśmy tak zabiegani jak w Warsza-
wie, Berlinie czy nawet Pradze. Na tle innych 
stolic Wiedeń wydaje się miastem rozbalo-
wanym, z  ogromną liczbą przytulnych ka-
wiarenek, koncertów, spektakli operowych, 
wernisaży…

POLSKA MUZYKA PRZYCIĄGA PUBLICZNOŚĆ
Rozmowa z Anną Gutowską, znakomitą skrzypaczką pochodzącą z Rzeszowa

Zofia Stopińska

Wykonawcami koncertu, który odbył się 5 października, była Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą rumuń-
skiego dyrygenta Constantina Adriana Grigore’a oraz Anna Gutowska – znakomita skrzypaczka pochodząca z Rze-

szowa. Wieczór rozpoczęła bardzo pięknie wykonana Rapsodia rumuńska nr 1 A-dur op. 11 George Enescu, drugim ogniwem 
był pełen romantycznych uniesień II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego w świetnej kreacji Anny 
Gutowskiej, a po przerwie wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykonania Odwiecznych pieśni Mieczysława Karłowicza. 

 Od 2001 roku była 
Pani studentką wiedeń-
skiego Universität für 
Musik und darstellen-
de Kunst w  klasie prof. 
Edwarda Zienkowskiego, 
po uzyskaniu dyplomu 
z  wyróżnieniem i  tytułu 
magistra sztuki ukoń-
czyła Pani jeszcze na tej 
samej uczelni i  również 
pod kierunkiem tegoż 
profesora studia pody-
plomowe, później przez 
kilka lat była Pani jego 
asystentką, a  od 2016 
roku jest Pani wykładowcą na Uniwersytecie 
Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Wiedniu.

– Tak, mam już swoją klasę, w której są 
studenci z całego świata – w tym także z Pol-
ski. Praca pedagogiczna stała się dla mnie bar-
dzo ważnym nurtem działalności. 
 Ostatnio grała Pani dużo koncertów tak-
że w  Wiedniu. Występowała Pani jako so-
listka i kameralistka.

– Faktycznie, było tych koncertów dużo 
w różnych konstelacjach, bo oprócz duo z for-
tepianem jestem także członkiem sekstetu 
fortepianowego o nazwie Hemingway Sextet, 
gramy również w kwartecie z urugwajskim gi-
tarzystą Álvaro Pierrim, który jest od lat pro-
fesorem na naszej uczelni w Wiedniu. Mamy 
także Orkiestrę Kameralną „Camerata Polo-
nia”, którą prowadzi Marek Kudlicki, wybitny 
polski dyrygent i organista od lat mieszkający 
na stałe w  Wiedniu. Często zapraszają mnie 
także do współpracy i staram się być na scenie 
przez cały czas.
 Jak przyjmowane są polskie utwory 
w wiedeńskim środowisku? 

– Z dużymi emocjami, ponieważ to jest 
muzyka, która przyciąga publiczność. Gramy 
m.in. utwory Karłowicza, Wieniawskiego, 
Szymanowskiego, w których jest bardzo dużo 
ciepła, serca i otwartości. Trudno sobie wyma-
rzyć lepszy odbiór. 
 Miłość do dalekich podróży łączy Pani 
coraz częściej z koncertami, często znajduję 
na Facebooku zdjęcia, z których dowiaduję 
się, gdzie Pani aktualnie wyjechała.

– W  ubiegłym roku byłam na tournée 
w  Chinach i  występowałam w  północno-
-wschodniej części tego kraju. Starałam się 
pomiędzy koncertami coś zobaczyć i  poznać 
trochę egzotycznej dla nas kultury. Czułam 
się tam trochę samotna, daleko od domu, ale 

bardzo wdzięczna jestem 
losowi za możliwość po-
znania tak odległych pod 
każdym względem miejsc. 
To były wyjątkowe dwa ty-
godnie. Czeka mnie kon-
cert w  styczniu w  Iranie. 
Wystąpię w  trio z  flecistą 
i pianistą, a w marcu poja-
dę do Kuwejtu, gdzie wy-
stąpię z  towarzyszeniem 
fortepianu. Mam także 
propozycję poprowadze-
nia kursów skrzypcowych 
w Iranie. Niedawno byłam 
w  Meksyku. To cudowny 

kraj, ludzie wspaniali, mają dużo czasu i  ni-
gdzie się nie śpieszą. Prowadziłam tam kursy 
i poznałam wielu ciekawych studentów. Oka-
zuje się, że prawie wszyscy młodzi skrzypko-
wie w  Meksyku uczą się u  byłych studentów 
prof. Henryka Szerynga, który po wojnie za-
mieszkał w  Meksyku i  pozostawił tam wiele 
ze swojego dorobku w postaci zbiorów opra-
cowanych nut i swoich wychowanków. Byłam 
także w  Chile, gdzie nie tylko są znakomici 
skrzypkowie, ale także mają świetne instru-
menty w przystępnych cenach. Nie są to stare 
instrumenty, ale fantastycznie brzmią. Podob-
nie jest w Iranie, gdzie przecież poziom tech-
niki gry skrzypcowej, z powodu braku profe-
sorów, nie jest wysoki, ale wszyscy bardzo się 
starają. I  coraz więcej młodych kobiet uczy 
się grać na skrzypcach. Mam kontakt z mło-
dą Iranką, która pragnie u  mnie studiować, 
i chcę ją zaprosić na Międzynarodowe Kursy 
Muzyczne do Łańcuta, bo w tym roku zapro-
siłam Syryjkę. Mam nadzieję, że dostanie wizę 
i będzie mogła przyjechać. W  tamtym kręgu 
kulturowym jest wielu zdolnych ludzi i  nie 
zawsze życie im pozwala na spełnienie swoich 
marzeń.
 Ma Pani czas na spełnianie swoich poza-
muzycznych pasji?

– Na to muszę znaleźć czas. Nie wyobra-
żam sobie życia bez książek, muzeów, kina, 
pływania, paddleboardu, spacerów oraz go-
towania z przyjaciółmi. Jak tylko mogę, dzielę 
wielką pasję mojej mamy, która jest trenerem 
psów ratowniczych. Od czasu do czasu takie 
wspólne spacery w lesie dobrze wpływają za-
równo na ludzi, jak i na zwierzęta. Staram się 
przyjeżdżać do domu, do Rzeszowa, tak często 
jak to tylko jest możliwe.

   Zofia STOPIŃSKA

Anna Gutowska
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Ryszard Zatorski

Pogorzelisko w reżyserii 
Cezarego Ibera to za-

pewne najlepszy spektakl, 
jaki przygotowano w  Te-
atrze im. Siemaszkowej 
w  ostatnich latach, poczy-

nając od wyboru tematu po wszystkie ele-
menty realizacyjne, włącznie z  wykorzysta-
niem sceny obrotowej. Rzec można wręcz fe-
stiwalowy szlagier, którym wszędzie, w kraju 

PRAWDA I SZCZEROŚĆ
Teatralne premiery i powroty

Wcześniej – bo 12 i  13 października – 
teatr ów zaprosił widzów prapremie-

rowo do Szajna Galerii na spektakl Sprawie-
dliwi. Historia rodziny Ulmów przygotowany 
przez Beniamina M. Bukowskiego – twórcę 
młodego pokolenia, rzeszowianina, który 
napisał scenariusz oraz reżysersko i muzycz-
nie to widowisko uformował. Można by po-
wiedzieć na zamówienie, ale przecież jest to 
nie tylko oparty na faktach i  komentarzach 
obraz dokumentujący bohaterstwo owej 
polskiej rodziny z  Markowej, która została 
wymordowana wraz z  przechowywanymi 
przez nią żydowskimi współbraćmi przez 
niemieckich żandarmów. Rodziny – symbo-
lu człowieczeństwa i  bezinteresownej ofiar-
ności. Bukowski nie powtarza istniejącego 
muzeum imienia tej rodziny, nie buduje ko-
lejnego pomnika, ale prowadzi widza do tra-
gicznego finału poprzez obrazy wiejskiej co-
dzienności okupacyjnej, w której nieobce są 
i miłości, i  różne zabawne nawet zdarzenia, 
ale i podłości. Tym mocniej wnika do naszej 
świadomości, gdy ta rzeczywistość okupa-
cyjna brutalnie dociera odgłosami zbrodni. 
Znakomici aktorsko Małgorzata Pruchnik-
-Chołka i  Robert Żurek w  roli małżeństwa 
Ulmów oraz Justyna Król, Waldemar Czy-
szak i Paweł Gładyś w wielu różnych wciele-
niach scenicznych tworzą klimat refleksji nad 
tym, czym jest człowieczeństwo i  do czego 
prowadzi faszyzm.

A teraz dla odmiany nastroju najnowsze 
propozycje dobrej, inteligentnej roz-

rywki – amerykańska komedia Paula Elliota 
Umrzeć ze śmiechu w Teatrze Bo Tak na sce-
nie Wojewódzkiego Domu Kultury i Norma 
Fostera Kobieta na zamówienie w  Ave Te-
atrze korzystającym z  uniwersyteckiej sali 
koncertowej Wydziału Muzyki przy ulicy 
Dąbrowskiego w Rzeszowie. Oba teatry mają 
wspólne korzenie i  nie wnikając w  okolicz-
ności rozstania organizacyjnego, widzowie 

Mariola Łabno-Flaumenhaft i Beata Zarem-
bianka jakby na przekór kierownictwu ma-
cierzystej instytucji artystycznej. I  na inau-
gurację nowej sceny komedią Prawda w  re-
żyserii Marcina Sławińskiego wraz ze swymi 
kolegami z  Siemaszkowej Markiem Kępiń-
skim i  Grzegorzem Pawłowskim od razu 
podbiły publiczność. Bo Tak święcił jubileusz 
premierą Umrzeć ze śmiechu 12 października 
br. Były owacje i jakby dalszy ciąg artystycz-
ny, z wiodącą – podobnie jak i  w  spektaklu 
– rolą przewodniczki teatru Mariolą Łabno-
-Flaumenhaft, gdy fetowała współpracowni-
ków, sponsorów i gości. Królowała aktorsko 
również w spektaklu, w którym wybrzmiewa 
przesłanie, że nie warto nic odkładać na ju-
tro, bo ono może nigdy nie nastąpić. Wartka 
akcja, pouczające i zabawne puenty, zachwy-
cająca gra Marioli Łabno, dominującej na 
scenie, i  jej partnerek – Urszuli Piwnickiej, 
warszawskiej śpiewaczki operowej, ciekawej 
w  aktorskim wcieleniu, oraz Barbary Szała-
pak z  Krakowa. Z  wielkim talentem wystą-
pili nasi rzeszowscy artyści Natalia Zduń 
i Mateusz Marczydło. Reżyser Mirosław Bie-
liński z Kielc trafnie poprowadził ten zespół, 
a  widownia uradowana kwitowała spektakl 
owacyjnie.

Beata Zarembianka z  muzykiem Jarkiem 
Babulą nie tylko stworzyli organizacyj-

nie Ave Teatr, ale i współtworzą jego kształt 
artystyczny. Artystka w  Kobiecie na zamó-
wienie w  reżyserii Marcina Sławińskiego, 
ze swymi partnerami spektaklowymi Da-
riuszem Niebudkiem i  Jackiem Kawalcem, 
oczarowała wręcz premierową publiczność 
21 października br. Przy natłoku kabareto-
wego potoku często płytkiego dowcipu – cze-
go doświadczamy na co dzień w  telewizji – 
ten wyrafinowany spektakl komediowy bawi 
wyszukanymi puentami i  zwrotami akcji, 
także dopisanymi 
aluzjami, nawiązu-
jącymi do samej na-
zwy teatru czy filmo-
wych ról artystów. 
Na naszych oczach 
jakby na zamówienie 
bohaterowie speł-
niają swe marzenia 
o  idealnej partnerce 
życiowej aż do far-
sowej nieznośności 
wymyślonych cech 
oblubienicy. Zmienność sytuacji i  nieustan-
ne przeobrażanie się bohaterki, także ko-
stiumowo, wyborna gra tej aktorskiej trójki. 
I z każdą minutą rośnie podziw dla artystów 
i  radość uczestniczenia w  tej pysznej i  po-
uczającej zabawie. Marzenia też warto cza-
sem temperować dla własnego dobra.

I  z  ostatniej chwili – premiera 10 listopa-
da br. w  Siemaszkowej – Sztuka Yasminy 

Rezy o sztuce i szczerości w traktowaniu wy-
tworów artystów – a może nie tylko – w tym 
przypadku obrazu, który jeden z  bohaterów 
kupił za krocie z uwagi na nazwisko autora, 
a według jego przyjaciela był to nic niewarty 
kawałek białego płótna 40 na 60 centyme-
trów, na którym jest tylko faktura refleksów 
świetlnych. Wytrawny znawca sztuki teatral-

mogą się tylko cieszyć, że zamiast jednej sce-
ny komediowej w Rzeszowie są teraz dwie. 

Teatr Bo Tak przed pięcioma laty za-
łożyły aktorki Teatru im. W. Siemaszkowej 

Mariola Łabno-Flaumenhaft w jubileuszowym 
spektaklu

i  za granicą – co już zostało potwierdzone 
– można wzbudzić podziw widzów, a wśród 
nich wysmakowanych znawców teatru. Nie 
dociekałem, dlaczego tak rzadko spektakl 
był grany na miejscu, ale miałem szczęście 
kolejny już raz przeżyć to wielkie wydarzenie 
artystyczne po dwóch latach od premiery – 
na ostatnim w tym roku pokazie 28 paździer-
nika. I znowu, jak na premierze, były owacje 
na stojąco i łzy wzruszenia. 

Jak w  każdym spektaklu to aktorzy 
są wartością największą i  ich talentowi za-
wdzięczamy te estetyczne doznania. W  tym 
przypadku z  wiodącymi rolami niezwykłej 
w  każdej kreacji, aktorsko utalentowanej 
Dagny Cipory jako matki i  Roberta Żur-
ka w  kilku wcieleniach, w  tym okrutnego 
oprawcy. Ale każda z  postaci scenicznych 
miała swój niepowtarzalny wyraz artystycz-
ny, a przekładali je na nasze odczucia Anna 
Demczuk, Sylwia Gola i Miłosz Karbownik, 
Justyna Król, Robert Chodur, Mateusz Mikoś 
oraz Piotr Napieraj.  Ten spektakl o  wielkiej 
miłości i  wielkiej krzywdzie, której w  czas 
wojny doświadczają przypadkowe, niewin-
ne ofiary cywilne, jest wielkim krzykiem 
przeciwko temu, co dzieje się współcześnie 
w wielu miejscach naszej planety, choć fabuła 
spektaklu osadzona jest na Bliskim Wscho-
dzie, gdzie nadal trwa wojna. To również 
opowieść o  tym, jak niewyobrażalnie wiele 
można wybaczyć z miłości do dziecka, rodzi-
ny i człowieka po prostu. Ten literacko zapi-
sany dokument miał już wcześniej realizację 
filmową, ale żywy plan teatralny i  kontakt 
z  bohaterami sceny sprawia, że dramat ów 
dociera metaforami i  skrótami artystyczny-
mi mocniej i  prawdziwiej. A  wszystko wy-
punktowane i podkreślone śpiewnie wielkiej 
klasy poetyckimi songami, które otwierają, 
przeplatają i kończą spektakl. 

Anna Demczuk i Dagny Cipora
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nej, reżyser profesor Waldemar Śmigasiewicz, 
lokując spektakl w otwartej przestrzeni małej 
sceny, sprawił, że jest ona wszechogarniająca 
nie tylko w pomnożeniu jej przez ścianę z lu-
ster, ale i  dlatego, że akcja toczy się pośrod-
ku na podłodze wśród widzów, którzy stają 
się mimowolnie i  świadomie jej aktywnymi 
uczestnikami, a nie tylko obserwatorami. 

To jest otwarty i  finezyjnie dowcipny 
oraz refleksyjny filozoficznie dyskurs o praw-
dzie i szczerości w wyrażaniu ocen. I finezyj-
na gra wspaniałych aktorów Mateusza Miko-
sia (Marc), Roberta Chodura (Serge) i Adama 
Mężyka (Yvan). Wszystko zaś dyskretnie 
punktowane i wzmacniane jazzującym tłem 
muzycznym autorstwa Mateusza Śmigasie-

wicza. Wspaniała intelektualna zabawa ak-
torskim słowem i wyrafinowanym artyzmem 
wykonawców, którzy zdaje się jakby tworzyli 
na żywo całą akcję i dialogi. Warto to zoba-
czyć i przeżyć.

   Ryszard ZATORSKI 

Piotr Rędziniak

W Biurze Wystaw Ar-
tystycznych w Rze-

szowie w  obydwu salach 
prezentowana jest wystawa 
rysunków i  ilustracji Sta-
nisława Ożoga. Wystawę 

pod nieprzypadkowym tytułem „Farfarele. 
Fabryka fabuł” zorganizowano z okazji jubi-
leuszu 40-lecia pracy twórczej tego znanego 
rzeszowskiego artysty grafika.

Stanisław Ożóg urodzony w  1952 r. 
w Nienadówce k. Rzeszowa. W 1972 r. ukoń-
czył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
Jako stypendysta ministra kultury i  sztuki 
studiował w latach 1972–1978 w Hochschule 
für Grafik und Buchkunst w  Lipsku na Wy-
dziale Grafiki Książki. W  latach 1978–1990 
pracował jako kierownik artystyczny Krajowej 
Agencji Wydawniczej w  Rzeszowie. Zajmuje 
się projektowaniem graficznym wydawnictw. 
Ilustrował bajki dla dzieci m.in. O krasnolud-
kach i  o  sierotce Marysi. W  swoim dorobku 
posiada szereg ilustracji do poezji Leśmiana, 
Norwida, Asnyka, Tetmajera, Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej oraz poetów współczesnych. 
Od 1987 r. bierze udział w  Międzynarodo-
wych Plenerach Ilustratorów, na których 
wykonał m.in. ilustracje do Pana Tadeusza 
A. Mickiewicza, do Biblii oraz twórczości 
Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, 
Fredry, Reymonta, Kraszewskiego, Miłosza. 

FARFARELE 
Stwory na rysunkach Stanisława Ożoga

Zajmuje się również rysun-
kiem satyrycznym (publiko-
wał w  „Gazecie Wyborczej”, 
„Kronice Zamojskiej”). 
Z  kolei jego erotyki zdobią 
ekskluzywne kolekcje por-
celany AS Ćmielów oraz są 
stałym elementem wystroju 
Muzeum Porcelany jako wi-
traże. Swoje rysunki inspiro-
wane prozą Brunona Schul-
za wystawiał wielokrotnie 
podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Brunona 
Schulza w Drohobyczu oraz 
w  Lwowskiej Galerii Obra-
zów, w Truskawcu, jak rów-
nież w  Instytucie Polskim 
w Sofii i w Budapeszcie.

Od lat wystawia swoje prace w  ramach 
festiwalu filmowego w  Kazimierzu Dolnym. 
Jest członkiem Kazimierskiej Konfraterni 
Sztuki. W  latach 1990–2006 był członkiem 
Grupy Twórczej „Narol”. Urządził ponad 70 
wystaw indywidualnych i  pokazywał prace 
na kilkuset wystawach zbiorowych. Jest laure-
atem wielu nagród i wyróżnień. Właśnie pod-
czas wernisażu w Rzeszowie z okazji swojego 
jubileuszu Stanisław Ożóg odebrał Nagrodę 
Prezydenta Miasta Rzeszowa za całokształt 
twórczości. 

W „słowniku” Brunona Schulza tytuło-
we farfarele to duszki, diabełki albo ćmy. Stwo-

ry, od których roi się na rysunkach Stanisława 
Ożoga. Ze wzmożoną siłą niż dla każdego 
człowieka, dla niego artysty są źródłem wielu 
inspiracji do snucia opowieści i fabuł, a nawet 

surrealnych wizji plastycz-
nych, które są dialogiem 
z  autorami tekstów prozy 
czy poezji. I jest w tym mi-
strzem, niedoścignionym 
w naszym środowisku. Sta-
nisław Ożóg ma niezwykle 
wyczulony słuch, który po-
zwala mu słyszeć i interpre-
tować słowa zawarte w tek-
stach utworów literackich. 
Jest ilustratorem artystą, 
zdaje się nawet, iż nazy-
wanie go ilustratorem jest 
nieco obraźliwe, gdyż jego 
rysunki stają się odrębny-
mi dziełami sztuki li tylko 
inspirowanymi twórczością 
poetów i  pisarzy. I  może 
jeszcze jeden ważny fakt 

stanowi o  wielkości dostojne-
go jubilata, na który zwróciła uwagę dr Dorota 
Rucka-Marmaj we wstępie albumu towarzy-
szącego wystawie: „Oryginalność kompozycji 
malarskich Stanisława Ożoga polega na tym, 
że karton staje się nie tylko ilustracją pewnego 
fragmentu, ale całą opowieścią pozbawioną 
początku i  końca. Kompozycją nacechowa-
ną emocjonalnym przekazem, pierwiastkami 
erotycznymi, ciągiem wydarzeń – dzianiem 
się…”. I na owo „dzianie się” serdecznie zapra-
szam do sal wystawowych BWA w Rzeszowie.

   Piotr RĘDZINIAK

Stanisław Ożóg – „Rozłąka”, tempera, 
karton, 48 x 32 cm, 2010 r. 

PATRYCJA LONGAWA 

Urodzona w  1988 roku w  Sanoku. W  2010 roku ukończyła stu-
dia licencjackie na kierunku edukacja artystyczna w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku; dyplom u prof. 
zw. Stanisława Białogłowicza. W  2012 roku uzyskała tytuł magistra 
sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku 
edukacja artystyczna, specjalizacja malarstwo w Pracowni Malarstwa 
u  prof. Jadwigi Szmyd-Sikory. W  2013 roku ukończyła drugi fakul-
tet z  grafiki i  obroniła dyplom z  wyróżnieniem w  Pracowni Druku 
Cyfrowego pod kierunkiem dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn na 
Wydziale Sztuki UR. Stworzyła też dyplom projektowy w  Pracowni 
Projektowej II pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Grzegorczyka. Dy-
plom z grafiki warsztatowej nominowany był do Nagrody im. Jerzego 
Panka za najlepszy dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w 2013 roku. 

Zajmuje się ilustracją, rysunkiem, grafiką, plakatem i rysunkiem 
satyrycznym. Swoje prace prezentowała na 160 wystawach krajowych 
oraz międzynarodowych na Ukrainie, w  Brazylii, Peru, Iranie, Tur-
cji, Ekwadorze, Niemczech, Meksyku, Rosji, Rumunii, USA, Belgii, 

Liechtensteinie, Bułgarii, Chinach, 
Francji, Słowacji, Boliwii, Makau, 
Japonii, Wenezueli, Grecji i  na 
Węgrzech. Jej prace brały udział 
w licznych krajowych i światowych 
prestiżowych przeglądach i wysta-
wach. Jest laureatką 20 nagród, 
wyróżnień i nominacji w kraju i za 
granicą. Od 2017 roku jest człon-
kiem Rzeszowskiego ZPAP oraz 
międzynarodowej organizacji pro-
jektowania graficznego UDA An-
nual International Design. Wysta-
wa plakatów pod tytułem „Sztuka 
z  tuby” prezentowana w  siedzibie 
ICN Polfa w Rzeszowie jest okazją 
do poznania plakatów autorstwa 
jednej z  nielicznych plakacistek 
w Polsce. Uwierzcie mi, plakacistek, o której już jest głośno na świecie 
i w Polsce, a którą warto zauważyć „na własnym podwórku”.  

Galeria autorska Piotra Rędziniaka 

Autorski plakat Patrycji Longawy 
anonsujący wystawę
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rę, cierpienie i  śmierć? 
Znane rytuały stają 
się w  książce Nowaka 
swoistym wehikułem 
czasu, który przenosząc 
nas w  przyszłość, po-
zwala lepiej rozumieć 
teraźniejszość. 

Sztuka napisana 
jest wartko, żywo, ko-

munikatywnie. Ważnym atutem konkretne 
usytuowanie akcji – w parafii Świętego Krzyża 
w Rzeszowie, gdzie latami gospodarzył ks. Bal.
Warto, by sztuką Nowaka zainteresował się 
któryś rzeszowski teatr. Może prof. Janusz Po-
krywka dostrzeże jej walory i przełoży na swój 
język w uniwersyteckim Teatrze Scena Propo-
zycji? Ze względu na bliski mu klimat poezji 
i formę misteryjno-rapsodyczną. 

   Andrzej PIĄTEK
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Andrzej Szypuła

„Już od najwcześniejszych 
lat Stanisław Wisłocki 
obcował z  muzyką. Gdy 
się urodził w  Rzeszowie 
7 lipca 1921 roku, w  jego 
domu odbywały się czę-

ste, rodzinne koncerty kameralne. Obok 
ojca – Władysława, oficera 17. Pułku Pie-
choty, kapelmistrza pułkowej orkiestry, 
w  zmieniających się kameralnych składach 
spotykali się bracia matki Michaliny z Woj-
ciechowskich i  liczni przyjaciele domu. Była 
wśród nich także zdolna pianistka Emilia 
Kozłowska-Grotowska (przyszła matka Je-
rzego Grotowskiego). Koncerty odbywa-
ły się przy otwartym balkonie mieszkania 
babci Wojciechowskiej na I  piętrze przy ul. 
Krakowskiej 1. Parter budynku zajmowała 
pani Kadlewiczowa, pierwsza nauczycielka 
gry na fortepianie Stanisława Wisłockiego. 
Podczas jednego z  kameralnych wieczorów 
schubertowskich jeden z  muzyków zapytał 
zasłuchanego Stasia, który utwór najbardziej 
mu się podobał. Ku zaskoczeniu zebranych 
sześcioletni słuchacz bezbłędnie zanucił całą 
partię skrzypiec granego przed chwilą kwar-
tetu. Zainteresowanie muzyką było tak silne, 
że ojciec zabierał małego Stasia na próby or-
kiestry. Podczas jednej z  takich prób w  sali 
rzeszowskiego Sokoła Staś niepostrzeżenie 
wszedł na krzesło i  zaczął dyrygować, głoś- 
no wypowiadając swe uwagi skierowane do 
wybranych muzyków. Rozbawieni sytuacją 
członkowie orkiestry nie podejrzewali wów-
czas, że w  przyszłości Stanisław Wisłocki 
stanie się jednym z najwybitniejszych dyry-
gentów polskich XX wieku. Niespodziewa-
nie szybkie postępy muzyczne sprawiły, że 
jego dalszą edukacją pianistyczną zajął się 
ceniony rzeszowski pedagog prof. Mirski. 
I  tak upłynęło siedem rzeszowskich lat. Po 

Z RZESZOWA W ŚWIAT
Stanisław Wisłocki – życie i dzieło

komunii Stasia jego rodzice przenieśli się 
do Przemyśla. I choć rzeszowski okres trwał 
stosunkowo krótko, to tam właśnie ukształ-
towała się przyszłość tego muzyka. Kilka-
naście lat później, we wrześniu 1945 roku, 
wracając z  wojennej tułaczki, swe pierwsze 
kroki Stanisław Wisłocki skierował właśnie 
do Rzeszowa”.

Tak wspomina wybitnego polskiego 
dyrygenta, pianistę, kompozytora i  peda-
goga Stanisława Wisłockiego (1921–1998), 
pochodzącego z Rzeszowa, jego krewny Ta-
deusz Deszkiewicz na łamach „Kamertonu” 
nr 3–4 (32–33)1998, s. 53–56. Warto dodać, 
iż Stanisław Wisłocki zadebiutował jako dy-
rygent wiosną 1937 roku z orkiestrą złożoną 
z uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Mo-
rawskiego w  Przemyślu. Tam też rozpoczął 
studia muzyczne pod kierunkiem Seweryna 
Barbaga z  Konserwatorium Lwowskiego, 
a  kontynuował w  czasie wojny w  Akademii 
Muzycznej w Timisoarze w Rumunii u prof. 
George Simonisa – kompozycja i  dyrygen-
tura i Emila Michaila – fortepian. W  latach 
1942–1945 pozostawał pod artystyczną opie-
ką George Enescu, znakomitego rumuńskie-
go kompozytora i dyrygenta. Potem przyszła 
światowej sławy kariera artysty, który swoje 
pracowite życie całkowicie wypełnił muzy-

ką. Dyrygował orkiestrami w  Warszawie, 
Katowicach, Poznaniu, gdzie w  1979 roku 
z WOSPR zrealizował cykl „Beethoven nasz 
współczesny”, dyrygując wszystkimi symfo-
niami mistrza z Bonn na pamięć, a rok póź-
niej „Brahms – Nowy Romantyzm”. Wystę-
pował w  USA, Kanadzie, Japonii, Ameryce 
Południowej, w  1981 roku w  Buenos Aires 
wystawił Króla Rogera K. Szymanowskiego. 
Wykładał na uczelniach muzycznych w War-
szawie i  Poznaniu, wykształcił całą rzeszę 
znakomitych polskich dyrygentów, takich 
jak m.in. Tomasz Bugaj, Szymon Kawalla, 
Jacek Kaspszyk, Jerzy Kurczewski, Wojciech 
Michniewski, Andrzej Straszyński, Tadeusz 
Wojciechowski, Sławek A. Wróblewski. 

31 maja 2018 roku minęło 20 lat od 
śmierci Stanisława Wisłockiego. Rzeszow-
skie Towarzystwo Muzyczne wraz z  Filhar-
monią Podkarpacką im. Artura Malawskie-
go w Rzeszowie uczciło tę rocznicę ogólno-
polską konferencją naukową pt. „Stanisław 
Wisłocki – życie i  dzieło. 20 lat od śmierci 
artysty”, która miała miejsce w sali kameral-
nej filharmonii 13 października 2018 roku. 
Wzięło w  niej udział pięcioro referentów: 
z  Rzeszowa prof. dr hab. Marta Wierzbie-
niec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, 
i mgr Andrzej Szypuła, prezes Rzeszowskie-
go Towarzystwa Muzycznego, oraz z  Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie prof. dr hab. Krystyna Juszyń-
ska i  prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski, 
dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, 
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, 
Rytmiki i  Tańca, pochodzący z  Markowej 
koło Rzeszowa, oraz mgr Przemysław Zych. 
Film o Stanisławie Wisłockim pt. Rumuńskie 
wspomnienia zrealizowany przez TVP z TV 
Rumunia w 1985 roku przez Elżbietę Urodę 
i Janusza Cegiełłę znakomicie dopełnił kon-
ferencję. Na zakończenie miały miejsce pro-
mocje książek muzycznych.

Dzień wcześniej, 12 października br., 
w koncercie piątkowym w sali dużej Filhar-
monii Podkarpackiej słuchaliśmy Uwertu-
ry D-dur Karola Lipińskiego, Koncertu na 
fortepian i  orkiestrę Stanisława Wisłockiego  

Stanisław Wisłocki

Andrzej Piątek

Staraniem Podkarpac-
kiego Instytutu Książki 

i  Marketingu w  Rzeszowie 
pojawiła się książka Dokąd 
nie chcesz Tomasza Nowa-
ka, księdza poety – tomiki 

Tyle mi dano, Krew i woda, Tak i na Ziemi – 
także publicysty Katolickiego Radia Via. Na-
pisana wrażliwie, interesująco, skrótowo, bez 
cienia patosu, zawiera gotowy scenopis sztuki 
teatralnej. A  dość łatwo było autorowi po-
paść w patos, skoro jej bohaterami są wybitni 
duchowni, którzy zawsze byli blisko ołtarza 

DUCHOWE WYZWANIA
Ludzie, którym można się zwierzyć

i w wymiarze duchowym są nadal, jak św. Józef 
Sebastian Pelczar, bł. Jan Balicki czy pamięta-
ny przez wychowanków z wielką życzliwością 
katecheta ks. prałat Walenty Bal z  kościoła 
Świętego Krzyża w Rzeszowie. 

Nowakowi udaje się patosu uniknąć, 
pisze o  zwykłych ludziach, których można 
spotkać na ulicy i z czegoś się zwierzyć. Tę tak 
ważną prostotę przekazu sztuka zawdzięcza 
również temu, że Nowak główną osiową posta-
cią czyni osobę po części anonimową – Piotr, 
współczesny młody duchowny, staje wobec 
trudnych wyzwań, jakie stawia przed nim 
szkolna katecheza. Jak ma mówić o życiowym 
powołaniu, jak przedstawiać obraz Boga, ofia-
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i II Symfonii D-dur Ludwiga van Beethovena 
op. 36. Koncertowi i  konferencji towarzy-
szyła wystawa „Stanisław Wisłocki – życie 
jednego muzyka” przygotowana przy współ-
pracy z  Wojewódzkim Domem Kultury 
w  Rzeszowie przez Tadeusza Deszkiewicza 
z Warszawy, który opatrzył koncert interesu-
jącym słowem.

Koncert na fortepian i  orkiestrę Stani-
sław Wisłocki zaczął pisać w  czasie wojny, 
a  ukończył w  1948 roku. Zadedykował go 

Nadii Boulanger, która hołdowała estetyce 
neoklasycznej. Rzeszowskie wykonanie tego 
dzieła było znakomite. Ogromne gratulacje 
należą się pianiście Michałowi Drewnow-
skiemu, który z wielką precyzją i  solistycz-
nym rozmachem realizował partię fortepia-
nu, a  także orkiestrze naszej filharmonii, 
która mimo okrojonego składu (część muzy-
ków poleciała do Rzymu realizować koncert) 
spisała się znakomicie! Dyrygent Massimi-
liano Caldi pokazał swój wielki kunszt ka-

pelmistrzowski, znajomość orkiestry i  wy-
rafinowany smak muzyczny we wszystkich 
dziełach koncertu. II Symfonia D-dur op. 
36 wielkiego L. van Beethovena, jakby „na 
oczyszczenie duszy”, dopełniła nastrój nie-
zwykłego muzycznego spotkania i pozosta-
wiła wrażenie prawdziwego artystycznego 
wydarzenia.

   Andrzej SZYPUŁA

Jerzy Dynia

Było to latem 2001 roku. 
W  studium nagranio-

wym we Frankfurcie n. 
Menem doszło do niezwy-
kłego spotkania. W  mię-
dzynarodowym gronie 

muzyków spotkali się z  jednej strony jazz- 
mani: niemiecki puzonista Albert Mangels-
dorf, włoski saksofonista altowy Charlie Ma-
riano, grający na saksofonach sopranowym 
i  tenorowym, amerykański ciemnoskóry 
John Tchicai, również ciemnoskóry perkusi-
sta z RPA Gilbert Matthews. Z drugiej strony, 
występując pod wspólną nazwą Kapela Re-
soviana, znaleźli się związani z  Rzeszowem 
wokalistka Kasia Pikor, skrzypek Łukasz 
Pliś, również śpiewający skrzypek Sebastian 
Karpiel-Bułecka z  cymbalistą Markiem Ła-
bunowiczem (obaj z Zakopanego), klarneci-
sta Ryszard Bajor, znany nie tylko na Pod-
karpaciu cymbalista Edward Markocki oraz 
mieszkający od jakiegoś czasu w Niemczech 
„chłopak ze Staromieścia”, inicjator tego 
przedsięwzięcia, kontrabasista Witold Szczu-
rek, występujący już w tym czasie pod pseu-
donimem artystycznym Vitold Rek. 

Tenże właśnie pochodzący z Rzeszowa 
artysta, niegdyś kontrabasista kapeli Ko-
lejarz, poznał w  młodości polską muzykę 
ludową i  mając świadomość jej bogactwa, 
postanowił po kilkunastu latach koncerto-
wania w krajach zachodnich skojarzyć ją ze 
światowym jazzem. Zaproszeni do studia we 
Frankfurcie wykonawcy spotkali się ze sobą 

SOPHIA GRAND CLUB
Vitold Rek, jazz i ludowe klimaty

po raz pierwszy, nie słyszeli się nigdy wcze-
śniej przed nagraniem i to było – jak powie-
dział Witek – atutem tego przedsięwzięcia, 
bowiem chodziło mu o  spontaniczne reak-
cje i wzajemne inspiracje podczas rejestracji 
nagrań. Wszystkie fragmenty aranżacyjne 
przygotował Witold Rek. W  efekcie tej jaz-
zowej sesji powstała płyta kompaktowa The 
Polish Folk Explosion, na której znalazło się 
13 „ujazzowionych” tematów zaczerpnię-
tych z  muzyki ludowej Polski południowo- 
-wschodniej. Przedsięwzięciu temu towa-
rzyszyła dwuosobowa ekipa filmowa Tele-
wizji Rzeszów w  składzie operator kamery 
Paweł Tejchman i redaktor niżej podpisany. 
W efekcie realizacji powstał również emito-
wany na antenie rzeszowskiej telewizji film 
zatytułowany Folklor i jazz.

Mimo mieszkania w  Niemczech Vi-
tek Rek nie traci kontaktu ze stronami ro-
dzinnymi, odwiedzając kraj i  koncertując. 
Najnowszą swoją obecność zaakcentował, 
występując w  rzeszowskim Klubie Bohema 
w ramach cyklu „Czwartki Jazzowe – konty-
nuacja”, 25 października br. Jak zostało po-
wiedziane przed koncertem, repertuar na ów 
koncert zrodził się w gronie muzyków pod-
czas pobytu w  Bieszczadach. Kompozycje 
były dziełem pianisty Kuby Płużka oraz Vi-
tolda Reka. Wyjątek stanowiła wspólna kom-
pozycja Toast (Free), pod którą podpisali się 
dodatkowo saksofonista Bartłomiej Prucnal 
i  perkusista Max Olszewski. Do tego grona 
instrumentalistów dołączył bardzo aktywny 
koncertowo rzeszowski raper i  zarazem au-
tor tekstów Bartłomiej Skubisz. Bodźce ze-

wnętrzne, Nic więcej i nic mniej niż człowiek, 
Niedziela noc – miasto, Nadwrażliwość, Zbigi 
– to tylko niektóre z tytułów utworów wyko-
nywanych omawianego awangardowego wie-
czoru w  klimacie oscylującym w  kierunku 
hip-hopu. Koncert dał możliwość wykazania 
się wykonawcom wirtuozowskimi możliwo-
ściami.

Hip-hop, rap, skrecz, samplowanie, to 
już nie tylko elementy muzyki, to już kul-
tura naszych czasów. Może być mieszanką 
muzyki instrumentalnej na żywo połączonej 
z mechaniczną, ale bywa i bez żywej muzyki. 
Rymowana melorecytacja miała różną tema-
tykę. Inna była w  jego kolebce w  Bronksie, 
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FASCYNACJE NATURĄ 
Jedyny taki przegląd na krajowej scenie

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pe-
dagogów Plastyki to było wydarzenie 

szczególne. Ekspozycja od 11 października do 
11 listopada br. w rzeszowskim BWA. O wyjąt-
kowości świadczy fakt, że jest to jedyny prze-
gląd na krajowej scenie wystawienniczej prze-
znaczony dla artystów zajmujących się szeroko 
rozumianą edukacją artystyczną. Potwierdza 
to także ponad trzydziestoletnia historia jego 
istnienia oraz niegasnące zainteresowanie ze 

strony uczestników. Nie bez znaczenia jest też 
zapewne osobliwa, pozbawiona pompatycz-
nego nadęcia atmosfera imprezy i  specyfika 
prezentowanych prac. Nie ma tu tego, co czę-
sto buduje wizerunek innych współczesnych 
wystaw konkursowych. Brak tu skandalu. Nikt 
też nie szokuje. Nie ma chodliwych tematów 
natury politycznej i problemów sztuki zaanga-
żowanej. Nikt nie usiłuje na siłę przypodobać 
się aktualnym gustom krytyków bądź publicz-

inna podczas aklimatyzacji w  Polsce, kiedy 
mówiła o niedogodnościach szarej rzeczywi-
stości ówczesnych czasów, a jeszcze jest inna 
obecnie. Przy tej okazji warto przypomnieć 
– umówmy się – że pierwszym polskim rape-
rem na początku lat 80. był Franek Kimono 
– aktor Piotr Fronczewski, mówiący o super 
nowym tańcu, tańcu połamańcu. Ale jako że 
„nic nie może przecież wiecznie trwać”, jak 
mówi piosenka, w rapie też zmienia się tema-
tyka. Jak? Ano, trzeba bywać na koncertach 
i słuchać.

   Jerzy DYNIA

ności. Innymi słowy – twórcy nie starają się 
być top i trendy. 

Artyści prezentowani w  ramach rze-
szowskiego przeglądu, przy zachowaniu peł-
nej swobody wypowiedzi i wolności ekspresji 
plastycznej, zdają się pozostawać raczej wier-
ni koncepcji stawiającej na szczerość indy-
widualnego przeżycia, które budowane jest 
w oparciu o fascynacje dziełem natury.

Taka perspektywa kreacji stanowi po-
twierdzenie tezy mówiącej o nieprzemijalno-
ści pewnych źródeł inspiracji oraz potrzebie 
definiowania i wzrastania w określonej trady-
cji twórczej. Obrazy, rysunki i  grafiki stano-
wiące tworzywo wystawy to nie zatrzymane 
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W salonie Hotelu Rzeszów podsumo-
wano projekt „Rzeszów i  Stropkov 

– współpraca na rzecz kultury pogranicza”. 
W  spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, 
historycy i dziennikarze z Polski i Słowacji.

Projekt dotyczy szlaku „Śladami 
Austro-Węgier”. Początek w Stropkovie i po 
stronie słowackiej przez Bukovą Hôrkę, Gri-
bov, Kožuchovce, Miroľę, Bodrudžal, Krajną 
Poľanę i Nižný Komárnik. Po polskiej Barwi-
nek, Korczynę, Duklę, Strzyżów do Rzeszo-
wa. Na szlaku obiekty z czasów Austro-Wę-
gier, garnizony i  magazyny wojskowe, bu-
dynki urzędów i kamienice mieszczańskie.

 Istotą projektu jest uczynienie obszaru 
kulturowego pogranicza polsko-słowackiego 
jeszcze atrakcyjniejszym. Szlak liczy 99  km 
po stronie polskiej i  45 po słowackiej. Na 
Słowacji jest to malownicza ścieżka rowero-

w kadrze przedstawienia otaczającego świata. 
To raczej doznania będące wynikiem zdarzeń 
kreowanych przez naturę. To głęboko przefil-
trowana w sercu i umyśle autorów kontempla-
cja przyrody, namysł nad danym porządkiem 
rzeczy, miejscem i dziełem człowieka...

Zakwalifikowane do 31. edycji przeglądu 
prace ukazują rozległe spektrum poszukiwań 
stylistycznych artystów-pedagogów. Mamy tu 
przykłady ekspresyjnych pejzaży, mamy dzie-
dzictwo sztuki figuratywnej, prace o  prowe-
niencji postimpresjonistycznej i  kolorystycz-
nej, a także różne rodzaje abstrakcji.

Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz 
propozycji, kierując się sugestywnością prze-
kazu, oryginalnością poszukiwań twórczych 
oraz uznając jakość warsztatową prac, jury 

postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix 
dla Barbary Bokoty-Tomali oraz dwie rów-
norzędne nagrody, których laureatami zosta-

li Leszek Niewiadomski i Henryk Widelski. 
Ponadto przyznano wyróżnienia dla Małgo-
rzaty Wzorek, Zbigniewa Strzyżyńskiego 
oraz Stanisława Świecy. 

Niezależnie od konkursowego werdyktu, 
składając podziękowania za udział, artystom na-
leży życzyć dalszych inspirujących doświadczeń, 
niegasnącego entuzjazmu na drodze własnych 
poszukiwań oraz szczęścia w kolejnych edycjach 
OWTPP, zaś organizatorom z  Wojewódzkie-
go Domu Kultury w  Rzeszowie wytrwałości 
w  kontynuacji tak cennego wydarzenia jak 31. 
Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów 
Plastyki (malarstwo, grafika, rysunek). 

   Dr Przemysław POKRYWKA
Uniwersytet Rzeszowski

Tegoroczny, piąty już Festiwal Nowego 
Teatru, który jest zarazem 57. edycją 

Rzeszowskich Spotkań Teatralnych będzie 
niósł w  sobie nieuchronnie – jak podkreślił 
dyrektor Teatru Siemaszkowej i  tego wyda-
rzenia dr Jan Nowara – pamięć o  Joannie 
Puzynie-Chojce, zmarłej tragicznie w  lecie. 
Była ona bowiem od początku szefem pro-
gramowym i artystycznym festiwalu. Widze-
nie teatru przez znawczynię tej sztuki przy-
pomną młodzi teatrolodzy z  uniwersytec-
kiego gdańskiego Studenckiego Teatru Nie-
UGiętych w spektaklu Coś w rodzaju gniewu 
właśnie w reżyserii Joanny Puzyny-Chojki.

Wśród pięciu widowisk konkursowych 
będzie i  rzeszowska propozycja gospodarzy 
– Lwów nie oddamy w  reż. Katarzyny Szyn-
giery, który to spektakl miał premierę pod 
koniec sierpnia na Trans/Misjach – między-
narodowym festiwalu sztuk. W tym niejako 
reportażowym nurcie teatru faktu będzie też 
spektakl Ku Klux Klan. W  krainie miłości 

5. FESTIWAL NOWEGO TEATRU 
Artystycznie i intelektualnie

teatru zabrzańskiego w  reż. Katarzyny Sur-
miak-Domańskiej. A  jeszcze i  Hańba w  reż. 
Michała Wierzchowskiego krakowskiego Te-
atru Ludowego, przeniesienie epickiego dys-
kursu etycznego na scenę. Z drugiej zaś stro-
ny są propozycje współczesnego odczytania 
klasyki, sięgające do takich arcydzieł literatu-
ry jak Orestes Eurypidesa w reżyserii Michała 
Zadary czy Beniowski. Ballada bez bohatera 
Słowackiego w reż. Małgorzaty Warsickiej.

A  ponadto oprócz wspomnianego na 
wstępie spektaklu J. Chojki także pozakon-
kursowo Teatr Siemaszkowej pokaże Benia-
mina M. Bukowskiego spektakl Sprawiedliwi. 
Historia rodziny Ulmów oraz performatyw-
nie kreowane przez Martynę Łyko na żywo, 
interaktywne widowisko Veni Vidi VR. Będą 
też wystawy plastyczne w  teatrze oraz kon-
certy i recitale w kawiarni Parole Art Bistro, 
jak chociażby akordeonowy Dariusza Kota, 
znanego rzeszowskiego muzyka. I  oczywi-
ście dyskusje o  spektaklach z  ich twórcami 

i wykonawcami, w tym panel na temat kon-
dycji, idei i perspektyw nowego teatru. – Bo 
festiwal wpisuje się w tradycję Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych, ale próbuje swój profil 
i format dostosować jednak do wymogów no-
wych czasów i nadać wyrazisty kształt – za-
pewnia dyrektor Nowara. 

Zapraszam gorąco do udziału w  tych 
artystycznych i  intelektualnych wydarze-
niach, które trwać będą w Teatrze im. W. Sie-
maszkowej przez cały tydzień od 19 do 24 
listopada br.

   Ryszard ZATORSKI 

Dr Jan Nowara i Jagoda Skowron na konferencji 
prasowej przed festiwalem
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ZE STROPKOVA DO RZESZOWA
Śladem obiektów Austro-Węgier

wa, przy której w  okolicach Stropkova zbu-
dowano wieżę widokową, altanę i dwie wiaty 
z kominkami. Są już udostępnione aplikacje 
– mobilna ułatwiająca poruszanie się po szla-
ku „Rzeszów i Stropkov dawniej i dziś” oraz 
gra „Na tropach historii”, w której gracz wcie-
la się w  detektywa rozwiązującego zagadki 
związane z historią miast i obiektów na szla-
ku „Śladami Austro-Węgier”.

Odbyło się sześć prelekcji historycz-
nych, warsztaty z  tematyką militarną, rajd 
„Na tropie historii”, wystawy i festiwal histo-
ryczny „Śladami Austro-Węgier”, które pro-
mowały zasoby Rzeszowa i Stropkova z cza-
sów Austro-Węgier.

– Jest szansa, żeby teraz społeczności lo-
kalne zaczęły aktywniej organizować na szla-
ku nowe miejsca noclegowe, usługi gastrono-
miczne, parkingi, postoje dla rowerów, sklepy 

z pamiątkami i punkty informacyjne – uważa 
Ondrej Brendza, burmistrz Stropkova.

– Nie jest to nasz ostatni projekt. Chce-
my zrealizować jeszcze kilka – deklarował 
w  Hotelu Rzeszów Stanisław Sienko, wice-
prezydent Rzeszowa.

Na spotkaniu podsumowującym obec-
ny projekt wysłuchano prelekcji Marcina 
Świętonia „Szkolnictwo średnie (klasycz-
ne i  realne) w Galicji na przykładzie 3 szkół 
średnich w Rzeszowie (I męskie c.k. gimna-
zjum publiczne, II męskie c.k. gimnazjum 
publiczne i  prywatne gimnazjum żeńskie), 
Ľuboslava Šmajdy „Wojskowość polsko-sło-
wackiego pogranicza w dobie monarchii au-
stro-węgierskiej z  uwzględnieniem wielkich 
manewrów pod Stropkovem w  1911 roku” 
i  Wojciecha Potyrały „Wybitni samorzą-
dowcy i  działacze niepodległościowi gali-
cyjskiego Rzeszowa na przykładzie postaci 
Romana Krogulskiego”.

   Andrzej PIĄTEK

Barbara Bokota-Tomala – „Cyprys” z cyklu „Croatia” 

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A



20

Listopad 2018, nr 11 (157) Rok XIV

WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
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DOBRA ZMIANA NA GORSZE

No i przyszło nam żyć w ciekawych czasach, któ-
rych nie przewidzieli najstarsi górale nizinni. 

Na czas wyborów do szafy zamknięto: posła Macierewicza, minister 
Zalewską i posłankę Pawłowicz. Na pierwszą linię wyborczej batalii 
Prezes I  Ogromny skierował doborowe gwardyjskie siły – premiera 
i prezydenta. Łgali jak z nut, oczywiście, tych fałszywych.

Nie znam drugiego cywilizowanego kraju, w  którym premier 
z sądownie orzeczonymi kłamstwami zachowałby swoje – prestiżowe 
przecież – stanowisko. W Polsce jest jednak dobra zmiana na gorsze 
i wszystko jest możliwe. Ani na chwilę nie wyhamował swoich łgarstw. 
W dodatku popisywał się wyszukanymi cytatami literackimi i histo-
rycznymi. Nie wiem tylko, czy nie oberwie od partyjnej cenzury za 
cytowanie brzydkiego z pochodzenia poety, Jana Brzechwy. Przecież 
ma on żydowski korzeń, o zgrozo. Bo  porównanie kandydatki na pre-
zydenta Krakowa, Małgorzaty Wassermann, do świętej Królowej Ja-
dwigi jest już mentalnie poprawne, jak najbardziej!

Prawdziwego czadu dawał nasz nieoceniony prezydent. Jeśli 
ktoś uważał, że nie jest on już w stanie nikogo i niczym zaskoczyć, to 
był w błędzie. Pojechał sobie na pełnym luzie do Berlina i zapomniał, 
że obowiązuje go język i zachowanie dyplomatyczne, a nie takie, jak 
u cioci Zuli na imieninach. Zaczął narzekać na Unię Europejską, że 
nie pozwala mu kupować z  jakiegoś powodu tradycyjnych i nieeko-
nomicznych oraz nieekologicznych żarówek. Zmuszają go do kupo-
wania tych lepszych. Ciekaw jestem, czy słyszał coś o  programach 
proekologicznych? A  poza tym to jego pytanie przypomina kawał, 
jaki w  czasach PRL-u  zrobił znany ludowy gawędziarz z  Kraczko-
wej, Walenty Kunysz, prelegentowi, który przekonywał kraczkowian 
o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Zadał mu pytanie, skoro 
jest tak dobrze, to dlaczego w  ichnim geesie nie ma gwoździ. Prele-
gent męczył się, plotąc coś o przejściowych trudnościach. Kunysz nie 
wytrzymał i huknął, że prelegent jest nieprzygotowany, bowiem w ich 
geesie gwoździe przecież są. Panie prezydencie, idź pan do pierwszego 
z brzegu sklepu społemowskiego, gdzie może sobie pan takich żaró-
wek kupić, ile tylko da radę unieść. 

Jakby tego było mało, zabrał się do zapraszania notabli na rocz-
nicowy marsz z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wszystko 
po to, aby za chwilę ogłosić, że w takim marszu osobiście nie weźmie 
udziału. Oddał go wszechpolakom i  oenerowcom, że o  kibolach nie 
wspomnę. Przecież Bareja z Mrożkiem tego nie wymyśliliby! A prezy-
dent jednak potrafił. A może by tak zorganizować na stulecie masowe 
czytanie konstytucji? Niektórzy nawet powinni ją wykuć na blachę 
i  powtarzać każdego poranka tuż po siku, siku i  dziękczynnym pa-
ciorku.

Trwa świetna passa kierowców Służby Ochrony Państwa, czyli 
nieudolnie przemalowanego Biura Ochrony Rządu. Zmiana nazwy ni-
czego nie zmienia. Wywaleni fachmani, dobrze i wszechstronnie wy-
szkoleni za niemałe pieniądze, zamiast bezpiecznie wozić najważniej-
szych ludzi w Polsce, wożą najbogatszych, którzy od ręki ich przejęli. 
A naszych władców wożą niedouczeni dyletanci. Znowu z trudem rzą-
dową kolumną dojechała do swojego domu wicepremier Beata Szydło. 
Nie dosyć, że rozwalili jej kierowcy dwie kolejne limuzyny, to jeszcze 
PiS przegrał wybory w jej rodzinnych Brzeszczach. Co za niewdzięcz-
ność! Jak dobrze pójdzie, to na stulecie odzyskania niepodległości kie-
rowcy SOP rozwalą pełne sto limuzyn rządowych. 

Wielką akcję wyborczą podjął na Mierzei Wiślanej sam Pre-
zes I Ogromny. Przyjechał z pompą, łopatami, chorągiewkami i me-
talowym biało-czerwonym słupkiem na plażę i wraz z kandydatem na 
prezydenta Elbląga uroczyście wkopał ów słupek w nadmorski piach. 
Coś jednak było nie tak, bo wkrótce słupek gdzieś przepadł. Albo ktoś 
go podiwanił, albo morze solidnie się zeźliło i  słupek sobie zabrało. 
Z  pewnością na pamiątkę przegranej batalii na prezydenta Elbląga. 
A ów słupek przecież miał wyznaczać świetlaną przyszłość tego ob-
szaru w  oparciu o  planowany kanał. I  całość pewnie poszła w  jakiś 
solidny kanał!

  Roman MAŁEK

MASZERUJĄ CHŁOPCY, 
MASZERUJĄ…

Pan Marek Kuchciński, ogrodnik z  PiS, któ-
remu matura wystarczyła do objęcia funkcji 

marszałka Sejmu, z  wyuczonym zawodem już się nie identyfikuje. 
I zapewne chciałby zapomnieć, że w latach 70. znany był w środowi-
sku przemyskich hipisów jako Penelopa lub cokolwiek to miało zna-
czyć Członek, nierzadko sięgający nie tylko po piwko. I że zdarzało 
mu się sięgać po coś „mocniejszego”, podobnie jak wicemarszałkowi 
Terleckiemu.

Otóż pan Penelopa zawsze był aktywnie ciekawy życia i różnych 
jego aspektów, więc nic dziwnego, że cechy jego prawzoru zaprowa-
dziły go na marszałkowski fotel. I bardzo dobrze, bo jego poczyna-
nia najlepiej obrazują poziom partii, którą reprezentuje. Że zacytuję: 
„Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto wstrzymał się od głosu, 
proszę podnieść rękę. Dziękuję. Nie widzę”. Czymś takim udowod-
nił, że nie na darmo szef obdarzył go swoim zaufaniem. Jednak jego 
ostatni wyczyn otworzy mu drogę do księgi Guinnessa w kategorii 
niekompetencja. Wydał był on z  okazji 550-lecia polskiego parla-
mentaryzmu kalendarz. Zaproponował w nim nowe PiS-owskie po-
rządki. Nie ma w  nim Sylwestra 31 grudnia, by się ludzie zbyt nie 
rozbrykali, ale za to listopad ma aż 31 dni. Tak to wytwór partii niby-
-rządzącej staje na wysokości zadania.

Drugi orzeł w  ekipie prezesa idzie z  marszałkiem łeb w  łeb. 
Ostatnio człowiek, zwany notariuszem, wybrał się na Antypody, do-
kładnie do Nowej Zelandii, by podziękować tam za udzielenie schro-
nienia w czasie ostatniej wojny polskim dzieciom. Stojąc obok pani 
premier Jacindy Ardern podziękował społeczeństwu irlandzkiemu 
i władzom irlandzkim za to, że nasze dzieci znalazły tam swój dom. 
Nowa Zelandia czy Irlandia? Jakie to ma znaczenie przed świętem 
100. rocznicy odzyskania niepodległości, o którym mówił od dwóch 
lat. I tylko mówił, bo gdy okazało się, że Warszawy nie ma zamiaru 
odwiedzić nikt znaczący, przestał. Angela Merkel bowiem, Donald 
Trump i Władimir Putin przyjęli zaproszenie prezydenta Francji do 
Paryża na obchody stulecia zakończenia I  wojny światowej. Więc 
na złość zrezygnował z marszu w Warszawie, mimo że agitował za 
nim, mówiąc coś o odpowiedzialności wobec społeczeństwa, o staniu 
obok siebie, o byciu razem i takie tam. 

Ale Marsz Niepodległości, nawet bez notariusza, odbędzie się. 
Bez światowych przywódców, za  to  z  licznymi delegacjami z  całej 
Europy. Ze Słowacji, Hiszpanii, Francji, Szwecji i Węgier zjadą naro-
dowcy i neofaszyści. W Warszawie w 100-lecie odzyskania niepod-
ległości manifestować będą m.in. Laszlo Toroczkai, znany z udzia-
łu w  uroczystościach na  cześć poległych żołnierzy Wehrmachtu, 
i  włoski neofaszysta Roberto Fiore, który kultywuje  dziedzictwo 
włoskiego faszyzmu, w przeszłości odsiadujący karę 5,5 lat więzienia 
za członkostwo w grupie przestępczej. Pojawią się także nacjonali-
ści ze słowackiej Partii Ludowej Nasza Słowacja, którzy odwołują się 
do tradycji hitlerowskiego kolaborantaks, Tiso, przedstawiciele hisz-
pańskiej Democracia Nacional, estońskiej partii EKRE i Tożsamo-
ściowcy z Austrii. Będzie ciekawie.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Wydawać by się 
mogło, że XXI 

wiek, poprzez rozwinię-
tą technologię i  wszech 
kosmiczne odkrycia, 
znajdzie rozwiązania na 

każdy problem człowieka. Niestety tak nie jest 
i  przysłowiowe „mędrca szkiełko i  oko” bled-
nie przy wiedzy i mądrości ludzi mieszkających 
bardzo daleko od komputerów i  innych osiąg- 
nięć cywilizacyjnych. Indianie w  niedostępnych 
ustroniach Amazonii, Aborygeni, ludy Syberii 
nie mają pojęcia o naukowej anatomii człowieka, 
nie operują naukowymi pojęciami, ale doskona-
le wiedzą, co to jest człowiek cierpiący i potrafią 
mu swoimi sposobami pomóc. Przekazywane 
są z  pokolenia na pokolenie, a  nie zapisywane 
na twardych dyskach nowoczesnego kompu-
tera. Profesor Zdzisław Jan Ryn, autor książki 
Medycyna indiańska, który przez szereg lat pro-
wadził wnikliwe badania w  niedostępnych rejo-
nach Kaukazu, Hindukuszu i w Andach, docie-
rał do miejsc do tej pory nieodwiedzanych przez 
białych, gdzie leczeniem zajmują się często nawet 
nieumiejący czytać i pisać uzdrowiciele, dziedzi-
czący doświadczenia i wiedzę swoich przodków, 
stwierdza: „Zszokowała mnie bystrość obserwa-
cji i ich koncepcja jedności organizmu człowieka 

Pokłon dla dzikich plemion

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Zwolnij nieco, będzie 
to z korzyścią dla Twojego zdrowia.

Byk (21 IV–20 V) Doskonale wiesz, że dru-
ga osoba kocha Cię. Nie oczekuj ciągłych 
deklaracji.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Merkury nie za-
chęca teraz do dłuższych wyjazdów.

Rak (22 VI–22 VII) Życie uczy pokory – 
weź sobie to do serca.

Lew (23 VII–23 VIII) Nie daj sobą mani-
pulować. Rzeczowo przedstaw swoją rację.

Panna (24 VIII–22 IX) W Twojej głowie 
zrodzi się ciekawy pomysł – zrealizuj go. 
Gwiazdy pomogą!
Waga (23 IX–23 X) Wiele spraw zawodo-
wych i rodzinnych należy teraz dopiąć.

Skorpion (24 X–22 XI) Śmiało realizuj 
swoje uczuciowe dążenia.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA Jerzy 
Maślanka
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Ciasto: 4 jajka • 4 szklan-
ki mąki • 1 szklanka oleju  
• 10 dag świeżych drożdży  
• 250  ml mleka • 1 szklanka 

cukru • kilka kropel olejku pomarańczowego 
• sól • śliwki.
Jajka ubić z cukrem i olejkiem pomarańczo-
wym. 2 szklanki mąki przesiać do większej 
miski, wsypać pokruszone drożdże, wlać lekko 
podgrzane mleko i ubite jajka. Na wierzch wsy-
pać pozostałą mąkę i szczyptę soli. Składniki 
ciasta należy wykładać warstwami i nie mie-

Życie uczy pokory 

szać. Ciasto odstawić do momentu wypłynię-
cia drożdży (ok. 40 min). Po tym czasie cia-
sto wymieszać drewnianą łyżką i przelać do 
formy wyścielonej papierem do pieczenia. Na 
wierzchu ułożyć wypestkowane śliwki skórką 
do dołu i posypać kruszonką. Piec w tempe-
raturze 180°C ok. 40–45 min, do tzw. suchego 
patyczka. Po upieczeniu placek odstawić do 
ostygnięcia. Można posypać cukrem pudrem.
Kruszonka: 10 dag mąki pszennej • 10 dag 
cukru • 10 dag margaryny. Wszystkie skład-
niki połączyć i rozdrobnić.

PLACEK DROŻDŻOWY ZE ŚLIWKAMI (szybki)

z przyrodą”. Przyszłego szamana przygotowuje 
się od dziecka, ucząc go znajomości roślin lecz-
niczych i odpowiednich rytuałów z tym związa-
nych. Nie znają nazw chorób białego człowieka, 
ale znają rośliny, które mogą mu pomóc, i mają 
czas na zajęcie się potrzebującym pomocy. 
Gdy wizyta lekarska trwa średnio 8  minut, to 
niepiśmienni szamani przeznaczają na pomoc 
potrzebującemu kilka godzin, a  nawet i  dni... 
Około 500 leków w  światowym spisie farma-
ceutycznym jest pochodzenia roślinnego, głów-
nie z  Amazonii (nazywanej nawet największą 
i  nieprzetworzoną apteką). Tego należałoby 
się od nich uczyć, chociażby szukając leków na 
dręczące nas choroby cywilizacyjne wywołane 
zanieczyszczeniem środowiska, mocno prze-
tworzoną żywnością, stresem i  ciągłą gonitwą 
„wyścigu szczurów”. Wyrwanie człowieka 
z  jego naturalnego środowiska przyczynia się 
do rozwoju zagrażających jego zdrowiu i życiu 
chorób. U  Indian oraz w  medycynie wschod-
niej, arabskiej człowiek leczony jest holistycz-
nie, czyli całościowo, zaś w medycynie zachod-
niej rozpatruje się tylko poszczególny organ 
w  oderwaniu od innych i  od psychiki. Zatem 
dziś w XXI wieku powinniśmy oddawać pokłon 
dzikim plemionom, bo nie dorastamy im do 
przysłowiowych pięt...    

FRASZKI

LIMERYKI AFORYZMY

Adam Decowski

Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk

PUNKT WIDZENIA
Inaczej wyglądają sprawy
w życiu i z poselskiej ławy.

LOJALNY
Przyklaskuje wtedy władzom,
gdy go na stołku posadzą. 

ODWIECZNY KŁOPOT
Z tymi pieniędzmi niełatwa sprawa:
trudniej je zdobyć, łatwo wydawać...

CHOROBA WŁADZY
To, co odkryłem, powiem w powadze:
Największa z chorób? Choroba władzy...

Znany architekt ze Wschodu,
szlachcic polskiego narodu,
uwielbia pierogi
i cielęce nogi,
wykwintne smaki Zachodu.

Uciekając przed sobą 
chowamy się w cudzym życiu. 
 *** 
Świat byłby rajem, 
gdyby nie człowiek. 
 *** 
Na samą myśl o naukach ścisłych 
dostaję klaustrofobii. 

Mirosław Welz

SĄD 
KAPTUROWY

Ot, dożyliśmy czasów, niestety,
wkrótce nam znikną autorytety.
Tak postanowił suweren nasz,
że dobra zmiana – to Polski twarz.
Po efektownych wyborów plonach
święto dożynek trzeba dokonać,
systematycznie i bez kontroli
demokratyczne państwo rozbroić.
Poszły w majestacie prawa
czystki, zmiany i podmiany.
I kroczymy do bezprawia
drogą faktów dokonanych.
Tu największe robi jajca
dzielny Zbyszko – nie z Bogdańca,
gość z Krakowa – szkół niewiele,
co go Miller nazwał zerem.
Razem z damą miss Przyłębską,
by w reformę wejść zwycięsko,
za oddanym pierwszym strzałem
rozprawił się z Trybunałem.
Ludzie wciąż sensacji głodni,
w kolejności poszły sądy.
Tu odkryli swoją twarz –
wierny, mierny z nami grasz.
Magister prezes z magistrem Ziobrą
tworzą dobraną parę ozdobną,
w nich cała prawda jest i uczciwość,
wiedza, szlachetność i sprawiedliwość.
Bez skrupułów i oporów
ćwiczą swoich profesorów,
by w ustawie za ustawą
prawo skręcać wciąż na prawo.
Po co w Polsce trzecia władza,
która rządzić nam przeszkadza,
z nią umiemy się uporać,
jej upadek – nasz „doktorat”.
Czas powoli ustrój zmieniać,
taka wola suwerena.
Zmiana na sąd odnowy,
nowoczesny – kapturowy.
PS 
Na to patrzy naród cały,
z rozżalenia łzy ociera,
bo parlament doskonały
dobrowolnie sam wybierał.
W sposób śliczny, choć cyniczny,
w Europie się objawia
coraz bardziej już komiczny
kraj Lechitów, kraj bezprawia.

Strzelec (23 XI–21 XII) Pracy wpraw-
dzie dużo, ale uporasz się i uzyskasz uzna-
nie szefa.

Koziorożec (22 XII–20 I) Masz korzystny 
układ gwiazd, nie zmarnuj tego.

Wodnik (21 I–19 II) Mogą pojawić się 
pewne trudności z rodziną. Niespodziewa-
nie pomoże... teściowa.

Ryby (20 II–20 III) Nie dokonuj zbytecz-
nych zakupów.



Przedsiębiorstwo KRUSZGEO obchodziło w 2017 roku rocznicę 
60 lat powstania, a rok bieżący również można nazwać jubile-
uszowym, gdyż 1 października 2018 roku minęło ćwierć wieku 

od rozpoczęcia działalności Spółki Akcyjnej KRUSZGEO.

Przygotowania do prywatyzacji firma zaczęła już w 1990 roku, 
bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych. Doradzano nam, by włączyć się w program 
powszechnej prywatyzacji, ale zgodnie dyrekcja, rada pracownicza, 
NSZZ Solidarność i ZZ Budowlani wybrali drogę bezpośredniej pry-
watyzacji poprzez oddanie w leasing nowo utworzonej spółce mienia 
zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Pomysł był bardzo 
ambitny, ale też wymagał zgromadzenia odpowiednich finansów. Ka-
pitał niezbędny do założenia spółki nie był wysoki, ale chcąc ubiegać 
się o leasing przedsiębiorstwa, należało zgromadzić kapitał zakłado-
wy w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości funduszu założyciel-
skiego i funduszu przedsiębiorstwa państwowego, co stanowiło rów-
nowartość ówczesnych ośmiu miliardów złotych.

Załoga mobilizowana przez członków komisji prywatyzacyjnej 
zaczęła od 1992 roku odkładać pieniądze na zakup akcji spółki pra-
cowniczej. Nagrody z zysku za lata 1991 i 1992 pracownicy przezna-
czyli na ten cel. Obliczono, że gdyby każdy z pracowników przystąpił 
do spółki, to średnio na jednego pracownika przypadłoby w udziale 
zainwestować 11 milionów starych złotych. Do spółki przystąpiło 
618 pracowników, którzy objęli od pięciu do sześćdziesięciu akcji po 
milion starych złotych każda. Do końca maja 1993 roku pracowni-
cy zgromadzili niezbędny kapitał, przygotowano i uzgodniono treść 
statutu. 8 czerwca 1993 roku nastąpiło uroczyste podpisanie przed 
notariuszem aktu założycielskiego Spółki Akcyjnej KRUSZGEO. Założy-
ciele powołali sześcioosobowy zarząd z prezesem Janem Wilczkiem 
oraz dziewięcioosobową radę nadzorczą spółki. Nie było to łatwe, ale 
ostatecznie udało się przekonać ówczesne Ministerstwo Przekształ-
ceń Własnościowych na wyrażenie zgody dla tej formy prywatyzacji. 

Po upływie 25 lat stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że 
był to strzał w dziesiątkę. Sprywatyzowaliśmy się w najlepszym czasie 
i w najlepszy sposób. Dzięki temu udało się utrzymać w całości dwa-
dzieścia kilka zakładów wydobywczych rozlokowanych na terenie ów-
czesnych pięciu województw, zapewnić firmie rozwój, pracownikom 
stabilne miejsca pracy i godziwe warunki wynagradzania. Dość powie-
dzieć, że z dawnych przedsiębiorstw państwowych producentów kru-
szyw jako nieliczni jesteśmy w polskich rękach. Właścicielami naszej 
spółki nadal są tylko pracownicy, byli pracownicy lub ich spadkobiercy.

Przez 25 lat funkcjonowania spółki KRUSZGEO w każdym roku 
wypracowywało zyski niezbędne do odnowienia parku maszyn, pro-
wadzenia badań geologicznych, modernizacji i budowy nowoczes- 
nych zakładów przeróbczych. W 2000 roku firma uzyskała certyfikat 
ISO poszerzony w następnych latach o zakładową kontrolę produkcji 
i system zarządzania środowiskiem.

Dziś spółka posiada 26 nowoczesnych zakładów górniczych na 
terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, zatrudnia po-
nad 600 pracowników, średnio rocznie sprzedaje ponad 5 milionów 
ton różnego rodzaju kruszywa, począwszy od piasków poprzez mie-
szanki, grysy i żwiry.

Należymy do branży górnictwa odkrywkowego, nasi pracownicy 
muszą spełniać warunki wykształcenia i kwalifikacji określone w prze-
pisach prawa geologicznego i górniczego. Wielu naszych zasłużonych 
pracowników zostało wyróżnionych Medalem za Długoletnią Służbę 
nadanym przez Prezydenta RP, wielu inżynierów i techników górni-
ków może się poszczycić posiadaniem Odznaki Honorowej Zasłużony 
dla Górnictwa nadawanej przez ministra właściwego ds. górniczych. 
Prawie 200 pracowników posiada zatwierdzenia w odpowiedniej spe-
cjalności górniczej oraz dyplomy stopni górniczych: dyrektorów, inży-
nierów, techników, górników. 

Firma KRUSZGEO obchodzi rokrocznie tradycyjną Barbórkę – 
święto braci górniczej. Scenariusz uroczystości od początku istnienia 
spółki jest niezmienny: zaczynamy od uczestnictwa we mszy świę-
tej w uroczystych mundurach górniczych ze sztandarami: firmowy-
mi NSZZ Solidarność, wyróżnieni pracownicy odbierają na akademii 
medale, odznaki, szable górnicze, dyplomy stopni górniczych. Są też 
elementy integracji – biesiady górnicze połączone ze śpiewem trady-
cyjnych pieśni górniczych i patriotycznych.

W KRUSZGEO zgodnie działają organizacje związkowe: NSZZ So-
lidarność i ZZ Budowlani. W spółce pracują całe rodziny, dzieci i wnuki 
podtrzymują tradycję zatrudnienia w KRUSZGEO rodziców i dziadków. 

Firma rozwija się, włączając do produkowanych wyrobów beton 
oraz galanterię budowlaną: kleje i zaprawy. Jest też producentem 
piasku suszonego wysokiej jakości. Wysoka jakość to główna cecha 
wyrobów KRUSZGEO SA. Zintegrowany system zarządzania, przyznane 
i odnawiane certyfikaty jakości przez rokroczne audyty zewnętrznych 
instytucji certyfikujących są tego potwierdzeniem.

W spółce KRUSZGEO akcjonariusze sami wybierają władze: za-
rząd i radę nadzorczą na trzyletnią kadencję. Obecny prezes zarządu 
Jan Bator od początku powstania spółki jest wybierany do zarządu: 
w latach 1993–2007 pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2007 jest preze-
sem – dyrektorem naczelnym. Poprzednikami na stanowisku prezesa 
zarządu spółki KRUSZGEO byli Jan Wilczek w latach 1993–2004 oraz 
Aleksander Sikorski w latach 2004–2007. Warto podkreślić, że wszy-
scy trzej prezesi tworzyli dyrekcję przedsiębiorstwa państwowego do 
czasu jego prywatyzacji.

Można by zapytać, gdzie tkwi źródło sukcesu firmy KRUSZGEO. 
Niezmiennie obecna na rynku producentów kruszyw od 1957 roku, 
z sukcesem sprywatyzowana, świętująca 1 października 2018 roku 
25-lecie rozpoczęcia działalności jako spółka akcyjna. Odpowiedź 
może być tylko jedna: to zasługa ludzi pracujących w KRUSZGEO – 
tych, którzy w trudzie tworzyli ramy spółki ćwierć wieku temu, ry-
zykując własne zarobione pieniądze w „niepewny” interes, tych, 
którzy pracują do dziś od wielu, wielu lat, a także ludzi młodych, am-
bitnych, wykształconych, którzy kontynuują dzieło twórców spółki. 
Nade wszystko zaś warunkiem sukcesów była i jest zgoda, wspólny 
cel konsekwentnie realizowany, troska o losy firmy, jej rozwój, brak 
konfliktów społecznych i wspólne współdziałanie zarządu spółki, rady 
nadzorczej, organizacji związkowych, kierownictwa i załogi.

   Jadwiga KORBECKA

SREBRNY JUBILEUSZ 
Źródła sukcesu Spółki Akcyjnej KRUSZGEO



LOGO DOSTAWCY

www.stronauczestnika.pl

Dbamy o czyste 
powietrze

-

www.mpec.rzeszow.pl 

DLA RZESZOWA

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła 

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁNIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ  
w Rzeszowie w Rzeszowie 

prowadzi:prowadzi:  

Kursy i szkolenia: 
 

• Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

• Język migowy (I, II, III stopnia) 

• Refleksoterapia stóp 
• Szkolenia BHP (wstępne, 

okresowe, dla pracownika, 
pracodawcy i kadry kierowniczej) 

• Kurs kosmetyczny 
• Wizaż I stopnia 

• Stylizacja paznokci 
• Kurs fryzjerski 

Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe: 

• Opiekun medyczny 

• Asystent osoby niepełnosprawnej 
• Florysta 
• Pszczelarz (kwalifikacja R.04 – 

dająca uprawnienia rolnicze 
i pszczelarskie) 

• Kwalifikacja R.17 (podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych Pszczelarza
do poziomu Technika Pszczelarza)

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły: 

Niepubliczny Zespół Szkół w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1
Galeria CENTER PARK, III piętro (wejście od ul. Żeromskiego)

lub telefonicznie 574 210 255574 210 255
e-mail:e-mail:  sekretariat@nzs-rzeszow.plsekretariat@nzs-rzeszow.pl, , www.nzs-rzeszow.plwww.nzs-rzeszow.pl



 słodki catering 
– polecamy naszą ofertę 
świąteczną (zamówienia można 
składać do 18 grudnia)

 lody i ciasta własnej 
produkcji

 torty okolicznościowe
na ślub, urodziny, 
chrzciny, komunie

 obsługa imprez 
rodzinnych

– polecamy naszą ofertę 
(zamówienia można 

torty okolicznościowe

– polecamy naszą ofertę 
(zamówienia można (zamówienia można 

kawiarnia  restauracja
lodziarnia

35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 8, tel. 17 784 41 28 
ul. Kościuszki 3, tel. 17 871 33 62

www.facebook.com/niebieskie.migdaly.rzeszow
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