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Scena ze spektaklu Wojna polsko-ruska pod flagą biało-
czerwoną w reż. Pawła Świątka z Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. Artystów ujrzymy w Rzeszowie 
podczas 6. Festiwalu Nowego Teatru – 58. Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych
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Jerzy Maślanka 

Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Prolog

Drodzy rodacy, Wysoki Sejmie,
pragnę wam służyć dalej i więcej,
cud obiecanki partia podejmie
i tym uświetni drugą kadencję.

A po zwycięskich naszych wyborach
w geście radosnym podnieśmy ręce.
I powiem światu, jak Wernyhora:
Kochani, nam się należy więcej!

To chyba jakaś kpinka,
zwycięska poszła raca,
by jakiś klan, rodzinka
wciąż państwo nam przewracał.

Jeżeli łżę lub kluczę,
no to osądźcie sami,
dalej wódz, prezes, duce
żartuje sobie z nami.

Choć więcej niż połowa
wyborców go nie lubi,
krzyczy, że jest odnowa
i nią się nadal chlubi.

A można by po gościu
powoli zacząć sprzątać,
lecz w sukurs jegomości
przyszła metoda D’Hondta.

W dalszej drodze do raju czeka nas to, że:

Trybunał ma odnowić,
gdzie jest zupełna klęska,
Pawłowicz i Piotrowicz
Tak myśli miss Przyłębska.

Mateusz złotousty
czarować będzie młodzież,
wśród obiecanek pustych,
wijąc zamki na lodzie.

Fenomen od cenzury
w muzeum czy teatrze
podeprze swe chałtury,
lecz trudno plamy zatrzeć. 

NIE DO WIARY

Wizje naszej kultury
osądza, gani, grzmi,
lecz żeby nią zarządzać,
czy masz ją, bracie, ty?

Minister edukacji
zadba o to niezbicie,
aby bogactwa uczył
nasz biedny nauczyciel.

A Zbyszko sprawiedliwy,
knując swoje swawole,
żartuje z profesorów.
To za te trójki w szkole.

I sędziom znakomitym
fundując żywot taki – 
z posad ich wykopując,
po prostu jak ziemniaki.

Zmieniając paragrafy,
ustawę za ustawą,
robiąc kolejne gafy,
by prawo szło na prawo.

Odetchną wreszcie SOR-y
i stanie się normalnie,
kiedy co drugi chory
odejdzie naturalnie.

I tak nasz kraj kochany,
w tych wielu faz rozkwitu,
osiągnie wymarzony
Eden – kraj dobrobytu.

Zbawca raj obiecuje, 
taka jest moja rada:
Czy zdrowy? Jak się czuje?
Najwyższy czas przebadać.

PS
Wtedy w wyborczym targu
prawda dotrze do ludzi.
I z tego PiS-letargu
suweren się przebudzi.

WIESŁAW BUŻ – NASZ POSEŁ
Gratulujemy posłowi Wiesławowi Bużowi – jedynemu 

rzeszowianinowi, który uzyskał mandat do Sejmu! 
Gratulujemy naszemu koledze, członkowi zarządu Stowa-
rzyszenia Nasz Dom – Rzeszów! 

Nasz poseł ma wyższe wykształcenie – jest socjologiem 
(organizacja i  zarządzanie), przewodniczącym Rady Woje-
wódzkiej SLD w Rzeszowie, dyplomowanym członkiem rad 
nadzorczych, działaczem spółdzielczym i  gospodarczym. 
Był radnym Rzeszowa od trzech kadencji, a w tej  wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta Rzeszowa.   

 4 O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA 
  Jerzy Dynia 
 4 RZESZOWSKI KANIBALIZM  
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  Edward Słupek
 5 UŁATWIĆ ŻYCIE PODATNIKOM 
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  Rozmowa z Agatą Szymczewską
16 SZLACHETNE BRZMIENIA 
  Zofia Stopińska
16 W PLASTYCZNYCH METAFORACH 
  Ryszard Zatorski
17 TRZY PREMIERY 
  Ryszard Zatorski
18 PATRZĘ NA CIEBIE, CZŁOWIEKU 
  Piotr Rędziniak
19 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
19  ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
20 ROZMAITOŚCI
22 WZAJEMNE ZAUFANIE I ZGODA 
  Jadwiga Korbecka



3

Listopad 2019, nr 11 (169) Rok XV

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

W grudniowym miesięczniku nasi czy-
telnicy otrzymają bezpłatnie prezent 

w  postaci płyty przygotowanej przez Annę 
Czenczek na 20-lecie Centrum Sztuki Wokal-
nej w  Rzeszowie i  15-lecie Rzeszów Carpathia 
Festival. Artystka ta jest bowiem dyrektorem 
CSW, jak i  festiwalu Carpathia, który wymy-
śliła i  realizuje skutecznie co roku. Płyta nosi 
tytuł Niebo z  moich stron. Są na niej najcie-
kawsze polskie przeboje autorstwa Krzysztofa 
Dzikowskiego w  wykonaniu solistów i  Grupy 
Artystycznej z  CSW pod kierunkiem Anny 
Czenczek. Krążek jest po trzykroć jubileuszo-
wy, bo oprócz wspomnianych na wstępie jubi-
leuszy, honoruje także 80. urodziny Krzysztofa 
Dzikowskiego. 

Krzysztof Dzikowski – legendarny autor, 
scenarzysta filmowy, dramaturg, literat – napi-
sał i nagrał kilkaset utworów. Wiele z nich zdo-
było nagrody na opolskich festiwalach i zostało 
hitami list przebojów. Tworzył dla Czerwonych 
Gitar, Czerwono-Czarnych, Niebiesko-Czar-
nych, Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, 
Ireny Jarockiej, Alibabek, Anny German, Kata-
rzyny Sobczyk, Anny Wyszkoni, Piotra Cugow-
skiego i wielu innych.

Te polskie evergreeny stały się inspiracją 
dla Anny Czenczek – doktora sztuk muzycz-
nych, wokalistki, nauczycielki emisji głosu, pro-
ducentki, międzynarodowej jurorki.

Niebo z  moich stron to płyta, na której 
można usłyszeć ich wokalne popisy. Zawiera 
cztery znane przeboje ze słowami Krzysztofa 
Dzikowskiego oraz dwa nowe utwory, napisane 
specjalnie dla Anny Czenczek i Centrum Sztuki 
Wokalnej: Uśmiech to skarb oraz We wspólnym 
rytmie serc. Na płycie jest też bonus w postaci 
podkładu muzycznego do wspólnego śpiewa-
nia. Płyta powstała pod opieką artystyczną 
Anny Czenczek, która jest autorką całej koncep-

Patronat medialny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

NA JUBILEUSZOWEJ PŁYCIE
Kultowe przeboje Krzysztofa Dzikowskiego

cji oraz przygotowała wokalnie uczniów 
CSW. Aranżacje to dzieło Tomasza Fi-
lipczaka, który również wykonawcom 
towarzyszy na fortepianie, wspólnie 
z  zespołem (Mirosław Wiśniewski – 
gitara basowa, Przemysław Kuczyński 
– perkusja, Jan Malecha – gitary, Piotr 
„Ziarek” Ziarkiewicz – trąbka, Andrzej 
Rękas – puzon, Mariusz „Fazi” Mielcza-
rek – saksofony). Wykonawcami utworów 
są soliści i Reprezentacyjna Grupa Artystyczna 
CSW w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czen-
czek w składzie: Marcelina Bobeł, Żaneta Cheł-
miniak, Kacper Czupryk, AniKa Dąbrowska, 
Michał Górka, Adrian Grądziel, Jakub Gujda, 
Patrycja Jurek, Aleksandra Kędra, Julia Kawa, 
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Martyna Kiełb, Jakub Kołcz, Joanna Kona-
szewska, Kamila Kowalska, Agnieszka Kozieja, 
Martyna Maczuga, Klaudia Nycz, Milena Pelc, 
Jarek Piekut, Sylwia Pisarczyk, Olaf Przybylski, 
Julia Różańska, Oliwia Skóra, Adam Szczypień, 
Dagmara Śmigiel, Amelia Tabaczek, Kamil 
Trojnar, Wiktoria Tysz, Aleksandra Wajda, Ali-
cja Wróbel, Roman Zając, Klaudia Zarzycka, 
Irena Zięba, Aleksandra Zychla. 

Płyta Niebo z moich stron to jedna z kilku-
dziesięciu premier, jakie Anna Czenczek przy-
gotowała z  udziałem swoich uczniów w  ciągu 
20 lat istnienia Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie. Dzięki niej młodzi adepci sztuki 
wokalnej uczestniczyli w  najpopularniejszych 
programach telewizyjnych, zwyciężając m.in. 
w drugiej edycji programu The Voice Kids oraz 
reprezentując Polskę w finale Eurowizji Junior 
2016 oraz 2017 w Tbilisi, w Gruzji. W sumie, od 
2000 roku uczniowie CSW zdobyli ponad 1000 
nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach piosenki. 

Nasz miesięcznik patronuje temu wspa-
niałemu przedsięwzięciu artystycznemu. Wię-
cej szczegółów w grudniu wraz z płytą.

   Elżbieta STĘPIEŃ

Największe polskie przeboje autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego 
w wykonaniu solistów i Grupy Artystycznej  

z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie  
pod kierunkiem Anny Czenczek,  

z towarzyszeniem zespołu Tomasza Filipczaka

Anna Czenczek i Krzysztof Dzikowski
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Edward Słupek

Zjadanie osobników po-
litycznych własnej par-

tii to praktyka, która miała 
miejsce podczas ostatnich 
wyborów parlamentarnych 
w  Rzeszowie. Polegała na 

tym, aby nie głosować na kandydatów rzeszo-
wian aspirujących do bycia parlamentarzystą. 
Dotyczyła wszystkich ugrupowań politycznych 
biorących udział w  wyborach i  – jak to bywa 
– z  jednym wyjątkiem, czyli Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej zwanym Lewicą. Nie jest to 
łatwo wytłumaczyć. Na pewno dla miasta wo-
jewódzkiego niedużych rozmiarów jest to zgub-
ne. Po prostu nie mamy swoich przedstawicieli 
w parlamencie. Jedynym wyjątkiem okazał się 
Wiesław Buż z Lewicy. Warto byłoby namówić 
naukowców z  różnych branż, zajmujących się 
naukami społecznymi, do rozpracowania tego 
fenomenu rzeszowskiego. 

Znane nazwiska z Prawa i Sprawiedliwo-
ści w Rzeszowie – Andrzej Szlachta, Wojciech 

RZESZOWSKI KANIBALIZM POLITYCZNY
Jakoś nie lubimy swoich? 

Buczak, Krystyna Wróblewska – przegrały 
z  kandydatami spoza Rzeszowa. Mówią po-
kątnie w  mieście, że wrogi stosunek do siebie 
w czasie kampanii wyborczej sprawił samowy-
niszczenie aspirujących. W innych partiach, jak 
np. Platforma Obywatelska, również zadziałał 
mechanizm samowyniszczenia. Niezrozumiale 
głosowano na obcych umieszczonych na pierw-
szych miejscach list. Wygrał Paweł Poncyliusz 
umieszczony przez centralę PO na pierwszym 
miejscu. Znany i  ceniony prawnik, profesor 
z Rzeszowa Zdzisław Gawlik nie znalazł uzna-
nia w głosowaniu rzeszowian na liście PO. Po-
dobnie się stało w moim Polskim Stronnictwie 
Ludowym. Wyborcy zaufali umieszczonemu 
na pierwszym miejscu Stanisławowi Tyszce. 
Wszystkie pierwsze miejsca na listach w  na-
szym regionie wyznaczyli szefowie partii z po-
zycji warszawskiej. Nie wiem, jak skomentować 
preferencje rzeszowian, ale wygląda na to, że 
jakoś nie lubimy swoich – niekiedy sąsiadów, 
ludzi znanych z działalności w regionie. 

Wygrane „jedynki” to tacy w  przenośni 
nieskazitelni, bo nieznani? Czy to tęsknota za 

kimś przybyłym na białym koniu? A  przecież 
byli to po prostu funkcjonariusze partyjni wsta-
wieni na życzenie warszawskich central par-
tyjnych. Jeszcze bardziej zadziwiające są wolty 
prezydenta Tadeusza Ferenca czynione podczas 
kampanii wyborczej. Wpierw wystąpił z dwoma 
najbliższymi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
której to partii jak i środowisku spółdzielczemu 
sporo zawdzięcza w  swoich staraniach o  funk-
cję w rzeszowskim ratuszu. Przez wiele tygodni 
krygował Platformę Obywatelską, że będzie jej 
liderem na rzeszowskiej liście. Prawie na końcu 
kampanii uczynił zwrot i ze zdeterminowaniem 
wsparł aktywnie Marcina Warchoła z  Prawa 
i  Sprawiedliwości, co ma zaowocować przeję-
ciem zamku Lubomirskich na potrzeby samo-
rządu Rzeszowa. 

Dobrze by było wiedzieć, czemu i  komu 
ma służyć zamek, który jako potężny zabytek 
wymaga niemałych nakładów mogących pogrą-
żyć budżet miasta. Jeśli już tak, dobrze by było, 
aby był na utrzymaniu z  budżetu centralnego, 
np. resortu kultury. Sylweta zamku przez lata 
była chroniona jako dominanta i piękno archi-

Jerzy Dynia

To była już w Tyczynie dzie-
wiąta edycja festiwalu pio-

senek Katarzyny Sobczyk. Po-
mysł jego organizowania zro-
dził się dziesięć lat temu w ty-
czyńskim Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury. Impulsem był fakt, że ta nie-
zwykle popularna przed laty piosenkarka urodzi-
ła się w Tyczynie i kilka najmłodszych lat spędziła 
na podwórkach i uliczkach tej miejscowości. A że 
były to czasy wielkiego exodusu, jej rodzice wyje-
chali na drugi kraniec Polski, a niedługo potem 
pojechała do nich Kasia. Kiedy już była u szczytu 
sławy, nie zapominała o  Tyczynie, przyjeżdża-
ła tutaj i występowała. Jej piosenki były piękne, 
chętnie słuchane i śpiewane. Do historii polskiej 
muzyki rozrywkowej przeszły takie przeboje, jak 
Mały książę, Był taki ktoś, Osiemnaście mieć lat, 
Hipopotam, Nie wiem czy to warto, Biedroneczki 
są w kropeczki, O mnie się nie martw, Trzynastego, 
Poszedł Marek na jarmark i kilka innych. Część 
piosenek z  jej repertuaru wyszła jednak w  jakiś 
sposób z biegiem lat z obiegu.

W  tym roku w  Tyczynie przypomniana 
została piosenka niezwykła: Ogrzej mi ser-
ce choć przez chwilę… Niezwykła nie tylko ze 
względu na tekst, ale i na muzykę. Ma charak-
ter klasycznego bluesa i  śpiewana była nie tyl-
ko przez Katarzynę, ale też przez Piotra Miksa 
z zespołem Zielono-Czarni. Swoistego klimatu 
nadaje jej m.in. wprowadzenie w  warstwie in-
strumentalnej brzmienia przypominającego 

O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA
Na szczeble muzycznej kariery

organy Hammonda. Ta właśnie piosenka była 
również wykonywana podczas tegorocznej edy-
cji tyczyńskiego festiwalu. Zaśpiewała ją rów-
nież świetnie na zakończenie pierwszego dnia 
festiwalu podczas swojego minirecitalu rzeszo-
wianka z dzielnicy Budziwój – Patrycja Jurek.

Piosenki śpiewane kiedyś przez, niestety, 
nieżyjącą już Katarzynę Sobczyk, cieszą się dużą 
popularnością wśród młodego i  najmłodszego 
pokolenia wokalistek i  wokalistów. Świadczyć 
może o tym m.in. liczba osób zgłaszających się 
do udziału w  festiwalu. W  tym roku podczas 
IX edycji (festiwal odbywał się dwa dni, 19 i 20 
października) zgłosiło się aż 34 solistek i  so-
listów oraz 3 zespoły w  kategorii wiekowej od 
10 do 15 lat oraz 19 solistów i jeden zespół w ka-
tegorii powyżej lat 16. Każdy z  występujących 
wykonawców śpiewał dwie piosenki, wyłącznie 
polskich autorów, w  tym obowiązkowo jedną 
z repertuaru Katarzyny Sobczyk. Aby zapewnić 
jurorom maksimum obiektywnej pracy przy 
ocenie aż 57 wykonawców, organizatorzy po-
wołali dwa ich zespoły, oddzielne dwa dla dwu 
kategorii wiekowych. Ocenienie 57 wykonaw-
ców (w  tym 114 piosenek!) przez jedno grono 
jurorów jest niewyobrażalnie trudne.

Najwyżej ocenieni wykonawcy, oprócz 
nagród pieniężnych otrzymali stosownie do 
zajętego miejsca Złote, Srebrne i Brązowe Róże 
Małego Księcia. W kategorii pierwszej najwyż-
sze nagrody zdobyły: pierwszą – Natalia Ban-
dura z  CSW w  Rzeszowie, dwie równorzędne 
drugie Kinga Kondziołka z Rakszawy i Marce-
lina Drupka z  Tyczyna, zaś trzecią Michalina 

Grzybowska z Głogowa Młp. Zespół Muzyczny 
Świat z  Przeworska został w  tej kategorii oce-
niony najwyżej. Podobały się również Nieza-
pominajki z  Rakszawy. W  kategorii drugiej, 
powyżej 16 lat, nagrodę pierwszą i  Złotą Różę 
otrzymała Aleksandra Wajda z  Przeworska, 
dwie równorzędne drugie Kornelia Kulczycka 
z  MDK w  Rzeszowie i  Zofia Sydor z  Krakowa 
oraz dwie równorzędne trzecie Aleksandra Sta-
warz z Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie, a także Kinga Siewierska ze 
Studia Vocal Dominiki Kindrat w  Rzeszowie. 
W tej kategorii na nagrodę zasłużył również ze-
spół Tesamee. 

Obiektywnie trzeba przyznać, że nasza 
współczesna młodzież wokalna jest bardzo 
uzdolniona. Wynika to z  kilku powodów: jest 
utalentowana, ma możliwość słuchania najlep-
szych z  najlepszych i  może brać z  nich wzór. 
Stworzone są też warunki do doskonalenia wła-
snych możliwości wokalnych nie tylko w szko-
łach, placówkach kultury, ale nawet w prywat-
nych studiach piosenki. To wszystko składa się 
na rosnący poziom wykonawczy dorastających 
pokoleń. Oby tylko los pozwolił im wspiąć się 
na wysokie, a  nawet najwyższe szczeble mu-
zycznej kariery.

   Jerzy DYNIA
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Bogusław Kobisz

Przez wiele lat przy daro-
wiznach pieniędzy urzę-

dy skarbowe wymagały, żeby 
darczyńca dokonał przelewu 
darowanych pieniędzy na 
konto bankowe obdarowane-

go. Takie przelewy miały stanowić dowód na 
to, że darczyńca faktycznie takie pieniądze po-
siadał oraz na to, że obdarowany faktycznie je 
otrzymał. Inaczej mówiąc, miał to być sposób 
na wyeliminowanie fikcyjnych darowizn. Jeżeli 
przy okazji jakiejś kontroli stwierdzono, że da-
rowizna nie została potwierdzona przelewem, to 
mimo zgłoszenia jej w urzędzie w odpowiednim 
6-miesięcznym terminie, zaczynał się problem. 
Urząd skarbowy naliczał podatek od darowi-
zny, a jego decyzje podtrzymywały wojewódzkie 
sądy administracyjne i  Naczelny Sąd Admini-
stracyjny.

UŁATWIĆ ŻYCIE PODATNIKOM 
Orzecznictwo idzie w dobrym kierunku

Często ludzie kombinują, gdy chcą udoku-
mentować pochodzenie pieniędzy, i  przelewają 
np. kilka razy po kilka czy kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, aby w sumie uzyskać wymaganą kwo-
tę, przy czym są to jedne i  te same pieniądze. 
Obdarowany wybiera je, daje darczyńcy, aby 
ten po raz kolejny mu je przelał – i  tak kilka 
lub kilkanaście razy. Oczywiście odbywa się to 
w  pewnych odstępach czasu, żeby nie rzucało 
się w oczy. Najczęściej jednak podatnicy niczego 
nie ukrywają, nie mają złych intencji. Po prostu 
zapominają o wymogu dokumentowania daro-
wizny przelewem bankowym i  pieniądze prze-
kazują bezpośrednio obdarowanemu lub płacą 
bezpośrednio zobowiązania obdarowanego.

Od dwóch lat sądy administracyjne zaczęły 
podchodzić do tych „wymuszonych” przelewów 
bardziej liberalnie, o  czym świadczą dla przy-
kładu wyroki Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w sprawach II FSK 1873/16, II FSK 1470/17. 
W jednej z rozpatrywanych spraw ustalono, że 

ojciec (darczyńca) darował synowi (obdarowa-
nemu) w  kilku ratach pewną kwotę pieniędzy. 
Darczyńca przedłożył w  urzędzie skarbowym 
w odpowiednim czasie stosowne umowy z ob-
darowanym i  wydruki potwierdzające wpłaty 
tych kwot na konto obdarowanego jako wpłaty 
własne. W drugiej zaś sprawie darczyńca doko-
nał wpłat darowanych pieniędzy bezpośrednio 
na rachunek dewelopera wskazany przez obda-
rowanego. Oczywiście darowizny te udokumen-
towano i stosowne umowy w wymaganym ter-
minie z  dowodami wpłat na konto dewelopera 
przedłożono w urzędzie. 

Sąd stwierdził, że w  sytuacjach, gdy sam 
fakt darowizny nie jest kwestionowany, wtedy 
kiedy wykluczyć można fikcyjność zdarzenia, 
nie jest konieczny przelew pieniędzy na konto 
obdarowanego z konta darczyńcy. Sąd zauważył 
w swych rozważaniach, że darczyńca może nie 
mieć rachunku w banku choćby dlatego, że nie 
ufa bankom. Może też się zdarzyć, że darczyńca 
nie ma zaufania do obdarowanego, ściślej mó-
wiąc nie ufa mu i woli sam zapłacić dewelope-
rowi, żeby np. syn (obdarowany) pieniędzy nie 
przehulał. Orzecznictwo idzie w tym przypadku 
w dobrym kierunku i ułatwia życie podatnikom.

   Bogusław KOBISZ,
prawnik

Kamil Łuka

Przez lata utarło się, że 
gdy ktoś decyduje się na 

studia, może jedynie wybrać 
kierunek kształcenia oraz 
tryb – dzienny bądź zaoczny. 
Przechodzi w  lepszym lub 

gorszym stylu przez kolejne moduły kształce-
nia, semestry, lata... aż w  końcu dostaje uprag- 
niony dyplom. Uzbrojony w pokłady wiedzy teo-
retycznej próbuje podbić rynek pracy w poszu-
kiwaniu tej wymarzonej. Szybko jednak okazuje 
się, że konkurencja nie śpi, a kandydatów apli-
kujących na dane stanowisko jest bardzo wielu. 
Rodzi się pytanie, jak zwiększyć swoje szanse na 
osiągnięcie pozytywnego rezultatu w rekrutacji?

Dzisiejsze możliwości, jakie daje studio-
wanie, są praktycznie nieograniczone. I  wcale 
nie przesadzam. Z  przyjemnością zauważam, 
że coraz większa jest w żakach chęć, aby okres 
kilku lat kształcenia na uczelni wyższej wyko-
rzystać efektywniej – nie ograniczając się tylko 

STUDENCKIM OKIEM
O szerokim wachlarzu możliwości

do uczęszczania na zajęcia i zdawania kolejnych 
egzaminów. Na przykładzie własnej uczelni, 
Politechniki Rzeszowskiej, mogę z pełną odpo-
wiedzialnością stwierdzić, że świadomi młodzi 
ludzie znajdą niejedną okazję do samorozwoju 
w  zróżnicowanych obszarach. Możliwości te 
zapewnia szereg organizacji studenckich, któ-
rych domeną jest bardzo rozległa i bogata oferta 
tematyczna. Są to przede wszystkim studenc-
kie koła naukowe (działa ich na uczelni kilka-
dziesiąt), samorząd studencki, zespół pieśni 
i  tańca, chór akademicki, telewizja studencka, 
radio akademickie, wolontariat studencki i wie-
le innych. Udział w  tych przedsięwzięciach to 
przede wszystkim okazja do poszerzania swojej 
wiedzy w bliskiej swojemu sercu tematyce, roz-
wijania talentów, poznawania nowych osób, ale 
głównie kształtowania umiejętności – w  tym 
miękkich. Umiejętności miękkie to kompeten-
cje społeczne przydatne na co dzień, których 
zaniedbanie niejednokrotnie daje o sobie znać 
w  najmniej oczekiwanych momentach. Mowa 
tu na przykład o jasnym i zrozumiałym komu-

nikowaniu się, samodzielności, pracy w małych 
grupach i  większych zespołach, kreatywności 
czy też zarządzaniu własnym czasem. 

Nieco wyższym poziomem jest udział w re-
alizacji dużych projektów, a z czasem nawet ich 
koordynacja. W  tym wybranym przypadku 
certyfikaty ze współtworzonych wydarzeń spo-
kojnie można dołączyć do swojego CV, wykazu-
jąc tym samym doświadczenie, którego niejed-
nokrotnie oczekują przyszli pracodawcy. Nad-
mienię, iż ciężko jest je pozyskać w inny sposób, 
jeżeli aplikujemy o pracę po raz pierwszy.

Interdyscyplinarna postawa, otwarta na 
nowe oraz praktyczne doświadczenia i zdolno-
ści, kształtuje nasz rozwój osobisty. Z upływem 
czasu staje się to wbrew pozorom niesamowitą 
przewagą, która może młodych ludzi – mówiąc 
ludzkim językiem – ośmielać, nadać pewnej 
przebojowości w działaniach. Pracodawcy z no-
woczesnych firm będą potrafili to wychwycić, 
dzięki czemu człowiek po studiach pójdzie do 
swojej pierwszej poważnej pracy już z bagażem 
dobrych i wartościowych doświadczeń. W tym 
tkwi cała tajemnica. Wszystko w  dzisiejszych 
czasach stoi dla studenta otworem. Trzeba je-
dynie chcieć i  wykonać pierwszy krok. Dalej 
poprowadzi intuicja.

   Kamil ŁUKA

tektoniczne. Dlaczego obecnie psuje się krajo-
braz Rzeszowa, obudowując sylwetę zamku de-
weloperką w  stylu z  trzeciego Świata. Szemrzą 
w mieście, że aktywne opowiedzenie się po stro-
nie PiS było poprzedzone akceptacją przez pre-
zydenta startu wiceprezydenta Marka Ustrobiń-
skiego jako kandydata na posła z list Platformy 
Obywatelskiej. Wyglądało to na tzw. niedźwie-
dzią przysługę ze strony prezydenta, mając na 

uwadze swojego ewentualnego następcę. Dzia-
łania znamionują rażącą niewdzięczność wobec 
swoich sympatyków i  oddanych prezydentowi 
wielu działaczy, współpracowników i  sympa-
tyków. Brak na razie komentarzy, wszyscy za-
milkli. Środowisko SLD z dużą elegancją nabra-
ło wody w usta i milczy jak zaklęte. Powiada się, 
że milczenie jest przygotowaniem do wojny. Co 
się wydarzy, trudno przewidzieć. Pan prezydent 

konfidencjonalnie mawia „moją partią jest Rze-
szów”. Parafrazując tytuł naszego miesięcznika 
„Naszym domem jest Rzeszów”. Po ukonstytu-
owaniu się nowego rządu sceptycznie widzę na-
szych tam znaczących przedstawicieli. Personal-
na degradacja regionu.

   Edward SŁUPEK
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W jesienne październikowe popołudnie 
spotkałem mistrza Andrzeja Korca na 

placu Farnym w Rzeszowie w czasie ulicznego 
pleneru. Z całym malarskim anturażem i małą 
roboczą sztalugą, na której powstawał obraz 
ulicy Kościuszki.

Po sympatycznej wymianie zdań powie-
dział, że na dzisiaj „dosyć”, gdyż kończy się dobre 
światło. Ciekawy tego tematu zapytałem, jakie 
znaczenie w  malarstwie ma światło. Otrzyma-
łem odpowiedź: „Światło wyłania kształty, bu-
duje przestrzeń (kontrastuje piony, a rozprasza 
poziomy). Różnicuje temperaturę barw (schła-
dza lub ociepla kolor, we wnętrzu ciepłe cienie, 
w plenerze zimne, natomiast światła zimne we 
wnętrzu, ciepłe w  plenerze). Czy brzask o  po-
ranku, pełnia południa czy wieczorne i  nocne 

POWSTAJE OBRAZ
Uliczny plener Andrzeja Korca

latarnie, zawsze światło inspiruje do zestawiania 
plam barwnych, wyczarowuje nastrój minoro-
wy lub majorowy – powstaje obraz”.

Z  życzeniem udanych plenerów malar-
skich i dobrego światła 

   Andrzej GRZYWACZ

PS 
Andrzej Korzec to znany i ceniony rzeszowski 
malarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenba-
cha. Autor wielu prac i uczestnik licznych wy-
staw krajowych i  zagranicznych. Często gości 
na łamach miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. 
Utrwala na obrazach Rzeszów, nomen omen – 
nasz dom Rzeszów. Andrzej Korzec 

IMPET WE LWOWIE
Festiwal „Samocvity” 

Zespół Taneczny Form Nowocze-
snych „Impet“ uczestniczył od 

26 do 28 października br. w IX Między-
narodowym Festiwalu Artystycznym 
„Samocvity“ we Lwowie na Ukrainie. 
Festiwal odbywał się w  Miejskim Pa-
łacu Kultury oraz Lwowskim Państwo-
wym Pałacu Edukacji Estetycznej Mło-
dzieży Studenckiej, a  organizatorem 
było Art Centrum „Antre“ ze Lwowa. 
Wystąpiło 1300 tancerek i tancerzy (45 
zespołów tanecznych) z Ukrainy, Nie-
miec, Polski, Litwy, Mołdawii i Biało-
rusi.

Zespół „Impet“ z  Rzeszowa za-
prezentował się w kategorii nowoczes- 
na choreografia i  zdobył III miejsca 

w grupach tak starszej, jak i młodszej. Nagrodzo-
ne choreografie to: „Zanim obmyje nas deszcz”, 
„A może by tak inaczej...”, „Twarze” oraz „Han-
ki”. Choreografem Zespołu TFN „Impet” jest 
Bernadetta Wojtuń-Sikora. Tancerki zespołu 
„Impet” miały okazję uczestniczyć w  warszta-
tach ze współczesnych form tańca, które prowa-
dził Anastasis Kanaridis – choreograf i tancerz, 
juror programu telewizyjnego „Taniec z gwiaz-
dami” w Grecji.

Dużą atrakcją festiwalu był „Bal Galicyjski” 
w pałacu Potockich, w którym wzięła udział re-
prezentacja naszego zespołu. A w ramach kon-
certu galowego uczestnicy festiwalu obejrzeli 
bardzo interesujący spektakl taneczny Anna 
Karenina w  wykonaniu Dance Theatre School 
„Gracia” z Niemiec.

W  wolnym od wydarzeń artystycznych 
czasie zespół „Impet” zwiedzał i podziwiał pięk-
ny Lwów.

   Magdalena SIERŻĘGATancerki zespołu „Impet” z nagrodami

Stanisław Tymowicz 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie znaleźli się w  gronie 
najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych pod względem ry-

walizacji sportowej, zajmując II miejsce w woje-
wództwie w kategorii Licealiady. Największym 
sukcesem był udział drużyn szkoły w finałach 
ogólnopolskich w Kołobrzegu i Elblągu.

W wojewódzkim podsumowaniu współ-
zawodnictwa sportowego szkół, gmin, powia-
tów i  klubów za rok szkolny 2018/2019 pod-
karpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch 

MOŻE BYĆ DUMNA 
Szkoła z Dynowa wśród najlepszych

wręczyła na ręce dyrektora ZSZ w  Dynowie 
Haliny Cygan oraz nauczycieli wychowania 
fizycznego Pawła Gieruli i  Marka Paściaka 
grawerton oraz nagrodę dla młodzieży za 
sportową postawę. A  wiceprezes Podkarpac-
kiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Rzeszowie Jacek Bigus podkre-
ślił, iż obecność dynowskiego ZSZ w  gronie 
najlepszych szkół Podkarpacia w  rywalizacji 
sportowej jest historyczną chwilą zarówno dla 
PWSZS, jak i dla samej szkoły, która może być 
dumna z osiągnięcia takiego sukcesu.

Warto dodać, że już w tym roku oświato-
wym szkoła wzbogaciła się o piękny kompleks 
boisk sportowych. To oczywiście dzięki stara-
niom organu prowadzącego, jakim jest powiat 

Paweł Gierula, dyrektor Halina Cygan, kurator oświaty 
Małgorzata Rauch i Marek Paściak 
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rzeszowski oraz dyrekcji ZSZ. Teraz w dosko-
nalszych warunkach młodzież odbywa lekcje 
wychowania fizycznego i zajęcia treningowe.

   Stanisław TYMOWICZ
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Karolina Litwin

Jubileusz 60-lecia Zespołu 
Szkół Technicznych im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w  Rzeszowie już za nami. 
18 października w  murach 
szkoły przy ul. Matuszczaka 

(d. Techniczna) spotkali się byli i  obecni pra-
cownicy, absolwenci i uczniowie tej szkoły. Ten 
dzień stał się okazją do wspomnień, wzruszeń, 

60 LAT MINĘŁO
Okazja do wzruszeń i wspomnień

ale też dał możliwość, by zobaczyć, co zmieniło 
się w popularnym „Odlewniku”.

Świętowanie rozpoczęto uroczystą akade-
mią w nowoczesnej auli ZST. Starszym nauczy-
cielom pewnie łza się w  oku zakręciła, wszak 
kiedyś w  tym miejscu były warsztaty. Po za-
mknięciu zawodówek i zmianach profilu szkoły 
przez wiele lat ta część budynku stała odłogiem, 
ale dzięki przedsiębiorczości dyrektor Edyty 
Niemiec udało się ze środków unijnych stwo-
rzyć w tym skrzydle nie tylko imponującą aulę, 

ale także pracownie do zawodów mechanicz-
nych i elektronicznych na miarę XXI w. 

Wśród gości, którzy przybyli w piątkowy po-
ranek na Matuszczaka, nie zabrakło znamienitych 
osobistości, m.in. biskupa Jana Wątroby, kurator 
Małgorzaty Rauch, wiceprezydenta Rzeszowa 
Stanisława Sienki czy przedstawicieli firm współ-
pracujących ze szkołą. Najbardziej cieszył widok 
byłych dyrektorów i nauczycieli – w tym Jerzego 
Maślanki, kierującego najdłużej ZST, bo ponad 
33 lata – którzy raz po raz ocierali łzy wzruszenia, 
szczególnie w  chwilach, gdy młodzież przywoły-
wała we wspomnieniach zabawne zapisy z kronik 
szkolnych. Uczniowie, jak zwykle, stanęli na wy-
sokości zadania. Przypomnieli historię Zespołu 
Szkół Technicznych w Rzeszowie, a zapiski z prze-
szłości przeplatali pięknym śpiewem. Była więc 
okazja powrócić do przeszłości, a  także ponucić 
znane i lubiane szlagiery.

Druga część uroczystości miała charakter 
mniej oficjalny. W  gościnnym dla ZST „Ode-
onie” w  Boguchwale spotkali się byli i  obecni 
pracownicy i absolwenci szkoły. Nie mogło za-
braknąć oczywiście kabaretu nauczycielek. Pa-
nie rozbawiły publiczność zabawnymi tekstami 
i  piosenkami własnego autorstwa. A  potem? 
A potem były tańce, hulanki, zabawa niemal do 
samego rana przy znakomitej muzyce orkiestry.

Jubileusz 60-lecia za nami. Teraz czas po-
wrócić do szkolnej codzienności, spragnionej 
wiedzy młodzieży, codziennych trosk i radości, 
sukcesów i  porażek. I  czekać, by spotkać się 
znowu za kolejne dziesięć lat. Oby w tak dobo-
rowym towarzystwie.

   Karolina LITWINDyrektor Edyta Niemiec honorowała gości i nauczycieli, a uczniowie przypomnieli historię szkoły występem 
artystycznym
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Andrzej Grzywacz

14 września 2019 r. od-
był się jubileuszowy 

zjazd absolwentów klas a, b i f 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie.

Tradycje tej szacownej Alma Mater, nazy-
wanej „szkołą charakterów”, sięgają XVII wie-
ku, a jej mury opuściło wielu wybitnych wycho-
wanków. Na ich długiej liście znajdują się m.in. 
Ignacy Łukasiewicz, św. ks. Józef Sebastian 
Pelczar, bł. ks. Jan Balicki, Władysław Sikorski, 
Władysław Szafer, Kazimierz Dejmek, Adam 
Harasiewicz, Julian Przyboś i  wielu innych. 
Sztandarowe hasła tej szkoły to „Uczymy się nie 
dla szkoły, tylko dla siebie”, „Nauka, ojczyzna, 
cnota”, „W przeszłości przyszłość”. 

Po pięćdziesięciu latach od egzaminu 
dojrzałości zebrało się 31 osób przybyłych 
z  odległych zakątków Polski i  świata (San 
Francisco, Edmonton, Berlin). Rangę uro-
czystości podniosła obecność uczących nas 
ówcześnie profesorów w  osobach pani prof. 
Anny Jedliczki, która wykładała chemię, 
i wychowawcy klasy a, pana prof. Kazimierza 

VIVAT SCHOLAE, VIVANT PROFESSORES
Jubileusz 50-lecia matury w I LO w Rzeszowie

Następnie udano się do budynku liceum, gdzie 
w auli powitał wszystkich dyrektor Piotr Wanat. 
W  swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia 
szkoły i zamierzenia na przyszłość. Z kolei hi-
storyk szkolny dr Tadeusz Ochenduszko opro-
wadził zebranych po korytarzach, salach lekcyj-
nych i pracowniach szkolnych. 

Po spotkaniach klasowych nastąpił sym-
patyczny przerywnik w  klimatycznym włoskim 
lokalu Italia da bere, gdzie przy kawie i tiramisu 
rozpamiętywano szkolne czasy. Interesującym 
punktem programu zjazdu okazała się wycieczka 
ulicami miasta ekologicznym autobusem, z okien 
którego można było podziwiać „stare kąty” 
i nowe dzielnice Rzeszowa jako stolicy innowacji. 

Ukoronowaniem pracowicie spędzonego 
dnia była wieczorna kolacja w restauracji Bohe-
ma, gdzie przy muzyce nie było końca wspo-
mnieniom, przeglądaniu dawnych zdjęć i robie-
niu pamiątkowych fotografii. Na zakończenie 
uroczystości jej uczestnicy deklarowali dalsze 
spotkania. Kończąc tę relację, wypada złożyć 
życzenia: „Vivat scholae, vivant professores!”, 
a dla wszystkich – „Ad multos annos”.

   Andrzej GRZYWACZ, 
uczestnik zjazdu

Opalińskiego, który uczył przedmiotu przy-
sposobienie wojskowe.

Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą św. 
w  kościele gimnazjalnym, którą odprawił 
z piękną homilią ks. Tomasz Nowak w konce-
lebrze z absolwentem ks. Antonim Pleśniakiem. 

W murach szkoły po 50 latach
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GÓRALE GÓRĄ
Święto tradycyjnych tańców ludowych

nasuwa się pierwsza refleksja, gdzie się 
podziały świetne jeszcze niedawno takie 
zespoły, jak Futomianie, grupa z  Zagó-
rzyc k. Sędziszowa, autentyczni tancerze 
z Kamionki, zespół z Haczowa, Pogórza-
nie z  Jasła, Pogórzanie z gminy Miejsce 
Piastowe i kilka innych? Temat wymaga 
przemyślenia.

Jako się rzekło na wstępie, prezentacje kon-
kursowe odbywały się w  Trzcianie, a  tancerzy 
oceniało jury pod przewodnictwem etnomu-
zykologa, antropologa tańca z  Instytutu Muzy-
kologii Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. 
Tomasza Nowaka. Zarówno zespoły, jak i  pary 
taneczne prezentowały lokalny folklor taneczny 
w formach najstarszych. Jeszcze raz można było 
zobaczyć, jak różnorodne są tradycyjne ubiory 
w  różnych częściach Polski. Wszystkim tance-
rzom towarzyszyły własne kapele, bo stosowanie 
coraz częściej podczas różnych konkursów play-
backów w tej imprezie jest niedopuszczalne. Jury 
w protokole końcowym chwaliło wysoki poziom 
tanecznych prezentacji oraz tradycyjnych ich 
wartości, a  także staranność w  pokazywaniu 
specyfiki poszczególnych regionów.

Po raz pierwszy chyba w  tym konkursie 
przyznane zostały ex aequo dwie pieniężne, 
równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymały 
je dwa zespoły z  województwa małopolskie-

go: Śwarni z  Nowego Targu oraz Podegrodzie 
z Podegrodzia. Wśród nagrodzonych znalazł się 
z Podkarpacia laureat II miejsca ex aequo ZPiT 
Markowianie z Markowej oraz nagrody III, też 
ex aequo, Kłosowianie ze Strzyżowa. Wyróżnio-
ne zostały też zespoły Łańcut, Grodziszczoki 
i  Wolany. W  kategorii par tanecznych Grand 
Prix jurorzy przyznali żywiołowej parze z zespo-
łu Zbójniczek – Małgorzacie i Tomaszowi Sło-
dyczkom z woj. małopolskiego. Z województwa 
podkarpackiego III nagrodę ex aequo otrzymała 
para z ZPiT Kłosowianie – Monika Proksa i Ma-
rian Ciebiera. Występujące w kategorii taneczne 
zabawy dziecięce małopolskie zespoły z Michal-
czowej, Rudnika i  z  Zębu otrzymały stosowne 
upominki. Nagród w tym roku było sporo, a to 
dzięki temu, że łaskawsze bardziej niż dotąd były 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego.

   Jerzy DYNIA

Jadwiga Kupiszewska

Czwarty już plener ma-
larsko-rzeźbiarsko-lite-

racki, zorganizowany w  Za-
jeździe Bieszczadzka Ostoja 
w  Hoszowie pod patronatem 
medialnym Stowarzyszenia 
Nasz Dom – Rzeszów, był nie-

zwykle bogaty w  wydarzenia. Artyści, którym 
właściciel zajazdu Zdzisław Pietryka zapewnia 
komfortowe warunki pobytu i  pracy twórczej, 
oprócz malowania, ujawnili wiele talentów, włą-
czając się w  poetycko-muzyczne i  fotograficzne 
wieczorne spotkania ze sztuką. Otwarcie ple-
neru uświetnił muzyką Jan Pelczar. Piosenka 
Bieszczadzkie Anioły popłynęła nad 
hoszowskie wzgórza wraz z  poezją 
Czesławy Mileszko z  Ustrzyk Dol-
nych oraz z informacją, że w drugim 
dniu pleneru odbędzie się spotkanie 
z twórczością Mariana Nosala. Sala 
zajazdu zgromadziła wielu przyja-
ciół poety, sympatyków jego poezji, 
która dzięki żonie, Halinie Nosal, 
nie będzie zapomniana po śmierci 
męża. „Nie zapomnisz smaku tego 
wiatru co falował łany traw poło-
nin” – tymi słowami rozpoczęła 
się wędrówka po bieszczadzkich 

IDĘ PO BIESZCZADZKIEJ KNIEI
Plener malarsko-rzeźbiarsko-literacki

szlakach niepowtarzalną, ciepłą poezją poety. 
Gościem spotkania był Wojciech Domiszew-
ski, dyrektor Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w  Ustrzykach Dolnych. Rewizyta 
uczestników pleneru w  bibliotece, spotkanie 
z malarstwem Beaty Gargas, a następnie wieczór 
autorski z  twórczością Jadwigi Kupiszewskiej, 
komisarza pleneru, stały się początkiem cieka-
wej współpracy na niwie kulturalnej. Niezwy-
kle piękne było spotkanie z dziećmi z tamtejszej 
szkoły podstawowej. Malarz Wojciech Zagórski 
pokazał dzieciom, jak maluje się pastelami, Nika 
Mitrowska rozmawiała o  barwach, kolorach, 
o malowaniu, a Jolanta Inglot zaśpiewała razem 
z  dziećmi znane piosenki. Wojciech Zagórski 
podarował szkole obraz Strachy, a Jadwiga Kupi-

szewska wręczyła dzieciom „Pluszaki”, dodatek 
dla dzieci miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. 

Chłodne, wietrzne dni początku paździer-
nika nieco ograniczały prace twórcze w  plene-
rze, hoszowskie wzgórza nie mieniły się jeszcze 
wszystkimi kolorami tęczy, natomiast wieczorne 
spotkania z  poezją malarki Moniki Mazur-Mi-
trowskiej z Radomia oraz Marka Sabata z Kielc, 
który maluje i pisze, oraz fotografią artystyczną 
Agnieszki Czyż również z Kielc wniosły w ple-
nerowe wieczory te barwy. Prawie wszystkie 
spotkania uświetniała piosenką Jolanta Inglot 
z Głogowa. Dzięki niej poezja ubrana w muzykę 
i  piosenkę wtapiała się w  jesienne klimaty Ho-
szowa. Anna Hamerska-Drewniak z  Dźwinia-
cza Dolnego, a  więc mieszkanka Bieszczadów, 
wprowadziła w  klimaty witraża. Obecność na 
spotkaniu z poezją Mariana Nosala red. Maria-
na Mazurkiewicza z  gazety „Nasze Połoniny” 
i  Telewizji Bieszczadzkiej, Gwidona Piotrowi-
cza, prezesa Koła Emerytów i  Rencistów Poli-
cyjnych w  Ustrzykach Dolnych, który otwierał 

plener, oraz na wernisażu Mariana 
Susa, dyrektora MGOK w  Ożaro-
wie Świętokrzyskim, który plener 
zamykał, świadczą o  szerszym za-
interesowaniu plenerem. Niezwykli 
twórcy, wspaniali malarze: Woj-
ciech Zagórski, Halina Rogoziń-
ska, Agnieszka Czyż, Marek Sabat, 
Tomasz Tais, Jolanta Inglot, Mo-
nika Mazur-Mitrowska, Eleonora 
Czuba, Anna Hamerska-Drewniak 
oraz rzeźbiarz Józef Pałac już od 
pierwszego dnia pleneru tworzyli 
w Zajeździe zespół talentów, o któ-Artyści w Bieszczadzkiej Ostoi w Hoszowie

Zespół „Podegrodzie”
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Jerzy Dynia

Już po raz 35 dyrekcja Woje-
wódzkiego Domu Kultury 

w  Rzeszowie zorganizowała 
Ogólnopolski Konkurs Tra-
dycyjnego Tańca Ludowego. 
Konkurs został dofinanso-

wany ze środków ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, a także ze środków marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego. Część konkursowa odbyła 
się 26 października br. w podrzeszowskiej Trzcia-
nie przy wielkim zaangażowaniu wolontariuszy 
i  dyrekcji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji, zaś koncert galowy połączony 
z wręczeniem nagród w dzień później, tym razem 
w sali widowiskowej WDK w Rzeszowie. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzię-
ło 17 grup tanecznych, w tym 3 grupy dziecięce, 
a także w oddzielnej kategorii 15 par tanecznych. 
Uczestnicy reprezentowali województwa dolno-
śląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpac-
kie i świętokrzyskie. W gronie zespołów z Pod-
karpacia znalazły się zespoły: Wolany z  Woli 
Zarzyckiej, Grodziszczoki z Grodziska Dolnego, 
ZPiT Łańcut, Pułanie i  Grupa Obrzędowa im. 
Marii i Józefa Dziedziców z Trzciany, Kłosowia-
nie ze Strzyżowa i Markowianie z Markowej. I tu 



Kozak, Przylecieli sokołowie, Kum i kuma to 
niektóre z pieśni Stanisława Moniuszki ze 

Śpiewników domowych w świetnym wykonaniu 
Chóru Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego pod wprawną dyrekcją Bo-
żeny Stasiowskiej-Chrobak podczas koncertu 
23 października br. w  rzeszowskim ratuszu. 
Znakomicie wypadli soliści: Dagmara Moskwa 
– sopran i Jakub Trałka – bas, z wielką staran-
nością oddając uroki i tajemnice interpretacyj-
ne pieśni naszego wspaniałego kompozytora 
muzyki polskiej. Chórowi i  solistom towarzy-
szyła przy fortepianie Gabriela Pisiak, słowo 
głosił niżej podpisany, cytując listy S. Moniusz-
ki do ukochanej żony, o  programie koncertu 
i  działalności chóru mówił Kajetan Hendzel. 
Portret najznakomitszego, obok F. Chopina, 
kompozytora muzyki polskiej Stanisława Mo-
niuszki towarzyszył całemu spotkaniu, dodając 
nastroju lirycznym, nostalgicznym, ale i skocz-

MONIUSZKO I JEGO MUZYKA
Koncert Chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego

nym i żartobliwym pieśniom wyrosłym z pol-
skiej tradycji narodowej. Koncert zorganizował 
Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” wraz 
z Estradą Rzeszowską, patronat honorowy objął 
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, dofinan-
sowało miasto Rzeszów.

Czarowny to był wieczór. W  Roku Mo-
niuszkowskim ukazał całe piękno i urok muzyki 
S. Moniuszki, jej ponadczasową wartość dla nas 
i przyszłych pokoleń. „A  to, co jest narodowe, 
krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych 
naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom zie-
mi, na której się urodzili i wyrośli, podobać się 
nie przestanie” – pisał o  swoich Śpiewnikach 
domowych sam kompozytor. Warto dodać, iż 
w  tym roku w  Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie miał miejsce 
I  Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej 
im. Stanisława Moniuszki, stając się ambitną 
prezentacją twórczości kompozytorów pol-

skich. Konkurs odbywać się będzie w  Rzeszo-
wie co dwa lata.

Chór Uniwersytetu Rzeszowskiego przy 
wypełnionej po brzegi sali posiedzeń rzeszow-
skiego ratusza śpiewał z  wielką pasją i  odda-
niem, świetną emisją głosu, czarował ciekawy-
mi interpretacjami, szlachetnym brzmieniem, 
precyzyjnie realizowanymi zamysłami pani 
dyrygent. Młodość, radość, muzyka – te trzy 
dyspozycje połączone razem zachwyciły ra-
tuszową publiczność, która ze wzruszeniem 
i entuzjazmem nagradzała artystów rzęsistymi 
oklaskami. Nie obyło się bez bisu.

W  działalności Rzeszowskiego Teatru 
Muzycznego „Olimpia” radzi widzimy solistów 
i zespoły muzyczne z Rzeszowa i Podkarpacia. 
To one nadają smak i  ton naszej regionalnej 
kulturze muzycznej, prezentując swoje bogate 
możliwości i  umiejętności także w  kraju i  za 
granicą. Otaczajmy je szczególną troską i życz-
liwością, by radowały nasze oczy i uszy nie tylko 
na jesienne dni.

   Andrzej SZYPUŁA
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rym można napisać słowami zawartymi w kata-
logu Marka Sabata: „Patrzymy z  nieustannym 
zachwytem, mocujemy się z  malarską materią, 
by zatrzymać choć cząstkę, złapać chwilę. Po 

swojemu szukamy prawdy. Prowadzimy rozmo-
wę bez słów, pędzlem – językiem uniwersalnym”. 
Mnie jako komisarzowi pleneru wypada jedynie 
podziękować twórcom, pracownikom Zajazdu, 

szczególnie panu Andrzejowi Rodakowi, za at-
mosferę wspierania nas na co dzień. 

  Jadwiga KUPISZEWSKA

Andrzej Szypuła

„Wszyscy geniusze umierają 
młodo” – mówił o  Bellinim 
poeta Heine. Ten romantycz-
ny mistrz włoskiego bel can-
ta żył tylko 34 lata. To jedną 
z  arii Belliniego śpiewała 

w Paryżu Maria Kalergis przy konającym Cho-
pinie, na jego życzenie. Znawcy twierdzą, że to 
śpiewne bellinowskie frazy inspirowały chopi-
nowskie nokturny. Obaj mistrzowie muzycznego 
romantyzmu znali się osobiście i cenili. 

Bellini napisał Normę w  okresie swojego 
pobytu we Francji (premiera w La Scali w 1831 
roku), nawiązując do heroicznego nurtu opery 
francuskiej. Powstało dzieło pełne dramatyzmu, 
ale i  najeżone sporymi trudnościami 
technicznymi, uzasadnionymi wszak-
że zamysłem twórczym kompozyto-
ra. Miłość, duma, zdrada, niewola, 
namiętność, żądza władzy, zazdrość, 
zemsta, tragizm, przekleństwo, zły los, 
katastrofizm, beznadziejność ludzkich 
wyborów, sprzeczność ludzkiej natu-
ry, rozpacz i ból – wszystko to znajduje 
w  Normie swoją artykulację, głęboką 
i wzruszającą, zmuszającą widza i słu-
chacza do refleksji filozoficznej natury.

Opera Krakowska zdaje się 
obecnie egzystować w świetnym okre-
sie swej artystycznej działalności. 
Bez zbędnych nowinek, udziwnień, 
pseudounowocześnień mających rze-
komo zachęcać współczesnego widza 

PERŁA BELCANTA
Norma Vincenza Belliniego w Operze Krakowskiej

do odwiedzenia tego przybytku sztuki, proponu-
je klasyczne interpretacje, z pełnym szacunkiem 
dla partytury, libretta, przy oszczędnej, ale i peł-
nej wyrazu scenografii, przemawiając do wy-
obraźni odbiorcy tym, co w teatrze muzycznym 
najważniejsze – słowem i  dźwiękiem, ujętymi 
w  formę dzieła sztuki przez niepowtarzalnych 
mistrzów, twórców natchnionych, które nigdy się 
nie starzeją. Stąd ponadczasowa siła takich dzieł, 
jak Norma Belliniego, która zapisała się złotymi 
zgłoskami w dziejach opery.

Wybrałem się do Opery Krakowskiej na 
dziesiąty spektakl Normy 29 września br., bli-
sko dwa lata od premiery, która miała miejsce 
27 października 2017 roku. Obsada znakomita! 
Karina Skrzeszewska jako Norma, Paolo Lard-
izzone jako Pollione, Agnieszka Cząstka-Nie-
zgódka jako Adalgisa, Szymon Kobyliński jako 

Oroveso, Agata Dembska-Kornaga jako Clotilde, 
Jarosław Bielecki jako Flavio, Piotr Kutnik i Bar-
tłomiej Litwa jako synowie Normy. Oczywiście, 
niezawodna orkiestra, chór i balet, wszystko pod 
wprawną ręką Tomasza Tokarczyka.

Mówią o Normie, że jest perłą bel canta. Ale 
ten piękny śpiew, wraz z  całym zamysłem dra-
matycznym dzieła, u  Belliniego sięga tajemnic 
sztuki, która, jak pisał Zygmunt Mycielski, jest 
„światem zmysłów i  ducha”. Czyż nie jest ona, 
sztuka, zwierciadłem, w  którym przegląda się 
człowieczy los? Jakie znaleźć środki wyrazu, by 
przemówiły do skomplikowanej ludzkiej natury? 
Muszą spotkać się razem – kompozytor, reżyser, 
artyści, by znaleźć estetyczną nić porozumienia 
– o czym będzie ta opowieść i jakimi środkami 
ma przemówić do widzów i  słuchaczy, którzy 
także chcą być współtwórcami wydarzenia.

Twórca wizji całości spektaklu, reżyser 
Laco Adamik, wielokrotnie podkreśla, że teatr 
operowy ma te same zadania, co teatr dramatycz-
ny – mamy przeżywać losy bohaterów, identyfi-
kować się z nimi. Dramat wyrażony przez słowo 

i  muzykę – nic dodać, nic ująć. Od cza-
sów greckich tragedii człowiek tak samo 
cierpi, cieszy się, zastanawia nad sensem 
swego istnienia. Ten skupiony, nostalgicz-
ny teatr podkreślają scenografie Barbary 
Kędzierskiej, surowe, często symboliczne, 
wydobywające z nas, odbiorców, duchowe 
natchnienia o  prawdziwej ludzkiej natu-
rze, pełnej niepokoju i sprzeczności, bez-
nadziei i nadziei... Sztuka jest łaską chwi-
li – pisał w  zeszytach konwersacyjnych 
Ludwig van Beethoven. Myślę o tym, gdy 
słucham i  oglądam krakowską Normę 
Vincenza Belliniego.

   Andrzej SZYPUŁA
Agnieszka Cząstka-Niezgódka, Paolo Lardizzone, Karina Skrzeszewska 
oraz Balet i Chór Opery Krakowskiej w spektaklu „Norma”
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Zofia Brzuchowska

W nocie wstępnej za-
mieszczonej w  Sy-

biraczce, ostatniej książce 
Zbigniewa Dominy, czytamy, 
że pisarz tym razem nie zamie-

rza tworzyć fabuły, ale chce opisywać wyłącznie 
fakty i  zdarzenia prawdziwe, natomiast główną 
„bohaterką” jego opowieści będzie „sybiraczka” – 
przedwojen na książka kucharska zmarłej na Sybi-
rze matki – Antoniny Domino. To jedyna po niej 
pamiątka, cenna tym bardziej, że zawierająca wpi-
sany ręką matki swoisty duchowy testament: „Od-
ważnym w życiu trzeba być,/ Ze strachem w sercu 
trudno żyć./ I mężnie w życiu staczać bój/ Za praw-
dę i za honor swój”. Domino poświęca książkę pa-
mięci żony Barbary, która „sybiraczką” troskliwie 
się opiekowała, a  także, jak dowiemy się później, 
uczyła się z niej domowego „gospoda rzenia”. 

Przyjęta dominanta kompozycyjna wyma-
gała odpowiedniej ekspozycji i  tła. Mamy więc 
do czynienia z autobiograficznym ujęciem obra-
zów życia rodzinnego, zacząwszy od wspomnień 
z dzieciństwa au tora, poprzez wyjazd na Podole, 
deportację na Sybir, powrót do kraju oraz wspo-
mnienia związane z długotrwałym małżeństwem 
pisarza. Fragmenty Tak było i Czy tak być musia-
ło? wpisują się w najpiękniej szą tradycję polskiej 
prozy wspomnieniowej z  tematem dzieciństwa. 
Decyduje o  tym prawda psychologiczna, barw-
ność obyczaju, indywidu alizacja zarówno świata 
ludzkiego, jak i  zwierzęcego, obraz rodziny jako 
szkoły życia i źródła wiedzy o świecie, a także nie-
powtarzalny humor. Niezwykłym urokiem od-
znacza się zwłaszcza postać ukochanego dziadka 
Leona – wesołka, kpiarza i bajarza, który na przy-
kład tłumaczy kilkuletniemu wnukowi, gdy ten 
nie rozumie żydowskich rozmów, „że na świecie 
są różne ludzie […] i też po swojemu gadają. Ale 
wszystko to są takie same ludzie, jak my oba...”.

Na osobną uwagę zasługuje krótka i zwięzła 
genealogia rodziny Dominów. Pisarz opowiada 
się zdecydowanie za jej chłopskim rodowodem 
i  utrzymuje, że siedliskiem Dominów był Bu-

NIEZWYKŁA PAMIĄTKA
Sybiraczka Zbigniewa Dominy

dziwój, wieś wolnych chłopów. Nie 
zamierza przyznawać się do herbu, 
mimo że z całą pewnością znana mu 
była praca Franciszka Kotuli o  Wa-
rowniach chłopskich XVII wieku […], 
w której autor przytacza usłyszane w Her manowej 
podanie o uzyskaniu szlachectwa i nazwiska Do-
mino za zwycięską walkę z  oddziałem Tatarów, 
której inicjatorem był odważny i  bystry chłop 
z Budziwoja. Po dziś dzień o jednym z budziwoj-
skich domów mówi się: „Dominy-Szlachcice”.

Przywiązanie do Kielnarowej, miejsca swe-
go urodzenia, odziedziczył autor Sybiraczki po 
dziadku od strony matki – Leonie Kaplicie, który, 
jak pisze, był w Kielnarowej „od zawsze”. Jednak 
perspektywa posiadania urodzajnego czarnozie-
mu na Podolu skłoniła ojca Stanisława do decyzji 
sprzedania nowego domu i osiedlenia się w Wor-
wolińcach. Był rok 1938, czasy niespokojne, oba-
wiano się wybuchu wojny, dawał o  sobie znaki 
ukraiński nacjonalizm. Mimo ostrzeżeń, ojciec 
postawił na swoim. We wspomnieniu małego 
chłopca pozostała przerażająca wróżba związana 
z przeprowadzką. Oto przywiązany na łańcuchu 
do wozu wiozącego różny dobytek pies Trot nie 
dał się ruszyć z miejsca, rozpaczliwie zawył i padł 
martwy na gościńcu. Warto zauważyć, iż znawcy 
kultury chłopskiej odnotowują ludowe przekona-
nie, że zwierzęta potrafią przewidzieć śmierć. Tej 
przeprowadzce długo sprzeciwiała się matka, ale 
w końcu uwierzyła w wizję przyszłego dobrobytu.

Kolejne dwa fragmenty utworu wiążą się już 
bezpośrednio z  sy beryjską „drogą przez mękę”. 
Nocna wywózka całej wsi w  lutym 1940 roku 
wygląda jak przerażający koszmar. W pośpiechu 
ojciec zabiera tylko tobołek z pościelą, zaś matka 
w ostatniej chwili swoją książkę kucharską. W sy-
beryjskim baraku w  Kaluczem, po kilku mie-
siącach od osiedlenia, Tosia z  Syberiady polskiej 
umiera na tyfus. Osierocony syn Staszek Dolina 
chroni odtąd jak może pozostałą po niej pamiąt-
kę, książkę Najnowsza kuchnia warszawska. Każ-
dy, kto czytał Syberiadę i jej kontynuację, zauważy 
daleko idącą zbieżność między dziejami boha-
terów powieściowych a  losami autentycznych 

pierwowzorów. Dlatego opowieść 
Dominy zamienia się niekiedy w ko-
laż literackich cytatów zestawianych 
z rzeczywistością życia.

Nowe wątki do „zaklętego 
kręgu” syberyjskiej traumy wnoszą 
wspomnienia związane z życiem oso-
bistym autora i jego trwającym sześć-
dziesiąt pięć lat małżeństwem. Wspo-
mnienia pisarza kreują odwieczny 

wzór „żony dzielnej”, znany choćby z Księgi przy-
słów: „wstaje, gdy jeszcze jest noc i daje pokarm 
swym domownikom”. Jest zaradną panią domu, 
mądrą i kochającą matką, a także idealną żoną dla 
pisarza: „Basia czytała i czyta wszystko, co piszę. 
Z rękopisu. I wszystko mi przepisuje”. Opowieść 
o „sybiraczce” w rękach żony zamyka obraz siel-
skiego bytowania wielopokoleniowej rodziny 
zgromadzonej na wakacjach w letniskowym dom-
ku na Matczynym Polu, karmionej pysznościami 
przez niestrudzoną Basię. I właśnie tę harmonię 
niszczy bezpowrotnie nagła śmierć żony pisa-
rza. Autor Syberiady polskiej wyznaje: „Mój do-
tychczasowy świat się zawalił [...] Sam w pustym 
i osieroconym domu [...]. Wraz ze śmiercią Basi, 
rzuciłem wszelkie pisanie w  kąt...”. „Sybiraczka” 
przypomina mu teraz nie tylko matkę, ale i żonę. 

Dociekliwy czytelnik może tutaj postawić 
dosyć trzeźwe pytanie, co powodowało, że dom nie 
był pusty, a  twórczość miała sens. Wydaje się, że 
chodzi o tak zwane kobiece „krzątactwo”, w któ-
rym na plan pierwszy wysuwa się troska i  opie-
kuńczość wobec najbliższych oraz odpowiedzial-
ność za ich wyżywienie. To właśnie „krzątactwo” 
stanowi podstawę zadomowienia i  jest budulcem 
codzienności, a  ta jest, niestety, mało efektowna, 
powtarzalna, żeby nie powiedzieć – nudna. Do-
piero kryzys czy wręcz katastrofa otwiera męskie 
spojrzenie i sprawia, że codzienność może uzyskać 
wymiar sacrum. W  tej rzeczywistości matczyna 
książka kucharska jest bezcennym świadectwem 
prawdziwej, czynnej miłości, która przeciwstawia 
się sztucznej, romansowej egzaltacji, rozplenionej 
we wszechobecnej kulturze masowej.

   Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

____________________
Zbigniew Domino, Sybiraczka, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2019.

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-

wie zaprasza miłośników dobrego filmu na pro-
jekcje filmowe i dyskusje. Pokazy w poniedziałki 

TEGOROCZNE PREMIERY
o  godz. 19.00 w  WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety 
miesięczne na trzy filmy są w cenie 25 zł, a wej-
ściówki pojedyncze na każdy po 10 zł.
4 listopada – Boże Ciało, reż. Jan Komasa. 

Polski film obyczajowy (2019) – 
kandydat do Oscara, zdobywca 
dziesięciu prestiżowych nagród 
44. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w  Gdyni. To od-
ważna produkcja ocierająca się 
o  tematy tabu, dotykająca kwe-
stii społecznych podziałów oraz 
skomplikowanej duchowości 
młodych ludzi.

18 listopada – Nic nie ginie, reż. Ka-
lina Alabrudzińska. Dramat produk-
cji polskiej (2019), pełnometrażowy, 
autorski debiut filmowy. To zarazem 

kolejny filmowy dyplom aktorski i już tradycja 
Szkoły Filmowej w Łodzi, bo poza spektaklami 
dyplomowymi co roku powstaje także pełno-
metrażowy film. Kalina Alabrudzińska: Boha-
terowie filmu chorują na moją ulubioną choro-
bę – smutek. Życie wymaga od nich zmian, któ-
rym wcale nie chcą się poddać. Wolą chować się 
w gąszczu liści i codzienności. A świat dookoła 
piękny, pogoda słoneczna, więc czemu nie mie-
liby się odrodzić jako lepszy i weselszy gatunek?
25 listopada – Obywatel Jones, reż. Agniesz-
ka Holland. Thriller polityczny produkcji pol-
sko-ukraińsko-brytyjskiej (2019). Nagrodzony 
Złotymi Lwami w  Gdyni najnowszy i  jedna 
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Andrzej Piątek

W oficynie MultArt 
w  Warszawie ukazała 

się książka albumowa Maria 
Fołtyn. Życie z  Moniuszką, 
z  ciekawym tekstem i  urokli-
wymi zdjęciami. Tekst napisał 

znawca muzyki i opery Adam Czopek, fotografia-
mi wypełnił znany w świecie z licznych albumów 
i wystaw artysta fotografik Juliusz Multarzyński.

Książka fantastycznie łączy muzykę, teatr 
operowy, opisy pięknego śpiewu z osobą i twór-
czością Moniuszki, który od lat uosabia polską 
muzykę i polskość w muzyce.

Czytamy o tym w kontekście barwnego 
życia i twórczości wokalnej i operowej Marii 
Fołtyn, które same starczyłyby na libretto 
opery lub film muzyczny. Ta wspaniała śpie-
waczka, ceniona w  świecie inscenizatorka oper 
Moniuszkowskich, jak nikt przyczyniła się do 
spopularyzowania twórczości polskiego kom-
pozytora, „ojca opery narodowej”. Od Rosji po 
Amerykę, z Kubą, gdzie arię Jontka śpiewał ciem-
noskóry solista. 

Ta książka też jest dla kogoś, kto interesuje 
się najnowszą historią Polski. Fołtyn w drugiej po-
łowie dwudziestego wieku była postacią publicz-
ną, fetowaną w ośrodkach władzy. To także opisali 
i obfotografowali autorzy książkowego albumu.

Słynnej primadonnie i  in-
scenizatorce opery już w  czasie 
studiów m.in. u  Adama Didura 
zaproponowano zaśpiewanie 
Halki w Operze Leśnej w Sopo-
cie. Po studiach została solistką 
Teatrów Operowych w  Lipsku, 
Lubece i  Hamburgu. Następnie 
Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie 

równolegle zajęła się reżyserią spektakli. Wielkie 
uznanie przyniosły jej inscenizacje Halki w  Ha-
wanie i Nowym Meksyku oraz Strasznego dworu 
w  Bukareszcie, Rzymie, Mediolanie, Moskwie, 
Pradze, Nowym Jorku i Toronto. Pod jej ręką Fe-
stiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju zyskał 
blask. Znała ludzi niezwykłych, o czym też świad-
czą tekst i  zdjęcia w  książce albumowej, pięknie 
wydanej na dobrym papierze, dobrze się czytają-
cej, ze świetnej jakości ilustracjami. 

   Andrzej PIĄTEK

CAŁE ŻYCIE DLA MONIUSZKI
Maria Fołtyn operowo i publicznie

z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. 
W międzynarodowej obsadzie wschodzące za-
graniczne gwiazdy, m.in. James Norton, Vanes-
sa Kirby oraz nominowany do Złotego Globu 
– Peter Sarsgaard. Film przedstawia historię 

Garetha Jonesa – walijskiego dziennikarza, któ-
ry w 1933 roku wyruszył do Związku Radziec-
kiego, aby odkryć przerażającą prawdę stojącą 
za reżimem Stalina. Kulisy jego reporterskiego 
śledztwa miały śmiertelne reperkusje, a  przy 

okazji stały się inspiracją do powstania jednej 
z najsłynniejszych powieści XX wieku – Folwar-
ku zwierzęcego George’a Orwella.

   Andrzej OSIŃSKI
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PAMIĘĆ DLA TWÓRCÓW Z GWOŹNICY

W dzień po dniu 49. rocznicy śmierci Ju-
liana Przybosia w Szkole Podstawowej, 

której patronem jest właśnie ten wybitny poeta, 
7 października br. odbyła się uroczystość, na 
którą przybyli poeci z  rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie – pre-
zes Mirosław Welz, Adam Decowski, Mieczy-
sław A. Łyp, Maria Stefanik, Stefan Żarów oraz 
Wiktor Bochenek, muzyk, animator kultury. 
Najpierw goście odwiedzili nieczynne, niestety, 
Muzeum Juliana Przybosia. Muzeum to podlega 
obecnie instytucjonalnie Muzeum Okręgowe-
mu w Rzeszowie. Ta zamknięta w tej chwili pla-
cówka miała być świadectwem silnych związ-
ków Juliana Przybosia z Gwoźnicą, skąd poeta 
się wywodził. Jest to wielka strata dla dorobku 
kulturowego obecnych i następnych pokoleń, że 

AWANGARDA Z MARLENĄ W TLE 

Siódmy już Najazd Awangardy na Rzeszów, 
który odbył się 17 października w Szajna Ga-

lerii w rzeszowskim Teatrze im. W. Siemaszko-
wej był okazją do zapoznania się z  twórczością 
poetów regionu. Stanowił też poważny pretekst 
do dyskusji na temat kształtu współczesnej po-
ezji, rodzących się nowych nurtów i  tendencji. 
Zaprezentowane zostały najciekawsze wiersze 
poetów Podkarpacia, od debiutantów po nazwi-
ska doceniane i  nagradzane na ogólnopolskim 
rynku wydawniczym. Gospodarzem wieczoru 
był poeta, autor siedmiu tomików poetyckich, 
książek i  artykułów naukowych dr Stanisław 
Dłuski – pomysłodawca wydarzenia. Wier-
sze zaprezentowali aktorzy Teatru – Mariola 
Łabno-Flaumehaft i  Wojciech Kwiatkowski. 
Opiekę artystyczną nad całością objął dyrektor 
Teatru, reżyser teatralny i sympatyk poezji – Jan 
Nowara we współpracy z Klubem Stowarzysze-

Literaci wśród nauczycieli i uczniów w gwoźnickiej szkole

Mariola Łabno-Flaumenhaft, Wojciech Kwiatkowski, 
Jagoda Skowron i Stanisław Dłuski 
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muzeum zamknięte niszczeje 
i popada w zapomnienie.
W  szkole gościli nas nauczy-
ciele z  dyrektor Renatą Salo-
mon-Szczur i  uczniami. Mie-
czysław A. Łyp przypomniał 
wartości poezji patrona szkoły. 
Dalsza część spotkania została 
poświęcona pamięci Zygmunta 
Zabłyszcza, zmarłego 17 kwiet-
nia 2019 r., malarza amatora, 
podobnie jak Julian Przyboś 
zamieszkałego w  Gwoźnicy 
Górnej. Na zakończenie uroczy-
stości uczestnicy spotkania z Anną Borkowską 
oraz delegacją uczniów udali się na miejscowy 
cmentarz, gdzie na grobie Juliana Przybosia 
złożyli kwiaty i  zapalili znicze. Odwiedzili też 

w tym samym celu grób malarza Zygmunta Za-
błyszcza. 

   Maria STEFANIK

nia Pisarzy Polskich w  Rzeszowie oraz Sekcją 
Twórczości Literackiej Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. W  tym roku usłyszeliśmy utwory Jana 
Belcika, Jakuba Bolca, Jana Borcza, Stanisława 
Dłuskiego, Piotra Duraka, Kamila Flagi, To-
masza Herdzika, Mariusza Kalandyka, Kry-

styny Lenkowskiej, Ryszarda Mścisza, Yousefa 
Sh’hadeh, Andrzeja Sondeja, Natalii Szumnej, 
Jacka Świerka, Jana Tulika, Arkadiusza Tuzia-
ka, Mirosława Welza i Małgorzaty Żureckiej.

Mariola Łabno-Flaumenhaft w  mistrzow-
ski sposób wykonała piosenki z  repertuaru le-
gendarnej Marlene Dietrich. Przez dwie godziny 
publiczność mogła odpłynąć w zupełnie inny, in-
spirujący świat. Świadectwem tego, że uczestnicy 
spotkań stworzyli już pewną miarę tradycji, jest 
prezentowany na tym spotkaniu wiersz Małgo-
rzaty Żureckiej dedykowany Stachowi Dłuskie-
mu pod tytułem Księżyc nad Siemaszką (2018): 
„nastrojeni poezją wyszliśmy z Siemaszki / paź-
dziernikowy deszcz zmarszczył afisz/ zmył na-
zwiska/ Dłuski Belcik Mścisz i Welz/ Tulik Żu-
recka i Świerk innych też/ jesiennym sztandarem 
powiewała/ czerwono-czarna litera A-wangarda”.

   Jan BELCIK
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Nagroda Nobla dla Olgi 
Tokarczuk to wielka 

radość dla Polaków, choć na 
portalach społecznościo-
wych pojawiają się skrajnie 
różne opinie. Znowu od-
żyło nasze rodzime „pie-

kiełko”? Tak się jakoś złożyło, że pierwszy dru-
kowałem opowiadanie pisarki w  rzeszowskim 
kwartalniku „Fraza”, a  smaczku wszystkiemu 
dodaje fakt, że listonosz wrzucił przesyłkę od 
O.T. do skrzynki, do której nikt nie zaglądał… 
Przypadkowo odnalazła ją moja koleżanka. 
Mój były student z polonistyki, Dawid, twardo 
się upiera, że tym razem to nagroda apolitycz-
na. Ja przeciwnie uważam. Ktoś ostatnio przy-
pomniał słowa Artura Lundkvista (1906–1991), 
pisarza i  członka Akademii Szwedzkiej przy-
znającej literackie Noble: „Wszystkie nagrody 
są polityczne, jeśli nie w  swych intencjach, to 
na pewno w  skutkach”. Młody krytyk literac-

ki, Marcin Kube, trafnie zauważył, że nagroda 
w ogóle nie może być obiektywna i wymierzona 
na podstawie sprawiedliwych kryteriów. Można 
obecnie przywołać całą listę prozaików, rów-
nież kobiet, którzy zasługują na Nobla. Dzieło 
literackie nie funkcjonuje w  próżni społecznej. 
Dla nas do dzisiaj pozostaje żywy spór, czy bar-
dziej Herbert niż Szymborska nie zasługiwał na 
Nobla… Czesław Miłosz w liście do Giedroycia 
w 1996 r. pisał, że „obiektywnie rzecz biorąc, na 
Nobla zasługiwał Herbert, ale chyba nie był na 
liście kandydatów z  powodu swoich pobytów 
w  klinikach psychiatrycznych, czego Szwedzi 
bardzo się boją”. Ile w tym racji, nie wiem, ale 
sam spotykam się od lat z  opinią miłośników 
poezji, że jednak Herbert zasłużył bardziej… 
Czytelniczo i  światopoglądowo bliżej mi do 
niego niż do krakowskiej poetki, ale cóż, kto ma 
obiektywne kryteria, jedynie słuszne? 

Zastanowić jednak musi wszystkich pyta-
nie, które zadaje młody krytyk, jeśli uwzględ-

nimy konteksty społeczne i  polityczne nagród 
noblowskich, czy któryś z polskich noblistów do 
szwedzkiej nagrody pod względem literackim 
nie dorasta? Czyż nie było lepszych? Mnie w ta-
kich sytuacjach doświadczenie czytelnicze każe 
pamiętać, że jak chciała Simone Weil „dystans 
jest duszą piękna”, ale jakże to trudne, pozosta-
je nam samotny wybór, coś wolimy, czegoś nie, 
żeby tylko nie podsycać ognia pod polskim „pie-
kiełkiem”.

Tak z przymrużeniem oka, mam do tych 
wszystkich noblistów pytanie o  Sens, przede 
wszystkim dokąd zmierzać, kiedy wszystko 
się wali, umiera, przemija? Czy te książki na-
grodzone odpowiedzą na elementarne pytanie 
człowieka, mnożenie zagadek, labirynty i pyta-
nia, a człowiek na końcu zostaje sam na pusty-
ni. A gdzie nasz początek?

19 i 26.10.2019
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BIESIADA POETYCKA 

11 października w  Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się 

kolejna edycja Jesiennej Biesiady Poetyckiej po-
święcona promocji i  premierze Antologii. Kro-
sno i  okolice. Zawiera ona 70 nazwisk autorów 
i sięga w swoich propozycjach aż do XV wieku, 
począwszy od Pawła z  Krosna, a  skończywszy 
na Franciszku Mirandoli, Janie Zychu czy też 
z  obecnie piszących – Janie Tuliku i  Januszu 
Szuberze. Opracowania i wyboru dokonali Ma-
rek Petrykowski, Wacław Turek i  niżej pod-
pisany, który jest autorem wstępu. Natomiast 
inicjatywę wydawniczą podjęła dyrektor RCKP 
Dorota Cząstka. Słowo krytyczne wygłosił dr 
Jan Wolski z  Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
a wiersze poetów historycznych i współczesnych 
interpretowali Jacek Buczyński i  Ewa Pelczar. 
Wszystko to przy akompaniamencie fortepiano-
wym Jerzego Czechowskiego.

   Jan BELCIK

SŁOWEM, KOLOREM, CIENIEM… 

Poetyckie spotkanie zorganizowane przez 
Grupę Twórczą Inspiratio, działającą przy 

Centrum Kultury Gminy Łańcut, 16 paździer-
nika br. w Ośrodku Kultury w Soninie było peł-
ne wspaniałego klimatu i  wzruszeń, jakie daje 
poezja, ale także przyniosło wiele wspaniałego 
humoru tak potrzebnego na jesienne już dni. 
Bohaterami wydarzenia byli poeci Renata Giża 
z  Rakszawy, członkini Grupy Twórczej Inspi-
ratio, i  pochodzący z  Sieniawy Adam Decow-
ski, rzeszowski poeta i  fraszkopisarz, członek 

Związku Literatów Polskich. Wiersze tego poety 
z tomiku Notatki z Sieniawy przeniosły słucha-
czy w świat rodzinnego miasteczka, domu i naj-
bliższych autora. Poeta czytał też swoje pełne 
humoru fraszki oraz limeryki. Renata Giża, 
poetka, laureatka wielu poetyckich nagród, 
wyróżnień, publikująca swoje wiersze w  wielu 
antologiach, to także osoba pełna humoru i nie-
zwykłej życzliwości. Nastrojowe opisy i  lekkie 
pióro, jakim operuje poetka, dostarczają odbior-
cy wiele piękna, kojąc zmęczenie i barwiąc szarą 
codzienność. Nie są jej także obce wspomnienia, 
melancholia i  żal, z  jakimi wspomina utraco-
nych bliskich. Podczas spotkania Renata pre-
zentowała także swoje humorystyczne teksty.  

   Urszula PANTOŁA

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

W  Wypożyczalni Głównej Wojewódz-
kiej i  Miejskiej Biblioteki w  Rzeszowie 

śpiewał, grał i  czytał swe teksty Piotr Drożdż. 
Gościa przywitał i  zaprezentował zebranym 
kierownik Włodzi-
mierz Ratyński. Ten 
śpiewający poeta i bard 
21 października 2019 r. 
prezentował własne 
kompozycje słowne 
i  muzyczne, akompa-
niując sobie na gitarze. 
Autor, witając gości, 
zaśpiewał piosenkę 
Polana, stanowiącą 
swoiste wspomnienie wakacji. Zafascynowa-
ny historią Polski autor krótko opowiedział też 
o genezie zbiorku liryków Modlitwy historyczne, 
które przypominają zagmatwaną naszą historię 
i doświadczenia. W czasie spotkania zaprezen-
tował też pełne uroku i liryzmu ballady poetyc-
kie, ulubione bluesy i piosenki pisane z potrzeby 
serca, jak choćby ta o przyjacielu Wojtku Bello-
nie. Jak zwykle nie zabrakło interesujących opo-
wieści i wspomnień poety. Wszak pracował on 
przez wiele lat w  Radiu Centrum, prowadząc 
m.in. autorskie audycje i  interesujące wywiady 

z  bardzo nietuzinkowymi osobami. Czytając 
liryki ze zbiorków Wczoraj Dziś Jutro, Rok Mi-
strza, Nie tylko słowa i Modlitwy historyczne au-
tor podkreślał swą potrzebę pisania z serca i dla 
innych serc. 

   Grażyna REPETOWSKA

KOLEJNY MIELCZANIN W ZLP

Decyzją komisji weryfikacyjnej ZG ZLP Ste-
fan M. Żarów – poeta, animator kultury, 

publicysta, eseista i krytyk literacki, wiceprezes 
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, aktyw-
ny przez lata członek RSTK w Rzeszowie – zo-
stał przyjęty w poczet członków Związku Lite-
ratów Polskich. Został szóstym członkiem ZLP 
w składzie MTL i siódmym w Mielcu. W czasie 
swojej bogatej działalności działał w  KTiSK 
„Sęk” i KKMP w Mielcu oraz był wiceprezesem 
Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Debiu-
tował wierszem Nokturn w  1984 roku. Wydał 
siedem tomików poetyckich: Spotkania w rejsie 
(2001), Na krawędziach rozciągłości (2005), na 
Styku cieni (2016), Itaka Odyseusza (2016), na 
Skraju podróży (2017), Inez (2018), Kurtyna ko-
lorowych szkieł (2018) oraz Podkarpackie Ślady 
Pegaza – eseje, recenzje i omówienia, z kart hi-
storii (2019). Obecny w  ponad 50 antologiach, 
almanachach i  albumach, w  tym: Utrwalić sie-
bie. Almanach RSTK w Rzeszowie (2006), Prze-
strzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i  Środowisk 
Twórczych Podkarpacia (2015), Antologia Sek-
cji  Literackiej RSTK w  Rzeszowie (2017), Anto-
logia Poetów Polskich (2017), Antologia wierszy 
krakowskich (2018), Antologia poetów współczes- 
nych. Zanim zabierze nas wiatr (2018). Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016), Me-
dalem im. Wincentego Witosa (2016), odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015), medalem 
120 Rocznicy Powstania Polskiego Ruchu Ludo-
wego (2015), medalem Za Zasługi dla Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego (2014) i Złotą Koni-
czynką (2008).

   Zbigniew MICHALSKIRenata Giża i Adam Decowski

Piotr Drożdż

Fo
t. 

Jo
la

nt
a 

M
ic

hn
a

Fo
t. 

G
ra

ży
na

 R
ep

et
ow

sk
a



Wers
magazyn
literacki

nr 11 (143), Listopad 2019

Wers

Po
ez

ja

Stefan M. Żarów Lucyna Żbikowska

Poeta, członek Związku Li-
teratów Polskich, animator 

kultury, publicysta i  krytyk li-
teracki, autor siedmiu tomików 
poetyckich. Były długoletni 
wiceprezes RSTK; obecnie wi-
ceprezes Mieleckiego Towarzy-
stwa Literackiego. 

Filolog, literaturoznawca, poetka. 
Obecnie wykładowca w  Wyższej 

Szkole Kultury Społecznej i  Medialnej 
w  Toruniu, w  1968–2006 w  WSP, a  na-
stępnie Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Autorka tomików poetyckich Intymnie 
i  sekretnie (2017), Rozproszone myśli 
o świcie (2018), Kto zmusi wiersze do mil-
czenia (2018).

Dwa wiersze siedzące w mojej głowie 
  Pamięci przyjaciela Józefa Kawałka

I
chodzę z myślą ostatniej rozmowy
tej z dwóch perspektyw
nieuchronnego oczekiwania na zamiary Pana
zamysłu następnego spotkania
nadal mam obraz wyciągniętych rąk 
drgania fal
zaśpiew twojego głosu
perspektywiczne plany nowych dzieł
tkwi to w mojej głowie 

zarysowują się profile twórców 
pęczniejących na podkarpackiej ziemi

szliśmy ich śladem w Przestrzeniach Wyobraźni
oddychając pięknem poetyckiego wyrazu
krajobrazów i zastygłych bukietów polnych kwiatów
utrwalonych na blejtramach i kartach 
pociągnięciach pędzla i pióra 
uniesieni melodią z partytur mistrzów pięciolinii
z rozmów z Kilarem i korespondencją z Pendereckim
tenorzy urzeczeni chóralnym śpiewem 
wciągnięci w wir pochylenia nad Kulturą i Pieśnią

II
Twoje dłonie nie zapiszą już nowych strof

pneuma uniosła przyjacielski uścisk 
życzliwe spojrzenie 
energiczną sylwetkę
piękno mowy

domknęła się Księga Przestrzeni Wyobraźni

Serce nieboskłonu
Z mojej pamięci o Mieczysławie Działowskim

serce nieboskłonu
majestatyczne
nakreślone finezyjnym
odruchem wyobraźni

serce stalowych pegazów
oddech przestworzy
lekkością konturów
obejmuje zaciekawionych
widzów

przenosi w wymiar
zachwytu
z gracją lekkiego powiewu
muskane przez cumulusy
zaczarowuje spojrzenia
ludzi

karuzela codzienności
zamienia w ciszę
znikające punkty
podniebnego obrazu
rozpierzchłych rumaków

Dy Strycharz 
Dy Strycharz – kociak przybłęda wybiegł mi na spotkanie i czule 
otarł się o nogi. Przeciągle zamiauczał, dając do zrozumienia, że 
Pani na Tulipanowie nie ma. Ostatnio nie odstępował jej ani na 
krok aż do dnia, kiedy odjechała do szpitala. Więcej nie widział 
swojej troskliwej Pani. Miauknął żałośnie jeszcze kilka razy i po-
wędrował między jesienne kwiaty. Rozumny kociak czuł sercem 
niezwykłym czuciem tylko jemu znanym, że musiało coś niedo-
brego się stać. Sama zastanowiłam się i co teraz?
Niedawno przesłane fotografie starannie utrzymanego kwia-
towego ogródka stara studnia opleciona piękną roślin-
nością i  Dy Strycharz na kanapie w  „hyżnowskim” dom-
ku dzieciństwa wyraźnie wskazywały na zadumę niejed-
nokrotnie wyrażaną w  naszej przyjaznej korespondencji. 
Krysiu, co teraz? Nie wiem. Dzisiaj rankiem 1 października 2019 
roku wiadomość o  Twoim odejściu poniedziałkowego popołu-
dnia poza granice racjonalnego świata uświadomiła mi utratę 
wielkiej PRZYJAŹNI. Ten mały przybłęda czuł to samo, chociaż 
po kociemu. Nie bez racji otrzymał Przydomek Dy Strycharz.

Dla Krysi Strycharz

***
Pytałaś sosny czy zajrzy wiosną
do ciebie
zielonym pachnącym
pędem
odpowiedziała żywicy zapachem
odpowiedziała uśmiechem
przyszłej wiosny
nocą
odpowiedziała mrugnięciem
rozkochanego w tobie
księżyca
rankiem wysypała na parapet
trochę szyszek

***
Są dłuższe noce niż noc
Są dłuższe tygodnie niż tydzień
Wloką się
o c z e k i w a n i a
życiową niewiadomą
w równaniu niealgebraicznym
c z e k a s z
wypatrujesz w klepsydrze
ukrytych gwiazd
może zabłyśnie
jedna jedyna

***
Są marzenia i wiara w cud 
Jest pragnienie życia tak mocne jak Bóg

30 września 2019 r. odeszła do Pana jedna z moich najlepszych 
studentek z okresu WSP w Rzeszowie, a potem przez długie lata wierny 
oddany Przyjaciel – Krysia Strycharz. Pustkę Krysiu zostawiłaś…
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Jan Belcik

Czesław Piotr Kondraciuk

Piotr Drożdż

Urodził się w  1960 r. w  Dukli. 
Mieszka w  Krośnie. Autor sied-

miu tomików poetyckich i  laureat 
wielu ogólnopolskich konkursów li-
terackich. Wiersze ogłaszał w  radiu, 
telewizji, prasie literackiej i  regional-
nej oraz w  almanachach poetyckich. 
Jego poezja była tłumaczona na języki 
węgierski, słowacki i serbski. Jest auto-
rem artykułów o literaturze i recenzji. 
Przygotowuje nowy tomik poetycki.

Przyjęty do Związku Literatów Polskich 
w 1992 r. Jeden z  twórców środowiska lite-

rackiego w Rzeszowie. Autor trzynastu tomików 
poetyckich. Pisze także wiersze i bajki dla dzie-
ci, które publikowane są w „Pluszaku”. W druku 
jest jego książka o tej tematyce. 

Każde słowo
 Wiesławowi Setlakowi (1960–2019)

Chciałbym ten wiersz zadedykować chłopcu
któremu przez cztery lata
przyglądano się w milczeniu
podejrzewając autyzm

Chłopcu który przerósł mistrza 
studiując – powiedzmy prawdę –
także na tych mniej prestiżowych uniwersytetach 
praktyki i teorii

Zawsze kiedy wchodziliśmy na teren literatury
wiedziałem
że zabrniemy trochę gdzie indziej
niż na początku
mogło się wydawać
I że zwykle
to do niego będzie należało ostatnie słowo

Twój niedokończony doktorat
– po grudniowej rozmowie
rozrósł się w fantastyczną podróż
po wszechświecie kiedy 
– po krótkotrwałym zatrzymaniu akcji serca –
wracałeś – jak powiedziałeś niechętnie
do świata 
i ciepła zapalonej w dłoniach gromnicy

Gromnica zgasła
w kwietniu – w tym najokrutniejszym miesiącu jak mówi poeta
I wywodzi z nieżywej ziemi łodygi bzu, miesza pamięć i pożądanie,
 podnieca gnuśne korzenie sypiąc ciepły deszcz.

Każde kolejne słowo zabiera więcej 
niż dodaje do kruchej urny 
w tym surowym wystroju franciszkańskiego kościoła

Każde słowo zmierza do milczenia
A każdemu milczeniu przypisany Ten, który Jest
i czeka

  Jasło, 16.04.2019

***
Nocy radosna księżycu blady
Tobie się spowiadam
Z radości wszelkich 
Uniesień w niebo idących
I z pocałunków
Co zasnąć nie dają

Gdańsk  
(Przed Płowcami)

Próżno modlisz się matko
Śmierć przyszła
Ciebie i dziecka
Nie otuli
Litość białego płaszcza
Z czarnym krzyżem
Mąż
Leży
Broń z ręki wypadła
Pierś mieczem krzyżackim
Przebita
Bohaterska
Bez zbroi
Bo zdradą 
Zakonnych rycerzy Gdańsk zapachniał
I krwią niewinnych
 

***
Spływasz krzykiem radosnym
Z niebios
By unieść się znów
Ziemia
Dotykasz Miłości w Duchu Wielkim
Co życiem
By złapać 
Oddech spełnienia
Na drogę jasną
Na Miłość

Urodził się i  mieszka w  Stalowej 
Woli. Absolwent Wydziału Me-

chanicznego Politechniki Rzeszow-
skiej. Znany jest też jako „Włóczykij”, 
gdyż wiele lat prowadził autorską au-
dycję pod tym tytułem. Śpiewa, kom-
ponuje, gra na gitarze, pisze poezje. 
Zyskał już miano podkarpackiego 
barda ulicznego. Jest autorem kilku 
słuchowisk radiowych i sześciu zbior-
ków poezji.

Resztki

Wciąż biegłem –
choć nikt nie mógłby mnie
posądzić o ucieczkę –
Gdy rozejrzałem się za siebie
na bieżni stadionu
gdzieś na przeciwległym wirażu 
kłębiły się
jeszcze resztki lata

A potem niknęły
w błękitnych otchłaniach
uszlachetnionych łagodnością 
rozwartego na nieskończoność
nieba
I zakolami Wisłoka

Przeciekając
W coraz większą nieobecność
W utratę
W jesień

 Krosno, 24.09.2019

Na skrzydłach myśli

Na skrzydłach myśli
leci czas
bagaż dokonań
w szponach niesie,
złote dukaty
sypie las
i tańczy
kolorowa jesień.

Budzi się ze snu
nowy dzień
drżącym promykiem
w szybę puka,
a niepowodzeń 
szary cień
usprawiedliwień
w sercu szuka.

 wrzesień 2019 r.
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Nocy radosna księżycu blady
Tobie się spowiadam
Z radości wszelkich 
Uniesień w niebo idących
I z pocałunków
Co zasnąć nie dają

Gdańsk  
(Przed Płowcami)

Próżno modlisz się matko
Śmierć przyszła
Ciebie i dziecka
Nie otuli
Litość białego płaszcza
Z czarnym krzyżem
Mąż
Leży
Broń z ręki wypadła
Pierś mieczem krzyżackim
Przebita
Bohaterska
Bez zbroi
Bo zdradą 
Zakonnych rycerzy Gdańsk zapachniał
I krwią niewinnych
 

***
Spływasz krzykiem radosnym
Z niebios
By unieść się znów
Ziemia
Dotykasz Miłości w Duchu Wielkim
Co życiem
By złapać 
Oddech spełnienia
Na drogę jasną
Na Miłość

Zofia Stopińska

Wspaniałym koncertem zainaugurowała sezon artystyczny Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą 
Massimiliano Caldiego. Porywająco zabrzmiała Uwertura Polonia R. Wagnera. Z wielkim wyczuciem orkiestra towarzyszy-

ła rewelacyjnie grającej partie solowe Agacie Szymczewskiej w Koncercie skrzypcowym e-moll op. 64 F. Mendelssohna, stąd owacja 
po wykonaniu tego utworu, a solistka obdarowała nas jeszcze cudownym wykonaniem Sarabandy z II Partity d-moll J.S. Bacha. 
W drugiej części koncertu słuchaliśmy bardzo interesującej kreacji Symfonii D-dur nr 104, ostatniej z cyklu dwunastu „symfonii 
londyńskich” J. Haydna. Agata Szymczewska jest jedną z najwybitniejszych skrzypaczek naszych czasów.

WYSTARCZY PRZYŁOŻYĆ RĘCE
Rozmowa z Agatą Szymczewską, jedną z najwybitniejszych skrzypaczek naszych czasów

 Zagrała Pani Koncert skrzypcowy e-moll 
op. 64 Feliksa Mendelssohna. Wykonanie tego 
dzieła jest zwykle marzeniem uczniów szkół 
muzycznych.

– W szkole był to jeden z najmniej lubia-
nych przeze mnie koncertów skrzypcowych. 
Ale po Konkursie Wieniawskiego, czyli mniej 
więcej po piętnastu latach mojej edukacji, oka-
zało się, że ten znienawidzony przeze mnie 
Koncert e-moll Mendelssohna jest jednym z naj-
częściej zamawianych. Poczułam, że mogę się 
z nim zaprzyjaźnić i z uśmiechem na twarzy go 
wykonywać.

 W tym roku w Łańcucie pojawiła się Pani 
w roli profesora 45. Międzynarodowych Kur-
sów Muzycznych. Byłam zachwycona nie tyl-
ko Pani grą, ale także fantastyczną współpra-
cą z młodymi uczestnikami. 

– Uważam, że tak trzeba, bo gdzie ci naj-
młodsi mają zdobywać doświadczenia, jeśli nie 
w takich momentach, kiedy występują na scenie 
z kimś, przy kim mogą czuć się bezpiecznie, być 
dowartościowani i  docenieni. Ja także wielo-
krotnie, już jako studentka, miałam możliwość 
występowania na scenie z  Krystianem Zimer-
manem, Marthą Argerich, Mischą Maiskym, 
Yurijem Bashmetem, Anne-Sophie Mutter, 
Maximem Vengerovem, Gidonem Kremerem 
i wieloma innymi świetnymi artystami. Byłam 
brana pod skrzydła tych wielkich mistrzów i te-
raz ten kredyt udostępniam dalej.

 Zwyciężając w  Międzynarodowym Kon-
kursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniaw-
skiego otworzyła sobie Pani drzwi najsłyn-
niejszych sal koncertowych?

– To prawda. Wszystko, co robiłam do 
października 2006 roku, miało zupełnie inny 
wymiar. Potem życie nabrało zupełnie innego 
tempa, odpowiedzialności i  możliwości, które 
rzeczywiście ten konkurs otworzył.

 Bardzo ważnym nurtem w Pani działalno-
ści jest muzyka kameralna. Jest Pani nadal 
prymariuszką renomowanego zespołu Szy-
manowski Quartet (od 2014 r.). Nie wszyscy 
o tym wiedzą.

– Aczkolwiek też nietrudno się domyślić, 
dlatego że repertuar solistyczny skrzypco-
wy, choć może dziwnie to zabrzmi, jest ubogi 
w  kontekście literatury kameralnej. Nie da się 
tym wyżywić duszy artystycznej. Tutaj z wielką 
pomocą przyszedł kwartet smyczkowy: kwarte-

Agata Szymczewska
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ty Beethovena, Mozarta, Brahmsa, Bartóka… 
Mamy jeden Koncert skrzypcowy Beethovena, 
a  kwartetów smyczkowych jest szesnaście. Ży-
czę każdemu skrzypkowi, żeby zagrał chociaż 
pięć i  wtedy będziemy mogli porozmawiać 
o Beethovenie: o jego języku muzycznym, o jego 
strukturze, o jego liniach melodycznych, struk-
turach harmonicznych… 

 Szymanowski Quartet to jest stała forma-
cja, która należy do najlepszych kwartetów 
smyczkowych na świecie, ale ciekawa jestem 
spotkań ze sławnymi solistami, jak Martha 
Argerich, Anne-Sophie Mutter, Krystian Zi-
merman, Gidon Kremer, Maxim Vengerov, 
Mischa Maisky i Yuri Bashmet. Z pewnością 
pracujecie inaczej, przygotowując się do kon-
certów?

– Różnie to bywa. Zdarza się, że występu-
jąc na różnych festiwalach, zlatują się wszyscy 
samolotami rano w dniu koncertu. Często spo-
tykamy się w  dniu koncertu na dwie godziny 
na próbie. Jak głęboko, jak daleko można zajść 
w przygotowaniach do takiego koncertu, kiedy 
czasu na znalezienie cyklu wspólnego oddycha-
nia, wspólnej wizji utworu jest niewiele? Wielcy 
artyści mają to do siebie, że grają z jednej stro-
ny jak soliści, z  drugiej strony jak kameleony. 
Potrafią się wpasować we wszystko, mają uszy 
dookoła głowy, wszystko słyszą i nie jest to żad-
nym problemem. Mam w pamięci sporo takich 
wspaniałych koncertów z ostatnich lat.

 Wiem, że kilka razy zmieniała Pani skrzyp-
ce. Czy teraz gra Pani na wymarzonych?

– To są wymarzone skrzypce. Co ciekawe, 
podczas dziewięciu lat grania na Stradivariusie 

myślałam, że w  życiu już nic lepszego mnie 
nie spotka, bo był to piękny instrument i miał 
prawie nieograniczone możliwości, ale nigdy 
nie był moim głosem – to nie były skrzypce, 
które grały moim głosem, miały moją duszę. 
To był instrument kapryśny, trudny w obyciu, 
nieco rozpieszczony – trudno to określić. Na-
tomiast skrzypce Nicolò Gagliano, na których 
teraz gram, są „moim” instrumentem – bo to 
jest mój głos, to jest moja dusza, to jest rodzaj 
dźwięku, który uwielbiam. Mam poczucie, 
że te skrzypce mają „kartę pamięci”, w której 
zapisane są wszystkie nuty i  wystarczy tylko 
przyłożyć ręce.

 Gra Pani dużo muzyki współczesnej, wie-
lu kompozytorów z całego świata prosi Panią 
o prawykonania swoich utworów. Czy przygo-
towując się do prawykonania, współpracuje 
Pani z kompozytorem? 

– W  wielu przypadkach, może nawet 
w  większości, to ja proszę kompozytorów 
o utwory. Uważam, że jako artystka nie mogę 
żyć w czasach XIX i XX wieku, kiedy nastąpił 
największy rozkwit muzyki. Natomiast praw-
dziwe zrozumienie, co było wtedy, nadchodzi 
dopiero w zrozumieniu tego, co dzisiaj kompo-
zytorzy piszą, jak daleko wszystko zaszło, albo 
jak blisko nam do tych dawnych czasów. 

 Współczesna muzyka powinna być wyko-
nywana na estradach i  trzeba publiczność 
przekonać, że równie wartościowy i  piękny 
jak Koncert Mendelssohna może być utwór 
skomponowany pół roku temu.

– Tak, ale wówczas duża odpowiedzial-
ność spoczywa również i  na wykonawcach, 
bo nawet najwspanialsze dzieło można zagrać 
tak, że nikt po raz drugi nie będzie chciał go 
słuchać. Kiedy wykonawca jest przekonany do 
dzieła, podpisuje się pod nim, oddaje obie ręce 
do dyspozycji publiczności i stara się być bardzo 
przekonujący, jest duża szansa na powodzenie. 
Też często wzbraniam się przed muzyką współ-
czesną, lecz czasem warto iść do filharmonii 
z nadzieją, że może będzie ciekawie i zaryzyko-
wać. Najgorzej jest, gdy wychodzimy z koncertu 
i natychmiast zapominamy. 

 Coraz rzadziej ukazują się recenzje po 
koncertach. Ale chyba cytowane wciąż sło-
wa z  londyńskiego „The Times”, że gra Pani 
„z  powagą, opanowaniem i  mądrością mu-
zyczną ponad swój wiek, brzmiąc momentami 
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jak płomienna młoda Ida Haendel”, sprawiły 
Pani przyjemność?

– Owszem, bardzo dużą, tym bardziej że 
miałam przyjemność poznać wspaniałą Idę 
Haendel podczas Konkursu Wieniawskiego. 
Pomyślałam wtedy, że wszystkie polskie damy 
wiolinistyki – Idę Haendel, Wandę Wiłkomir-
ską i Kaję Danczowską – łączy jedna cecha, są 
mniej więcej mojej postury. To są drobne ko-
biety, ale z niesamowitymi charakterami i  siłą 
wewnętrzną, z niesamowitą dobrocią i otwarto-
ścią na świat. Pragnęłabym, aby radość z  tego, 

co robię, zdrowie i wewnętrzna moc nigdy mnie 
nie opuściły. 

 Czy zastanawiała się Pani, co by Pani robi-
ła, gdyby nie została Pani skrzypaczką?

– Tych pomysłów było co niemiara, ale 
moim wielkim marzeniem byłby sport. Na ra-
zie kibicuję aktywnie wielu dyscyplinom spor-
towym. W  sporcie wygrywa rzeczywiście naj-
lepszy i zwycięzca może być tylko jeden. 

W  muzyce nie mamy takich konkursów, 
że na przykład wybieramy najlepszego skrzyp-

 ka na świecie, ale potrzeba rywalizacji w  każ-
dym z  nas drzemie. Uważam, że taka rywali-
zacja szkodzi muzyce. Mówię to z perspektywy 
wygrania Konkursu Wieniawskiego, który 
otwiera zwycięzcy wiele drzwi, ale nie wiem, 
czy 25 września 2006 roku byłam gorszym arty-
stą niż dokładnie miesiąc później po ogłoszeniu 
werdyktu. Według mnie nic się nie zmieniło, 
a  byłam traktowana jak inny człowiek. To nie 
jest zdrowe, bo stwarza sztuczną sytuację, że 
z dnia na dzień stajemy się kimś innym.

   Zofia STOPIŃSKA

III Rzeszowska Jesień Muzyczna trwała 
od 5 do 27 października. Głównym 

organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kameralistów, kierowane 
przez Grzegorza Manię – pianistę, doświad-
czonego kameralistę i prawnika. Organizatora-
mi tegorocznej edycji był także Wydział Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz rzeszowscy 
dominikanie.

W  trzech październikowych weekendach 
odbyło się sześć koncertów w  sali Wydziału 
Muzyki UR oraz w kościele oo. Dominikanów. 
W tej świątyni festiwal został zainaugurowany 
występem orkiestry kameralnej Extra Sounds 
Ensemble. To zespół złożony z wybitnych mło-
dych muzyków, który kiedyś grał bardzo czę-
sto z Nigelem Kennedym. Solistkami koncertu 
w Rzeszowie były skrzypaczki: Alicja Śmietana 
i Maria Sławek. Przepięknie zabrzmiały w aku-
styce świątyni: Concerto Grosso D-dur op. 6 
A.  Corelliego, Wariacje b-moll K. Szymanow-
skiego oraz Pieśni (Dumka, Dwie zorze, Pieśń 
wieczorna) S. Moniuszki w aranżacji na orkie-
strę kameralną Alicji Śmietany, Kwartet smycz-
kowy d-moll F. Schuberta w wersji na orkiestrę 
kameralną G. Mahlera oraz Koncert podwójny 
d-moll J.S. Bacha.

Już w następnym dniu w sali koncertowej 
Wydziału Muzyki UR rozpoczął się recital wo-
kalny Hanny Hipp – wspaniałej mezzosopra-
nistki, która podbija światowe sceny operowe. 
Śpiewała m.in. w  mediolańskiej La Scali oraz 
Covent Garden Theatre. W  Rzeszowie Hanna 
Hipp wystąpiła z towarzyszeniem znakomitego 
pianisty Grzegorza Mani z  bardzo ciekawym 
repertuarem. Koncert rozpoczął bardzo rzadko 
wykonywany cykl 8 polskich pieśni F. Poulenca, 
który opracował bardzo popularne pieśni, m.in. 
Płynie Wisła, płynie, Jezioro, Polska młodzież. 

SZLACHETNE BRZMIENIA
Koncerty w październikowe weekendy

Później wysłuchaliśmy trzech pieśni S. Mo-
niuszki, nieznanych, cudownych pieśni ludo-
wych B. Brittena, oraz bardzo popularnych pie-
śni M. Ravela i M. de Falli. To bardzo różnorod-
ny i jednocześnie wymagający dla wykonawców 
program. Piękno głosu i umiejętności wokalne 
Hanny Hipp oraz znakomita współpraca śpie-
waczki i pianisty sprawiły, że publiczność była 
oczarowana. Dawno nie byłam na tak znakomi-
tym recitalu.

19 października odbył się drugi koncert 
w  kościele oo. Dominikanów, gdzie wystąpił 
znany z  wykonań muzyki polskiej Messages 
Quartet. Program wypełniły: Kwartet smyczko-
wy d-moll S. Moniuszki, Wariacje na temat wła-
sny g-moll op. 21 W. Żeleńskiego oraz III Kwar-
tet smyczkowy B-dur op. 67 J. Brahmsa. Dosko-
nałe wykonanie i szlachetne brzmienie zespołu 
bardzo spodobały się licznie zgromadzonej 
publiczności. W  następnym dniu w  sali Wy-
działu Muzyki UR wystąpił jeden z najlepszych 
polskich duetów fortepianowych – Ravel Piano 
Duo, który tworzą Agnieszka Kozło i Katarzyna 
Sokołowska. Ten duet ma w repertuarze ogrom-
ną liczbę utworów, a w Rzeszowie wykonał kil-
ka wspaniałych arcydzieł. Wysłuchaliśmy Fan-
tazji f-moll F. Schuberta i Legend op. 59 (wybór) 

A. Dvořaka, ale w programie przeważały mało 
znane polskie utwory: Polonez D-dur i Kontre-
danse S. Moniuszki, Dwa tańce polskie op. 37 
(Polonez i Mazur) W. Żeleńskiego, 5 Walców op. 
51 I. Friedmana oraz wybrane Mazury z op. 38 
Z. Noskowskiego. Koncert był świetny, a kto nie 
był, może tylko żałować.

Wspaniałymi wydarzeniami były koncer-
ty w sali Instytutu Muzyki UR na zakończenie 
festiwalu. 26 października odbył się wyjątkowy 
koncert, którego wykonawcami byli: pianista 
Krzysztof Książek, skrzypkowie Jakub Jakowicz 
i Maria Sławek, altowiolistka Katarzyna Budnik 
i  wiolonczelista Bartosz Koziak. Trudno sobie 
wyobrazić lepszych muzyków, a w tym składzie 
wystąpili chyba po raz pierwszy. Rewelacyjnie 
wykonane zostały wszystkie utwory, a były to: 
Kwartet fortepianowy G. Mahlera, Fantazja na 
kwartet fortepianowy F. Bridge’a  oraz Kwintet 
fortepianowy f-moll J. Brahmsa.

W  następnym dniu gorącymi brawami 
na stojąco rzeszowscy melomani dziękowali za 
wspaniały występ wykonawczyniom finałowe-
go koncertu. Oklaskiwaliśmy legendę polskiej 
wiolinistyki maestrę Kaję Danczowską, której 
przy fortepianie towarzyszyła jej córka Justyna. 
W  programie znalazły się: Preludium i  Rondo 
z Partity G. Bacewicz, Sonata na skrzypce i for-
tepian P. Glassa oraz Sonata na skrzypce i forte-
pian F. Saya. Pomimo że są to mało znane utwo-
ry, rzeszowska publiczność przyjęła je entuzja-
stycznie, a jej owację artystki nagrodziły bisami 
i tak usłyszeliśmy: Humoreskę A. Dvořàka, Ku-
jawiaka a-moll H. Wieniawskiego oraz Poemat 
Z. Fibicha. Cokolwiek napiszę o  wirtuozerii 
maestry Kai Danczowskiej zabrzmi banal-
nie. Była rewelacyjna. Justyna Danczowska to 
wspaniała pianistka i  kameralistka, operująca 
znakomitą techniką, a  zarazem delikatnym, 
subtelnym brzmieniem. Koncert ten był wspa-
niałym zwieńczeniem III Rzeszowskiej Jesieni 
Muzycznej.

   Zofia STOPIŃSKA

Messages Quartet

Artystka urodziła się w  Rzeszowie, ale 
przez wiele lat wychowywała się, kształ-

ciła i  mieszkała w  Dębicy, tu się rozwijała się 
również plastycznie. Odponad 30 lat mieszka 
we Francji w Vernon, gdzie pracuje w Miejskiej 
Szkole Sportu i  Kultury jako animatorka zajęć 

W PLASTYCZNYCH METAFORACH
Obrazy pełne koloru i światła

plastycznych z  dziećmi szkół podstawowych. 
Przez 20 lat była rysownikiem litograficznym 
w  paryskich atelier. Ten jej zawód jak również 
kontakt ze współczesnymi francuskimi artysta-
mi zainspirowały ją do kontynuacji malarstwa 
i poszukiwań własnego stylu. 

Traktując malarstwo jako zamiłowa-
nie, wystawiała od 1997 roku m.in. na Jesien-
nym Salonie Artystycznym w  Elbeuf w  Sig-
man Galerie w  Paryżu, OCDE (Paryż), Le 
Fleuron w  normandzkim Honfleur, Galerii 
301 w  Lille, Galerii Artistes du Monde w  Ca-
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eni, Galerii Sztuki Współ-
czesnej Bernarda Vigroux, 
dla której przygotowała spe-
cjalną serię obrazów o tematyce 
jazzowej. Prace tej artystki znaj-
dują się w  kolekcjach prywat-
nych, m.in. we Francji, Stanach 
Zjednoczonych i Polsce.

Pełne koloru i światła obra-
zy Barbary Ziemiowskiej „Baśki” 
mogliśmy oglądać, podziwiać 
i przeżywać niedawno na wysta-
wie w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Śnieżka” w Dębicy, gdzie 25 paź-
dziernika br. odbył się wernisaż 
prac tej artystki. Prace zainspi-
rowane malarstwem francuskich kolorystów oraz 
kubistów mają jednak ów szczególny osobisty ryt, 
który nadała im „Baśka” i przeniosła swym talen-
tem na płótna, z których zda się dobiega muzyka 
utrwalona w  plastycznych metaforach. Ten splot 

plastyczno-muzyczny miał swój 
wyraz i  w  atmosferze wernisażu, 
w  którym organizacyjny udział 
miała rodzina Adamków, w  tym 
szczególnie pani Wiesława, żona 
Pawła Adamka, artysty muzyka, 
dyrygenta, twórcy niepowtarzal-
nych wydarzeń, jakimi od dwu-
dziestu ponad lat są premiery oper 
w wykonaniu amatorów i profesjo-
nalistów, których ten artysta, spo-
łecznik i nauczyciel gromadzi wo-
kół siebie, realizując z nimi ambit-
ne pasje muzyczne wysokich lotów.

Międzynarodowy powiew 
sztuki w  dębickiej „Śnieżce” 

wpasował się w świeżość tej gruntownie odno-
wionej instytucji kultury w  mieście, którą kie-
ruje Jan Borek, uzdolniony wizjoner kultury 
i organizator wydarzeń, które zapisują się trwale 
w tradycje nie tylko Dębicy. Podziwiany też nie-

rzadko również jako wykonawca w muzycznych 
i teatralnych widowiskach.

   Ryszard ZATORSKI

Barbara Ziemiowska „Baśka”

Barbara Ziemiowska – Muzyczne klimaty

TRZY PREMIERY
Nowy sezon w rzeszowskich teatrach

i kostiumami Barbary Guzik. Widowiskowa far-
sa, dotykająca problemów małżeńskiej wierności 
i potknięć na tym polu, ułomności życia ludzkie-
go w pogoni za karierą, wciąga, bawi i pobudza do 
refleksji. Wbrew tytułowi akcja, nawet gdy toczy 
się w łóżku lub w jego tle, budzi zainteresowanie 
bardziej subtelnym dowcipem, skojarzeniami, 
farsowymi dialogami poszczególnych scen, a nie 
być może spodziewaną przez kogoś erotyczno-
ścią. Beata Zarembianka, Marta Sroka, Aleksan-
der Janiszewski, Kornel Pieńko oraz Piotr Rybak 
w  przemiennych rolach to wytrawni aktorzy, 
z którymi ciekawie przeżywa się tę sztukę. 

Premiera owa była powiązana z  wydarze-
niem jubileuszowym – benefisem 30-lecia pracy 
artystycznej Beaty Zarembianki, udekorowanej 
z tej okazji przez marszałka województwa Włady-
sława Ortyla medalem Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis i Złotym Krzyżem Zasługi, które to wyróż-
nienia przyznał jej minister kultury oraz prezy-
dent RP. Był potok życzeń i gratulacji wraz z tymi 
od Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie, 
które na czele z  prezesem Dariuszem Dubielem 
przygotowało artystce benefisową uroczystość. 
Swego czasu przed Międzynarodowym Dniem 
Teatru poprosiłem Beatę Zarembiankę o refleksję 
na temat, czym jest dla niej teatr, zamieszczoną 
potem w  naszym miesięczniku. Ciągle świeżo 

brzmi tamta wypowiedź, której fragment przy-
pomniałem w oficjalnych gratulacjach na scenie: 
„Teatr był w  moim życiu od najmłodszych lat. 
Ukochany tato, aktor, nie werbalnie, ale duchowo 
przekazał mi miłość do sceny. Bo miłość jest wte-
dy prawdziwa, kiedy nigdy się nie kończy – dla-
tego teatr! A mój teatr to taki, którego widownia 
wypełniona jest po brzegi publicznością – wzru-
szoną, roześmianą, kochającą teatr i swoich akto-
rów”. Tak jak to było i podczas październikowej 
premiery w  jubileuszowym dla artystki dniu. 
Warto przy tej okazji przypomnieć też, że dwoje 
artystów – Beata Zarembianka i Jarek Babula – są 
sercem i mózgiem tej scenicznej wartości, z  jaką 
spotykamy się jako widzowie w Ave Teatrze. Obo-
je mają artystyczne korzenie. Ojciec Beaty, Zbi-
gniew Zaremba, był jak i ona znanym i utalento-
wanym aktorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej. 
Wszechstronny muzyk Jarek Babula jest synem 
Jana, nieżyjącego wspaniałego króla klawiatury, 
skrzypiec i trąbki. A kontynuuje te tradycje piani-
styczne syn Jarka, Mikołaj Babula.

Tydzień później znowu była okazja, tym ra-
zem w  Teatrze Bo Tak Marioli Łabno-Flau-

menhaft i  z  jej wiodącym urzekająco udziałem 
aktorskim, bawić się dobrze podczas premiery 
spektaklu komediowego Miro Gavrana Śmiech 
wzbroniony w  reżyserii Henryka Adamka i  bar-
dzo ciekawie pomyślanej scenografii Małgorzaty 
Woźniak, w której to oprawie oryginalne obrazy 
plastyczne nadawały dramaturgii widowiska ak-
centy spójności i  przemienności scen. A  dopeł-
niały tego wszystkiego kostiumy zaprojektowane 
przez Milenę Tejkowską. Oprócz wspomnianej 
już liderki tego teatru, z wielkim zaciekawieniem 
i satysfakcją można znów było zobaczyć w aktor-
skim wcieleniu Joannę Baran-Marczydło, grającą 
z lekkością i powabem artystycznym, oraz Marka 
Kępińskiego, który z każdej roli potrafi wydobyć 
i przekazać widzom swym talentem wszystko, co 
najlepsze jest w sztuce. Tak było i tym razem. Trój-
ka artystów, na co dzień związanych z  Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej, sprawiła, że wbrew 
przekornemu tytułowi widowiska śmiechu na wi-
downi nie zabrakło, a miłosne perypetie i różno-
rakie zawikłania obyczajowo-moralne mogły od-
bijać w humorystycznym przekazie, jak w lustrze, 

Ryszard Zatorski

Trzy premiery w trzech rze-
szowskich teatrach otwie-

rały nowy sezon artystyczny. 
Zaczęło się 5 października na 
scenie Wydziału Muzyki Uni-

wersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskie-
go 83, gdzie Ave Teatr Beaty Zarembianki i Jarka 
Babuli ma swoje stałe miejsce prezentacji obok 
licznych objazdowych występów po naszym re-
gionie i innych województwach. Historie łóżkowe 
Norma Fostera to komedia znacząca w literaturze 
tego gatunku. Spektakl po mistrzowsku przygo-
tował reżysersko Marcin Sławiński, związany z tą 
sceną od początku, licząc okres wspólnej pracy 
artystycznej Beaty Zarembianki i Marioli Łabno- 
-Flaumenhaft, które założyły uprzednio Teatr Bo 
Tak i który nadal istnieje. Natomiast od ubiegłego 
sezonu pojawił się odrębnie Ave Teatr i mamy te-
raz w Rzeszowie dwa teatry preferujące wyłącznie 
komediowy repertuar. 

Widzowie także i  tym razem zostali urze-
czeni i  porwani do przeżywania inteligentnej 
rozrywki w  przekazie doborowych aktorów, 
z  muzycznie wysmakowaną oryginalną muzyką 
Jarka Babuli, napisaną specjalnie do tego spek-
taklu, oraz ciekawie zaprojektowaną scenografią 

Beata Zarembianka z przyjaciółmi i gośćmi na benefisowej uroczystości 
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Galeria autorska Piotra Rędziniaka

przypadki nierzadkie wszak w realnym życiu wie-
lu osób. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, gdzie zadomowił 
się Teatr Bo Tak, można będzie jeszcze spotykać to 
widowisko i radować się bez ograniczeń.

W kolejności zaś była 25 października pre-
miera spektaklu Hachiko według scena-

riusza i w reżyserii Ewy Piotrowskiej. Artystka – 
pamiętana dobrze w Rzeszowie, bo w przeszłości 
kierowała artystycznie Teatrem Maska – znowu 
przypomniała się na tej scenie niezwykle ujmu-
jącym widowiskiem, które opowiada prawdziwą 
historię wielkiej miłości i  przywiązania psa Ha-

 chiko do jego przyjaciela, profesora uczelni Ueno 
Hidesaburō. Wydaje się, że miano przyjaciel, a nie 
właściciel, bardziej adekwatnie opisuje relacje po-
między człowiekiem i tym psem. Psem, który ma 
nawet swój pomnik w Tokio i jest to jedno z miejsc 
od ponad wieku najczęściej odwiedzanych przez 
turystów. Nomen omen to była także setna pre-
miera w Masce, która kontynuuje tradycje tej sceny 
założonej i funkcjonującej przez lata pod mianem 
Teatru Lalki i Aktora Kacperek. Jest też film o psie 
Hachiko, ale w  teatralnej formie ta historia opo-
wiedziana jest po raz pierwszy, z wszystkimi uro-
kami, jakie stwarza inscenizacja z udziałem także 

lalek, z poetycko-baśniowo utkaną scenografią Ja-
ponki Yumi Hayashi, z aktorsko uzdolnionym ze-
społem, by podkreślić grę Macieja Owczarka w roli 
profesora i Kamili Olszewskiej jako jego scenicznej 
żony, ale i Agaty Słowik animującej podziwiane-
go psa oraz wytrawne kreacje Anny Kukułowicz, 
Roberta Luszowskiego i  Bogusława Michałka. 
Urzekające przesłaniem widowisko można polecić 
nie tylko dzieciom oraz ich rodzicom, ale i innym 
osobom dorosłym. Ten teatr jest dla wszystkich, 
a sztuka Hachiko to dobitnie potwierdza.

   Ryszard ZATORSKI 

Piotr Rędziniak

W listopadzie i  grudniu 
prezentowana będzie 

w BWA w Rzeszowie piąta edy-
cja Triennale Polskiego Malar-
stwa Współczesnego – Jesienne 
Konfrontacje Rzeszów 2019, 

konkursu organizowanego przez rzeszowskie 
Biuro Wystaw Artystycznych pod patronatem 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
Marszałka Województwa Podkarpackiego i Pre-
zydenta Miasta Rzeszowa. Ogólnopolska Wy-
stawa Malarstwa Współczesnego pn. Jesienne 
Konfrontacje ma swoje bogate tradycje i  sięga 
i korzeniami 1965 r. Do 1989 r. odbyło się dwana-
ście jej edycji. Po kilkunastoletniej nieobecności 
konkurs został reaktywowany w  2007 r. przez 
ówczesnego dyrektora BWA Ryszarda Dudka. 
Celem tego konkursu jest ukazanie aktualnych 
tendencji w  polskim współcześnie tworzonym 
malarstwie, a także poszukiwanie nowych indy-
widualności twórczych oraz przedstawienie ich 
dzieł. Rzeszowskie triennale jest – obok znanych 
już Festiwalu Malarstwa w Szczecinie i Bielskiej 
Jesieni (Bielsko-Biała) – okazją dla artystów ma-
larzy z  całej Polski do cyklicznej konfrontacji, 
a  dla pojawiających się młodych twórców zaist-
nienia na rynku sztuki.

W pierwszym etapie konkursu jury w skła-
dzie: dr Monika Małkowska, prof. dr hab. Kazi-

PATRZĘ NA CIEBIE, CZŁOWIEKU
Artyści otworzyli oczy na świat

mierz Rochecki, prof. dr hab. Mariusz Drzewiń-
ski, prof. Andrzej Grenda oraz kurator konkursu, 
dyrektor BWA w Rzeszowie Piotr Rędziniak do-
konało oceny 517 obrazów 208 autorów, kwali-
fikując do drugiego etapu 98 prac wykonanych 
przez 60 artystów, którzy prezentowani są na 
wystawie. Nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego otrzymała Urszula Dzwonik 
(reprodukowany obraz), Nagrodę Prezydenta 
Miasta Rzeszowa – Sławomir Toman za zestaw 
trzech obrazów Dawni malarze, nagrodę – zakup 
pracy do zbiorów BWA otrzymał Łukasz Ru-
decki za obraz Fragmentacja III. Jury przyznało 
również wyróżnienia honorowe: Barbarze Por-
czyńskiej za obraz Podkarpacka Wenus, Agacie 
Wolniewicz za zestaw obrazów pt. Światło I, II, 
III oraz Marcie Borowieckiej za obraz Żywopis 
kształtu. 

Przewodnicząca jury Monika Małkowska 
napisała we wstępie do katalogu wystawy pokon-
kursowej: „[…] Po raz kolejny w historii sztuki ob-
serwujemy boom figuracji, na szczęście o bardzo 
zróżnicowanych obliczach. Od hiperrealistycznej 
wierności (niektórzy artyści są wirtuozami warsz-
tatu, jak niegdyś), poprzez delikatne, impresyjne 
odtwarzanie rzeczywistości, aż do ekspresyjnej 
deformacji wspomaganej drapieżnym rysunkiem 
i jaskrawą paletą barw. Zda się – artyści otworzyli 
oczy na świat. Znowu. Przekładają na malarstwo 
to, co widzą w dalszym czy najbliższym planie, bez 
zbytniego kombinowania i wikłania się w wielo-

W Miejskiej Galerii Zespołu Szkół Plastycznych 
w Rzeszowie, dzięki wielkiemu wsparciu dy-

rektora tej szkoły Zenobiusza Kajdy, Biuro Wystaw 
Artystycznych w Rzeszowie zainaugurowało w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego Galerię Jednego Obrazu 
ze Zbiorów BWA w Rzeszowie. Pierwszą prezentacją 
w tej galerii mieszczącej się na jednej ścianie auli przy 
ulicy Dąbrowskiego było pokazanie obrazu zatytu-
łowanego Macierzyństwo autorstwa zmarłej w  tym 
roku Janiny Ożóg-Czarnowskiej. Nieprzypadkowo, 
gdyż artystka była wieloletnim, emerytowanym na-
uczycielem Liceum Plastycznego w Sędziszowie Ma-
łopolskim, które przeniesiono do Rzeszowa w  1977 
roku. A  liceum w  obecnym kształcie Zespołu Szkół 
Plastycznych właśnie z  początkiem roku szkolnego 
rozpoczęło również obchody 75-lecia istnienia.  

Podczas Święta Edukacji Narodowej 11 paź-
dziernika miała miejsce druga prezentacja również 
byłego pedagoga rzeszowskiego plastyka, przedwcześ- 
nie zmarłego w 1991 roku artysty malarza Stanisła-
wa Kuci, pochodzącego z Wrocanki, odnoszącego się 
bardzo często w  swojej twórczości do tego miejsca. 
Pokazany obraz to abstrakcyjna forma wiejskiego, 
małomiasteczkowego pejzażu zatytułowana Dzwon. 

A że listopad kieruje nas w stronę pamięci o nie-
żyjących, w  tym miesiącu przypomnimy sylwetkę 
Zygmunta Czyża – bardzo znanego, nieżyjącego 
artystę grafika, którego synowie z kolei są absolwen-
tami tego liceum. BWA posiada w  swoich zbiorach 
dużą ilość jego grafik. Artysta niewiele malował, 
dlatego reprodukowany obraz, który będzie pokaza-
ny, jest swoistą perłą w  kolekcji BWA w  Rzeszowie.  

   Piotr RĘDZINIAK

Urszula Dzwonik – „Nie marudź”, 2019, akryl, płótno, 
100 x 100 cm

piętrowe podteksty […]. Odnoszę wrażenie, że ten 
powrót figuracji to podświadoma (świadoma?) re-
akcja na agresję techniki, tak bardzo odhumanizo-
wującą nasze życie, że przestajemy je czuć, smako-
wać, badać. Bo coraz intensywniej zanurzamy się 
w świat wirtualny, coraz mniej zwracamy uwagę 
na ten realny. Tymczasem twórcy – w mniej lub 
bardziej dobitny sposób – na powrót uczą nas… 
patrzeć. Na człowieka, którego można dotknąć, 
przytulić, wymienić spojrzenie. Patrzę na ciebie, 
człowieku”. 

To zdaje się mówić ta wystawa i mam na-
dzieję, że dla zwiedzających ją będzie ona oka-
zją do patrzenia na człowieka, na siebie, bliskich 
przez pryzmat współczesnego malarstwa. Do 
tego zachęcam i zapraszam.

   Piotr RĘDZINIAK,
dyrektor BWA, kurator konkursu

Zygmunt Czyż – „Szklana góra”, 1978,  
120 x 100 cm

Czarnowska, Kucia i Czyż w Galerii Jednego Obrazu



ODPRYSKI
WIELKIEŚ MI UCZYNIŁA  

PUSTKI W DOMU MOIM…

Tak pisał w trenie VIII Jan Kochanowski, sekre-
tarz królewski, pełniący także ważne funkcje 

kościelne, jeden z  najwybitniejszych twórców renesansu w  Europie. 
To on najbardziej przyczynił się do rozwoju języka polskiego. Piszę 
chyba, bo choć przekazywał w swych dziełach swój pogląd na świat 
i postrzeganie wszystkich aspektów życia, wiele nie zdziałał. Wycho-
dzi na to, że kiepski był z niego poeta, bo jego nauki szły w las, a nie do 
mózgów obywateli, zwłaszcza najliczniejszej polskiej warstwy. I tak to 
pozostało do dzisiaj, czego najlepszym przykładem są wyniki ostat-
nich wyborów. 

Zakończyły się one, jak wiemy, zdecydowanym sukcesem ko-
alicji tronu z ołtarzem, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę poziom 
intelektualny elektoratu partii rządzącej, pozostającego jednocześnie 
najwierniejszym poddanym Ecclesia Catholica Romana. Badania 
statystyczne, które jaśnie nam panujący „naczelnik” jeszcze pozwo-
lił łaskawie opublikować, mówią same za siebie. Pośród tych, którzy 
zakończyli edukację na szkole podstawowej, aż 70 proc. zagłosowało 
na partię rządzącą, co nie dziwi. Wystarczyło bowiem, żeby w każdej 
parafii dobrodziej rzekł słówko i jak to mówią „już było po ptokach”.

A co będzie teraz? „Normalnie”, czyli tak jak dotychczas. Bo pań-
stwo prawa w Polsce skończyło się w momencie, kiedy wódz zaatako-
wał Trybunał Konstytucyjny. W tym momencie weszliśmy na równię 
pochyłą i cały czas zjeżdżamy. 

A  dyktator pozostaje bezkarny. Może obiecywać wszystko i  na 
obietnicach będzie się kończyć. I nie poniesie żadnych konsekwencji, 
czego dowodem jest choćby głośna sprawa dwóch wież, która trafiła 
do kosza, bo prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a zamiesza-
ny w aferę, w chwili, kiedy powinien odpowiadać na pytania prokura-
tora, wizytował samego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. 
To obrazuje całe to „państwo PiS” jako republikę bananową, w której 
na czele państwa stoi paradyktator z zerową odpowiedzialnością. 

Może więc bezkarnie mówić choćby o waloryzacji emerytur, na 
którą nie ma pieniędzy, ale nie o tym, że w przyszłym roku ceny prą-
du wzrosną o 40 proc., przez co przeciętne gospodarstwo dodatkowo 
będzie musiało każdorazowo wydać 120–150 zł. I  nie wspomni, że 
w czasie ostatniej kadencji warzywa zdrożały o 15,8 proc., ziemniaki 
o 88,7 proc., kapusta i cebula o 47,8 proc., kapusta kiszona o 23 proc., 
marchew o 27,5 proc., kalafior o 13,4 proc., buraki ćwikłowe o 10,8 
proc., a cukier o 7,8 proc. On głodny nie chodził, a narastająca bieda 
obchodziła go tylko po to, by nią manipulować w kampanii wybor-
czej. I nie przyzna się, że by dalej istnieć, musi ze wspólnych środków 
wspierać Kościół katolicki, który dzięki „różnym” transferom dzierży 
drugie miejsce na liście państwowych wydatków.

Ale przecież „Myśmy wszystko zapomnieli…”, jak mawiał wieszcz 
Wyspiański. Warto więc, by elektorat „wodza” pochylił się nad słowa-
mi Kochanowskiego z  jednej z  Pieśni: „Cieszy mię ten rym: »Polak 
mądr po szkodzie«;/ Lecz jeśli prawda i  z  tego nas zbodzie,/ Nową 
przypowieść Polak sobie kupi,/ Że i przed szkodą, i po szkodzie głu-
pi”. I pomyślał, jeżeli jest to możliwe.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ 
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WIATR W OCZY

Rządzącym przed wyborami wiatry wiały ciągle w kul-
turalne i artystyczne oczy. Wpierw Smarzowski zrobił 

paskudny dla nich film Kler, później Vega jeszcze gorszy 
pod zawołaniem Polityka. W końcu, oczywiście na złość polskiej racji sta-
nu wyznawanej przez Prezesa I Ogromnego, Akademia Szwedzka przyzna-
ła Literacką Nagrodę Nobla Oldze Tokarczuk, poniewieranej za całokształt 
przez naszą wybitnie utalentowaną inaczej władzę. Niektórzy dziennikarze 
próbowali przetrząsać wypowiadane pod jej adresem obelgi, hejt i chlasta-
nie błotem. Wychodził zawsze efekt żałosny. Autorka, która zebrała bodaj-
że wszystkie znaczące polskie, europejskie i  światowe nagrody literackie, 
w swoim kraju doceniana była przez liczną rzeszę czytelników, a sekowana 
przez władzę. Za wszystko – za niby mizerny patriotyzm, za lewackość, za 
feminizm, za odbrązowianie naszej bohaterskiej przeszłości, za uniwer-
salizm intelektualny w  miejsce pożądanego politycznie zaścianka. Jakaś 
przydworczykowa miernota z Kłodzka zajadle oskarżała ją o antypolskość, 
a senator Bonkowski, w sposób widoczny dotknięty jakimiś ewolucyjnymi 
zakłóceniami, apelował o pozbawienie jej honorowego obywatelstwa Nowej 
Rudy. Niejaki Świrski (czyżby desygnat nazwiska) z Reduty Dobrego Imie-
nia nazwał noblistkę „słabą na umyśle”. Reszty nie ma co wspominać. Same 
idiotyczne obelgi. 

Prawdziwego czadu dał premier od kultury i  dziewictwa narodowego, 
Piotr Gliński. Powiedział, że nie ma czego czytać w twórczości pani Olgi. Nie 
doczytał żadnej jej książki. Noblistka chce mu za to wręczyć order z papie-
ru toaletowego. Przednia myśl! Mogę asystować. Na pisowskim parteitagu 
w Sosnowcu Prezes I Ogromny walnął trochę groźnie brzmiącą tezą – nowa 
polska elita władzy, także elita kulturalna, nie pracuje już dla naszych wro-
gów. A ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą piętnowani dalej. Taż to za-
latuje inkwizycją! Panie prezesie wszystkich prezesów – jaką ma pan elitę, tę 
swoją elitę kulturalną? Spośród znaczących twórców chyba jedynie Rymkie-
wicza i Waldemara Łysiaka. Pozostali to Piotr Gliński, Jacek Sasin i Krystyna 
Pawłowicz. Gdzież im wszystkim do Olgi Tokarczuk, uznanej w całym cywi-
lizowanym świecie? To prawdziwa ambasadorka nie tylko literatury polskiej, 
przed którą otworem stoją wszystkie salony kulturalne, nie tylko Europy. 
Nowej noblistce nigdy do głowy nie przyszłoby zabieganie o zaliczenie do 
elity kulturalnej Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że wręcz przeciwnie. No, 
chyba że przeczyta on wraz ze swoją świtą przynajmniej: Podróż ludzi księgi, 
Księgi Jakubowe i  Biegunów. Sądzę, że w  zestawie lektur szkolnych naszej 
noblistki też zabraknie. Miernoty z pewnością zostaną. 

Ciekaw byłem, jaka będzie reakcja władzy po ogłoszeniu wyboru doko-
nanego przez Szwedzką Akademię. Początkowo nie bardzo wiedzieli rzą-
dzący, co z tym pasztetem zrobić. Jednak nadeszło jakieś olśnienie i w porę 
zmienili radykalnie ton wypowiedzi o noblistce. Nawet jej nagrodę uwolnili 
od haraczu podatkowego. Prezydent, premier i wicepremier od dziewictwa 
narodowego pośpieszyli z gratulacjami. Trzeba przyznać, że dosyć ciepłymi. 
To pozytywnie o nich świadczy. Mimo wszystko popieram stwierdzenie, że 
polityków i pieluchy należy zmieniać z tego samego powodu.

DYŻURNY WAŃKA-WSTAŃKA

Każdego myślącego rodaka musi niepokoić to, że coraz większy wpływ na 
naszą oświatę mają religijni ortodoksi. Jak bumerang wraca kwestia wy-

chowania seksualnego w szkołach. To taki dyżurny wańka-wstańka hierar-
chów i przykościelnych ideologów mocno nawiedzonych. Pojawił się kolejny 
projekt ustawy sejmowej, spłodzony tym razem przez Fundację PRO-Prawo 
do życia. Czyli coś, czym Sejm nie powinien sobie zawracać czegokolwiek, 
a  tym bardziej poddawać go procedurze legislacyjnej. Zakłada on bowiem 
karanie nawet do kilku lat pudła za podjęcie takiej edukacji i propagowanie 
antykoncepcji. Taż to grozi paką dla Wisłockiej i Lwa Starowicza! Nieboszcz-
ce Wisłockiej mogą naskoczyć, ale jej grób zaorać i  owszem. Nie odnoszą 
najmniejszego skutku żadne argumenty specjalistów, nie tylko od edukacji. 
Pewien kapłan nawet wyraził się, że nie po to Kościół wygrał wybory, aby 
teraz nie mógł realizować swoich ideałów. Zatem ustawa będzie procedowa-
na ku uciesze Kościoła, sług jego oraz baranów tudzież owiec? Cóż z  tego, 
że papież Franciszek twierdzi z przekonaniem, że seks jest darem od Boga 
i należy o nim rozmawiać, również w szkołach. Nasi ortodoksi, oczywiście, 
wiedzą lepiej i zalecenie papieskie zwyczajnie olewają. 

  Roman MAŁEK



SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Nina Opic   
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CZEKOLADOWE BABECZKI Z MORELAMI

FRASZKI LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski
Regina Nachacz

Czesław P. Kondraciuk
Mirosław Welz

Jerzy Maślanka 

Baran (21 III–20 IV) Jakieś chwilowe zamie-
szanie w rodzinie.
Byk (21 IV–20 V) Uważaj na gardło, przed 
Tobą kilka głośnych towarzyskich imprez.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Wyjątkowo Wenus 
będzie Ci sprzyjać w podbojach miłosnych.
Rak (22 VI–22 VII) Skołatane nerwy mogą 
dać znać o sobie.

Lew (23 VII–23 VIII) Ureguluj długi jak 
najszybciej.
Panna (24 VIII–22 IX) Wkrótce zmieni się 
konfiguracja gwiazd i osiągniesz wymarzony 
sukces.
Waga (23 IX–23 X) Doceń wysiłki najbliższych 
i wspólnie myślcie o zmianie mieszkania.
Skorpion (24 X–22 XI) Zacznij wierzyć 
w siebie.

Strzelec (23 XI–21 XII) Wiele spraw nabie-
rze tempa, przygotowania do świąt też.
Koziorożec (22 XII–20 I) Odetnij się od plo-
tek i manipulacji.
Wodnik (21 I–19 II) Zapanuj nad niezdro-
wymi nawykami żywieniowymi.
Ryby (20 II–20 III) Czeka cię niespodziewa-
ny przypływ gotówki!

2 szklanki mąki pszennej • 1  szklan-
ka cukru • 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia • 1 łyżeczka sody 
• 1 szklanka mleka • ½ szklan-

ki oleju • 1 jajko • 2 łyżki kakao • ½ kg moreli.  
Morele umyć, osuszyć, wypestkować. Kilka owoców 
zostawić do dekoracji, resztę zmiksować na gładki 
mus. Do jednej miski przesiać mąkę z  proszkiem do 

pieczenia, sodą, kakao, dodać cukier. Do drugiej mi-
ski wbić jajko, wlać mleko i olej. Dokładnie wymieszać. 
Mokre składniki wlać do suchych, dobrze wymieszać. 
Wlać mus morelowy, ponownie wszystko połączyć. Fo-
remki do babeczek natłuścić, nakładać ciasto do 2/3 wy-
sokości. Wierzch dekorować kawałkami moreli. Piec 
w temperaturze 180°C ok. 25 minut.

Dobrze pamiętam to z historii,
więc Ameryki nie odkrywam,
w Helladzie urząd pełen glorii
to Radą Starców się nazywał.

Ludzie dostojni i bogaci,
ograniczając władzy żądze,
arystokraci demokraci
bronili ludu praw najmądrzej.

A nasz Senat, wszyscy wiemy,
niby szlachetny, ale niemy,
że metodycznie i powoli
pozwalał państwo nam rozbroić.

Mając prezesa namaszczenie, 
żyjący ciągle w świecie baśni,
próbował znów niepostrzeżenie
drugą kadencję objąć właśnie.

A tu:

Wiadomość przyszła niesłychana,
mimo Kurskiego różnych trików
Senat przegrała dobra zmiana,
zabrakło trochę im krzyżyków.

Choć głosowały gminy, wioski,
starzy i młodzi, chłopcy, panny,
każdy senator będzie pisowski,
ale, niestety, zabrakło manny.

Prawie co drugi z nich się potknął,
do dobrobytu już nie popędzi,
a chciał nas doić dożywotnio,
lecz teraz to już śpiew łabędzi.

Wódz rzekł: Do boju, czas się skupić,
należy działać jak najprościej,
trzech z opozycji się przekupi,
a mamy w tym umiejętności.

Również mieć trzeba na uwadze,
i tu nie robię tajemnicy,
wyniki, kiedy mamy władzę,
porządnie musi się przeliczyć.
W nowo wybranym KRS-ie
tam są wspaniali matematycy.

PS
Niechaj wyborcza karuzela
dalej nas bawi i rozwesela,
a mimo tej wyborczej burzy
nie będę teraz z fusów wróżył.
Wierzę, że znów się nie powtórzy
niezapomniany casus Kałuży.

SKROMNE MARZENIA
Niektórych marzenia kończą się na tym,
by nic nie robić, a być bogatym.

BIUROKRATA
Z biura swego biurokrata
chce uczynić pępek świata.

MATERIALISTKA
Uruchamia swoje żądze,
ale tylko za pieniądze.

Sprytny ogrodnik z Wrocławia
zatrudnił szopa i pawia,
nauczył zawodu,
by byli do przodu.
Po czesku z nimi rozmawiał.

Zasnąć to jak płytko umrzeć.
 ***
Rewolucje mają słabość do krwi.
 ***
Orzeł w klatce nie przestaje być orłem. 
 ***
Z braku myśli można zgłupieć,  
z nadmiaru oszaleć.
 ***
Miłość ma boskie DNA.

IGRASZKI  
Z SENATEM 

Bez pośpiechu

Pośpiech jest oznaką pędzącej cy-
wilizacji. Jesteśmy niczym trybiki 

w ogromnej maszynie. Wszystko czy-
nimy szybko, aby tylko nie wypaść 

z  przytłaczającego rytmu. Społeczeństwa o  wysokim 
czynniku technizacji ze zdziwieniem patrzą na enklawy 
zbiorowisk ludzkich żyjących w zgodzie z rytmem natu-
ry. Nie dosyć, że żyją dłużej i zdrowiej, to potrafią cieszyć 
się każdą chwilą. Na przestrzeni stuleci wielu naukowców 
zastanawiało się nad fenomenem ludu Jakucji, Nowej 
Zelandii, Alaski, przykuwały uwagę niektóre plemiona 
meksykańskie, afrykańskie, indiańskie i rytuały szama-
nów. Tam, gdzie biały człowiek nie zaczął narzucać swe-
go stylu życia, tam życie było wprost celebrowane i  tak 
jest jeszcze w  prawie ostatnich enklawach spokojności. 
Człowiek zmęczony nieustanną gonitwą i dopasowywa-
niem się do kleszczy cywilizacji raptem dostrzega prze-
pych minimalnej chwili spokoju i  normalności, obok 
wyrafinowanych smaków i kolorów XXI wieku zachwyt 
zaczyna budzić własnoręcznie upieczony chleb z  mąki 

z  pierwszego przemiału, herbata z  rosnącej na para-
pecie okiennym mięty czy bazylia przez nas wysiana, 
która dopiero wykiełkowała. Namiastka natury, ale 
z naszym wkładem i przyciągająca przez moment uwa-
gę zapędzonego człowieka. To cieszy, a  jednocześnie 
poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Coś, co 
robimy w należytym tempie, czemu poświęcamy swoje 
spojrzenie, a nawet myśli, przynosi zaskakujące wyni-
ki. Przykładem niech będzie rytuał picia herbaty przez 
Japończyków. Ten przepojony wysoką techniką naród, 
szczycący się posiadaniem najnowocześniejszych robo-
tów biurowych i domowych, nie wyobraża sobie dnia 
bez filiżanki herbaty przyrządzanej według pradawne-
go rytuału, począwszy od „omiatania” specjalnym pę-
dzelkiem miedzianego tygielka, wsypywania doń liści 
herbaty, siedmiokrotnego, kulistego zalewania wodą 
i późniejszego degustowania napoju. Trwa to znacznie 
dłużej niż tradycyjne zalanie torebki z  miałem her-
bacianym, ale to jest czas tylko dla herbaty i pijącego 
człowieka.   

Przypływ gotówki

DOJNA KROWA
Przeminęła noc upojna –
pozostała krowa dojna...

PYSZAŁEK
Sięga dalej niż widzi
i nieustannie szydzi.

CHOROBA XXI WIEKU
Do jednego się sprowadza:
forsa, fotelik i władza...



Sprytny ogrodnik z Wrocławia
zatrudnił szopa i pawia,
nauczył zawodu,
by byli do przodu.
Po czesku z nimi rozmawiał.

www.st ronauczestni ka.pl

www.mpecrzeszow.pl 

DLA RZESZOWA

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła 



KRUSZGEO SA jest następcą prawnym przedsiębiorstwa 
państwowego, które zostało utworzone w 1957 roku. Jest  
 jedną z niewielu firm w tej branży, która pozostaje jako 

spółka pracownicza w  rękach polskiego kapitału. W  czerwcu 
2019 roku odeszli na emeryturę dotychczasowi prezesi firmy. 
Walne zebranie akcjonariuszy, które odbyło się 1 czerwca br., 
powierzyło stery długoletnim pracownikom przedsiębiorstwa. 
Prezesem został Jerzy Graboś, który pełni funkcję dyrektora 
generalnego, a  pomagają mu wiceprezesi: Lucjan Dziepak – 
dyrektor ds. inwestycji i  rozwoju oraz Jadwiga Korbecka  
– dyrektor ekonomiczny. 

KRUSZGEO SA zatrudnia ponad 600 pracowników w ponad 
30 zakładach produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych na 
terenie województw małopolskiego i  podkarpackiego. Firma 
prowadzi działalność w tej samej branży co przed 62 laty, tj. wy-
dobycie i produkcja kruszyw oraz usługi geologiczne. 

Akcje Spółki Akcyjnej KRUSZGEO są w posiadaniu pracowni-
ków i byłych pracowników oraz ich spadkobierców. Prywatyza-
cja w 1993 roku przyniosła firmie same korzyści, każdy z minio-

nych 26 lat działalności spółka kończyła zyskiem, który przezna-
czała na rozwój. Pamiętano również o wypłacie dywidendy dla 
akcjonariuszy, która znamienicie zrekompensowała poniesione 
przez pracowników nakłady na zakup akcji w latach 1992–1993. 
Efektem rozwoju jest zwiększenie zatrudnienia, poszerzenie 
asortymentu produkowanych wyrobów, unowocześnienie 
techniki i technologii produkcji. Forma prywatyzacji okazała się 
dla naszej firmy strzałem w przysłowiową dziesiątkę. 

Od początku powstania spółki jej władze, zarówno zarząd, jak 
i rada nadzorcza, wyłaniane są spośród pracowników akcjonariu-
szy, którzy nabyli doświadczenie, zajmując stanowiska kierowni-
cze w działach i zakładach KRUSZGEO. W firmie jest już trzecie 
pokolenie pracowników – pracują małżeństwa, rodzeństwa, 
rodzice z dziećmi. Warunkiem rozwoju jest wzajemne zaufanie 
i  zgoda, która charakteryzuje pracowników. Od zawsze dobrze 
układała się współpraca zarządu ze związkami zawodowymi. 

Jerzy Graboś – dyrektor generalny KRUSZGEO – ocenia zaj-
mowane stanowisko jako prestiżowe, ale też odpowiedzialne, 
gdyż wiąże się z kierowaniem dużym przedsiębiorstwem wie-
lozakładowym w wielu lokalizacjach, które wraz z wyczerpywa-
niem się bazy surowcowej dodatkowo ulegają zmianie. W spół-
ce KRUSZGEO udziałowcami są pracownicy, którzy oczekują sta-
bilnego i trwałego zatrudnienia. Prezes Jerzy Graboś, absolwent 
AGH, jest jednym z  długoletnich pracowników przedsiębior-
stwa. Zdobyte doświadczenie stara się wykorzystać w rozwiązy-
waniu bieżących problemów. A  jest ich niemało. Niebagatelną 
rolę ma tutaj do spełnienia nowo wybrany zarząd, składający się 
także z wieloletnich pracowników firmy z dużymi osiągnięciami 
zawodowymi. 

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest 
produkcja kruszyw budowlanych, których KRUSZGEO jest naj-
większym dostawcą na rynek Podkarpacia i  wschodniej Mało-
polski. Dla rozwoju firmy musimy skupić się na poszukiwaniu 
nowych złóż kruszyw dla budownictwa i  drogownictwa oraz 
na rozwoju usług geologicznych. Możliwości rozwoju dają wy-
korzystane w działalności wydobywczej tereny poeksploatacyj-

WZAJEMNE 
ZAUFANIE I ZGODA
W firmie pracuje już trzecie pokolenie 



Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa 
i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 16
Centrala tel. 17 853 60 51 kruszgeo@kruszgeo.com.pl
www.kruszgeo.com.pl

ne, co musi być zbieżne już na etapie projektowania inwestycji 
z  oczekiwaniami lokalnej społeczności i  władzami samorzą-
dowymi, ale także niejednokrotnie pogodzone z  przepisami 
ochrony środowiska. Obecny zarząd będzie kontynuował te 
ścieżki rozwoju, stawiając sobie za cel zwiększenie rentowno-
ści i  efektywności oraz poprawę skuteczności organizacji po-
przez scalanie i eliminację zbędnych struktur organizacyjnych, 
poprawę komunikacji, zawieszanie i  likwidację nierentownych 
działań. 

Dbając o  proekologiczny wizerunek, od wielu lat firma  
KRUSZGEO podejmuje świadome działania w zakresie zmniej-
szenia negatywnego oddziaływania na środowisko, spowodo-
wane eksploatacją kruszywa naturalnego. Zakłady górnicze 
działają z  najwyższym poszanowaniem interesów obecnych 
i przyszłych pokoleń, zapewniając stałą poprawę skuteczności 
i efektywności działań w zakresie ochrony środowiska. 

Największym wyzwaniem firmy jest utrzymanie potencjału 
produkcyjnego i  bazy surowcowej, co w  obecnych uwarunko-

waniach prawnych nie jest łatwe dla dużego przedsiębiorstwa 
z branży górnictwa odkrywkowego. Istotną rolą zarządu będzie 
jeszcze większe unowocześnienie zasobów maszyn i urządzeń 
pracujących w  kopalniach odkrywkowych, pozwalające na ra-
cjonalne wykorzystanie naturalnych, nieodnawialnych zasobów. 

Także dużym wyzwaniem, przed którym stoi spółka, jest 
przekonanie lokalnej społeczności sołectw, gmin i  powiatów, 
na terenie których spółka prowadzi wydobycie i przeróbkę kru-
szyw, do pozytywnych efektów swojej działalności. Niejedno-
krotnie chcąc poszerzyć teren działania, a to w przypadku wy-
czerpania złoża jest nieuniknione, KRUSZGEO staje przed opo-
rem części mieszkańców, samorządów, instytucji państwowych. 
Napotyka szereg trudności w staraniach dotyczących udziele-
nia zgody na otwarcie nowej kopalni. Działalność prowadzona 

przez firmę wpływa na ukształtowanie terenu, zmienia je. Ale 
jednakże na terenach zrekultywowanych można prowadzić 
działalność hodowlaną, rekreacyjną, uprawiać turystykę, sport. 

W okresie, kiedy KRUSZGEO prowadzi wydobycie na danym 
terenie, wspomaga lokalne inwestycje: partycypuje w unowo-
cześnianiu infrastruktury, budowie i  remoncie obiektów kul-
turalnych, kultu religijnego, oświatowych, także tych z  zakre-
su bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej, sportowych 
i  rekreacyjnych. Stwarza możliwość zatrudnienia mieszkań-
com – jest niejako siłą napędową rozwoju na danym terenie.  
Z  KRUSZGEO – pracowniczą spółką akcyjną – powinno być 
mieszkańcom „po drodze”. Zarząd i pracownicy spółki deklarują 
wiarygodność, rzetelność i uczciwość w biznesie. Za KRUSZGEO 
przemawia dorobek i  ponad 62-letnia tradycja, którą chcemy 
kontynuować przez wiele następnych lat. 

   Jadwiga KORBECKA
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