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Jerzy Maślanka 

Karnawał wirusa i Pegasusa   

Karuzela wciąż się kręci,
w TV grzmią korespondenci,
gra orkiestra i pomału
czas upływa karnawału.

U nas wszystko jest porządnie,
praworządnie i dozgonnie, 
bez obostrzeń i nakazów
tak dziad mówi do obrazu.

Rząd udaje, że wciąż rządzi,
a uchybień garb wielbłądzi
kryje w Ładu wciąż nieładzie,
co kraj na łopatki kładzie.

I niechybnie to się stanie
w ukochanym Lechistanie.
Znikną nam sukcesów flagi,
bo wiadomo – król jest nagi.

Mamy swego bohatera,
który z ruin kraj pozbierał,
upiększa go tu i teraz
ręką Zbyszka i premiera.

A tu nagle z chmur okapu
informacja kapu, kapu.
Rzekł Mateusz, krzyknął Woś,
Pegasusem straszy ktoś.

Wtedy prezes odrzekł dumnie:
Co? Pegasus, to nie u mnie,
ja korzystam z twardych wzorów,
wiernych sygnalizatorów.

I  Nie, to nie był tylko żart,
 kochałam ciebie tak,
 wierzyłam w każde z kłamstw.

 Ty mów wszystko to, co chcesz,
 uwierzę ci i tak,
 przebaczę jeszcze raz.

Ref.
Rzeszowskie tango, tango d’amore,
rzeszowskie tango, znów chce być twoje,
rzeszowskie tango, sprzed wielu lat,
rzeszowskie tango, wciąż echem gra.

Rzeszowskie tango, księżyc i róże,
rzeszowskie tango, zostań na dłużej,
rzeszowskie tango, człowieczy los,
rzeszowskie tango i czarny kot.

II  Tu Eurydyk tańce drżą
 i biorą duszę mą
 na wieczny Boga czas.

 Tu me serce płynie w dal,
 gwiaździste niebo łka, 
 zatańczmy jeszcze raz.

Ref. Rzeszowskie tango...

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

RZESZOWSKIE TANGO
Pamięci Anny German

III  Noc, kotary z białej mgły,
   świat szary cieniem drży,
   wiatr dziwne oczy ma.

   Tu Orfeusz pieśni gra, 
   tęsknoty płynie łza,
   o świcie pryśnie czar.

Ref. Rzeszowskie tango...

  Rzeszów 25.01.2022

Anna German, gdyby 
żyła, 14 lutego 2022 roku 
obchodziłaby 86  urodzi-
ny. Zmarła 25 sierpnia 
1982 roku, 40 lat temu. 
Na początku lat 60. XX 
wieku mieszkała w  Rze-
szowie, koncertowała, 
współpracowała z  Es-
tradą Rzeszowską. Na 

osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie znajduje 
się ulica Anny German, ustanowiona decyzją 
Rady Miasta Rzeszowa w 2013 roku. Jej piosen-
ki: Człowieczy los, Tańczące Eurydyki, Zakwitnę 
różą i wiele innych do dziś zachwycają pięknem 
słowa i muzyki.

1.

1. 2.

B

g c

c g gD

D g

2.

d c F B

Chociaż wcześniej, dobry Boże,
lecz to chyba przez sklerozę,
powiedziałem:
Państwo osprzęt ten mieć musi
pewny, szczelny, jak na Rusi,
by nam służył w światłych celach,
blisko być obywatela.

PS
Dyletanci niezniszczalni,
podobno niezatapialni,
knucia, dziwactw waszych graczy
społeczeństwo nie wybaczy!

 4 LUDZIE, BUNTUJCIE SIĘ!  
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Tradycyjnie już w  rocznicę 
otrzymania przez nasze mia-

sto przywileju lokacyjnego na 
prawie magdeburskim, nadanego 
przez króla Kazimierza Wielkiego 
19 stycznia 1354 roku, honorowane 
są zasłużone dla Rzeszowa osobi-
stości. Wśród nich w  najnowszych 
dekadach byli m.in. Jan Paweł II, 
Józef Szajna, Wojciech Kilar, Adam 
Harasiewicz. Uroczystości te od-
bywają się co roku w  Filharmonii 
Podkarpackiej. Tym razem było to 
wydarzenie szczególne, bo tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
Rzeszowa odebrał Tadeusz Ferenc, 
który przed dwie dekady kierował 
naszym miastem. Był pierwszym 
prezydentem, którego rzeszowianie 
w 2001 roku wybrali na ten urząd w wyborach 
powszechnych. I  powierzali mu to stanowisko 
w kolejnych, zawsze w pierwszej turze. Tak jak 
i  jego następcy, prezydentowi Konradowi Fi-
jołkowi, który wraz z  przewodniczącym Rady 
Miasta Rzeszowa Andrzejem Decem wręczył 
19 stycznia br. Tadeuszowi Ferencowi medal 
i księgę, w której tenże złożył swój podpis jako 
nowy w  szeregu obdarowanych najwyższym 
wyróżnieniem w mieście. 

Uroczystość rozpoczęto hejnałem Rzeszo-
wa skomponowanym przez nieżyjącego artystę 
Tomasza Stańkę, też honorowego obywatela, 
a zagrał ten utwór na trąbce dr Tomasz Nowak 
z  Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwszym 
wśród gratulujących Tadeuszowi Ferencowi był 
ks. bp Kazimierz Górny, były ordynariusz die-
cezji rzeszowskiej, mianowany do piastowania 
tych powinności przed 30 laty, gdy ustanowiono 
tę nową kościelną jednostkę administracyjną. – 
Pan Tadeusz zapisał się jako dobry gospodarz 
miasta – stwierdził z szacunkiem ów także ho-
norowy obywatel Rzeszowa. Potem gratulacje 
składali wojewoda dr Ewa Leniart, marszałek 
Władysław Ortyl, europosłanka Elżbieta Łuka-
cijewska.

Ale uprzednio przed ceremonią uhono-
rowania przewodniczący Andrzej Dec przy-
pomniał uchwałę rady miasta z nadzwyczajnej 
sesji 30 listopada 2021 roku o przyznaniu tego 
tytułu Tadeuszowi Ferencowi i gdy poprosił na 
scenę wyróżnionego wraz z  żoną Aleksandrą, 
w  wypełnionej po brzegi wielkiej sali filhar-
monicznej wszyscy powstali i zgotowali byłemu 
prezydentowi owację. 

Potem prezydent Konrad Fijołek długo 
wyliczał zasługi poprzednika, ale 
i  wszak przez lata swego mentora 
samorządowego, gdy sam w tychże 
dwudziestu latach był przecież rad-
nym miejskim, przewodził radzie 
albo był zastępcą przewodniczą-
cego. – Ten moment objęcia ste-
rów przez prezydenta Ferenca był 
bardzo ważny dla naszego miasta, 
ponieważ Rzeszów zyskał świet-
nego gospodarza, który wtedy za-
inaugurował najdłuższą po trans-
formacji ustrojowej prezydenturę 

HONOROWANIE TADEUSZA FERENCA
W 668. rocznicę lokacji Rzeszowa

Rzeszowa. Rozwój miasta nabrał tempa wręcz 
zawrotnego. To zasługa wizji, odwagi, tytanicz-
nej pracy i  zdolności przywódczych Tadeusza 
Ferenca. Rok 2002 był ważny również dla mnie, 
ponieważ wtedy, jako młody człowiek, po raz 
pierwszy wszedłem do Rady Miasta Rzeszowa, 
zajmując w niej miejsce właśnie prezydenta Fe-
renca – dodał prezydent Fijołek. I  wymieniał 
w owej laudacji zarówno fakty z życia Tadeusza 
Ferenca, który 10 lutego święcił będzie 82 uro-
dziny, jak i efekty jego pracowitości i wizjoner-
skiej działalności. 

Rodowity rzeszowianin, ekonomista, me-
nedżer, który zaczynał od stanowiska robotnika 
w rzeszowskiej WSK, gdy miał 16 lat, a później 
już z wyższym wykształceniem po krakowskiej 
Akademii Ekonomicznej sprawdzał się w wielu 
kierowniczych zespołach, także w pracy na eks-
portowych budowach, szefował zakładom miej-
skim. Był prezesem zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej Nowe Miasto, także radnym miejskim, 
gdy w 2001 roku został wybrany posłem do Sej-
mu. Rzeszowianie znali Tadeusza Ferenca, sza-
nowali i  popierali, nic zatem dziwnego, że rok 
później oddał mandat posła, aby podjąć pracę 
w ratuszu po wyborze go na prezydenta miasta. 
Wymagał dużo od siebie i  twardo egzekwował 
wykonywanie roboty – jak zwykł mawiać – od 
innych. To za jego rządów miasto powiększyło 
się obszarowo ponad dwukrotnie z  niecałych 
54 km kw. do blisko 129. Nawet w ciasnej zabu-
dowie śródmiejskiej „przyrosło” nowych prze-
strzeni, bo gruntownie modernizowane były ar-
terie komunikacyjne i budowane zielone miejsca 
parkingowe przy pasach ulic. Staliśmy się liczą-
cym w kraju ośrodkiem metropolitalnym z licz-

bą mieszkańców sięgającą blisko 
200 tysięcy osób tu zameldowanych 
na stałe, bo na co dzień w niepande-
micznym czasie przebywa ich półto-
ra razy więcej. Wszak akademickie 
środowisko to ponad 50 tys. studen-
tów, młodzieży szkolnej też prawie 
tyle samo – to jest miasto młodych 
ludzi i  wielkich możliwości rozwo-
jowych, zawsze do tej pory w  czo-
łówce wśród wojewódzkich cen-
trów w realizacji środków unijnych. 
Prezydent Ferenc zapewnił miastu 
szybki rozwój, wpisując się jedno-
cześnie do grona najwybitniejszych 
współczesnych prezydentów pol-
skich miast. Honorowano go zatem 
najprzedniejszymi odznaczeniami 
państwowymi, m.in. Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, samo-
rządowymi, branż wszelakich i  w  konkursach. 
Posiada również tytuł doktora honoris causa na-
dany przez senat Politechniki Rzeszowskiej im. 
I. Łukasiewicza.

Podczas uroczystości Tadeusz Ferenc za-
pewniał mieszkańców, że Rzeszów pozostanie 
dla niego najważniejszy. – Tytuł przyjmuję 
z  wdzięcznością i  ogromnym wzruszeniem – 
powiedział. – Moim obowiązkiem jako urzęd-
nika było realizowanie tego, czego żądali rze-
szowianie. Z  dumą przypomniał, że budżet 
miasta wzrósł w tym czasie ponad pięciokrotnie 
z 370 mln zł w roku 2001. Dziękował marszał-
kowi Ortylowi za wspólne inwestycje, jak choć-
by połączenie ulicy Podkarpackiej z trasą szyb-
kiego ruchu S19. Dziękował wszystkim, którzy 
pomagali mu rozwijać miasto, a przede wszyst-
kim rzeszowianom. – Zawsze starałem się, aby 
ludzie do Rzeszowa przyjeżdżali i chcieli tu za-
mieszkać – podkreślił dobitnie. Podziękowano 
mu znowu długimi owacjami na stojąco.

Tradycyjnie też na uroczystościach rocz-
nicowych lokacji Rzeszowa ogłaszane są wyniki 
wielkiego testu o  Rzeszowie, który organizuje 
oddział „Gazety Wyborczej” wespół z Uniwer-
sytetem Rzeszowskim i  BSH, wiodącym pro-
ducentem sprzętu gospodarstwa domowego 
w  Europie, kontynuatorem dawnego Zelmeru. 
Redaktor naczelna rzeszowskiej edycji gaze-
ty Magdalena Mach odniosła się z  podziwem 
do wiedzy laureatów tego swoistego konkursu 
o  naszym mieście. Wespół z  prezydentem Fi-
jołkiem wręczyła nagrody zwyciężczyni Joan-
nie Pasterczyk oraz Piotrowi Michalskiemu za 
drugie miejsce i  Maciejowi Piotrowskiemu za 

trzecią lokatę.
Wieńczyły tę galę pokazy gim-

nastyki artystycznej w  wykonaniu 
młodziutkiej kadry z Klubu Akroba-
tyki Stali Rzeszów – uczniów i absol-
wentów Zespołu Szkół Sportowych 
w  Rzeszowie. A  muzycznym akcen-
tem był koncert pianisty showmana 
Waldemara Malickiego z  udziałem 
wiolonczelistki i  dwojga śpiewaków 
operowych.

   Ryszard ZATORSKI 
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Prezydent Konrad Fijołek i przewodniczący Andrzej Dec oraz dyrektor Katarzyna 
Pawlak honorują Tadeusza Ferenca

Chociaż wcześniej, dobry Boże,
lecz to chyba przez sklerozę,
powiedziałem:
Państwo osprzęt ten mieć musi
pewny, szczelny, jak na Rusi,
by nam służył w światłych celach,
blisko być obywatela.

PS
Dyletanci niezniszczalni,
podobno niezatapialni,
knucia, dziwactw waszych graczy
społeczeństwo nie wybaczy!
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Edward Słupek

Nasz Sejm w  listopadzie 
2021 r. stosowną uchwa-

łą uczynił epokę romantyzmu 
polskiego patronem roku 
2022. Uczynił epokę buntow-
niczą swoim patronem. W ten 
bunt wpisało się wystawienie 

III części Dziadów Mickiewicza przez Maję Kle-
czewską w Teatrze im. J. Słowackiego w Krako-
wie w żeńskiej obsadzie, jako przejaw buntu fe-
ministycznego, niesprawiedliwości wobec kobiet. 
Warto będzie udać się do Krakowa na spektakl, 
który – jak recenzują – stanowi metaforę naszej 
społecznej rzeczywistości. W  przeszłości wy-
stawienie III części Dziadów było zapowiedzią 
zmian społecznych w naszym kraju, wieszczoną 
przez artystów i literatów. 

Bohater romantyczny to prymat pracy, 
poświęcenia dla społeczeństwa, a nie dla siebie, 
jednostki. Romantyk nie jedna się z  rzeczywi-
stością, to marzyciel o  lepszym świecie, nowo-
cześniejszym. Stąd moja zachęta do buntu na 
otaczającą nas rzeczywistość; tę bliską wokół 
nas, gdzie podważamy osiągnięcia epidemiolo-
gii, nie szczepiąc się. 

Buntujmy się na bieg spraw w mieście, gdzie 
nie tak dawno byliśmy przeciw byłemu prezy-
dentowi Ferencowi, lansującemu nam kandydata 

LUDZIE, BUNTUJCIE SIĘ!
Rok 2022 przyjął za swego patrona romantyzm polski

w wyborach na włodarza Rzeszowa ze skrajnego 
prawicowego ugrupowania, gdy tymczasem sam 
zawsze kojarzył się z lewicą i politycznie wszystko 
jej zawdzięcza. Teraz zaś rada miasta okrzykuje 
go Honorowym Obywatelem Rzeszowa. Mój 
bunt tym większy, że to przecież jego akolici po-
pierający go w czasie urzędowania. Upamiętnia-
nie wymaga dystansu i pewnej klasy. Poprawnie 
i  elegancko by było, gdyby taki zaszczyt nadała 
przyszła wybrana rada. Można by z  dystansem 
ocenić, czy Ferenc zasługuje na docenienie za 
okres swojego urzędowania. Ja uważam ten okres 
za niewykorzystany rozwojowo, mając na uwa-
dze dostęp do forsy unijnej, rozwój miast pol-
skich o podobnym potencjale. Podobało się nam 
zamiatanie, swoiste picowanie, ale zamiata się po 
wykonaniu poważnej budowy czy przebudowy. 
Nie dokonały się poważne zmiany w  zakresie 
komunikacji zbiorowej o  znaczeniu aglomera-
cyjnym, nie nakreślono planów rozwoju miasta 
wpisujących Rzeszów jako godną stolicę regionu. 
Niewiele się broni z epoki Ferenca oprócz budo-
wania jego pozycji ze słynnym honoris causa. To 
nie był rzeszowski bohater romantyczny. Notabe-
ne prawo kanoniczne w przypadku kanonizowa-
nia, budowania pamięci zakłada okres przecze-
kania minimum pięciu lat do upamiętniania. Za 
jakiś czas przyjdzie ocenić ten miniony okres. 

Nie jest moim bohaterem romantycznym 
poseł Tyszka popierany kiedyś u nas przez mój 

PSL na Podkarpaciu narzucony nam przez cen-
tralę PSL. Teraz wstydliwie wywinął się i prze-
szedł do zjednoczonej prawicy. 

Buntujmy się przeciwko złemu prawu, 
znamionującemu niesprawiedliwość społeczną, 
a nawet zacofanie wobec Europy. 

Bunt należy podnosić przeciwko przewle-
kłości sądów, gdzie procesy w  banalnych spra-
wach ciągną się – jak w znanym mi przypadku 
– 12 lat. Buntujmy się na paraliż naszych wy-
działów ksiąg wieczystych w  sądach, przez co 
nabywcy mieszkań muszą płacić wyższe odsetki 
do banków. Cóż możemy zrobić, aby na banalną 
czynność sądu nie czekać w Rzeszowie rok?

Został tylko bunt społeczny jako zorgani-
zowana forma przeciwko niesprawności orga-
nów państwa. Władza stworzyła nam patrona 
buntownika, nie zdając sobie z tego sprawy. 

Buntujmy się na złą politykę zagraniczną 
państwa albo jej nawet brak. Miast być liderem 
na europejskiej scenie politycznej po brexicie 
Anglii, staliśmy się nieporozumieniem Europy. 

Buntujmy się przeciwko zacofanej szkole 
i  szkolnictwu narzucanemu przez nawiedzoną 
władzę. 

Romantyk bohater buntuje się przeciwko 
niesprawiedliwości. Wprawdzie bywa niespeł-
niony społecznie, ale poprzez samo dążenie do 
obalenia niesprawiedliwości, głupoty stał się od 
prawie dwustu lat marzycielskim bohaterem. 

Bohater romantyczny i epoka romantycz-
na – wspaniałym wzorcem na obalenie wszyst-
kiego co wredne. Buntujmy się więc!

   Edward SŁUPEK

Prawie trzyhektarowy park przy ul. Wie-
niawskiego na osiedlu Zalesie w Rzeszowie 

przejdzie w  tym roku rewitalizację. Prace po-
winny rozpocząć się na przełomie zimy i wio-
sny. Posadzone zostaną m.in. lipy, klony, jesiony 
oraz jaśminowce, forsycje, lilaki i kaliny koralo-
we. Wybudowane zostaną także nowe aleje spa-
cerowe, powstanie ogrodzenie, którego część 
będzie odtworzona według zaleceń konserwa-
tora zabytków. Istniejący 
plac zabaw zostanie wypo-
sażony w  nowe elementy, 
wybudowane zostanie tak-
że oświetlenie. 

– Rewitalizacja par-
ku przy ul. Wieniawskiego 
wpisuje się w politykę, którą 
chcę prowadzić w  mieście. 
Zgodnie z nią w Rzeszowie 
będzie przybywać terenów 
zielonych. W ubiegłym roku 
wykonane zostały nowe 
parki kieszonkowe w  rejo-
nie ulic Króla Augusta oraz 
Sanockiej i Ustrzyckiej, po-
sadzone zostały setki drzew 
i  krzewów. W  tym roku 
w  planach mamy jeszcze 
więcej zielonych działań. 
Wśród nich, oprócz rewi-

PRZYBĘDZIE DRZEW I KRZEWÓW
W osiedlach Zalesie i Miłocin

talizacji parku na osiedlu Zalesie, znalazły się 
m.in. parki kieszonkowe w rejonie ulic Starzyń-
skiego i Brydaka oraz przy al. Sikorskiego i ul. 
Kurpiowskiej, kolejne prace dotyczyć będą two-
rzenia parku w rejonie szkoły przy ul. Błogosła-
wionej Karoliny i  wielu innych zadań – mówi 
Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. 

Więcej zieleni przybędzie także na osiedlu 
Miłocin. Miasto kupiło teren, o który starał się 

deweloper. Powstaną tam urządzenia rekre-
acyjne i  boisko sportowe. Pierwsze inwestycje 
zaplanowano już na ten rok. – To jest kolejny 
krok w  kierunku zwiększania terenów zielo-
nych w  mieście. Cieszę się, że udało nam się 
kupić tę działkę, bo mieszkańcom osiedla bar-
dzo zależało, aby pozostała miejscem spotkań 
i  osiedlowych pikników – mówi prezydent Fi-
jołek. 

Ponad półhektarowa 
działka, którą kupiło miasto, 
położona jest u  zbiegu ulic 
Myśliwskiej i  św. Huberta. 
Przez lata funkcjonował tu 
plac zabaw i boisko sportowe, 
organizowano tu także pikni-
ki dla mieszkańców. – Skorzy-
staliśmy z  prawa pierwokupu 
i  teraz funkcje rekreacyjno-
-sportowe mogą być tutaj 
zrealizowane. Dokładny plan 
zagospodarowania tego terenu 
zostanie przygotowany wspól-
nie z  mieszkańcami osiedla 
Miłocin – zapewniła Jolanta 
Kaźmierczak, wiceprezydent 
Rzeszowa.

   Piotr BIERNACKI Przewodniczący Rady Osiedla Miłocin Zbigniew Micał, wiceprezydent Jolanta Kaźmierczak i pre-
zydent Rzeszowa Konrad Fijołek
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Małgorzata Prokop

Prezydent Rzeszowa 
Konrad Fijołek nie kry-

je satysfakcji, że jego po-
mysł zgłoszony w  2016 roku 
w  ramach Rzeszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, 
dotyczący wzbogacenia tra-

sy podziemnej pod Rynkiem o  innowacyjne 
atrakcje dla zwiedzających, pod jego rządami 
został sfinalizowany. Mógł zatem oficjalnie 
po zakończeniu remontu Podziemnej Trasy 
Turystycznej otworzyć interaktywną insty-
tucję kultury pod nowym mianem jako Rze-
szowskie Piwnice. Na stronie internetowej  
www.rzeszowskiepiwnice.pl możemy teraz 
wirtualnie zwiedzać i poznawać m.in. historię 
miasta oraz uzyskiwać wiadomości o  wyda-
rzeniach, które tamże się dzieją.

RZESZOWSKIE PIWNICE
Interaktywna instytucja kultury w nowej odsłonie

cji uruchomiono 2 stanowiska z wirtualną rze-
czywistością, zlokalizowane w strefie wejścio-
wej. Emisja treści w formie nagrań umożliwia 
dostęp do zwiedzania dla osób niewidzących 
lub słabowidzących, a  napisy na ekranach 
umożliwią dostęp osobom głuchoniemym. 
Ponadto przewidziano możliwość fizyczne-
go zwiedzania dla osób głuchoniemych, nie-
widzących i  słabowidzących w  towarzystwie 
opiekuna.

Z  informacji pomieszczonych na wspo-
mnianej stronie internetowej możemy się do-
wiedzieć, że w  średniowiecznym Rzeszowie, 
lokowanym na prawie magdeburskim w  1354 
roku przez króla Kazimierza Wielkiego, kwitły 
handel i rzemiosło. A krzyżujące się tutaj szlaki 
handlowe i liczne przywileje królewskie sprzyja-
ły rozwojowi miasta. I to właśnie udostępnione 
do zwiedzania piwnice były takimi magazyna-
mi handlowymi. Budowano je pod kamienica-
mi, placem rynkowym, a także pod przyległymi 
ulicami. Stworzyły one nieregularną sieć komór 
i  korytarzy na różnych głębokościach, docho-
dzących nawet do dziesięciu metrów. W czasach 
wojen, najazdów tatarskich i kataklizmów piw-
nice były schronieniem dla mieszkańców mia-
sta, zaś korytarze, które prowadziły do studni 
na Rynku, umożliwiały dostęp do wody. Ko-
mory ulokowane najpłycej są pozostałościami  
średniowiecznego domu mieszkalnego, w  któ-
rym zachowały się relikty ceglanego sklepienia 
krzyżowo-żebrowego, kamienny portal, ka-
mienne okno oraz część oryginalnej posadzki. 
Jest to najstarsza zachowana część miasta.

W  nowej odsłonie od początku tego 
roku Rzeszowskie Piwnice funkcjonują jako 
interaktywna instytucja kultury działająca 
w  strukturach Estrady Rzeszowskiej, łącząca 
aspekty historyczne z  nowoczesnymi techni-
kami oraz metodami ukazywania wielowąt-
kowej historii Rzeszowa w  szerszej niż dotąd 
perspektywie. 

   Małgorzata PROKOP

Prezydent Konrad Fijołek otwiera Rzeszowskie Piwnice
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Droga, która połączy al. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego z  ul. Lwowską, będzie 

dużą i ważną inwestycją. W przyszłości odciąży 
ul. Lwowską i lepiej skomunikuje szybo rozwi-
jające się tereny osiedli Pobitno i Wilkowyja – 
mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa 
25  stycznia br. radni, na wniosek prezydenta 
Konrada Fijołka, zarezerwowali w budżecie nie-
co ponad 2 mln zł na budowę pierwszego odcin-
ka nowej, ważnej drogi na północy miasta. Za te 
pieniądze w tym roku powstanie skrzyżowanie 
nowej drogi z al. Żołnierzy I Armii Wojska Pol-
skiego oraz odcinek trasy o długości około 200 
metrów. Przetarg na wybór wykonawcy tej in-
westycji powinien zostać ogłoszony niebawem. 
– Ten odcinek drogi zapewni lepsze skomuni-
kowanie strefy biznesowo-produkcyjnej, która 
rozwija się w sąsiedztwie al. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego. Właściciele firm tam działa-
jących deklarują, że sami sfinansują rozbudowę 

WAŻNE INWESTYCJE
Nowe projekty drogowe

dróg na terenie strefy, jeśli miasto doprowadzi 
do niej swoją drogę. Będzie to świetny przykład 
dobrego montażu środków publicznych i  pry-
watnych, który wpłynie na rozwój tej strefy – 
mówi Konrad Fijołek. 

W  tym roku, oprócz budowy pierwszego 
odcinka, miasto będzie chciało rozpocząć pro-
jektowanie drugiego odcinka trasy o  długości 
około kilometra. Dokumentacja ma być gotowa 
w 2023 roku. Droga, która połączy al. Żołnierzy 
I Armii Wojska Polskiego z ul. Lwowską, będzie 
miała około 2,5 km długości. Inwestycja będzie 
realizowana w trzech etapach.

– Także budowa bezkolizyjnych przepraw 
przez tory kolejowe jest jednym z moich inwe-
stycyjnych priorytetów. Dlatego zdecydowa-
łem się przyspieszyć prace nad kolejnym takim 
przejazdem w ciągu ulicy Langiewicza – mówi 
Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przetarg na dokumentację budowy wia-
duktu, który połączy ul. Wyspiańskiego z  ul. 

Hoffmanowej już trwa. Jest to ważne dla komu-
nikacji zadanie. Ten wiadukt połączy centrum 
z zachodnią, mocno rozbudowującą się częścią 
Rzeszowa, omijając tory kolejowe, po których 
kursują pociągi w  kierunku Jasła. Częstotli-
wość przejazdu pociągów będzie się zwiększała 
w  związku z  uruchamianiem kolejnych połą-
czeń Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. – 
Nie chcę, aby wiadukt łączący ulicę Wyspiań-
skiego z Hoffmanowej był jedynym nowym tego 
typu nowe połączeniem. Dlatego postanowiłem 
przyspieszyć prace nad drugim – tym właśnie 
w ciągu ulicy Langiewicza. Początkowy plan był 
taki, aby w tym roku powstała tylko koncepcja 
tej inwestycji. Na mój wniosek jednak w budże-
cie Rzeszowa zarezerwowane zostały dodatko-
we pieniądze – ponad 300 tys. zł, które powin-
ny wystarczyć na opracowanie dokumentacji 
projektowej tego zadania – mówi prezydent 
Konrad Fijołek. – Przetarg, w którym wybrany 
zostanie projektant budowy bezkolizyjnej prze-
prawy w ciągu ul. Langiewicza, zostanie ogło-
szony prawdopodobnie jeszcze w  lutym tego 
roku. Dokumentacja ma być gotowa w połowie 
2023 roku. 

  Zbigniew KRAIŃSKI

– Także i  osoby z  niepełnosprawnościa-
mi, a  w  szczególności z  niepełnosprawnością 
ruchową, poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich, będą mogły zwiedzać ekspozycję 
wirtualnie – objaśnia rzeczniczka prezydenta 
Marzena Kłeczek-Krawiec. – Do ich dyspozy-
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Krystyna Leśniak-Moczuk

Uniwersytet Rzeszowski 
jest partnerem między-

narodowego projektu realizo-
wanego w  Narodowym Uni-
wersytecie Medycznym im. I.J. 
Horbaczewskiego w Tarnopo-

lu w ramach programu „Elementy Natury: Życie 
w harmonii” Baltic University (Szwecja). Koor-
dynatorem ze strony ukraińskiej jest prof. dr hab. 
n. med. Larysa Fedoniuk, kierownik Zakładu 
Biologii Medycznej w NUM w Tarnopolu, a ko-
ordynatorem ze strony polskiej dr hab. Krystyna 
Leśniak-Moczuk, prof. UR z Instytutu Nauk So-
cjologicznych.

Zdobywana przez studentów medycy-
ny wiedza ekologiczna jest w  ramach projektu 
przekazywana dzieciom w  wieku przedszkol-
nym, dzieciom i  młodzieży w  wieku szkolnym 
w  Tarnopolu. Studenci I  roku Wydziału Lekar-
skiego NUM: Jarosław Bilyk, Sofia Chorniy, Ar-
sen Dmytryshyn i Sofia Homonets przygotowali 
i  przeprowadzili od października do grudnia 
2021 r. szereg ciekawych zajęć edukacyjnych dla 
uczniów szkół średnich w  Tarnopolu. Studenci 
prezentowali elementy przyrody w postaci cieka-

wych i  wymownych prezentacji „Magia Ziemi”, 
„Ognisty wróg, Ogień-wróg”, „Kto potrzebuje 
powietrza?”, „Woda to życie”. Transfer wiedzy 

MYŚLENIE EKOLOGICZNE
Cztery elementy natury – harmonia w życiu codziennym

i umiejętności pomoże poprawić myślenie eko-
logiczne poprzez współpracę z  młodym poko-
leniem znajdującym się na różnych poziomach 
świadomości. 

Dalsza re-
alizacja projektu 
obejmuje m.in. or-
ganizację pikniku 
naukowego, eko- 
quizu „Ratuj pla-
netę”, a  także kon-
ferencję naukowo-
-praktyczną dla stu-
dentów i  młodych 
naukowców we 
współpracy z  Uni-
wersytetem Rze-
szowskim. Instytut 
Nauk Socjologicz-
nych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego przeprowadzi konkurs w przed-
szkolach i  szkołach wszystkich typów w  woje-
wództwie podkarpackim, którego celem jest 
kształtowanie u dzieci i młodzieży wiedzy o od-
powiedzialnym stosunku do środowiska i zagro-
żeń, jakie niosą ze sobą składniki biosfery, czyli 
cztery elementy przyrody: ziemia, woda, powie-

trze i  ogień. Na konkurs nale-
ży nadsyłać prace ilustrujące 
sposoby zapobiegania klęskom 
żywiołowym, skutki nieprze-
strzegania ochrony przyrody, 
a  także stosunek człowieka do 
środowiska naturalnego w życiu 
codziennym, widziany oczyma 
dzieci i młodzieży w ich środo-
wisku rówieśniczym, w miejscu 
zamieszkania.

Proponowane są nastę-
pujące formy prac twórczych: 
pisemne (eseje, opowiadania, 

sprawozdania, wiersze), plastyczne (rysunki, 
obrazy, zdjęcia, komiksy, modele kartonowe), 
muzyczne (piosenki, tańce), teatralne (skecze, 

teatrzyki, monodramy), digitalne (strony inter-
netowe, fanpage i  posty na Facebooku, blogi, 
prezentacje multimedialne), spoty filmowe, wy-
wiady. Jury przy ocenie prac będzie kierować 
się kryteriami: koncepcja, kreatywność, tech-
nika i  sposób wykonania prac. Na zakończenie 
projektu odbędzie się gala laureatów konkursu 
połączona z wystawą i prezentacją prac konkur-

sowych, wręczeniem dyplomów dla laureatów, fi-
nalistów, uczestników konkursu, ich nauczycieli 
i opiekunów artystycznych oraz nagród dla auto-
rów najlepszych prac konkursowych.

Podczas stażu naukowego prof. Ivanny 
Bakuszewicz z  Tarnopola w  Instytucie Nauk 
Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w październiku 2021 r. odbyły się w ramach 
projektu pilotażowe spotkania z uczniami IX Li-
ceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie inicjują-
ce konkurs. Natomiast studenci z kierunku praca 
socjalna UR wysłuchali wykładu na temat funk-
cjonowania przedsiębiorstw w  kontekście ra-
cjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych 
i społecznych w powiązaniu z celami ekonomicz-
nymi, jako warunku rozwoju zrównoważonego.

Podejmowane w  projekcie działania edu-
kacyjne szerzą wśród młodego pokolenia wiedzę 
naukową o  przyrodzie, jej zasobach i  zagroże-
niach, niosą właściwy stosunek do zasobów śro-
dowiska naturalnego i promują kierunki uniwer-
syteckie.

   Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK, 
Jarosław BILYK, Larysa FEDONIUK

Tarnopol. Wiedza ekologiczna jest przekazywana dzieciom i młodzieży

W  IX  LO w Rzeszowie
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Bogusław Kobisz

Przypomnę, że w  Polsce 
około 20 lat temu zaczął 

się na dobre rozwijać rynek 
deweloperski. Po kilku latach 
samowolki deweloperskiej 
rząd zorientował się, że na-

bywcom lokali należy udzielić jakiejś ochrony 
prawnej, gdyż w wielu przypadkach dewelope-
rzy przyjmowali pieniądze i  znikali albo ogła-
szali upadłość, pozostawiając swoich klientów 
bez obiecanych mieszkań, często z  „dziurą 
w ziemi”, a czasami z budynkiem, ale obciążo-
nym ogromnymi długami. Aby uchronić klien-
tów przed tego typu zdarzeniami, uchwalono 

CZYTAJMY UMOWY DEWELOPERSKIE
Klauzul zakazanych jest kilkaset

w dniu 16 września 2011 roku ustawę o ochro-
nie praw nabywcy lokalu lub domu jednoro-
dzinnego. Ustawa ta określiła: zasady zawiera-
nia umów, obowiązki stron przedkontraktowe, 
treść umowy, zasady postępowania w przypad-
ku upadłości dewelopera i gwarantowała ochro-
nę wpłat dokonywanych przez nabywcę. Na de-
weloperów nałożono obowiązek sporządzania 
prospektów informacyjnych według ustalonego 
wzoru, zakładanie rachunków powierniczych 
na ich koszt i  kilka innych obowiązków. Nie 
będę szczegółowo analizował przepisów tej 
ustawy, bo nie jest to celem mojej wypowiedzi. 

Nabywcy lokali korzystali do kwietnia 
2016 roku z  ochrony przewidzianej w  ustawie 
o  ochronie konkurencji i  konsumentów. Po-

stanowienia umowne, uznane prawomocnym 
wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów za niedozwolone, od momentu wpisa-
nia ich do rejestru klauzul niedozwolonych nie 
mogły być stosowane w obrocie z konsumenta-
mi. Nabywcy lokali mogli, powołując się na te 
klauzule, domagać się uznania niekorzystnych 
dla nich zapisów w umowie za nieważne. Obec-
nie do tego rejestru klauzule niedozwolone wpi-
suje również prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów. UOKiK przeprowadza 
z  własnej inicjatywy oraz na wniosek przed-
siębiorców i  konsumentów systematycznie 
kontrole stosowanych wzorców umów w wielu 
branżach, w tym deweloperskiej. Należy pamię-
tać, że w świetle prawa niewiążące są klauzule 
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nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, 
jeśli określają jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naru-
szają jego interesy (nie dotyczy to ceny lub wy-
nagrodzenia, gdy są sformułowane jednoznacz-
nie). Użycie w umowie klauzuli niedozwolonej 
(abuzywnej) nie czyni całej umowy nieważ-
ną, umowa jest nieważna jedynie w  tej części, 
w której użyto zapis nieważny. 

Niedozwolone są np. zapisy, które wyklu-
czają możliwość odstąpienia od umowy, przewi-
dują rażąco wygórowane kary za odstąpienie od 
umowy, narzucają sąd do rozpatrywania spo-
rów, wyłączają lub ograniczają odpowiedzial-
ność przedsiębiorcy za nienależyte wykonanie 
umowy, przyznają przedsiębiorcy wyłączne 
prawo do dokonywania wiążącej interpretacji 
umowy. Nie można nabywcy lokalu ograniczyć 

w  umowie możliwości wyboru kancelarii no-
tarialnej sporządzającej kontrakt. Deweloper 
nie może w  umowie zastrzec sobie prawo do 
umieszczania na budynkach jakichkolwiek re-
klam oraz do uzyskiwania z takiej działalności 
przychodów. Deweloper nie może wymuszać 
na nabywcy jakiejkolwiek zgody na przyszłość, 
tego typu, że wyraża on nieodwołalną i bezter-
minową zgodę na funkcjonowanie w budynku 
restauracji, sklepu monopolowego, dyskoteki, 
umieszczania anten i urządzeń nadawczych itp. 
Klauzul zakazanych jest kilkaset, więc nie spo-
sób ich wszystkich omówić w ramach tej krót-
kiej wypowiedzi.

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsię-
biorcę karę pieniężną w wysokości nie większej 
niż 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obroto-
wym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 

przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie stosował 
we wzorcach umów klauzule niedozwolone lub 
stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów. Obrót oblicza się jako sumę przy-
chodów wskazanych w rachunku zysków i strat, 
a  jeżeli nie jest on prowadzony, to w  rocznym 
sprawozdaniu finansowym równoważnym do ra-
chunku zysków i strat sporządzanym na podsta-
wie przepisów o rachunkowości lub w innym do-
kumencie podsumowującym przychody w roku 
obrotowym, w tym w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu. W takim przypadku okres przedawnie-
nia karania wynosi 3 lata od ostatniego przypad-
ku zastosowania niedozwolonej klauzuli.

   Bogusław KOBISZ, 
prawnik

Po sławnym sylwestrze w  1944/45 roku – 
o  czym pisałem niedawno w  grudniowym 

wydaniu naszego miesięcznika – Tadeusz Janik, 
artysta rzeźbiarz, właściciel zakładu kamieniar-
skiego, musiał wyjechać z Rzeszowa. A powo-
dem było, jak mu się wydawało, że miał być 

PO SŁAWNYM SYLWESTRZE
Tadeusz Norbert Janik i BOS

obserwowany przez pracowników Urzędu Bez-
pieczeństwa za swoją działalność okupacyjną. 

Wyjechał do Warszawy i  zgłosił się do 
Biura Odbudowy Stolicy, gdzie wraz z  Ksawe-
rym Dunikowskim ozdabiali swoimi socreali-
stycznymi rzeźbami MDM, Mirów, Mokotów 

i  inne dzielnice Warszawy. Mieszkańcy stolicy 
inaczej tłumaczyli ten skrót BOS: Boże Odbu-
duj Stolicę! I tak po tym pobycie w Warszawie 
otrzymał dyplom Budowniczego Warszawy 
i powrócił do Rzeszowa. 

Jak się w końcu okazało przed wyjazdem, 
czyli ucieczką do Warszawy, Janik był obserwo-
wany przez pracowników Izby Skarbowej, a nie 
przez UB.

   Ryszard LECHFOROWICZ

Janusz Grochala

Śledzę przez całe życie 
wydarzenia w  Polsce 

i  w  Austrii. Wychowywałem 
się i  kształciłem w  Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
Byłem młody, zdrowy i  za-
dowolony z życia. W krajach 

zwanych dawniej „demoludami”, gdzie miałem 
możliwość wyjeżdżać, żyło się podobnie jak 
w Polsce. Na zachód nie wyjeżdżałem, nie zna-
łem innego ustroju, nie interesowałem się zbyt-
nio polityką, nie miałem więc wielu powodów 
do narzekań. Po latach socjalistycznego wycho-
wania trafiłem na zachód, gdzie wszyscy gonili 
za pieniądzem. Gdy zacząłem częściej przyjeż-
dżać do Polski, to kraj był już po przemianach 
ustrojowych, była to już Rzeczpospolita Polska. 

Dziś dźwigam dość spory bagaż doświad-
czeń życiowych, wśród znajomych postrzegany 
jestem jako kosmopolita. Przyglądam się świa-
tu z dużą uwagą i  to co widzę, zasmuca mnie. 
Nie wiem, czy potrafię dokładnie wyjaśnić, co 
mnie martwi, ale się postaram. Martwi mnie 
to, że przy pomocy mediów, głównie Internetu, 
władzę starają się przejąć i przejmują populiści, 
krzykacze, awanturnicy i karierowicze. Nieste-
ty nie omija to także Polski, gdzie dodatkowo 
bardzo duży wpływ na politykę państwa ma 
Kościół. Martwi mnie to, że władzę w  Polsce 
sprawują niekompetentni ludzie, zachowujący 
się tak, jakby nie mieli rozeznania w  rzeczy-
wistości i  nie potrafili obiektywnie oceniać 

POLAK – AUSTRIAK – EUROPEJCZYK
Wyjechałem z PRL, wracam do RP

sytuacji. Martwi mnie to, że władza sprawowa-
na jest w sposób autokratyczny, że ludzie z nią 
związani są zamieszani w różne afery. 

Nigdy nie przypuszczałem, że Polska skłó-
ci się z Ameryką, Izraelem, Czechami, Niemca-
mi, Francją itp. W  Austrii, gdyby ujawniono 
takie sprawy jak w  Polsce, o  których trąbią 
media na całym świecie, to rządzący podaliby 
się honorowo do dymisji. W  Austrii nikomu 
nie przyszłoby na myśl, żeby likwidować TVN 
tak, jak to próbowano zrobić w Polsce. Austria 
nie jest ideałem, nie ominęły jej też te świato-
we trendy, o  których wcześniej wspomniałem. 
Od czasów wojny w  Austrii dominującą rolę 
w  rządzeniu odgrywała Partia Socjalistyczna, 
dopiero w 2016 roku władzę przejęło Stronnic-
two Ludowe. Zaczęła się karuzela w rządzie od 
tzw. afery Ibiza (2019 rok na wyspie Ibiza jakaś 
pani podająca się za rzekomą krewną rosyjskie-
go oligarchy załatwiała nielegalne, korupcyjne 
interesy szkodzące Austrii, w czasie zakrapianej 
libacji nagranej i odtworzonej w TV), w wyniku 
czego wicekanclerz Heinz-Cristian Strache po-
dał się do dymisji, a zaraz po tym ustąpił cały 
rząd OVP/FPO. Prezydent Austrii powołał rząd 
specjalistów. Nowy kanclerz Alexander Chal-
lenger (minister spraw zagranicznych) pełnił 
funkcję niecałe dwa miesiące, a po nim funkcję 
kanclerza przejął Karl Nehammer. 

Ciągłe zmiany w  rządzie, widmo wojny 
w Europie i pandemia (obowiązkowe szczepienia, 
kary za brak szczepień i nieprzestrzeganie prze-
pisów sanitarnych wynoszą od 800 do 3600 E), 
negatywnie wpływają na nastroje Austriaków. 

Dla mnie nie jest ważne, kto rządzi, ważne jest 
to, żeby rządził uczciwie, dobrze, żeby dbał o po-
trzeby wszystkich ludzi i o ich szczęście. Martwi 
mnie to, że kobiety w Polsce boją się rodzić i że 
muszą nadal walczyć o swoje prawa. Martwię się 
tym, że tworzone są jakieś strefy wolne od LGBT, 
martwi mnie kryzys energetyczny, katastrofa 
klimatyczna, wizja wojny tuż przy granicy kraju 
i wydarzenia na granicy z Białorusią.

Pamiętam, jak chcieliśmy wejść do Unii 
i  to, jak wyglądała Polska przed wejściem do 
Unii. Teraz, gdy w  tej europejskiej wspólnocie 
jesteśmy, rządzący podważają wspólne ustalenia 
i  nie respektują podpisanych traktatów. Kilku 
polityków w ramach wewnętrznej walki o wła-
dzę jest skłonnych, wbrew woli i  oczekiwaniu 
większości Polaków, z tej Unii nas wyprowadzić. 
Myślałem, że na starość wrócę do Polski i spędzę 
resztę życia tu, gdzie się urodziłem i wykształci-
łem. Było to, i chyba jeszcze jest, moim marze-
niem, tyle tylko, że gdy tak przyglądam się ro-
snącej drożyźnie, sytuacji gospodarczej, proble-
mom w służbie zdrowia, ludziom podzielonym 
na dwa wrogie obozy, to zadaję sobie pytanie, 
czy powrót w  tym czasie to najlepszy pomysł? 
Z jednej strony ciągnie mnie do kraju, a z dru-
giej strony boję się. Zdaję sobie sprawę, że z mo-
imi odczuciami i oceną wielu czytelników może 
się nie zgadzać, że ocena ta jest subiektywna. 
Uszanuję każdą inną i gotów jestem do dyskusji. 
Przyznaję jednak, że nie taką Polskę spodziewa-
łem się zastać w 2022 roku.

   Janusz GROCHALA
z Wiednia
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Janusz Pokrywka

Są ludzie, którym zawdzię-
czamy wiele. Są ludzie, 

którzy swoim życiem wzbo-
gacają nas i  pozostawiają 
w nas swój ślad. Do nich na-
leżałeś Ty, Ryśku.

Byłeś nie tylko znako-
mitym aktorem, ale także wspaniałym Kolegą, 
a dla wielu z nas Przyjacielem. Twojej pomocy 
– nie tylko zawodowej – zawsze chętnie okazy-
wanej doświadczaliśmy wielokrotnie.

Byłeś dobrym człowiekiem!

BYŁEŚ DOBRYM CZŁOWIEKIEM
Marzenia ciągle biegły przed Tobą

Ryszard Szetela był znakomitym 
aktorem i  osobą o  wielkich zdol-

nościach organizowania pracy ar-
tystycznej, czego dowiódł między 
innymi, gdy w  latach 1981–1984 był 
dyrektorem i kierownikiem artystycz-
nym Teatru Lalki i  Aktora Kacperek 
(obecny Teatr Maska). Dla ludzi ko-
chających teatr jest on legendą w gro-
nie tych, z którymi kojarzy się początki 
i  późniejsze wielkie wydarzenia tego 
teatru oraz jego sukcesy krajowe i za-
graniczne. Był zarazem wspaniałym 
pedagogiem i  moderatorem, wielu 
osobom pomagał w  karierze scenicz-
nej. Prawie do ostatnich lat życia z ko-
rzyścią dla wielbicieli Melpomeny po-
jawiał się w różnych rolach aktorskich 
Sceny Propozycji, znakomitego teatru 
Janusza Pokrywki. Z nieustannie jak-
by młodzieńczą witalnością, zawsze 
perfekcyjnie przygotowany do roli, 
hojny w uznaniu dla zasług artystycznych kole-
gów i skromny wobec własnych osiągnięć.

Tak trudno pisać w czasie przeszłym o na-
szym przyjacielu, który gościł na tych łamach 
jako bohater swych scenicznych osiągnięć, ale 
i  skrzętny kronikarz, zwłaszcza tradycji zwią-
zanych z teatrem, w którym pracował 34 lata od 
początku grudnia 1959 r. i któremu oddał serce 
na zawsze. Także na emeryturze bywał na pre-
mierach już wtedy Teatru Maska, radował się 
z sukcesów młodszych kolegów. A zaczynał ak-
torskie kroki jeszcze w  Towarzystwie Teatral-
nym Rybałci. 

Jolanta Nord, aktorka związana z Kacper-
kiem i  Sceną Propozycji, podkreśla, że „Rysiek 
był przede wszystkim dobrym człowiekiem 
i  przyjacielem, na którym zawsze można było 
polegać. Przenosił to na scenę – był partnerem. 
A to chyba najważniejsza cecha człowieka. Miał 
dobrą dykcję, wspaniale interpretował, zawsze 
był przygotowany do roli, każda z  nich to była 
perełka. W  Kacperku, ale i  potem graliśmy ra-
zem w wielu sztukach, także w niezapomnianej 
Spowiedzi w drewnie”. 

CIEKAWE, TWÓRCZE ŻYCIE
Znany z dziesiątek znakomitych kreacji

Miał 83 lata, gdy żegnaliśmy go 12 stycz-
nia 2022 roku na cmentarzu na Pobitnem (zmarł 
3 stycznia). 

W  Towarzystwie Kultury Teatralnej w  li-
stopadzie 2012 roku święciliśmy jego wspaniały 
benefis 55-lecia pracy artystycznej publicznie na 
scenie Maski i  niedługo potem, bo 17 grudnia, 
Spowiedzią w  drewnie w  klubie Turkus Woje-
wódzkiego Domu Kultury rozpoczął działalność 
Teatr Małych Form TKT i WDK. To była wyma-
rzona przez Ryszarda inscenizacja według sce-
nariusza Jana Wilkowskiego, wybitnego twór-
cy polskiej sceny animacji. Wyreżyserował to 
przedstawienie i wystąpił w roli głównej – Jaśka. 
A trzy lata później pod jego wodzą ten teatr z ową 

Spowiedzią w drewnie odwiedził szereg małych 
miejscowości w regionie w ramach projektu TKT 
„W kręgu sceny”, który sfinansował wojewódzki 
samorząd. Byli tam, gdzie nigdy teatr nie docie-
rał, i nie tylko pokazywali ten spektakl, ale spo-

tykali się potem z widzami i eduka-
cyjnie dyskutowali o sztuce, dzielili 
się z  dziećmi i  młodzieżą przywie-
zionymi pamiątkami i gadżetami.

Jeszcze niedawno, bo 13 stycz-
nia 2020 roku, prapremierową od-
słonę miał spektakl Muzyka kładzie 
się w ciszy teraz uniwersyteckiej Sce-
ny Propozycji prof. Pokrywki, który 
reżyserował Ryszard Szetela. 

Przypominam ten maleń-
ki wycinek z  działalności Ryszar-
da, który w  swym artystycznym 
wcieleniu grał przecież w  ponad 
130 spektaklach, był wielokrotnie 
nagradzany i  wyróżniany za arty-
styczne osiągnięcia. Będzie się nam 
ciągle przypominał jego niski, bar-
dzo wyrazisty głos, ciepłe spojrze-
nie, zawsze dobre rady, przyjazne 
spotkania, także i te, na które spra-
szał przyjaciół do swego domu i do 

niepowtarzalnego ogrodu. Tam też można było 
godzinami przeżywać jego opowieści ilustrowa-
ne zdjęciami, ale już nie zdążył wszystkiego, co 
planował, zapisać piórem. 

Swym dorobkiem mógłby podzielić się 
z  wieloma osobami. Bo miał ciekawe, twórcze 
życie. Metrykalnie odnotowano, że urodził się 
3 grudnia 1938 roku w Rzeszowie, ale w rzeczy-
wistości stało się to w jedynym wówczas w regio-
nie wojskowym szpitalu w  Przemyślu, bo jego 
ojciec był oficerem, ale natychmiast powrócił 
z  mamą do Rzeszowa i  tu wystawiono mu for-
malny dokument.

   Ryszard ZATORSKI 

Ileż to przygód przeżyliśmy razem w Te-
atrze Kacperek, Estradzie Rzeszowskiej, Mło-
dzieżowym Domu Kultury czy Scenie Propozy-
cji Uniwersytetu Rzeszowskiego?

Miałeś świadomość upływającego czasu, 
ale marzenia ciągle biegły przed Tobą. Znakiem 
tego może być ostatnie przez Ciebie wyreżyse-
rowane widowisko w naszym teatrze.

Oddalasz się teraz od nas i wchodzisz w li-
nię horyzontu, ale my Cię, Ryśku, dogonimy.

Dogonimy!

   Prof. UR, dr hab. Janusz POKRYWKA,
w imieniu Sceny Propozycji UR

Ryszard Szetela

Ryszard Szetela w „Spowiedzi w drewnie”

CARPATHIA FESTIVAL
Zgłoszenia do 14 lutego
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Anna Czenczek

Ruszył już nabór wnio-
sków do XVIII edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rze-
szów Carpathia Festival 2022”, który odbędzie 
się w dniach 12–14 sierpnia 2022 r. w Filharmo-
nii Podkarpackiej. Gorąco zapraszam wokali-
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Jan Belcik

Pod sam koniec 2021 roku 
ukazał się debiutanc-

ki tomik poetycki Elżbiety 
Bajer, zatytułowany strzy-
kawka viagra red bull obraza 
boska, zapisywany zgodnie 

OBRAZY (BOSKIE) 
Debiut książkowy Elżbiety Bajer

z  autorską koncepcją 
małą literą. Trzeba za-
znaczyć, że wspomniana pozycja, pomimo że 
nosi cechy debiutu, nie jest dziełem debiutanta 
w  dosłownym znaczeniu tego słowa. To wy-
nik niezwykłych doświadczeń osoby dojrza-
łej, która zetknęła się z  wieloma problemami 
i sporo przeżyła.

Tomik – podzielony na dwie części (za-
tytułowane Śladami Wiecha i  Teraz będzie 
człowiek) – jest uzupełniony na wewnętrznych 
stronach okładek aforyzmami stanowiący-
mi dopełnienie intelektualnych poszukiwań 
autorki. Trzeba przyznać, że swadą w  niektó-
rych partiach wierszy pierwszej części tomi-
ku Elżbieta Bajer dorównuje jej patronowi 
Wiechowi (Stefanowi Wiecheckiemu), pisarzo-
wi, satyrykowi i  niezwykłemu warszawskie-
mu felietoniście, posługującemu się gwarą. Bo 
i sama poetka przyznaje się do stołecznej gwary, 
chociaż wplata ją niezwykle rzadko w cykl swo-
ich utworów. W tych wierszach liczy się bardziej 

Aktor, świetny reżyser, dramatopisarz i  pu-
blicysta teatralny. Grał w  spektaklach 

Grzegorzewskiego i  Wajdy, filmach Zanussie-
go, Kieślowskiego i  Konwickiego. Jedyny Po-
lak, który był uczniem Petera Brooka, zaraz po 
ukończeniu krakowskiej Akademii Teatralnej 
i stażu w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotow-
skiego we Wrocławiu.

Pamiętamy go również z  innych filmów 
m.in. Wielki bieg, Dolina Issy, Rok spokojne-
go słońca, Mistrz i  Małgorzata, Stan posiada-
nia, Życie za życie, Lista Schindlera, Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 
Suplement czy Persona non grata.

ZMARŁ TADEUSZ BRADECKI
Zapamiętany z filmów Constans, Spirala i Amator

Pisał dobre dramaty, ale 
W  piaskownicy, Wzorzec dowodów 
metafizycznych czy Saragossa na 
motywach biografii Jana Potockie-
go i jego powieści Rękopis znalezio-
ny w Saragossie doceniano głównie 
za granicą. 

Reżyserował w  Polsce, ale też w  równej 
mierze w Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Bryta-
nii. Uczył sztuki aktorskiej i reżyserii w London 
Academy of Music and Dramatic Art. Dwukrot-
nie zdobywał Złotego Yoricka za prezentacje 
teatralne Szekspira, nagrody im. Leona Schille-
ra i  im. Konrada Swinarskiego oraz Polskiego 

Andrzej Grzywacz

W Wenecji zawsze od-
wiedzam gotycką 

bazylikę Santa Maria Glorio-
sa dei Frari zwaną skrótowo 
Frari. Kościół szczególny nie 
tylko z  racji grobowców we-
neckich dożów oraz kompozy-

tora Monteverdiego i malarza Tycjana. Znaczące 
miejsce zajmuje tu monumentalna marmurowa 
piramida z  sercem Antonia Canovy (ciało spo-
czywa w rodzinnym Possagno), najwybitniejsze-
go rzeźbiarza włoskiego neoklasycyzmu. Twórcy 
nagrobków papieży Klemensa XIII i  Klemensa 
XIV oraz siostry Napoleona – Pauline Bonapar-
te Borghese, jako Wenus Zwycięskiej. Również 

CANOVA Z ŁAŃCUTA
Alfred Potocki zostawił Amora

m.in. posągów Napoleona 
jako Marsa, Marsa i  Wenus, 
Amora i  Psyche, Perseusza 
z głową Meduzy. 

Kiedy po raz pierwszy 
w  roku 1979 odwiedziłem 
kościół Frari, usłyszałem, jak 
przewodnik informował gru-
pę turystów z Polski, że najlep-
sze dzieło Canovy jest w zam-
ku w  Łańcucie. To w  białym 
marmurze posąg Henryka 
Lubomirskiego jako Amora 
powstały w  Rzymie w  latach 1768–1788 na za-
mówienie Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, 
właścicielki łańcuckiego zamku. Posąg stanął 
w specjalnie zaprojektowanej sali przypominają-

stów i  grupy wokalne z  własnym repertuarem 
do składania zgłoszeń. Czekamy do 14 lutego 
2022 r. Szczegóły, jak zgłosić się na festiwal, 
zawarte są w  regulaminie dostępnym na stro-
nach internetowych www.carpathia.rzeszow.
pl i  www.csw.info.pl oraz www.facebook.pl/
carpathiafestival oraz www.facebook.pl/csw.
rzeszow.

Celem festiwalu Carpathia jest promocja 
utalentowanych młodych artystów oraz prezen-
tacja różnorodnej kultury muzycznej Europy 
i  świata. Główną nagrodą w  wydarzeniu jest 

cej antyczną świątynię. Ostat-
ni ordynat Łańcuta Alfred Po-
tocki, wywożąc w  1945 roku 
w  11 wagonach i  700 skrzy-
niach zamkowe skarby, widać 
zapomniał o Amorze, albo nie 
znalazł już dla niego miejsca. 
Dzięki temu posąg Henryka 
Lubomirskiego nadal zdobi 
zamkowe wnętrze.

Warto wybrać się do 
Łańcuta, chcąc odświeżyć 
w  pamięci rzeźbę Canovy. 
Dla tych, którym wystarczy 
poruszanie się w  świecie wir-
tualnym, ważna będzie infor-
macja, że w  Muzeum-Zamku 
1600 eksponatów poddano już 

digitalizacji, co pozwoli na obejrzenie wielu bez-
cennych dzieł na stronie internetowej.

   Andrzej GRZYWACZ
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Henryk Lubomirski jako Amor

m.in. promocja laureata w postaci współfinan-
sowania kosztów wydania płyty lub kosztów or-
ganizacji trasy koncertowej. Dla wielu młodych 
artystów udział w tym festiwalu to jeden z kro-
ków na drodze do wielkiego sukcesu. Dotych-
czasowymi laureatami festiwalu są: Kasia Moś, 
która reprezentowała Polskę podczas Eurowizji 
2017, zespół Pectus, Kasia Popowska, Sarsa, 
Marek Ztracený (zwycięzca czeskiego Słowika), 
Peter Cmorik (zwyciężczyni słowackiego Złote-
go Słowika). Wielu uczestników festiwalu wzię-
ło również udział w krajowych preselekcjach do 

Konkursu Piosenki Eurowizji i reprezentowało 
swoje kraje podczas tego wydarzenia, np. Se-
bastian Plewiński (Polska), Monika Linkyte 
(Litwa), Ewelina Saszenko (Litwa), Edi Ann 
(Polska), Nefer (Polska), Aiste Pilvelyte (Litwa), 
Nicki Goldstein (Izrael), Danica Muscat (Mal-
ta), Vlatko Łozanowski (Macedonia), Anna Cy-
zon (Polska), Neringa Siaudikyte (Litwa), Mar-
tin Fitch (Polska) i inni.

   Anna CZENCZEK,
dyrektor Rzeszów Carpathia Festival 

Ośrodka ITI za populary-
zację polskiej kultury te-
atralnej za granicą. 

Postacie, które grał 
na scenie i  w  filmach, 
wyróżniały prostota i szcze- 
rość w połączeniu z psycho-
logiczną głębią. Skupiały 
na sobie szczególną uwagę, 
szybko zyskując zaufanie 
i sympatię.

Bardzo żałuję, że oso- 
biście go nie znałem. Z racji wieku i odtwarzania 
postaci, z  którymi po części wtedy się 
utożsamiałem, był moim idolem. Ubył mi 
nieznany przyjaciel.

   Andrzej PIĄTEK

Tadeusz Bradecki z  Jerzym 
Stuhrem w filmie „Amator” Krzysz-
tofa Kieślowskiego
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Na rynku księgarskim znalazła się nowa 
książka znanego rzeszowskiego prozaika, 

Romana Madejowskiego. Jest to zbiór mikro-
opowieści zatytułowany Jeszcze inne opowiada-
nia wydany przez Podkarpacki Instytut Książki 
i Marketingu. Do tej pory Roman Madejowski 
znany był przede wszystkim z  powieści Niech 
żyje nam rezerwa, nagrodzonej w konkursie na 
debiut prozatorski zorganizowany przez wy-
dawnictwo Czytelnik (autor poruszył w nim te-
mat tabu koszar wojskowych). Z entuzjazmem 
wypowiadali się o  tej książ-
ce m.in. Marek Nowakowski 
w  dzienniku „Życie”, że to 
„majstersztyk literacki”, Piotr 
Bratkowski zaś w  „Gazecie 
Wyborczej” podkreślił to, że 
Madejowski „przełamał schemat 
pisania o wojsku”. Bohater szkicu 
jest też znany z tomu opowiadań 
Z krawężnika (2017), mocno osa-
dzonych w  realiach dojrzewania 
pokolenia lat 60. ubiegłego wie-
ku, ale i w scenerii miasta, które 
rozwija się szybciej, niż dorastają 
do tego postaci jego prozy. W  życiu zawodo-
wym Roman Madejowski zajmuje się dzienni-
karstwem.

Jego nowa książka zawiera 25 opowiastek 
o różnej objętości (na ogół są one dość krótkie), 
charakteryzujących się niezwykłą przenikli-
wością w  ocenie świata. Autor śmiało miesza 
realność ze światem fantazji, absurdu, ale także 
z elementami mitu i przypowieści. Bohaterowie 
tych opowiadań (oraz powiastek, opowiastek, 
mikroopowieści) to ludzie doświadczeni, któ-
rzy z  jakichś powodów znajdują się na rozdro-
żu. Świat odrealniony daje autorowi możliwość 
sięgania od groteski poprzez mityzację po fan-
tastykę, od absurdu poprzez ironię do czarnego 
humoru, które często pojawiają się w zaskaku-
jących ujęciach. Tak jest m.in. w  opowiadaniu 
Tarcza.

ROZPOZNAWALNY STYL
Oblicza prozatorskie Madejowskiego

Bardzo interesujący problem socjologicz-
ny przedstawia autor Krawężnika w  opowia-
daniu Dlaczego góralki nie golą nóg. Bohater 
opowiadania upodobał sobie góralki ze wzglę-
du na ich temperament, natomiast nigdy nie 
mógł uzyskać odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go nie usuwają one owłosienia z  nóg. Jak się 
okazuje, ten stan rzeczy dotyczy zarówno tych 
miejscowych, mieszkających w górach, jak i ich 
koleżanek, które wyprowadziły się do dużych 
miast i  pracują w  korporacjach. Rozwiązanie 

dylematu było trudne, ale za 
którymś razem się udaje go roz-
strzygnąć, gdy baca przejęty li-
tością nad kontuzjowanym nar-
ciarzem, upewniwszy się, że ten 
po wyjaśnieniu tajemnicy ożeni 
się z góralką, mówi: „To było tuż 
po pierwszej wojnie światowej. 
Dużo górali wyjechało wtedy za 
Ocean, do Ameryki. Mimo że 
kobiet wtedy raczej do Ameryki 
nie wysyłano, znalazła się jedna, 
co się na to zdobyła. Marcysia 
miała na imię, bardzo dorodna 

dziewucha, jak opowiadano. Mogą chłopy je-
chać, mogę i ja – mawiała. I choć mąż się upie-
rał, Marcysia na swoim postawiła.

Ze statku wysiadła w  Nowym Jorku i  od 
razu jej się dobrze wiodło. Co prawda nie wia-
domo, jak zarobiła te grube pieniądze, które po 
kilku latach do domu z powrotem przywiozła, 
ale mąż się domyślił, że musiał to być jakiś ku-
rewski sposób. A po czym poznał? Oczywiście 
po nogach. Kiedy wyjeżdżała, nogi miała jak 
wszystkie ówczesne góralskie kobiety, kiedy 
wróciła miała gładkie i  błyszczące – ani jed-
nego włoska aż po samą górę! […] Mąż wpadł 
w szał i kłonicą kobietę w łóżku leżącą na śmierć 
zadźgał. Historia poszła w lud i choć z czasem 
wielu o  niej zapomniało, to jednak góralskie 
matki swoim córkom ją do dzisiaj opowiadają 
ku przestrodze. A  że u  górali siła tradycji jest 

od wieków wielka, a i matki się jak Pana Boga 
słucha, to i nie dziwota, że dziewuchy są zestra-
chane. Hej!”.

O  alegorii możemy natomiast mówić 
w  przypadku opowiadania Ostatnia Wielka 
Zielona Ryba. Obrazuje ono to, że w  sytuacji, 
w  której silniejszy pożera słabszego, ten silny 
zawsze znajdzie jeszcze silniejszego, gdy zaś 
na placu boju zostają najsilniejsi, to prawdo-
podobnie wyczerpani padną w końcu wszyscy. 
A  ten ostatni czy też ostatnia Wielka Zielona 
Ryba może jedynie dumnie nucić pod nosem: 
„Wykończyłam je wszystkie, wykończyłam 
je wszystkie, wykończyłam je wszystkie…”. 
Zdajemy sobie sprawę z  tego, że to pyrruso-
we zwycięstwo odnosi się również do każdego 
z  nas. Za przykład mogą tu posłużyć chociaż-
by cienie współczesnej cywilizacji. Ciesząc się 
jej zdobyczami, bezustannie zatruwamy naszą 
planetę, co może doprowadzić nas do zagłady. 
W podobnym tonie osadzone jest opowiadanie 
Sens świata, w którym autor ze swadą prezentu-
je tzw. „apokryf Platoński”, a jego przesłanie za-
mieszczone jest w końcu dialogu: „– Czy świat 
ma sens?/ – Oczywiście. Świat ma swój głęboki, 
jedyny i  wielki, ale ukryty przed maluczkimi 
duchem sens./ – Jaki?/ – Że nie ma żadnego 
sensu”.

Tak jak opowiadania Z krawężnika są zapi-
sem doświadczenia inicjacji, portretem dzieciń-
stwa i dorastania, z niezwykłym u tego twórcy 
i  charakterystycznym, anegdotycznym poczu-
ciem humoru, tak proza z  najnowszego tomu 
przygotowuje nas na gorzki czas dojrzewania. 
Tylko ta gorycz również niekiedy śmieszy; wy-
daje się, że jest ona niepodrabialną cechą dzieła 
Romana Madejowskiego. Właściwość ta sytu-
uje się gdzieś pomiędzy hrabalowską rubasz-
nością a chłodną dozą ekscentryczności, ale też 
nonsensu czy purnonsensu w stylu Woody’ego 
Allena… Można powiedzieć, że autor dopraco-
wał się rozpoznawalnego stylu. Oszczędnego, 
precyzyjnego, świadczącego o  długoletnim 
terminowaniu w  sztuce pisarskiej. Jak w  tym 
tomie opowiadań zaskakujących, dojrzałych, 
ale przede wszystkim zawierających powiew 
świeżości.

   Jan BELCIK 
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żywa obecność świata w  elokwentnym słowie, 
świata, który przetrwał jeszcze w okruchach jej 
pamięci i napotkanych przez nią osób.

Wiersze Elżbiety Bajer są wynikiem za-
gadkowej koegzystencji światów realnych, na-
macalnych z żywiołem makro- i mikrokosmo-
su. Próbuje się poetka przebijać przez pewne 
matryce poetyckie, schematy skojarzeniowe. 
Chciałbym przywołać dla przykładu fragment 
wiersza imaginacje, w  którym podmiot lirycz-
ny gorzko wyznaje: „miłość to takie coś/ [gdy]/ 
bierze się kogoś/ jada ileś kolacji z kilkoma go-
dzinami seksu/ nawet bywa ślub/ to cała treść 
świętego Graala/ niewiele więcej”. A  puentuje 
to wszystko w taki sposób: „chyba że tych kilka 
zasmarkanych odrostów/ od niedługiego życia/ 
kochanych do udręki/ do lęku o  ich życie/ aż 
do śmierci”. Nie jest to radosne podsumowanie 
tego, co pozostaje po miłości. Odarcie ze złu-
dzeń, że nic nie trwa wiecznie, wszystko zajmu-
je tak naprawdę tylko chwilę, bo każda miłość, 
dojrzewając, pozbywa się ekspresji pierwszych 

oczarowań. Ale czy też owe „zasmarkane odro-
sty” – dzieci, nie są warte tych zachwytów? Albo 
czy w tej materii poza wiosennymi urzeczenia-
mi licealistów – da się stworzyć przestrzeń dla 
eksplozji uczucia trwałego na tyle, by zachwyci-
ło największego romantyka? Poetka nie daje tu 
jednoznacznej odpowiedzi.

Elżbieta Bajer często przełamuje tabu – 
także to erotyczne. Bywa obrazoburcza, jak 
choćby w  tytułowym wierszu tomiku: „tresuję 
kota dla wygody/ obieram kartofle męskim no-
żem/ szczuję psa na inkwizytorów/ czekam aż 
ktoś mnie dyskretnie zgwałci/ […] /wtedy uro-
dzi się anielski świat/ piękny niebiańsko prze-
źroczysty/ prosty jak nawiedzony penis/ czysty 
bezgrzeszny/ i  przejrzysty”. Zdarzają się też 
utwory o  zabarwieniu eschatologicznym, jak 
choćby w wierszu oś odciętych, w którym barwy 
przyrody pomieszkują w  refleksjach nad osta-
tecznością”. To przejmujący obraz przenikania 
się życia z  kruchością kości, widok zielonych 
sosen skonfrontowanych z jesienią, żywotności 

świata z wszechobecnym w nim cierpieniem…
Chciałbym zakończyć to omówienie frag-

mentem wiersza warszawskiego, bo do związ-
ków ze stolicą autorka chętnie się przyznaje, 
nią żyje, do niej wraca. W liryku Na Kiercelaku, 
naśladując gwarę, pisze: „Jak raz w pewne środe 
niemożebnie zaśnieżone/ widziany był niejaki 
gość z Annopola/ w czarne kratkie malowany na 
mordzie.// Gadał jakiemiś nienaszemy literamy/ 
a w rękach posiadał sznurówki w kołowrotki za-
wijane,/ całkiem niepodobne do niczego”.

Takie są i te wiersze. Odmienne. Nawiedza 
je gość z Annopola albo też zupełnie inny duch. 
Duch czasu, który przenika wszystkie miejsca 
i wszystkich ludzi, ale nie wszystkim dane jest 
tego ducha zatrzymać. Elżbiecie Bajer się to 
chyba udało. I chwała jej za to. Ta poezja zosta-
ła przygotowana do druku niezwykle efektow-
nie w  nowym krośnieńskim wydawnictwie. 
Dbałość o szczegóły może zachwycić bibliofilów.

   Jan BELCIK
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Panorama literacka Podkarpacia
A kiedy umrę
Co po mnie zostanie?
Czy tylko grób, grafitowy kamień
z moim nazwiskiem i z moim imieniem?
Jakie zostawię po sobie wspomnienie? 

Zygmunt Kiełbowicz 

NIEODŻAŁOWANY KOLEGA

Zygmunt Kiełbowicz odszedł do wieczno-
ści 7 grudnia 2021 r.. Nasz nieodżałowany 

kolega, wieloletni członek Regionalnego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w  Rzeszowie, uro-
dził się 29 kwietnia 1945 r. w Leżajsku, mieszkał 
w  Trzebownisku. Ukończył Studium Nauczy-
cielskie w Krośnie na kierunku śpiewu i muzyki 
oraz studia historyczne na Wydziale Nauk Hu-
manistycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w  Rzeszowie. Pracował jako nauczyciel m.in. 
w Łukawcu gmina Trzebownisko, był wielolet-

nim dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w  Korczowiskach, gmina 
Raniżów. Udzielał się w  chórach 
kościelnych i  w  Chórze Nauczy-
cielskim „Cantus”. W  2007  r. 
wstąpił do RSTK w  Rzeszowie, 
gdzie kierował z  wielkim odda-
niem i  zaangażowaniem sekcją 
wokalną. Pisał również wiersze 
i  referaty, najczęściej na okolicz-
ność świąt kościelnych i państwo-
wych, komponował muzykę do 
utworów rzeszowskich poetów. 
Organizował i  prowadził także wieczorki po-
etyckie, przeważnie w  Filii nr 9 Wojewódzkiej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Rzeszowie, 
które wzbogacał graniem na akordeonie i śpie-
wem swojej grupy wokalnej. Jego wiersze uka-
zywały się w biuletynie RSTK „Kultura i Pieśń”, 

są też w książce Przestrzenie wy-
obraźni. Almanach Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury 
(2015) i  w  Antologii Sekcji Lite-
rackiej RSTK w Rzeszowie (2017).

Zygmunt był wspaniałym, 
wrażliwym człowiekiem o gołę-
bim sercu. Zawsze uśmiechnię-
ty, emanował dobrocią i pogodą 
ducha. Kochał ludzi i  muzykę, 
a  znajomi i  przyjaciele odpła-
cali mu zawsze serdecznością 
i  uśmiechem. Wychował wiele 

pokoleń dzieci i  młodzieży. Był dla nich wzo-
rem, opiekunem, ostoją. Uczył patriotyzmu 
i miłości do muzyki. 

   Barbara ŚNIEŻEK 
i Ewelina ŁOPUSZAŃSKA

Zygmunt Kiełbowicz

Józef Ambrozowicz

Muzeum Narodowe Zie-
mi Przemyskiej wydało 

ostatnio książkę Mieczysława 
Nyczka pt. Ostatni rejs ka-
pitana Jaskuły. Autor, wie-
loletni dziennikarz „Nowin 

Rzeszowskich” i  „Nowin”, a  także przyjaciel 
żeglarza, jest, jak mało kto, predestynowany do 
napisania tej książki. Bo nie jest to publikacja 
tylko o  niezwykłym wyczynie Kapitana, ale 
także o jego dramatycznym okresie życia po od-
byciu rejsu i o tragicznym zmaganiu się z choro-
bą, starością i ostatnim okresem jego długiego 
życia, kiedy już nie chciał żyć.

Ów wielki wyczyn Henryka Jaskuły to 
oczywiście rejs solo non stop dookoła świata 
bez zawijania do portów. Dokonał tego jako 
pierwszy Polak i  trzeci człowiek na świecie. 
Przypomnę, że w rejs ten kapitan Jaskuła wyru-
szył 12 czerwca 1979 roku i po okrążeniu globu 
powrócił 20 maja 1980 roku. Z Gdyni do Gdyni. 
Był już wtedy doświadczonym żeglarzem, choć 
przygodę z morzem zaczynał późno, bo w wie-
ku 40 lat, kiedy zdobył tytuł sternika jachtowe-
go. W  1964 roku odbył swój pierwszy rejs po 
Bałtyku małym jachtem „Syrius”. 7 lat później 
poprowadził jacht „Karawela” do Hiszpanii.

W  1973 roku, po nawiązaniu kontaktów 
z klubem „Brda” w Bydgoszczy, wyjechał wraz 
z  przewiezionym statkiem jachtem „Euros” 
i  jego załogą do Valparaiso w  Chile. Stamtąd 
już na jachcie, po opłynięciu przylądka Horn, 
dotarł do Buenos Aires i spotkał się z matką (oj-
ciec zmarł kilka lat wcześniej). A  skąd to spo-
tkanie? Otóż Henryk Jaskuła urodził się w 1923 
roku w  Radziszowie koło Skawiny, gdzie jego 
rodzice mieli niewielkie gospodarstwo rolne. 
Ponieważ z  tego gospodarstwa trudno było 
wyżyć, ojciec wyjechał za pracą do Argenty-
ny. Po trzech latach sprowadził rodzinę, wraz 
z małym Heniem, który zaliczył w Polsce 3 kla-
sy szkoły podstawowej. Chłopiec był zdolny 

OSTATNI REJS KAPITANA JASKUŁY
Książka napisana przez przyjaciela żeglarza

i pracowity. Jako prymus ukończył argentyńską 
szkołę powszechną, a później szkołę zawodową 
i zaocznie liceum. W 1943 roku rozpoczął stu-
dia w Wydziale Elektromechanicznym Uniwer-
sytetu Narodowego de La Plata, ale wytrzymał 
tam tylko 3 lata. Wrócił do Polski i podjął stu-
dia na AGH. Dyplom inżyniera uzyskał w 1951 
roku. Jeszcze podczas studiów 
poznał swoją późniejszą żonę, 
Zofię Kiełtykę, studentkę chemii 
na UJ, i młodzi pobrali się.

Henryk Jaskuła nie wró-
cił już do Argentyny. Swój los 
związał z  Polską. Po studiach 
otrzymał nakaz pracy w  Zakła-
dach Wytwórczych Silników 
Elektrycznych w Tarnowie, a po 
upływie tego nakazu przeniósł 
się do Przemyśla i tu wraz z żoną 
i dwiema córkami znalazł swoją 
przystań życiową.

Wróćmy do żeglarstwa. Po spotkaniu 
z matką i odbyciu rejsu powrotnego (już w roli 
kapitana), mimo trudnych warunków żeglugi 
powziął myśl nieodwołalną: opłynąć kulę ziem-
ską! Przez 5 lat kołatał po urzędach, całował 
klamki, szukał sponsorów i  życzliwych ludzi. 
Tak doszło do powstania jachtu „Dar Przemy-
śla” i  do rejsu, który zelektryzował opinię pu-
bliczną świata. Kapitan Jaskuła był tak zdeter-
minowany, że w rejs wyszedł bez tratwy ratun-
kowej i z radiem, które działało tylko na odbiór 
(„po co mi tratwa, jeśli nie będę mógł wezwać 
pomocy”). Trasa wiodła z Gdyni, a potem m.in. 
wokół Przylądka Dobrej Nadziei, po południo-
wej stronie Australii, Nowej Zelandii i  wokół 
przylądka Horn. I dalej aż do Gdyni, gdzie wi-
tały go tłumy wiwatujące na jego cześć.

A  potem, po fali euforii, Kapitan Jasku-
ła zaplanował drugi rejs dookoła świata, ale... 
w drugą stronę! Tego jeszcze nikt nie dokonał. 
Niestety, najpierw plany te zahamował stan wo-
jenny. Potem, kiedy już wydawało się, że wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem i nawet rejs się za-

czął, po 19 dniach jacht zaczął przeciekać i trze-
ba było zawrócić. Jeszcze potem, jak to w Polsce 
bywa, wybuchł konflikt w  łonie Przemyskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego (zazdrość, 
zawiść, polskie piekiełko). I wreszcie przerwany 
rejs do Hawany, już bez Jaskuły. 20 grudnia 1987 
roku wskutek błędu, czy raczej nonszalancji za-

łogi „Dar Przemyśla” wpadł na 
próg skalny i został rozbity obok 
kubańskiego przylądka Punta 
Brava. Henryk Jaskuła poruszo-
ny tym zdarzeniem wycofał się 
z  żeglarstwa. Przestał udzielać 
wywiadów, stał się zgorzkniały 
i czuł się coraz gorzej.

Zofia Jaskułowa zmarła 
w 2007 roku. Córki: Lidia i Alek-
sandra mieszkają na antypodach. 
Kapitan został sam. Do odwie-
dzającego go w  Domu Pomocy 

Społecznej w  Przemyślu Mieczysława Nyczka 
mówił z wózka inwalidzkiego: „– Widzisz, Mie-
tek... Zońka zmarła w szpitalu. Ona się nie mę-
czyła. A ja się męczę, okropnie. Co to za życie. 
Ja już mam tego dość. Chciałbym odejść. Mnie 
już nie ma. Chłopie, mnie już nie ma! Ja już nie 
istnieję dla świata. Ja marzę o umarciu”.

Mieczysław Nyczek napisał na końcu 
książki: „Swój ostatni rejs solo, rejs naznaczony 
wielkim cierpieniem ukończył tam, gdzie już 
dawno zaplanował. Do kei w  porcie Przemyśl 
dobił 14 maja 2020 roku. Wskazówki jego ze-
garka naręcznego wskazywały godzinę 14.05.

Upłynęło 39 lat, 11 miesięcy i 25 dni, gdy 
powróciwszy z dalekiej podróży dookoła świa-
ta wokół Trzech Wielkich Przylądków, Henryk 
Jaskuła, okrzyknięty „Kapitanem kapitanów”, 
zawołał: „Polsko Kochana, Twój syn powrócił!”.

Swoje ciało zapisał nauce, a potem, po kre-
macji, jego prochy zostaną podzielone i złożone 
na cmentarzach w  Przemyślu i  w  rodzinnym 
Radziszowie. Taka była jego ostatnia wola.

   Józef AMBROZOWICZ
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KARTKI Z PAWLACZA (100)Stanisław Dłuski
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Kochani, pisałem w  tym 
miejscu dawno o  mo-

jej depresji, wcale nie po to, 
żeby ktoś użalał się nade 
mną, litował. Nie o  to mi 
chodzi, chciałem i  chcę po-
móc innym ludziom, którzy 

walczą z  depresją, dać im siłę, wiarę, że można 
tę chorobę pokonać. Czy da się pokonać? Może za 
duże słowo. To są lata walki, upadków, zwątpie-
nia, często brakuje zrozumienia, bliskiej osoby, 
to wielka samotność. Nie dam recepty, ale mówię 
praktycznie, na swoim przykładzie, jak to wyglą-
da, zawsze jest ważny drugi bliski człowiek, dobry 
psychoterapeuta, nie tylko tabletki. Nie mówię, że 
już mam spokój, trzeba być uważnym do końca 
życia i siebie obserwować, konsultować ze specja-
listą, takie są straszne czasy, potworne czasy, dużo 
niebezpieczeństw duchowych, teraz jeszcze covid, 
ludzie boją się ludzi, każdy potencjalnie jest zagro-
żeniem… Szaleństwo. Nie wskażę złotego środka, 
mnie zawsze wiara pomagała, bez niej nic bym nie 
zrobił. Same tabletki to za mało. Drugi człowiek 
jest bardzo ważny. Ciepło, dobroć, wrażliwość.

Jean Grondin słusznie pisze, że podstawo-
wym elementem metafizyki jest dialog. Pisali 
o  tym Martin Buber, Levinas, Józef Tischner 
i  wielu innych. Bez dialogu upada całe życie 
społeczne, nie istnieje miłość, rodzina, przy-
jaźń. Niestety, dzisiaj to też choroba Polski – 
brak dialogu, jest wiele mądrych monologów, 
przestaliśmy siebie słuchać. Wielu lubi wygła-
szać kazania i uważa, że wie wszystko o życiu. 
Ale bez wymiany myśli, otwartości na drugiego, 
innego, bez twórczego życia giniemy jako ludzie. 
Dalej kanadyjski filozof pisze: „Metafizyka 
to niekończąca się rozmowa o  sensie rzeczy”. 
Dlaczego więc nie rozmawiamy o sensie rzeczy 
do końca świata. Byłem długo z  taką kobietą, 
która nie chciała rozmawiać o  sensie rzeczy. 
Uciekała w milczenie, bo ja jestem za głupi. Ja 
rozmawiam z robotnikami, chłopami, profeso-
rami, studentami i wieloma ludźmi. Chyba że 
ktoś mnie nienawidzi i wyraża pogardę, niszczy 
moją podmiotowość, to odchodzę, co mam zro-
bić? Są ludzie, którzy uważają, że cały świat ma 
myśleć tak, jak oni chcą. Największy prezydent 
musi mieć mądrych doradców, ekspertów, ale 

ich też pokornie wysłuchać. Niestety, wiemy, że 
tak nie jest. Elity gardzą prostymi, prości gar-
dzą elitami. No i  mamy chaos, rozkład, obu-
miera społeczeństwo obywatelskie. To nie jest 
kwestia polityczna, to kwestia ludzka.

W  środowisku literackim Rzeszowa 
i  Podkarpacia jest podobnie. Podziały, za-
zdrość, zawiść, bo ktoś lepszy, bo ktoś słabszy. 
Anna Kamieńska kiedyś pisała, że poeci trze-
ciorzędni też są potrzebni. Kiedy ja zapraszam 
na Najazd Awangardy „słabszych” poetów, to 
jestem atakowany, bo w  teatrze ma być tylko 
elita, sami nobliści. Ja też jako student słabo 
zaczynałem, pisanie to lata pracy. Talent to 
nie jest wszystko. Są tacy znawcy poezji, którzy 
uważają, że jestem taki przeciętniak. Może tak 
jest? Czytelnicy niech mnie ocenią. Czy daję im 
siłę i moc?

Po raz setny piszę, dziękuję Ryśkowi 
Zatorskiemu, znamy się lata, bez niego by mnie 
tu nie było. Zdrowia, kochani, na cały trudny 
rok walki!

09.01.2022

OPŁATEK LITERACKI 

Opłatek Literacki oddziału ZLP 
w Rzeszowie odbył się 8 stycz-

nia 2022 roku w  ODK „Karton” 
w  Rzeszowie, którego kierowni-
kiem jest znany animator kultury 
Józef Tadla. Z uwagi na obostrzenia 
sanitarne było nas mniej niż w  po-
przednich latach. Literaci i zaprosze-
ni goście stworzyli uroczysty świą-
teczny nastrój dla poezji, muzyki 
i serdecznych życzeń noworocznych. 
Witali Małgorzata Żurecka, prezes 
oddziału ZLP, i  Marek Petrykow-
ski, wiceprezes. Zaszczycili nas goście, m.in. 
Agnieszka Kielar – kierownik Referatu Kultu-
ry w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Artur Świder 
– kierownik Administracji Osiedla Baranówka 
RSM, Jadwiga Buczak – prezes RSTK w Rzeszo-
wie, Dorota Kwoka z oddziału ZLP w Kielcach. 
Ks. Roman Jagiełło proboszcz parafii polskoka-
tolickiej z  Łęk Dukielskich poświęcił opłatki, 

Z ROZSYPANYCH MYŚLI

W grudniu 2021 r. ukazała się książka 
Barbary Śnieżek zatytułowana Z  roz-

sypanych myśli (Wydawnictwo Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa, seria Resoviana), którą 
poetka zadedykowała rodzinie i przyjaciołom, 
ponieważ jest to wydanie oryginalne, bardzo 
osobiste, zawierające poezję, prozę i  fotogra-
fie. Znajdziemy tam liczne wiersze i  piosenki 
autorki o  różnej tematyce 
oraz krótki rozdział Coś 
dla Milusińskich, w  któ-
rym jest kilka wierszy dla 
dzieci. Jednak książka ta 
to nie tylko tomik poezji, 
jest ona niejako podsumo-
waniem życia i twórczości 
Barbary Śnieżek. Zawiera 
obszerny, wnikliwy esej prof. dr. hab. Marka 
Nalepy O  poezji Barbary Śnieżek. Natomiast 
w rozdziale Autorka o sobie, a także w Galerii 
zdjęć ze spotkań i uroczystości Barbara Śnieżek 
przedstawiła wspomnienia biograficzne i swoją 
dotychczasową działalność literacką, nie tyko 
w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kul-
tury, gdzie od 2016 roku pełni funkcję kierow-
nika sekcji literackiej. To niezwykłe i  ciekawe 
wydawnictwo.

   Teresa GLAZAR

POETYCKIE KOLĘDOWANIE 

W auli Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mielcu 21 stycznia br. odbyło się świą-

teczno-noworoczne spotkanie członków Mie-
leckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Rozpoczął je 
kolędą Dla nieobecnych zespół Venite w składzie: 
Teresa Bańka, Teresa Bobro, Grażyna Kokoszka, 
Halina Wiktorowska, Henryka Marek. Akompa-
niował im Jan Robak. Po złożeniu okolicznościo-
wych życzeń przez prezesa „Słowa” Aleksandrę 
Pigułę, prezes Towa-
rzystwa Miłośników 
Ziemi Mieleckiej Ja-
nusz Chojecki nawią-
zał m.in. do 15-lecia 
powstania grupy oraz 
jubileuszowego Al-
manachu, podkreślił 
bogatą działalność jej 
członków. Wiersze 
świąteczne przeplatane 
kolędami recytowali: 

którymi przełamała się ze wszystkimi uczest-
nikami Małgorzata Żurecka, a prowadzący spo-
tkanie Marek Petrykowski zaprosił do występu 
muzycznego solistkę Dominikę Syrek i Michała 
Szmyda, akompaniatora na pianinie i  akor-
deonie. Młodzi artyści wykonali wiele kolęd, 
pastorałek znanych i tych mniej obsłuchanych. 
Nastrój spotkania wzbogacała poezja, życzenia 

i wspomnienia: Zdzisławy Górskiej, Hali-
ny Kurek, Marii Stefanik, Doroty Kwoki, 
Dominika Ćwika, Krzysztofa Kwasiżura, 
Jerzego Nawrockiego, Wiesława Hopa, 
Marii Łukaszewskiej-Brzozy, Józefa Bil-
skiego, Anity Róg-Bindacz, Ryszarda 
Jaśkowskiego, Tadeusza Masłyka, Izabeli 
Zubko, Zofii Antoniny Migały, Mirosła-
wa Osowskiego, Agnieszki Mrozek oraz 
Małgorzaty Żureckiej i Marka Petrykow-
skiego. Było ciepło i przyjaźnie. 

   Maria STEFANIK
Literaci z prezesem Małgorzatą Żurecką (w pierwszym rzędzie pośrodku)

Mielecka Grupa Literacka „Słowo”
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Danuta Rusin, Małgorzata Żuchowska-Pezda, 
Danuta Maziarz, Adam Kopacz, Teresa Elżbieta 
Pyzik, Aleksandra Piguła, Zbigniew Ortyl, Jan 
Robak, Henryka Marek, Ewelina Łopuszańska, 
Kazimierz Trela. Zaś dyrektor MMP Jolanta Stry-
charz przedstawiła tablicę upamiętniającą tych 
twórców „Słowa” oraz Klubu Środowisk Twór-
czych, których już nie ma wśród nas.

   Teresa PYZIK



Czy możesz?

Czy możesz powrócić moja młodości?
Z bukietem kwiatów w rękach
Zakwitnąć rumiankiem na mojej głowie
I biegać beztrosko po leśnych ostępach

Czy możesz powrócić z wesołym uśmiechem?
Z radością zagościć na mojej twarzy
Czy możesz przywołać z młodzieńczej podróży
Oczekiwanie – co jutro się zdarzy?

Czy możesz ocalić chwile dorastania?
Czekając, co niesie jutro nieznane
Odwiedzać miejsca najczęstszych powrotów
I spotkać ręce najbardziej kochane

Czy możesz ugasić ten żal za przeszłością?
Osuszyć łzy mojej tęsknoty
Przenieść mnie znowu tam – co nie powróci,
Podeptać, zbezcześcić wszelkie zgryzoty

Do ciebie się zwracam nieubłagany czasie
Ty losie bez serca, czwarty wymiarze
Czy nadal mam gnuśnieć w gąszczu bezradności?
Czy to już wszystko, co mam od ciebie w darze?

 Trzebownisko, 15 sierpnia 2011 r. 

W hołdzie walczącej Warszawie

Na bruku Twoich ulic
Marsz chełpiących się butów
Budzących w oczach strach
Na twarzach przerażenie
Dzisiaj to tylko moja Warszawo
Nieotrząśnięte z cierpienia wspomnienie

Palące się domy 
I wokół gruzy
I śmierć zbierająca swe żniwo
Moja stolico – z jakiej przyczyny?
I z czyjej winy?
Komu to piekło służyło?

I te naloty
Pełne ochoty
Do totalnego niszczenia
Oraz syreny
Wyjące na trwogę
Niemalże „Amia Zbawienia”

I marazm człowieka
I jutro niepewne
I człowiek niepewny niczego
Lecz ciągły terror
Oraz bezprawie
I zawsze racja silniejszego

Szeroko oddychasz dziś
Różowym niebem
Pachniesz Żeromskiego marzeniami
Każdego witasz ulicami bez gruzu
I pełnych radości szklanymi domami

 Trzebownisko, 1 stycznia 2011 roku
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Dariusz Drómla

Elżbieta Bajer

Żył w  latach 1945–2021. 
Ukończył SN w  Kro-

śnie na kierunku śpiewu 
i  muzyki oraz studia hi-
storyczne na WSP w  Rze-
szowie. W  RSTK kierował 
sekcją wokalną. Pisał wier-
sze, komponował muzykę, 
organizował i  prowadził 
wieczorki poetyckie. Wier-
sze drukował w  biuletynie 
RSTK „Kultura i  Pieśń” 
oraz w  wydawnictwach 
RSTK.

Z  wykształcenia jest 
psychologiem kli-

nicznym. Autorka wier-
szy publikowanych na 
portalach literackich, 
krótkich, bardzo często, 
żartobliwych esejów. Re-
daktorka wielu zbiorów 
wierszy. Zadebiutowała 
tomikiem strzykawka 
viagra red bull obraza bo-
ska (2021).
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rozkład barw
Markowi Petrykowskiemu

żółte są gorące jak środek lata
pomarańczowe pachną niedojrzałym
jak zielone

czarne odmienne
bo tuż obok białe
czerwone niegrzeczne
srebrne zbyt rozanielone

najlepsze są niebieskie marzenia
pachną czystą wodą z Wisłoka
niezależnie od noclegu i punktu widzenia

tętno

kapliczki z Jezusem
są tak niedotykalne jak wysokie cyprysy
nie wolno pod nimi przedzierzgnąć dłoni
w siatkę na anioły

spod drewnianego serca każdą kroplę żywicy
pozbieram jak święconą wodę
aż na głębokość twoich korzeni

mogłabym cię wtedy mieć
jak gałązkę rajskiego drzewa
bezkarnie lubieżna

WIĘC…

Wybiegł z budynku
zostawiając za sobą mglistą zasłonę wspomnień.
Nie mógł  przypomnieć sobie, co mogło go tak bardzo wytrącić z równowagi,
zmuszając tym samym do ucieczki i ukrycia się przed ludzkimi spojrzeniami.
Okrywając się szerokimi ścianami surowych kamienic próbował stłumić 
głęboko ukrytą bliznę rozpaczy i bezradności.
Przez płonące korytarze jego wyobraźni przetaczały się…
malowidła… wyciszone słowa… kobiece blado-błękitne oczy…
jakby zaspane – odległe – gwieździste – nierzeczywiste…
otoczone haftem tajemniczości nagiego księżyca.
Przeskakując brudne kałuże dotarł pod masywne plecy mostu.
Tu pod kamiennymi schodami poczuł znikające napięcie.
Długa ręka srebrzystej poświaty zawieszona na jego ramieniu
dawała mu poczucie bezpieczeństwa.
Myśli znów zaczęły płynąć swoim normalnym nurtem.
Przypomniał sobie wydarzenia, które nim wstrząsnęły…
Powoli rozumiał, iż w tamtym budynku został porzucony przez kogoś mu bliskiego.
Z nisko opuszczoną głową patrzył zamyślony w błotnisty asfalt
jakby w oczodoły płaczącego starca.     

Pochodzi z  Rzeszowa, mieszka w  Gło-
gowie Małopolskim. Pisze od wielu lat 

wiersze, jak również prozę.  Autor tomiku 
poezji W przypływie wrażeń (2007). 



WERS nr 170,  luty 2022

  P
oe

zj
a 

Koncert

Rozbiegane palce po klawiszach
obudziły struny
muzyką duszy Artysty.
Śpieszne, lekkie muśnięcia
wibrują dźwiękiem,
płyną melodią,
pluskiem fal,
śpiewem wiatru
przesypującego wydmy,
rozczesującego grzywy traw.
Piano, piano, cicho tak...

Nagle forte!
Grom uderza,
burzy się morze,
ryczą rozszalałe bałwany,
uderzając w strome brzegi.
Presto, presto, coraz szybciej.

I… Glissando –
by uspokoić nawałnice dźwięków.

Och, melodio!
Ileż wzbudzasz emocji...

  3 lipca 2021

Jak...

rozgrzać mrożący chłód
obojętności
roztopić twardy lód
nienawiści
poskromić wulkan szalejącej
złości
ujarzmić wodospad grzmiącej
obelżywości
wyplenić z ludzkich serc uczucia okrutnej
niegodziwości
i zasiać najpiękniejsze kwiaty
miłości
empatii
dobroci
tolerancji
i szlachetności

  17 stycznia 2021

Przyjaźń

zapomnieć drogę
pozwolić zarosnąć ścieżkom
zgubić czas
nie patrzeć w tę samą stronę
nie wysłuchać
nie zrozumieć
nie pomilczeć razem
wykorzystać –
i porzucić

tak właśnie
traci się przyjaciół

Wyrozumiałość

być wyrozumiałym
to nie to samo co nie stawiać
granic ani wymagań

wyrozumiałość wyrasta z nawozu
własnych błędów

podejmuje trud patrzenia na sprawy
nie swoimi oczami
z cudzego punktu widzenia
zrozumienia inności
rezygnacji z wymagań

wyrzeka się hodowli muchomorów  
   urazy
topi lodowiec niechęci
łamie patyczki pychy

próbuje dociec
przeniknąć
zgłębić
bo wszystko zrozumieć
znaczy
wszystko przebaczyć

Mona Lisa i komputer

W blasku lamp delikatnym,
Otoczona wręcz kultem, jaki mają święci
Mona Lisa z uśmiechem skrytym w tajemnicy
Spogląda na twarze rzeźbione przejęciem.

Lekka chmurka zachwytu w powietrzu wiruje,
W szmerze westchnień przejrzystych jak motyle barwne.
Obrazek to przecież w sumie niezbyt duży,
Lecz wielki mitem ukrytej w nim prawdy.

I tak od wielu stuleci dzieło Leonarda
Wyobraźnię zagadką nieustannie syci.
Czy uśmiecha się na nim Gioconda,
Czy może to portret jest duszy Da Vinci.

A niedaleko, we wnętrzu migocącym ekranową tęczą,
Czyjeś oczy, niby gorączką trawione,
Pieszczą prostokąt czarny komputera,
A sylwetka się zdaje oddawać pokłony.

Dziś ten wykwit techniki jest niby bożyszcze,
Lecz już jutro zapewne starociem się stanie.
A sztuka geniuszów z każdego stulecia
Jak wielką była, wielką pozostanie.

Baldachówka

Sto metrów, może więcej, traktu w miasta centrum,
Ale cisza tu dźwięczy jak w starej piosence,
Trochę śpiąca i smutna, trochę poszarzała.
Tych, co tu żyli, wspomina, lecz nie wrócą więcej.

Także te dni odległe, kiedy słońca flara
Błyskiem szybek na ścianach plamki zapalała,
W których kobieta o twarzy mądrej i pogodnej
Na czyjś powrót z uczelni cierpliwie czekała.

Dziś kobieta też czeka, lecz w innym wymiarze,
Gdzie może pogawędzi z dawnym, swym sąsiadem,
Który stał się jak inni dni zgaszonych śladem.

A uliczka wciąż nazwą budzi zaskoczenie,
Bo jedynie w naszym mieście jest obecna.
W niej żyje cień człowieka, co niegdyś tu mieszkał.

Barbara Śnieżek Katarzyna KadyjewskaWojciech Pelczar

Należy do Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Rzeszowie. Wydała 

dziewięć tomików. Debiutowała zbiorem Po-
wrócę echem (2014), najnowszy to Z rozsypa-
nych myśli (2021). Publikuje w Internecie na 
stronach poetyckich i na Facebooku, jej wier-
sze są też w antologiach. 

Filolog dydaktyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go i WSIiZ, obecnie emeryt. Globtroter, zwiedził po-

nad sto krajów. Pasjonat sportu i muzyki, okazjonalnie 
para się twórczością – jak sam mówi – okołopoetycką. 
Szereg tekstów opublikował w „Angorze”.

Urodziła się w 1968 roku w Rzeszowie 
i  tu mieszka. Absolwentka filologii 

polskiej rzeszowskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Nauczycielka w   Zespole 
Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w  Rze-
szowie. Autorka tomików poetyckich 
Katalog cnót niemodnych i  36 wariatek, 
laureatka licznych nagród i  wyróżnień 
w konkursach literackich.
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Zofia Stopińska

Wiele osób zwróciło mi uwagę, że w poprzednim wywiadzie z maestro Kazi-
mierzem Pustelakiem, pomieszczonym na tych łamach w listopadzie 2020 

roku, pominęliśmy okres dzieciństwa i młodości, czyli czas spędzony w domu 
rodzinnym. Chcąc zadośćuczynić życzeniom czytelników rozmawiałam z  pa-
nem profesorem w minionym roku, nie przewidując, iż mimo sędziwego wieku 
ten wybitny śpiewak pożegna nas 11 grudnia 2021 r. na zawsze. Spotkajmy się 

zatem w  tej rozmowie sprzed kilku miesięcy obecnie w  92. urodziny mistrza, które przypadają 
14 lutego, tak jakby nadal był wśród nas. 

W DZIECIŃSTWIE I MŁODOŚCI
Rozmowa z wybitnym tenorem, prof. Kazimierzem Pustelakiem

 
  Od pokoleń w  Pana rodzinie dbano 
o  kształcenie dzieci, co nie było takie po-
wszechne, ponieważ wiązało się z  dużymi 
kosztami. 

– Nie było łatwo moim rodzicom. Jak 
mieszkałem z nimi, to po lekcjach pomagałem 
im w pracy. W czasie moich studiów też musieli 
mi pomagać finansowo, a tymczasem dwie ręce 
potrzebne do pracy w polu ubyły. 

  Pewnie nie było czasu na rozrywki i  spo-
tkania z rówieśnikami.

– Jak wracałem z pola około dziewiętna-
stej wiosną i wczesną jesienią, to jeszcze było ja-
sno, wtedy pędziłem na boisko siatkówki, które 
zrobiliśmy sobie z  kolegami niedaleko dworu, 
żeby trochę pograć. Mieliśmy nawet drużynę, 
która była zrzeszona w Ludowym Zespole Spor-
towym. W  gimnazjum miałem dobre wyniki 
w  sporcie. Skakałem wzwyż 186 centymetrów 
bez wcześniejszych treningów, a  w  dal nawet 
sześć i poł metra. 100 metrów biegałem prawie 
w 11 sekund. 

  Ale zainteresował się Pan muzyką?
– Chociaż w mojej rodzinie nie było mu-

zyków, ja od dziecka lubiłem śpiewać. Kiedyś 
rodzice zapytali mnie, co bym chciał robić 
w  swoim życiu, to odpowiedziałem, że praco-
wać w  takim teatrze, w  którym się nie mówi, 
tylko śpiewa, chociaż nie wiedziałem, że taki 
teatr istnieje.

  Jak wyglądały początki nauki śpiewu? 
– Pani Zofia Stachurska była dyrektorką 

Szkoły Muzycznej w  Rzeszowie, a  także do-
datkowo prowadziła chór w II Liceum Ogólno-
kształcącym, gdzie ja się uczyłem. Bardzo po-
lubiłem śpiewanie w chórze, śpiewaliśmy nawet 
w  teatrze. Kiedyś po próbie powiedziała: „Ka-
ziu! Masz bardzo ładny głos i musisz uczyć się 
śpiewać!”. W ten sposób trafiłem pod skrzydła 
pani profesor Marii Świeżawskiej. Początki na-
uki śpiewu są bardzo ważne. Uczyłem się u niej 
niecałe dwa lata i  potrafiłem już przyzwoicie 
śpiewać.

  Mieszkał Pan z  rodzicami w  Nowej Wsi, 
ale na początku wojny zostaliście zmuszeni do 
opuszczenia domu.

– Jak tato został wezwany przez Niemców 
do Raniżowa, był pewien, że chcą go rozliczyć 
ze sprawy aresztowania niemieckich szpiegów, 
których wykrył przed wojną jako posterunko-
wy policji w Raniżowie. Na szczęście oni o tym 
nie wiedzieli, chcieli natomiast przyjąć go do 

pracy w policji niemieckiej. Ale tato powiedział 
wprost: „Ja jestem Polakiem, wy jesteście na-
szymi wrogami i dlatego nie mogę wam dobrze 
służyć, a źle nie potrafię”. Wysłuchali i puścili 
go do domu. Potem przed wybuchem wojny 
niemiecko-radzieckiej Niemcy zaczęli budować 
lotnisko na terenie Jasionki i Nowej Wsi. Pew-
nego dnia dowiedzieliśmy się, że nasze zabudo-
wania muszą w ciągu trzech dni zniknąć, a sad 
zostanie wycięty. Faktycznie tak się stało. Przy-
jechali chłopi z  trzech wsi, rozebrali wszystko 
i przewieźli do sąsiedniego Zaczernia. Tam był 
kościół i szkoła, do której chodziliśmy się uczyć. 
Znaleźliśmy opuszczony dom, przy którym była 
także stajenka i stodoła. Rodzice wydzierżawili 
je i tam mieszkaliśmy przez całą wojnę. 

  Po wojnie można było pomyśleć o lepszym 
domu.

– Zaraz po wojnie zaczęliśmy szukać 
i  okazało się, że w  Miłocinie stał opuszczo-
ny dom, w którym była kiedyś karczma, i  tam 
przenieśliśmy się w  1948 roku. Potem rodzice 
wybudowali tam nowy własny dom i mieszka-
li w nim do końca życia, ale cośmy się w czasie 
wojny natułali, tośmy się natułali.

  Jeszcze w czasie wojny ukończył Pan szkołę 
powszechną i zaraz po wojnie rozpoczął Pan 
naukę w gimnazjum w Rzeszowie.

– Początkowo chodziłem do Rzeszowa 
z Zaczernia. Trzeba było o szóstej, a najpóźniej 
wpół do siódmej wychodzić z domu, aby spokoj-
nie zdążyć na lekcje. Chodziliśmy słabo utwar-
dzonymi, bagnistymi drogami, zimą zaśnieżo-
nymi, a  jesienią i  wczesną wiosną błotnistymi. 
Jak przeprowadziliśmy się do Miłocina, to już 
miałem blisko. Ojciec gospodarował na pię-

ciohektarowym gospodarstwie i uznano, że by-
łem synem kułaka. Prawie wszyscy w szkole do-
stawali w ramach dożywiania ciepły posiłek, ale 
mnie to nie dotyczyło. To było bardzo przykre. 

  Nie miał Pan później kłopotu z dostaniem 
się na studia?

– Nie, bo w  Krakowie uważano, że mój 
ojciec był średniorolnym chłopem. Po zda-
nym egzaminie na Wydział Rolny Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego dostałem się bez kłopotów 
i ukończyłem studia.

  Dlaczego wybrał Pan niezwiązane ze śpie-
wem studia?

– Pochodziłem ze środowiska wiejskiego 
i postanowiłem wybrać bardziej praktyczny za-
wód i  nawet po ukończeniu studiów powróci-
łem w rodzinne strony i pracowałem jako inży-
nier rolnik w Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
w Rzeszowie. Ale w czasie studiów dalej uczy-
łem się śpiewu prywatnie u profesora Czesława 
Zaremby. Później uczyłem się jeszcze śpiewu 
u  pana Józefa Gaczyńskiego. Młodzież bardzo 
chciała się kształcić, pomimo że nie było jeszcze 
w  Krakowie teatru muzycznego. Dopiero po-
wstawały zręby opery i operetki.

  Po studiach powrócił Pan w rodzinne stro-
ny, aby podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

– Owszem, ale coraz częściej mówio-
no, że jestem także młodym zdolnym śpie-
wakiem. Zostałem zaproszony do nagrania 
rozmowy i  krótkiej części muzycznej dla 
Polskiego Radia Kraków. W  zorganizowaniu 
spotkania i  nagrania pośredniczył pierwszy 
sekretarz organizacji partyjnej Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w  Rzeszowie. Niedługo 
otrzymałem wezwanie do Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień. Wtedy interweniował wspo-
mniany sekretarz, który powiedział, że jestem 
bardzo potrzebny, bo śpiewam solo i  z  towa-
rzyszeniem zespołu na różnych uroczysto-
ściach reprezentuję nasze województwo. I tak 
uniknąłem służy wojskowej.

  Działał wówczas przy WRN zespół mu-
zyczny…

– To był zespół mandolinistów, który pro-
wadził utalentowany muzycznie kolega Stafiej, 
z  którym kiedyś chodziłem do jednej klasy 
w gimnazjum i śpiewałem w chórze prowadzo-
nym przez panią Zofię Stachurską. Ten zespół 
dużo koncertował i często występował z istnie-
jącym również przy WRN niewielkim, ale do-
brze śpiewającym chórem. Często także mnie 
zapraszali na różne występy. 

  To było przed Pana wielką zawodową ka-
rierą. Oprócz talentu miał Pan ogromny zapał 
do pracy. Tak było przez całe zawodowe życie.

– Jak zacząłem pracę w wymarzonym za-
wodzie, to przez cały czas na trzech, a  nawet 
czterech etatach. W Krakowie zostałem zatrud-
niony jako solista Orkiestry i Chóru Polskiego 
Radia pod dyrekcją Jerzego Gerta. Wkrótce 
podpisałem umowę i  zostałem solistą Teatru 
Muzycznego. Do tego doszła praca w  Operze 
Krakowskiej i  zapraszany byłem na koncerty 
symfoniczne.

Opanowałem bardzo różnorodny, ogrom-
ny repertuar, którym mógłbym się z powodze-
niem podzielić z kolegami.
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Prof. Kazimierz Pustelak
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Ryszard Zatorski

Potrafi niezwykle suge-
stywnie zagrać prawie 

bez słów, jak ową tytułową 
rolę w  Iwonie, księżniczce 
Burgunda czy w  Granicy ko-
bietę bez tożsamości, gdzie 
zarazem tak przejmująco 

wybrzmiała jej pieśń o  dziewczynie z  sąsiedz-
twa, którą „ptaki śpiewają”, że jest tragiczną 
pomyłką, jest uchodźcą. Sprawdziła się od razu 
aktorsko i  wokalnie siedem lat temu w  swym 
debiucie na rzeszowskiej scenie, w musicalu Sio-
strunie, a potem w kolejnych przedstawieniach, 
jako Sawda w Pogorzelisku czy pasterka Lisetta 
w  Ermidzie o  jazzującej barwie głosu, podob-
nie olśniewała śpiewem i  aktorskim talentem 
w spektaklu Show and Go! Ma dobrze wykształ-
cony głos, gra na skrzypcach, jest uzdolniona 
wokalnie i aktorsko.

Wielorakie umiejętności sceniczne Ju-
styna Król potwierdziła 5 stycznia 2022 r. na 
małej scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w  monodramowym półtoragodzinnym pra-
premierowym spektaklu Następna do raju 
Tomasza Jachimka. Napisanym dla niej przez 
tegoż autora na prośbę reżysera przedstawie-
nia Sławomira Gaudyna i  kierownictwa na-
szego teatru. Ten „słodko-gorzki muzodram 
dla zdolnej aktorki z  talentem wokalnym”, 
jak nieco ezopowo rozwinął autor tytuł swego 
utworu, doskonale wpasowany był w  umie-
jętności młodej artystki. To był taki swoisty, 
bardzo udany benefis tej aktorki. 

Wieczór jakby nieco wyjęty z klimatów 
kabaretu Jeremiego Przybory i  Jerzego Wa-
sowskiego, i  liryzmów koncertowych Kaliny 
Jędrusik. Te pieśni-ballady napisane przez Ja-
chimka w muzycznej oprawie Tomasza Bajer-
skiego były ogromną wartością dodaną spek-
taklu, z  tym szczególnym kontrapunktem 
wokalnym w  finale, piosenką, do której mu-
zykę skomponował Mikołaj Babula, aż pory-
wającą w emocjach, gdy się jej słuchało. Była 
w  tej opowieści o  aktorskich perypetiach, 
tej metaforycznej spowiedzi młodej artystki 
i gorzka prawda o tym środowisku, i finezyj-
ne, dowcipne opisanie zależności wzajemnych 
i  osiągania celów w  wyścigu po główne role 
w spektaklach. Justyna Król mogła zabłysnąć 
wszystkimi umiejętnościami scenicznymi 
i uczyniła to z klasą, jak choćby w inscenizacji 
owego dialogu pomiędzy matką, ojcem i  ich 
córką aktorką – był to majstersztyk jej gry, 
wcielającej się na przemian w te różne postaci. 

Urzekała wokalnie, w czym udział miała 
i Dominika Kindrat, która ją w tym zakresie 
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  Przez wiele lat był Pan także cenionym 
pedagogiem, a  nawet przez kilkanaście lat 
dziekanem Wydziału Wokalnego PWSM 
w  Warszawie, dzisiaj Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina. To wymagało wielu 
wyrzeczeń. Żona nie tylko prowadziła dom, 
ale także pomagała Panu.

– Oczywiście, a do tego mieliśmy jeszcze 

małe dziecko, któremu trzeba było poświęcić 
wiele uwagi i czasu, a mnie najczęściej nie było 
w domu przez cały dzień, także prawie w każ-
dym tygodniu wyjeżdżałem na koncerty sym-
foniczne. Starałem się zawsze przyjmować za-
proszenia z Rzeszowa. Pamiętam, że śpiewałem 
na otwarciu nowego budynku Filharmonii Rze-
szowskiej, brałem udział zarówno w koncertach 

symfonicznych, indywidualnych koncertach 
z orkiestrą, jak i estradowych spektaklach oper.

  Dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcony 
mi czas.

   Zofia STOPIŃSKA

NIE TYLKO W CZAS KARNAWAŁU
Na scenie w Siemaszkowej

przygotowała. Wzbudzała Justyna również 
podziw dla swej witalności w tym wartko bieg- 
nącym spektaklu, wymagającym także nie-
zwykłej sprawności fizycznej, w  którym wy-
konawczyni zawsze była wszak na pierwszym 
planie, nie mogąc ani na chwilę odetchnąć czy 
schować się w tej prawie niezabudowanej sce-
nie. Pomysł Magdaleny Gajewskiej, aby opa-
sać przestrzeń nad sceną i widownią strzałka-
mi ewakuacyjnymi w  zamkniętym kole, był 
„nakazem” do cierpliwego pozostania w tym 
miejscu, bo w rzeczywistym wymiarze to wła-
śnie Justyna Król sprawiła, że czekało się nie 
na koniec tej muzodramy, ale na kolejne i ko-
lejne odsłony barwnej opowieści, zdobionej 
piosenkami. Artystka wspaniale wykorzysta-
ła swe zalety aktorskie i wokalne.

Już samo nazwisko Marcina Sławińskiego 
wróży powodzenie spektaklowi. To spraw-

dzony moderator inteligentnej rozrywki, cze-
go dowiódł w wielu sztukach reżyserowanych 
także w  teatrach rzeszowskich. Oczywiście 
zaczynał u  nas od Teatru im. W. Siemasz-
kowej, gdzie znowu zaprosił nas 8 stycznia 
2022  r., tym razem na premierę spektaklu 
Okno na parlament, którego autorem jest 
Ray Cooney, mistrz gatunku komediowego. 
Do udziału w  tej rozrywce zachęca również 
doborowa plejada naszych aktorów, pamięta-
nych wszak z wielkich ról w sztukach podob-
nego gatunku, jak Chory z  urojenia Moliera 
w reż. Waldemara Śmigasiewicza, gdy podzi-
wialiśmy m.in. Marka Kępińskiego i  Adama 

Mężyka, czy Kolacja dla głupca Vebera, w re-
żyserii Sławińskiego, gdzie oprócz już wspo-
mnianych aktorów brylował również Robert 
Chodur. Wszyscy i tym razem w pełnej krasie 
swego talentu, chociaż oczywiście z Robertem 
Chodurem (senator Willey) i Adamem Męży-
kiem (sekretarz senatora Pigden) z  oczywi-
stych względów, nakreślonych przez autora 
tej farsy, mieliśmy kontakt prawie nieustan-
nie. Dla Mężyka od czasów wspomnianych 
już spektakli, a  wcześniej jeszcze komedii 
Sługa dwóch panów Goldoniego, był to znowu 
dzień satysfakcji z  wielkiej roli i  z  wielkiego 
dlań podziwu widowni. Z  precyzją, w  prze-
myślanym i dopracowanym w każdym geście, 
ruchu i słowie interpretowanych komicznych 
scen błyszczał talent tego aktora. 

Reżyser przygotował spektakl wytraw-
nie, zwłaszcza dla wyrafinowanych gustów, 
w  którym radość z  ciekawie dziejącej się ak-
cji, z farsowych zdarzeń sytuacyjnych i dialo-
gów nie powoduje rechotu, ale spontaniczną 
wesołość i  spoglądanie mimo woli na siebie, 
na własne codzienne zachowania i otoczenia. 
Senator Roberta Chodura łacno mógłby zo-
stać wyjęty z  naszej teraźniejszej rzeczywi-
stości. Miłostki, intrygi, matactwa, komedia 
pomyłek przy zacieraniu śladów domniema-
nej zbrodni, dziesiątki zabawnych i  mrożą-
cych krew momentów trzymają widzów na 
przemian w  napięciu i  rozluźniającej weso-
łości. Niemy na scenie Mateusz Marczydło 
mistrzowsko kreuje to Ciało, czyli domnie-
manego trupa, wokół którego kręci się akcja 
owej tragifarsy z  wybornymi artystycznie 
bohaterami sceny – Robertem Chodurem 
(senator) i  Markiem Kępińskim (kierownik 
hotelu) oraz Pawłem Gładysiem w roli kelne-
ra. Ale każde pojawienie się innych postaci 
równie intryguje i wzbudza podziw, poczyna-
jąc od znakomitego aktorsko Karola Kadłub-
ca w  roli obłędnie zazdrosnego męża o  Jany 
(Paulina Sobiś), która jest kochanką senatora, 
także owe epizodyczne wejścia Anny Dem-
czuk (pokojówka), która nawet w momentach 
milczenia zachwyca swą grą, wreszcie dwie 
urocze aktorsko kobiety – Magdalena Kozi-
kowska-Pieńko jako Pamela, żona senatora, 
i Karolina Dańczyszyn w roli Gladys, scenicz-
nej niby-żony sekretarza senatora. 

Jest w  tym wartko toczącym się przed-
stawieniu inteligentny komizm słowny i  sy-
tuacyjny, gonitwa zdarzeń, a  nawet subtelne 
odsłonięcie uroków nagości męskiej i  kobie-
cej. Ciekawa propozycja sceniczna, nie tylko 
w czas karnawału.

   Ryszard ZATORSKI 

Justyna Król

Robert Chodur i Adam Mężyk
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Piotr Rędziniak

Otwarte są galerie handlo-
we, muzea, galerie sztu-

ki i  inne instytucje kultury. 
Mamy ten moment radości, 
iż wystawa, która od dwóch 
miesięcy oczekuje na swoją 
publiczność, może być wresz-

cie pokazana nie tylko wirtualnie. Obszernie 
omówiona już przeze mnie w poprzednich wy-
daniach miesięcznika wystawa „Obraz, Grafi-
ka, Rysunek, Rzeźba Roku 2019/2020”, dzięki 
alternatywnym formom prezentacji oferty 
rzeszowskiego BWA w  oknach naszych kom-
puterów, iPhonów, tabletów obejrzana została 
przez setki użytkowników owych urządzeń 
będących dla nas – odbiorcami sztuki. Na pro-
filu Facebooka BWA 
w Rzeszowie, naszej 
stronie internetowej 
cyklicznie pokazy-
waliśmy wszystkich 
uczestników wysta-
wy – artystów, któ-
rzy w  tytułowych 
dyscyplinach malar-
stwa, grafiki, rysun-
ku i  rzeźby złożyli 
do konkursu swoje 
prace, kwalifikując 
się do tej wystawy 
oraz wreszcie laure-
atów przyznanych 
przez jury nagród 
i wyróżnień. 

Od jesieni ubiegłego roku równolegle 
zespół pracowników naszej galerii przygoto-
wał projekt prezentacji zbiorów dzieł sztuki 
rzeszowskiego BWA na specjalnie stworzonej, 
nowej stronie internetowej: https://zbiorybwa.
rzeszow.pl. Przypomnę tylko, że znalazło się 
tam ponad 1400 dzieł, które Biuro Wystaw Ar-
tystycznych w Rzeszowie w ramach statutowej 
działalności nabywało do swojej kolekcji. Zde-
cydowaną większość stanowią obrazy, grafiki 
i  rysunki kupione w  latach 70., 80. XX wieku. 
Miała na to wpływ polityka „Mecenatu Pań-
stwa”, było to wspieranie twórczej pracy arty-
stów, a  zarazem zaskarbianie sobie ich wzglę-
dów, nierzadko dla celów propagandowych. 
Lata przełomu ustrojowego, brak wypraco-
wanych metod sprawowania owego mecenatu 

ŚLAD STYLISTYCZNYCH TRENDÓW
Prace laureatów na wystawie w BWA

skutkuje pustką na regałach magazynu zbiorów 
z dwóch dekad końca XX w. Pustkę tę wypeł-
niały jedynie ofiarowane przez artystów dzieła 
bądź obrazy, które były owocem organizowa-
nych przez BWA w Rzeszowie plenerów, głów-
nie malarskich. 

Od kilkunastu lat nasza galeria znów za-
częła kupować do zbiorów dzieła sztuki. Jed-
ną z  przyjętych form zakupu stały się w  całej 
Polsce na różnych konkursach artystycznych 
„Nagrody Zakupu Dzieła”. I  to jest swoistą 
klamrą mojego artykułu. Okładkę tego wy-
dania czasopisma zdobi jeden z  trzech obra-
zów, które zostały nagrodzone i  zakupione we 
wspomnianym konkursie „Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku 2019/2020”. Prace na 
wskroś współczesne, ślad stylistycznych tren-
dów, kondycji środowiska twórców Podkarpa-
cia dla przyszłych pokoleń, które – jak wierzę 

stwo oraz rysunek. Brała udział w wystawach, 
plenerach i  konkursach artystycznych, m.in.:  
II Triennale Polskiego Malarstwa Współczes- 
nego „Jesienne konfrontacje” – BWA Rze-
szów (2010), Mondi-Holiday Artist Event Belle 
Epoque – Austria, Bad Gastein, wystawa zbio-
rowa – II miejsce (2012), V Ogólnopolski Kon-
kurs Rysunku Węglem Łęczna 2012 – II miej-
sce, wystawa zbiorowa, V Międzynarodowy 
Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malar-
stwem 2012”, Salon Obraz Roku 2012 Łańcut, 
wystawa zbiorowa – wyróżnienie, indywidual-
na wystawa malarstwa w GOKiCz Białobrzegi 
(2013), Międzynarodowy plener malarski Krze-
szów 2013, wystawy poplenerowe, I plener ma-
larski Sokołów 2013 „To, czego nie widzimy na 
co dzień”, wystawa poplenerowa – II nagroda, 
X Międzynarodowy Plener Malarski „W kręgu 
Pogranicza” Łańcut-Jabłonka 2014, Międzyna-

rodowe Triennale 
Malarstwa Regionu 
Karpat „Srebrny 
Czworokąt 2015” 
– Nagroda Specjal-
na Muzeum Zie-
mi Przemyskiej, 
Wystawa zbiorowa 
„Pracownia Rysun-
ku” – WDK Rze-
szów 2017, plener 
malarski Jawornik 
2020 – wystawa 
zbiorowa. Wiele 
z  tych wystaw i  na-
gród to prestiżowe 
wydarzenia, w  któ-
rych uczestnictwo 

Anety Panas potwierdza jej już ugruntowany 
artystyczny profil i poziom warsztatowy. 

Jeszcze raz zapraszam serdecznie wszyst-
kich do odwiedzin w BWA, oglądania wystawy, 
prac laureatów i  uczestników konkursu, tym 
bardziej że do 21 lutego, kupując bilet na wy-
stawę, równocześnie każdy może uczestniczyć 
w wyborze „Nagrody Publiczności”. Szczegóły 
dotyczących sposobu głosowania dostępne na 
Facebooku oraz przy zakupie biletu. Zachowaj-
my nadal ostrożność i  zasady bezpieczeństwa 
i do miłego zobaczenia w galerii BWA. Zapra-
szam! 

 
   Piotr RĘDZINIAK,

dyrektor BWA w Rzeszowie 

Tadeusz Brzozowski – „Pokuśnica”, 
olej na płótnie, 50 x 40 cm

Barbara Gawdzik-Brzozowska – „Er-
wina”, rysunek, 40 x 30 cm 

Janusz Sepioł – Synagoga w  Gorli-
cach, wzniesiona w XVIII w. przebudo-
wana w XIX w. w stylu mauretańskim, 
spalona przez Niemców, w 1967 prze-
budowana na piekarnię; akwarela  
21 x 30 cm

– będą kiedyś badać i  poznawać historię sztu-
ki pierwszych dekad XXI wieku w  Polsce i  tu  
w Rzeszowie. 

Laureatką „Nagrody Zakupu do Zbio-
rów BWA w  Rzeszowie” została Aneta Panas 
za zestaw trzech obrazów zatytułowanych: 
Krzyk, Pokusy, Sen. Artystka urodziła się 
w  1986 r. w  Łańcucie. Jest absolwentką Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
w  2010 roku otrzymała dyplom z  wyróżnie-
niem w  pracowni rysunku prof. Stanisława 
Góreckiego i  (przedwcześnie zmarłej) prof. 
UR Marleny Makiel-Hędrzak. Uprawia malar-

Pierwsza odsłona była dla gości sylwestro-
wych w  Teatrze Przedmieście, prapre-

mierowo zaś Matecznik według tekstu Moni-
ki Siary-Bramory został pokazany oficjalnie 
15 stycznia 2022 r., z powtórzeniem w niedzielę 
dzień później. 

Pierwszym pozytywnym wrażeniem były 
trzy nowe twarze na scenie w  teatrze Ane-

NOWE TWARZE PRZEDMIEŚCIA
Prapremiera Matecznika

ty Adamskiej-Szukały. Nowe dla niektórych 
z nas, ale dawno zżyte z tym środowiskiem, któ-
re ma wszak różne odcienie, także edukacyjne. 
I  to właśnie z  owego młodziutkiego zaplecza 
teatru pojawiły się w tym przedstawieniu Julia 
Gamblin, Oliwia Piątek i Kinga Szuberla. Rzec 
by można nowa wartość dodana tej zasłużonej 
od dwu dekad sceny przy ulicy Reformackiej 4 

w Rzeszowie. Debiut wypadł udanie pod każ-
dym względem – młodziutkie wykonawczynie 
prezentowały się nie tylko urodziwie, ale wy-
kazały się także sprawnością wokalną i choreo-
graficzną, tworzyły też ciekawe plastyczne sce-
ny figuratywne, jak i obrazujące dialogi postaci 
głównych Matki-Córki, które zagrały znane 
nam z wielu spektakli w tym teatrze Iwona Błą-
dzińska i  Aneta Adamska-Szukała, która jest 
zarazem reżyserką tego przedstawienia. Wspo-
maga ją muzycznie, także kreator świateł, jej 
mąż Maciej Szukała od początku związany z tą 
sceną. On tym razem jakby z zaplecza, z ubo-
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cza, chociaż w  tym teatrze o  spartańskich 
warunkach lokalowych wszystko jest jakby 
wielką sceną – i  ten właściwy obszar, gdzie 
występują aktorzy, i  widownia, i  technika 
sceny są prawie na jednym planie w zasięgu 
wzroku każdego tu obecnego.

Przyzwyczajony do autorskich dotąd 
realizacji scenicznych Anety, według jej sce-
nariusza, bądź w twórczym posiłkowaniu się 
literaturą wielkich lotów takich mistrzów, jak 
Szekspir, Myśliwski, Mann, Goethe, z  pew-
nym zdumieniem z  każdą minutą spektaklu 
próbowałem dociec, dlaczego tym razem 
skorzystała z  tekstu tak niedramaturgiczne-
go, który jest jakby luźnym potokiem przy-
krych refleksji związanych z  matką. Można 

Julia Gamblin, Iwona Błądzińska, Kinga Szuberla, Aneta 
Adamska-Szukała, Oliwia Piątek

fo
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c mieć takie wspomnienia i  skojarzenia? Albo 
można takie usłyszeć od innych i  je zapisać? 
Czy warto to czynić? Dla zniszczenia etosu 
matczynego, jaki powszechnie nosimy w pa-
mięci? 

Oczywiście twórczyni widowiska po-
radziła sobie sprawnie z  tym materiałem, 
formując na scenie zgrabny dramaturgicznie 
kształt tej opowieści. Tego chwilami dialogu, 
a częściej rozważaniu monodramatycznemu, 
który Aneta prowadzi wespół z  błyskotliwą 
jak zawsze scenicznie Iwoną.

   Ryszard ZATORSKI 

Andrzej Piątek

W Domu Sztuki Adama 
Rajzera przy Mickie-

wicza 13 i w Teatrze Siemaszko-
wej na dwóch wystawach pod 
tytułem „Magical Dreams” 
80 wyjątkowych prac 40 ar-

tystów z 13 krajów. Dzieła pochodzą z Bator Art 
Gallery w Szczyrku.

To w  Europie jedna z  nielicznych wystaw 
współczesnego magicznego realizmu i surrealizmu 
– z jego igraniem z logicznym porządkiem, projek-
cją marzeń sennych przeczących logice, uznawa-
niem zwykłych przedmiotów za cudowne, drama-
tyzowaniem wydarzeń błahych i skupianiem się na 
wnętrzu artysty z jego myślami i sprzecznościami. 

Obie ekspozycje gromadzą świetne nazwi-
ska czołówki twórców, którzy w różnych stronach 
świata uprawiają magiczny realizm i surrealizm. 
Dziedziny sztuki wymagające unikatowej wraż-
liwości. Szczególnie realizm magiczny, którego 
istota sprowadza się do osobliwej syntezy reali-
zmu i  fantastyki zaskakująco i  nieoczekiwanie 
wnikającej w świat rzeczywisty. 

MAGICAL DREAMS 
Magiczny realizm i surrealizm z Europy, Ameryki i Rosji

Artyści pochodzą z  Polski, innych krajów 
Europy Zachodniej i Środkowej oraz USA, Mek-
syku, Rosji i Ukrainy. Prezentują swe dzieła znani 
na świecie Angerer der Ältere, Tomasz Sętowski, 
Patrizia Comand, Claus Brusen, Victoria Fran-

cisco, Stephanie Henderson, Krzysztof Izdebski-
Cruz, Jarosław Jaśnikowski, Dariusz Kaleta, Ka-
rol Bąk, Steven Kenny, Jarosław Kukowski, Rick 
Lelieveld, Brigid Marlin, Voytek Nowakowski, 
Peter van Oostzanen, Daniel Pielucha, Leo Plaw, 
Otto Rapp, Marcin Kołpanowicz, Józef Stolorz, 
Kathrin Baumgartner, Peter Gric, Gianni Gia-

nasso, Tomasz Kopera, Bruno Altmayer, José Pár-
ra, Siegfried Zademack, Jacek Lipowczan, Micha 
Lobi, Graszka Paulska, Adam Widełka, Krzysztof 
Wiśniewski, Carrie Baade, Fabrizio Riccardi, Lu-
kaš Kándl i Christpher Vacher. Obok nich młodsi 
i na dorobku Lech Pierchał, Roch Urbaniak, Mi-
kołaj Sętowski i Ulyana Turchenko.

W  większości malarze. Ale również rzeź-
biarze, ceramicy, twórcy szkła artystycznego i fo-
tograficy. Oglądamy rzeźby – z brązu Katarzyny 
Bułki-Matłacz, z  kutego żelaza Tima Roosena 

i z drewna Miłosza Płonki. A także niesamowi-
te portrety Ewy Ćwikły, artystki fotografika za-
mieszkałej w Holandii. 

Już tylko do 17 lutego prace te będą gościły 
w Rzeszowie.

   Andrzej PIĄTEK

Andrzej Szypuła

Niepostrzeżenie minęło 30 
lat Festiwalu im. Adama 

Didura w  Sanoku. Jubileuszo-
we spotkania i koncerty miały 
miejsce w dniach 20–30 wrze-
śnia 2021 roku. Bogaty pro-

gram, także historię festiwalu i imprez towarzyszą-
cych, można znaleźć na stronie Sanockiego Domu 
Kultury, a także, piórem Juliusza Multarzyńskie-
go, na portalu Maestro (opublikowano 13 grudnia 
2021 roku).

Adam Didur, wspaniały bas, to wielka 
chluba naszej podkarpackiej ziemi. Urodził się 24 
grudnia 1873 roku w Woli Sękowej pod Sanokiem, 
zmarł w Katowicach 7 stycznia 1946 roku w wie-
ku 73 lat. Mija więc 148 lat od jego urodzin i 76 lat 

MAESTRO WIELKIEJ SCENY
Wspomnienie o Adamie Didurze

Adam Didur w stroju polskiego szlachcica 
w Nowym Jorku w 1915 r.
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od jego śmierci. Jego ostatni publiczny występ był 
dość niezwykły i  miał nieoczekiwany charakter. 
Oto kiedy w czerwcu 1945 roku artysta zorganizo-
wał w Bytomiu przedstawienie Halki S. Moniusz-
ki, okazało się, że jeden ze śpiewaków nagle zacho-
rował. Mistrz zastąpił go z  powodzeniem (miał 
wtedy 72 lata). Sprawnie zaśpiewał rolę Dziemby, 
zyskując niebywałe uznanie publiczności.

Ale wróćmy do początków kariery tego 
niezwykłego śpiewaka, jednego z  najwspanial-
szych w historii XX wieku. Debiut Adama Didura 
w Mocy przeznaczenia G. Verdiego w 1894 roku 
w Operze w Pinerolo pod Turynem we Włoszech 
był bardzo udany. Publiczność gorąco oklaskiwała 
20-letniego wówczas polskiego śpiewaka urzeka-
jącego techniką wokalną, niebywałym talentem 
muzycznym i  zdolnościami aktorskimi. Już dwa 
lata później młody artysta śpiewał w  mediolań-
skiej La Scali, występując tam przez trzy sezony. 
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Na promocji albumu. Od lewej: Krzysztof Motyka, Paweł Dudek, Izabella Frużyńska, Aldona Szczygieł-Kaszuba, 
Monika Midura, Jagoda Skowron, Jan Nowara

W  latach 1899–1903 był solistą Opery Warszaw-
skiej. Jednak w Polsce nie został na dłużej. Na dwa-
dzieścia pięć lat związał się z nowojorską Metropo-
litan Opera, gdzie święcił wielkie triumfy. Doszło 
nawet do takiej sytuacji, że w 1920 roku krytycy 
zgodnie stwierdzali, że Adam Didur to nie tylko 
najgroźniejszy rywal znakomitego na owe czasy 
Fiodora Szalapina, ale śpiewak w niektórych par-
tiach operowych znacznie go przewyższający – ta-
lentem, blaskiem wykonania, głębią interpretacji.

Przypomnijmy niektóre kreacje Adama 
Didura: partia tytułowa w  Borysie Godunowie 
M. Musorgskiego, Don Basilia w  Cyruliku se-
wilskim G. Rossiniego, Mefista w  Fauście Ch. 
Gounoda, role w polskich operach: Zbigniewa 
w  Strasznym Dworze, Stolnika w  Halce, Ser-
wacego w Verbum nobile, Widma Pana w Wid-

mach S. Moniuszki. Do tego dodać trzeba liczne 
koncerty i recitale.

Początkiem lat 30. XX wieku Adam Didur 
zakończył swą karierę w  Metropolitan Opera. 
Powrócił do Polski i  zajął się pracą pedagogicz-
ną – we Lwowie, Krakowie, Warszawie i Katowi-
cach. Wkrótce zamierzał objąć dyrekcję Opery 
Warszawskiej, ale zamiary te przerwała wojna. Po 
wojnie mistrz zorganizował scenę operową w By-
tomiu, był też jej pierwszym dyrektorem. Spekta-
klem inaugurującym działalność tej sceny – Ope-
ry Śląskiej – było wspomniane już przedstawienie 
Halki S. Moniuszki, które odbyło się 14 czerwca 
1945 roku.

Warto zajrzeć do cennej publikacji prof. 
Leszka Mazepy pt. Adam Didur we Lwowie wy-
danej w serii Historia polskiej wokalistyki we Wro-

cławiu w 2002 roku przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Śpiewu i  Akademię Muzyczną we 
Wrocławiu. We wstępie prof. Eugeniusz Sąsiadek 
wskazuje na wysokie walory naukowe i badawcze 
publikacji przybliżającej postać wielkiego artysty, 
zaś prof. Marta Wierzbieniec pisze, iż „publikacja 
prof. dra Leszka Mazepy stwarza szansę, aby i dzi-
siaj, na początku XXI wieku, oddać zasłużony hołd 
temu wielkiemu, światowej sławy wokaliście – ro-
dem z Podkarpacia”.

Piękna kariera Adama Didura daje świadec-
two wartości i znaczenia polskiej sztuki muzycz-
nej w kulturze europejskiej i światowej. A mijające 
rocznice jego urodzin i śmierci budzą wspomnie-
nia dawno minionych lat...

   Andrzej SZYPUŁA

Monika Midura

Archiwum Państwowe 
w  Rzeszowie oraz Te-

atr im. Wandy Siemaszkowej 
przygotowały album pt. Te-
atralne życie kostiumu, wy-
dany pod koniec 2021 roku. 

Prezentuje on wybrane projekty kostiumów do 
spektakli wystawianych w  Teatrze im. Wan-
dy Siemaszkowej w  Rzeszowie w  latach 1957–
2020. Unikatowe wydawnictwo można nabyć 

TEATRALNE ŻYCIE KOSTIUMU
W spektaklach wystawianych w Teatrze Siemaszkowej

w  Archiwum Państwowym 
w  Rzeszowie, a  wystawę 
można zobaczyć przy ulicy 
Władysława Warneńczy-
ka 57.

Wyboru projektów 
dokonał Krzysztof Motyka, 
wieloletni artysta-grafik te-
atru – także autor scenografii 
i  kostiumów, odpowiedzial-
ny za opracowanie graficzne 
i skład publikacji. Koncepcja 

wydawnictwa Izabelli Frużyńskiej, Moniki Mi-
dury, Krzysztofa Motyki i Aldony Szczygieł-Ka-
szuby, a  redakcja i  opracowanie tekstów niżej 
podpisanej. Twórcy albumu starali się pokazać 
różnorodność stylów i  myślenia scenografów 

o  kostiumie. Projekty uło-
żone są w  porządku chro-
nologicznym. Dolna granica 
– rok 1957 – wynika z faktu, 
że z  pierwszych kilkunastu 
lat działalności teatru nie za-
chowało się wiele kompletów 
projektów, górna – 2020 rok 
– podyktowana jest chęcią 
zaprezentowania także prac 
współczesnych. Spośród po-
nad 450 premier z  lat 1957–
2020 wybrano 95. 

Album prezentuje prace zarówno wielo-
letnich i etatowych scenografów, jak i tych poja-
wiających się w teatrze przy okazji pojedynczych 
inscenizacji. Znajdują się w  nim projekty m.in. 
Salomei Gawrońskiej, Zdzisława Koreleskie-
go, Jerzego Szymańskiego, Ireny Perkowskiej, 
Wojciecha Krakowskiego, Wacława Ujejskiego, 
Wojciecha Siecińskiego, Zofii de Ines, Anny i Ta-
deusza Smolickich, Macieja Preyera. Na końcu 
książki jest alfabetyczny spis scenografów, któ-
rych prace znalazły się w albumie wraz z wyka-
zem wszystkich premier Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej, przy których dane osoby pracowały 
w  charakterze projektanta kostiumów. Wstęp 
oraz teksty uzupełniające album zostały przetłu-
maczone na język angielski.

   Monika MIDURA

Z PIOSENKAMI OSIECKIEJ 
Recital Justyny Szafran

Recital Nie ma. Osiecka/Satanowski z  pio-
senkami Agnieszki Osieckiej i  muzyką 

Jerzego Satanowskiego w  wykonaniu Justyny 
Szafran swoją premierę miał w 2019 roku na fe-
stiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej” w Poznaniu. 
Jest to nieoczywista i  bezpretensjonalna po-
dróż w przeszłość, dojrzałe spotkanie artystki 
z twórczością Agnieszki Osieckiej.

Koncert 21 stycznia br. w Przemyskim Cen-
trum Kultury i Nauki ZAMEK składał się z su-
biektywnie dobranych, z  pewnością mniej zna-
nych szerszej publiczności utworów Osieckiej, 

które z oszczędnym, ale porywającym w partiach 
solowych akompaniamentem kontrabasu (Jakub 
Olejnik) i  fortepianu (Rafał Karasiewicz) prze-
niosły nas w różne zakamarki duszy. 

Z  przygotowanych utworów wyłania się 
portret kobiety dojrzałej, której słodko-gorzkie 
spojrzenie na przemijanie i codzienność pozwa-
la na osobistą refleksję. W tych wielu emocjach 
i pytaniach bez odpowiedzi pojawia się przede 
wszystkim obraz miłości, który zadziornie 
wychodzi naprzeciw wszelkim banałom życia. 
Wszystko to, w połączeniu z dużą dozą humoru, 
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Justyna Szafran

którego nie szczędziła widzom Justyna Szafran, 
stworzyło wspaniałe widowisko muzyczne.

   Tomasz BELIŃSKI
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Wit Hadło

Malta to mała wyspa le-
żąca w  towarzystwie 

kilku jeszcze mniejszych 
wysepek pośrodku Morza 
Śródziemnego na południe 
od Włoch. Mimo że jest nie-

wielka i znajduje się na peryferiach Europy, dwa 
razy odegrała bardzo ważną rolę i  zapisała się 
w historii świata.

W  1565 r. rycerze z  zakonu joannitów 
wraz z  mieszkańcami 
Malty odparli wielką in-
wazję żołnierzy Imperium 
Osmańskiego, które pla-
nowało z  tej wyspy zrobić 
przyczółek do dalszego 
podboju Europy. Drugie 
zdarzenie miało miejsce 
w  latach 1940–1942, gdy 
nazistowskie wojska ob-
legały Maltę, intensywnie 
ją bombardując z  powie-
trza i  morza. Jednak i  tym 
razem obrońcy wytrwali 
i  Niemcy zrezygnowali 
z planów podbicia wyspy. 

Malta kryje jeszcze 
jedną interesującą niespo-
dziankę. Znajdujące się na 
niej kamienne struktury są 
najstarszymi budowlami na 
świecie. Stworzono je z roz-
machem, posiadają wiel-
kie ściany zamykające przestrzeń, brukowane 
ścieżki, niewysokie przejścia i  coś jakby małe 
ołtarzyki, jednak ich przeznaczenie do dziś jest 
zagadką. 

Starsze od piramid
W centrum Gozo, drugiej co do wielkości 

wyspy Archipelagu Maltańskiego, znajduje się 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO kompleks kamienny Ġgantija. Co prawda 
nie jest to budowla równie monumentalna, jak 
egipskie piramidy, ani tak tajemnicza jak Stone- 
henge, ale za to jest ona o ponad tysiąc lat star-
sza. Niewiele wiadomo 
o jej budowniczych, którzy 
prawdopodobnie przybyli 
tam z  Sycylii, ani o  prze-
znaczeniu; przyjmuje się, 
że była to świątynia, ale 
pewności nie ma. Do dziś 
zachowały się z  niej sięga-
jące 6 metrów zewnętrzne 
mury składające się z  wa-
piennych bloków, ważą-
cych nawet do 50 ton. Wy-
glądają one jak kamienna 
ściana, ale jest to najstarsza 
zbudowana przez człowie-
ka ściana na świecie – ma 
ponad 5800 lat.

Niedaleko Valletty, 
stolicy Malty (nazwa mia-

MALTA BEZ TAJEMNIC
Najstarsze budowle na świecie

Najstarsza na świecie zbudowana przez człowieka ściana ma ponad 5800 lat

Niektóre konstrukcje przypominają kamienne ołtarze

Kompleks Ġgantija jest obecnie często odwiedzany 
przez turystów 

Na stanowisku Tarxien pojawiają się obrobione bloki 
kamienne, w których wykuto fragmenty postaci

Czy były to przejścia między izbami, czy wejścia do 
komnat czarów?

sta pochodzi od zwycięskiego wielkiego mi-
strza zakonu joannitów Jeana Parisot de la Va-
lette, który dowodził armią maltańską i odparł 
w 1565 r. inwazję turecką) znajduje się również 

wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO 
stanowisko archeologiczne 
Tarxien. Jest to kompleks bu-
dowli megalitycznych z epo-
ki kamienia gładzonego, od-
kryty przypadkowo w 1914 r. 
Te wzniesione z obrobionych 
bloków skalnych i  ozdobio-
ne rytami obiekty były też 
najprawdopodobniej świąty-
niami. Najstarsza z nich po-
wstała około 3500 lat p.n.e., 
co czyni ją o prawie tysiąc lat 
starszą od egipskich piramid. 
Najmłodsza powstała ok. 
dwa tysiące lat później. 

Czy zrobili je kosmici?
Inną ciekawą konstruk-

cją jest odkryte w  1902 r. 
podziemne sanktuarium Hypogeum Hal Saflie-
ni, które jest ukrytą głęboko pod ziemią repliką 
nadziemnej budowli. Uwagę naukowców zwra-
cają też tajemnicze kamienne koleiny wyżło-
bione w skale, szerokie na metr i trzymające tę 
odległość, jak jakieś prastare tory kolejki. 

Do dziś nie wiadomo, kim byli budow-
niczowie tych wszystkich struktur. W  czasach 
starożytnych uważano, że wznosili je cyklo-
pi – olbrzymy z  jednym okiem pośrodku czo-
ła, bogowie z  nieba lub antyczni przodkowie 
obdarzeni nadludzką siłą. Obecnie niektórzy 
posądzają o to kosmitów, nie mogąc wyobrazić 
sobie, że zwykli ludzie, niedysponujący metalo-

wymi narzędziami ani koła-
mi, mogli przenosić i  stawiać 
pionowo bloki skalne ważące 
grubo ponad 20 ton. 

Turyści, którzy licznie 
odwiedzają Maltę, nie powin-
ni koncentrować się tylko na 
plażowaniu i  biernym wypo-
czynku, warto także przebyć 
te kilka kilometrów, zobaczyć 
i  być może zadziwić się tymi 
monumentalnymi, antyczny-
mi, najstarszymi budowlami 
na świecie.

 Wit HADŁO
zdjęcia autora

wit.foto@wp.pl

mailto:wit.foto@wp.pl


21

Luty 2022, nr 2 (196) Rok XVIII

WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI

FE
LI

ET
O

N

Historia kołem się toczy,
czyli Mickiewicz nadal uwiera

Było to 54 lata temu. Byłem bardzo młody i pozna-
wałem Kraków, starając się przy okazji zostać ar-

tystą malarzem. I podróżowałem. I owego pamiętnego 1968 roku miałem, 
jakby to dzisiaj określić, życiowe szczęście zobaczyć Dziady Mickiewicza 
opracowane scenicznie przez Kazimierza Dejmka. Co się wtedy w marcu 
tamtego roku działo, niektórzy jeszcze pamiętają, inni udają, że nie pa-
miętają, a jeszcze inni, zwłaszcza sfery rządowe, jeszcze do dziś wyciągają 
z tych wydarzeń wnioski. Najczęściej negatywne, takie jak wtedy za rzą-
dów Gomułki.

Dziś historia się powtórzyła. Dziady tym razem wystawił Teatr im. 
Juliusza Słowackiego w  Krakowie w  reżyserii Mai Kleczewskiej. Dziady 
Anno Domini 2021 są przedstawieniem o  Polsce. Po 120 latach od pra-
premiery tamże w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego ten romantycz-
ny dramat powrócił na deski tego zasłużonego teatru. A członek władzy, 
kurator oświaty, uznała spektakl za „haniebny” i kategorycznie odradziła 
jego oglądania nauczycielom i uczniom. Najwyraźniej Mickiewicz i  jego 
Dziady bardzo uwierają działaczkę PiS, bo odradzała także organizację 
wyjść szkolnych na ten spektakl, gdyż w jej ocenie czynem haniebnym jest 
używanie dzieła wieszcza Mickiewicza do celów politycznej walki współ-
czesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu. 

Po jej wypowiedzi, jak można było się spodziewać, zawrzało. Nie bra-
kło porównań do Marca 68 i  Gomułki, kiedy to komunistyczne władze 
też zaczęły manifestować swoje niezadowolenie ze spektaklu. Najpierw 
naciskały, by przedstawienie grane było tylko raz w tygodniu. Notowano 
reakcje publiczności. Zabroniono sprzedawania więcej niż stu biletów dla 
młodzieży szkolnej i tylko po normalnej cenie. Wstrzymano druk recen-
zji. W  końcu władze uznały, że sztuka jest „antyrosyjska i  religiancka”. 

W styczniu 1968 r. po wypowiedzi Władysława Gomułki, który stwierdził, 
iż Dziady wbijają nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki zdecydowało o zdjęciu przedstawienia z afisza. 

Dziś, według władzy, czego przykładem wspomniana wypowiedź i po-
dobne opinie niektórych rządowych dostojników, obecnie wystawiane Dzia-
dy są antypolskie, a twórcy spektaklu chcą kształtować spojrzenie społeczne 
na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną ojczyźnie, a z nienawi-
ścią. Tym, za przeproszeniem, recenzentom można by zadedykować pamięt-
ną frazę jednego z ich idolów, Lecha Kaczyńskiego, skierowaną do pewnego 
niekoniecznie jego wielbiciela z ludu. Ale to raczej oni nawiązują do tamtego 
stwierdzenia w słowach i czynach wobec osób myślących inaczej o Polsce.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

CORAZ WESELEJ

Nasze życie polityczne dostarcza nam coraz 
więcej poważnych dowodów na prawdziwość 

twierdzenia, że wielu panów rozwija się do szóstego 
roku życia, a później to oni już tylko rosną. Dla przykładu taki poseł, 
wybitny mąż stanu z  Opolszczyzny, Janusz Kowalski, ma problemy 
z  rozumieniem złożonych pojęć, że o  jakichś prostych metaforach 
nie wspomnę. No i ludziska mają ubaw po pachy, albo jeszcze więk-
szy. Otóż, gdy mu donieśli, że profesorowi Horbanowi nóż w kiesze-
ni otwiera się, gdy słucha wypowiadanych przez wzmiankowanego 
posła idiotyzmów na temat szczepionek, uznał to za groźbę karalną 
pod własnym adresem. No i  jak tu nie ryczeć ze śmiechu? Horban 
chce zarżnąć scyzorykiem geniusza Kowalskiego! Zgroza! Czy można 
z wypowiedzi profesora wysnuć coś bardziej idiotycznego? Nie sądzę. 
Ale poseł jest ponoć zdrowy.

Czy może być, dla przykładu, coś bardziej frapującego od para-
dowania po Sejmie Marka Suskiego w gustownymn kapeluszu? Pra-
wie Zorro, który w dodatku połknął szpadę, co usztywniło mu bardzo 
korzystnie wizerunkową sylwetkę. Ale szpan! Chociaż znawcy talen-
tów pana posła twierdzą, że ów kapelusz jeszcze nie czyni z nosiciela 
kapelusza dżentelmena i intelektualisty.

Polacy zawsze mieli sentyment do wojskowego stroju. Został on 
jednak ostatnio poważnie nadszarpnięty przez czterogwiazdkowego 
generała Piotrowskiego, który już głupiej nie mógł wytłumaczyć po-
wodów aresztowania fotoreporterów przez jego dzielnych wojaków. 
Oczywiście, w strefie przygranicznej polsko-białoruskiej. Otóż wspo-
mniani żurnaliści wzbudzili ponoć uzasadnione podejrzenia, bo byli 
ubrani w ciemne kurtki, mieli na twarzach maseczki i zarost, który 
można przecież różnie interpretować. No i byli wyposażeni w sprzęt 
optyczny. A w co niby mieliby być wyposażeni fotopstryki? W cepy 
i hulajogi? A może w katechizmy? A te zarosty! Generał pewnie do 
końca swojego wojennego żywota zostanie gołowąsem, skoro zarost 
kojarzy mu się źle. Szeregowy Pietruszka także miał jednoznaczne 
skojarzenia, ale zdecydowanie przyjemniejsze. Jemu wszystko koja-
rzyło się z dolno-tylną częścią kobiecej urody. Wolę szeregowego Pie-
truszkę. 

Ale taki przyprezydencki optymista, profesor Zybertowicz, na-
wet na przeludniających się naszych cmentarzach zamiast krzyży wi-
dzi same plusy. Zwłaszcza gdy „ubierze” okulary. Panie profesorze, 
okularów nie był w stanie ubrać nawet pan Hilary. Miał je na własnym 
nosie, ponieważ je tam sobie nałożył.

Nadal skutecznego czadu daje nasz nieoceniony edukator naro-
dowy, Przemysław Czarnek, duma Goszczanowa i swojej żony Kata-
rzyny, skansenowej ostoi wszelakich cnót niewieścich. Mianował się 
wyłącznym reprezentantem wszystkich rodziców posyłających swoje 
pociechy pod jego opiekuńcze skrzydła edukacyjne. Szkolne rady ro-
dziców nie są bowiem żadną wiarygodną reprezentacją. Tak ponoć 
powiedziała mu jakaś pani. Może wróżka? Dlatego w  jego reforma-
torskim widzie już takich fanaberii nie będzie. Będą za to kuratorzy 
skrojeni według wzorca małopolskiego, czyli niejakiej pani Nowak, 
dla której koronawirusowe szczepionki to taki sobie eksperyment, 
a  nie panaceum na pandemiczne nieszczęście. Rację miał Ciceron 
twierdząc, że niejednego głupca chroni jego urząd. Ale żeby aż tak 
bezkrytycznie? A gdzie jest jakiś wojewoda małopolski albo nie daj 
boże narodowy – jak najbardziej – premier?

 Roman MAŁEK



LIMERYKI
Regina Nachacz

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Nina Opic  –  SEKRET Y ŻYCIA 

45 dag mąki • 15 dag cukru  
• 3 łyżki miodu • 1 płaska 
łyżeczka sody • 1 łyżeczka 

proszku do pieczenia • 1 margaryna • 2 łyżki 
śmietany • 3 żółtka – wyrobić ciasto na stolnicy, 
podzielić na 3 części i upiec poszczególne placki. 
Masa grysikowa: 25 dag masła i szklanka cukru 
pudru utrzeć do białości. Z ½ litra mleka i 3½ 
łyżki kaszy manny ugotować grysik, przestudzić 
i  stopniowo dodawać do roztartego masła, 

ciągle ucierając. Na koniec dodać parę kropel 
olejku migdałowego. Przekładać poszczególne 
placki. Wierzch polać polewą. 
Polewa: 4 łyżki mleka • 2 łyżki kakao • 10 dag 
cukru • 1 łyżeczka budyniu waniliowego lub 
śmietankowego • 1 łyżeczka mąki. Wszystko 
zagotować, a po odstawieniu dodać 5 dag masła, 
rozpuścić i ochłodzić, a następnie polać ciasto.
Kroić na drugi dzień. 

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Czesław P. Kondraciuk
Mirosław Welz

Jerzy Maślanka 

Od urodzenia towarzyszą 
nam wszelkiego rodzaju 

emocje. Niektóre nas wzbo-
gacają, a niektóre niosą znisz-

czenie, którego skutki stają się pogłębiającym 
procesem. Do takich niezwykle destrukcyjnych 
emocji należą, jak mówią psycholodzy, „trzy 
zetki”: złość, zawiść i zazdrość. O ile złość, swo-
iste niezadowolenie, idzie z nami od urodzenia, 
to zawiść i zazdrość kształtują się, gdy wkracza-
my w  środowisko rówieśnicze, począwszy od 
przedszkola. W  podświadomości rodzą się też 
trzy pytania, w pewien sposób się zazębiające. 
Złość kieruje się pytaniem: „Jak to się stało, że 
urodziłem się, a było w brzuchu mamy całkiem 
znośnie?”, zawiść: „Dlaczego niby on, ona to 
ma, a ja nie?”, zazdrość: „Czy coś go łączy z tą 
księgową, z którą zostaje w pracy?”. Wszystkie 
te emocje łączy jedno: gniew. O  ile niemowlę 
przekazuje światu swój krzyk (później dopie-
ro dochodzą łzy), to przedszkolak, a  później 
człowiek dorosły w chwili gniewu, który w nim 
buzuje, idzie prostą drogą, aby powiedzieć 
o  słowo za dużo, kogoś obrazić i  skrzywdzić. 
Stare mongolskie przysłowie mówi: „Słowo wy-

leci ptakiem, ale nie wiadomo czy powróci na-
wet wołem”. Czasem naprędce wypowiedziane 
jakieś złe słowo zostaje zapamiętane na bardzo 
długo, a czasem nawet i na zawsze i to niszczy 
„obdarowanego”. Dawniej mówiono, że kogoś 
żółć zalewa i po części jest tego medyczne wy-
tłumaczenie. Otóż wątroba wpływa w  pewien 
sposób na funkcjonowanie naszych hormonów; 
niedotleniona poprzez skurczoną pozycję, wy-
nikającą z jednej z owych „zetek”, pełna jest gę-
stej krwi, „zlej krwi”. Stąd dyskomfort w jamie 
brzusznej. Już Hipokrates, starożytny grecki 
lekarz, dostrzegał to zjawisko i polecał czynno-
ści dotleniające organizm, jakim jest aktywność 
fizyczna podnosząca tętno. Jeśli podniesie się 
tętno (nie ciśnienie), to w organizmie następuje 
stopniowy wyrzut hormonów szczęścia, czyli 
endorfin. Zmniejsza się poziom kortyzolu – 
hormonu wywołującego stres. Po jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej inaczej będziemy pod-
chodzić do pojawiających się na naszej drodze 
negatywnych emocji. Obecna rzeczywistość 
nie szczędzi nam gniewu, ale to od nas zależy, 
w jakim stopniu on nami zawładnie i jak długo 
odczujemy jego skutki. 

NISZCZĄCE EMOCJE 

PLACEK CYGAŃSKI 
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Ocieplenie

Baran (21 III–20 IV)
Nie jest za późno na naprawę rodzinnych 
konfliktów.
Byk (21 IV–20 V)
Uporządkuj potrzebne spadkowe doku-
menty.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Miłość trzeba okazywać na każdym kroku, 
a nie przy kamerach.
Rak (22 VI–22 VII)
Nie pal tak łatwo mostów za sobą, w pracy 
nie jesteś skreślony.
Lew (23 VII–23 VIII)
Pozwól sobie z żoną na chwileczkę zapo-
mnienia.
Panna (24 VIII–22 IX)
Niewykluczona zmiana pracy.
Waga (23 IX–23 X)
Warto wrócić do swojego hobby.
Skorpion (24 X–22 XI)
Czeka Cię przełom w sprawach uczucio-
wych.
Strzelec (23 XI–21 XII) 
Uważaj na przeziębienie i na nogi.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Samochód wymaga przeglądu.
Wodnik (21 I–19 II)
Dobre gwiazdy wskażą właściwy kierunek 
prac.
Ryby (20 II–20 III)
Ocieplenie w rodzinnych kontaktach.

Tak często śmieję się z głupoty, 
że aż mi głupio.

              ***

Pewnego poranka w Rydze
pożarłam pieczone rydze.
To marzenie senne
w skutki jest brzemienne,
znów na Marsie rydze widzę.
 ***
Weselnicy z Montrealu,
po upojnym nocnym balu,
piją z kapusty kwas
i czkając raz po raz,
zazdroszczą młodzieży szmalu.
 

O PEWNEJ PANNIE
Ma już córki dwie,
ale co „to”, to nie.

EPITAFIUM POETY
Rymy składał na ziemi,
teraz tworzy w niebie.
Nie zdążył napisać
epitafium dla siebie.

STRZAŁA AMORA
Zdarza się też,  że seniora
ugodzi strzała Amora.

CZAR 
WSPOMNIEŃ

WESOŁEK
Zawsze u niego wesoła mina,
kiedy bliźniemu łatkę przypina...

SZCZEGÓLNA DROGA
Dla niego podziały – 
drogą do chwały...

W karnawale wciąż wytrwale
odbywamy piękne bale.
Bez obostrzeń i zastrzeżeń,
w dobrym stylu, w dobrej wierze.

W górę serca, w górę głowy,
na doroczny bal maskowy
już kompania nasza rusza,
bo nie boi się wirusa.

Czas zatańczyć i zaśpiewać,
strona prawa, strona lewa.
Kiedyś cały rok się trudził,
to się trzeba napić wódzi.

Każdy toast to podpowie,
precz z wirusem, wiwat zdrowie!
Po północy już będziemy 
w pełni wszyscy „zaszczepieni”.

Marzą, cieszą się dziewczęta,
by przytulić prezydenta
i przytupnąć, i pójść bokiem
w Grand Hotelu nad Wisłokiem.

Po szalonych dniach radości
smaku, węchu brak zagości.
Smutny, z pochylonym czołem,
zatańczysz z respiratorem.

PS
W karnawale, w karnawale
śnią się nam radosne bale,
by się bawić znakomicie,
trzeba dbać o własne życie. 

KOBIECIARZ
Z kwiatka na kwiatek, na wzór motyla,
bez przerwy lata i wciąż zapyla.

Prawdziwa bieda to roztrwonić życie. 

  ***
Klucz do mądrości to zrozumieć siebie.

  ***
Z wiekiem zadajemy coraz mniej pytań,  
co nie oznacza, że stajemy się mądrzejsi. 



www.mpecrzeszow.pl

DLA RZESZOWA

Saloniki prasowe w Rzeszowie:
Krakowska/przy skrzyżowaniu z Wyspiańskiego  Obrońców Poczty Gdańskiej 14  InPost – PaczkoPunkt, 
Ignacego Solarza 18/6  Generała Leopolda Okulickiego 10  Warzywna 16  Wspólna 2  Center Park 
Rzeszów, Kolejowa 1  Świat Prasy – Outlet Graffica, Leopolda Lisa-Kuli 19  Świat Prasy – Millenium Hall, 
Wacława Kopisto 1  Świat Prasy - Józefa Piłsudskiego 44  Świat Prasy – C.H. Europa II. Józefa Piłsudskiego 34 

Nasz 
miesięcznik można kupić w punktach sprzedaży Kolportera w Rzeszowie 

i w powiecie rzeszowskim – salonikach prasowych, sklepach 
spożywczych, supermarketach, stacjach benzynowych.
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