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Alfred Kud – „Potem nastała cisza”, olej, płótno,150 x 120 cm
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Jerzy Maślanka 

Z anielskiego parlamentu 
arcymistrze w tej robocie,
cud fachowcy od zamętu
wierzą w swoje dożywocie.

Zawsze sprawni i gotowi,
Prezesowi wciąż w podzięce,
by urządzić się, obłowić,
sprawnie w górę wznoszą ręce.

Wracają metody stare,
forsę bierz bez kominiarek.
Po co krzyki – żadne larum,
zamień honor w honorarium!

Zamiast w bankach łamać kraty,
z sejfów zabierać wypłaty,
w spółkach, radach kasa czeka
dla swojego PiS-człowieka.

HONOR czy HONORARIUM

Namaszczeni palcem bożym
posłowie i senatorzy,
chociaż w KLUBIE mocno zgrzyta,
nie wyrzekną się koryta.

W głosowaniu się zeszmacisz,
tracąc polityczny afisz,
jest potrzeba, to mój panku,
głos twój – to posada w banku.

Twym sztandarem, każdy przyzna, 
był Bóg, Honor i Ojczyzna.
Dziś są w nim już luki spore, 
bardzo kiepsko jest z honorem. 

PS
Gdy w PRAWICY więdną róże,
wieją wiatry, idą burze,
czas już wziąć to pod rozwagę,
czy na sztormy dacie radę?

I
To było tam, gdzie wzgórza, lasy, dom,
pszeniczny złoty łan, wieczorny zapach bzu,
dziecięcy świat, młodzieńczy szczęścia łut
i marzeń pełen trzos powraca do mnie znów.

Ref.
Tęsknoto ma, mej duszy smętny śpiew,
podaruj mi czarowny srebrny sen,
miłości mej wspomnienie młodych lat,
co w sercu moim drży, nostalgii nutą gra.

II
Wiosenny wiatr, Wisłoka senny trakt,
zieloność kwietnych łąk, księżyca ciepły blask,
twych oczu czar, co ciągle we mnie trwa,
najczulsze z wszystkich chwil przychodzą  
   do mnie w snach.

Ref. Tęsknoto ma, mej duszy smętny śpiew…

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Tęsknoto ma
dumka

III
Już słońca krąg na zachód chyli się,
marzenia jak we mgle odchodzą w cichą dal,
nie wrócą już cudowne chwile te,
na niebie gwiazdy dwie, serdeczna płynie łza.

Ref. Tęsknoto ma, mej duszy smętny śpiew…

  Wiśniowa, 20 marca 2022 r.

Dumka to ukraińska pieśń ludowa o rzewnym 
nastroju, wyrażająca żal i tęsknotę za 
utraconym uczuciem, miejscem, zdarzeniem. 
To także forma muzyczna rozwinięta w okresie 
romantyzmu. Dumki pisali m.in. F. Chopin 
–  „Dwojaki koniec” na głos i fortepian op. 74 
nr 11, S. Moniuszko – „Przychodź, miły, już 
dzień biały” na głos i fortepian (1855), K. Dębski 
– „Dumka na dwa serca” (1998). 

1. 2.

d

g C F d g d dA

g d d d DA

 4 STEPY ZNOWU PŁONĄ 
  Edward Słupek
 4 KOMU I CZEMU  
  MA TO SŁUŻYĆ? 
  Bogusław Kobisz
 5 DOKONAŁAM DOBREGO WYBORU 
  Anna Lichtarska
 5 DOBRO POWRACA 
  Beata Blahaczek, Jolanta Szczepanik-Baran 
 6 DWA DNI W LONDYNIE 
  Kamil Łuka
 7 ULICA ROMAŃCZUKA 
  Zbigniew Kraiński
 7 NAJMŁODSZY PROFESOR W POLSCE 
  Piotr Biernacki
 7 TALENTY MUZYCZNE 
  Paula Olszak
 8 W RZESZOWSKIEJ NA PARKIECIE 
  Andrzej Grzywacz
 8 AKTORSKIE PRZYGODY 
  Ryszard Mścisz
 9 WSI SZLACHETNE PEREŁKI 
  Jan Belcik
10 TROPICIELE 
  Józef Ambrozowicz
11 ARTYSTOM CHWAŁA 
  Waldemar Bałda
11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA (102) 
  Stanisław Dłuski
  Wers   – magazyn literacki 
  Andrzej Sondej  Stefan M. Żarów  
  Ryszard Mścisz  Mieczysław A. Łyp
15 ODKRYWAĆ PIĘKNO W MUZYCE 
  Zofia Stopińska
16 POTRZEBA POJEDNANIA 
  Ryszard Zatorski
17 GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
  Piotr Rędziniak
18 KOLORYSTA EUROPEJSKIEJ SŁAWY 
  Andrzej Piątek
18 ZNAKI ZAPYTANIA 
  Andrzej Szypuła
19 WYBIERAMY ZŁOTĄ PIĘTNASTKĘ 
  Anna Czenczek
19 W ALBUMOWEJ SZACIE 
  Ryszard Mścisz
20  ISFAHAN - PERŁA PERSJI 
  Wit Hadło
21 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
22 ROZMAITOŚCI



3

Kwiecień 2022, nr 4 (198) Rok XVIII

Dorota Dominik

Napisano już chyba 
wszystko i  zarazem nic, 

bo żadne słowo nie wypo-
wie i nie opisze ogromu bólu 
i  cierpienia, jakie niesie woj-
na. Nie znam jej. Nie znamy 
jej chyba wszyscy, z  wyjąt-

kiem tych nielicznych, sędziwych powstańców 
i weteranów, których opowieści słuchaliśmy do-
tychczas jak legend o czasach prehistorycznych. 
Przez ponad siedemdziesiąt lat wyrosły trzy 
pokolenia, dla których jest pojęciem abstrak-
cyjnym, kliszą filmową, jakąś rekonstrukcją, 
przebieranką historyczną czy niekiedy pokazem 
nazi-siły. 

Dziś cierpienie i strach schroniły się w na-
szym domu i wielu zobaczyło, jak dzielni są nasi 
sąsiedzi. Do tej pory postrzegani raczej jako bu-
dowlańcy, kierowcy, opiekunki, kasjerki, czasem 
studenci, ratujący nasz rynek pracy „biedniejsi” 
kuzyni ze Wschodu. Teraz bohaterki przedzie-
rające się przez tysiące kilometrów z  małym 
dzieckiem, jedną walizką i  psem w  poszuki-
waniu schronienia. I  bohaterowie, o  odwadze 
których Hollywood już chce kręcić filmy, bo 
heroizm w  kinie sprzedaje się najlepiej. Skrzy-
pek na gruzach Charkowa, lekarz przyjmujący 
porody w  schronach, dziewczyna ratująca psy 
i milioner-bokser, który porzucił amerykańskie 
rezydencje dla obrony Kijowa. To nasze siostry 
i bracia, bo z żadnym narodem nie łączy nas tak 
wiele jak z Ukrainą. 

Żaden naród w historii nie jest bez skazy 
i winy, o czym kochają przypominać niektórzy 
historycy, z  upodobaniem wkładający paluchy 
w gojącą się z czasem ranę, aby „nienawiść wle-
wała się w krew pobratymczą”. Chyba te podo-
bieństwa sprawiły, że rzuciliśmy się solidarnie 
ratować i pomagać, wielkimi i małymi gestami, 
pieniędzmi, czasem. Zupełnie tak, jak ratowali-
byśmy własne rodziny. Może gdzieś tam, w trze-
wiach czujemy, że my trochę stamtąd, a oni stąd. 
Te nasze podobne nazwiska, wygląd, kolor oczu, 
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Mieczysław A. Łyp

Rozmyślania wielkanocne 
2022
Pochylone niebo
pochylona ziemia
pochylone
płonące ściany domów

Będziemy szukać Twoich śladów
Twoich praw
ale i tajemnic świata

Będziemy żyć złudzeniem
kruchością oddechu chwili
dopóki nie zmartwychwstaniesz
i nie pomożesz zmartwychwstać
naszym nadziejom

Pomożesz wejść w światło dnia
rozwiązać nierozwiązane
oswoić lęk
a gałąź palmy wielkanocnej
wznieść wysoko
jak srebrno-zielone gałęzie
drzewa oliwnego

Niech w naszych ogrodach
i we wszystkich ogrodach świata
nad cudem pierwszych zakwitań
wiosennych hiacyntów
przestanie unosić się
dym zranionych nocy i dni

Teresa Paryna

Po wielkanocną radość
Idę za Tobą Chryste
drogami Golgoty –
przebita, poraniona,
z prochu i tęsknoty.
Niosę swoją bezradność
i ziarenko wiary.

A czas już się dźwiga
z niedawnych chłodów.
Już ziemia się stroi
w bazie i skowronki.
Idę za Tobą Chryste
po wielkanocną radość,
gdy cisza grobu pęknie
jak wiosenne pąki.

Andrzej Szypuła

Było to 60 lat temu. Byłem 
wtedy uczniem Państwo-

wego Technikum Rolniczego 
w  Miłocinie (dziś to Zespół 
Szkół już w dzielnicy Rzeszo-
wa) położonego w  sąsiedz-

twie sędziwego parku. To szkoła o  pięknych 
tradycjach sięgających początku XX wieku. 
Dla nas, młodych, tamten czas lat 60. ubiegłe-
go wieku był okresem zdobywania wiedzy, ale 
i radosnego przeżywania świata. Szkoła słynęła 
wtedy nie tylko ze starannego przygotowania do 

ZNAD DNIEPRU I WISŁY
Muzyka łączy narody

zawodu, ale także z  licznych zajęć pozalekcyj-
nych, jak sport, turystyka, także muzyka. Toteż 
grałem i śpiewałem w tej szkole na różne sposo-
by – w  zespole mandolinistów, akordeonistów, 
kapeli ludowej, chórze mieszanym, popisując się 
także jako uczeń szkoły muzycznej w Rzeszowie 
na występach na klarnecie na różnych szkolnych 
uroczystościach i potańcówkach, zyskując sym-
patię uroczych koleżanek.

Dziś ze łzą w  oku wspominam tamten 
czas. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiła 
na mnie pieśń Sponad wiślanych leci fal, którą 
śpiewaliśmy w  opracowaniu na trzy głosy mie-
szane. Każdy z  tych głosów pamiętam do dziś. 

Solidarność rodzi się z bólu, nie z radości. Każdy czuje 
się bliższy temu, z kim dzielił trudne chwile, niż temu, 
z  kim przeżył radosne wydarzenie. Nieszczęście jest 
źródłem solidarności i  zjednoczenia, szczęście nato-
miast dzieli.

Bernard Weber, Dzień mrówek

NASZE SIOSTRY, NASI BRACIA
Zdajemy egzamin z pomagania i człowieczeństwa

kultura, świat wartości… Jeszcze rodzinne prze-
kazy o tym, skąd przybyli nasi przodkowie. Pa-
trząc na ich waleczność, czerpiemy ją trochę dla 
siebie, bo nikt nie wie, co się wydarzy.

„Tyle wiemy o  sobie, ile nas spraw-
dzono”. Zdajemy egzamin z  pomagania  
i człowieczeństwa, przed nami będzie test z cierp- 
liwości i  wytrwałości, o  wiele trudniejszy, bo 
armia orków, jak kogo tak nazywają w  Ukra-
inie, sieje dezinformacyjną truciznę na froncie 
cyberprzestrzeni. Bo wiemy, że będzie biedniej, 
będzie trudniej. Że będziemy zmęczeni, bo woj-
na „tam” trwa za długo. Że w szkołach za ciasno, 
w  sklepach za drogo. Ot, zwykła ludzka złość, 
zmęczenie, każda euforia w  końcu opada. Jak 
w rodzinie, gdy krewni przedłużają wizytę, za-
czynają się tarcia. Dużo musimy rozmawiać 
o tym, aby się nie dać złym myślom i ludziom, 
którzy pracują nad tym, aby podsycać animozje. 
Chcę wierzyć, że z  tej mieszaniny wzmożenia, 
solidarności, niepokoju i zmęczenia narodzi się 
coś dobrego i pięknego. 

Polska to dom sporej wielkości i  wszyscy 
się w  nim pomieścimy. Nasi goście nie będą 
„zasiadywać się” na długo, bo ich największe 
marzenia to powrót i  odbudowanie swojego 
domu i rodziny, przecież i rodziny są brutalnie 
rozdzielone, tu kobiety, tam walczą mężczyźni. 
My podzielimy się z nimi tym, co mamy, bo na-
wet w najskromniejszym domu jedzenia dla wę-
drowca wystarczy. Podzielimy się, bo jesteśmy 
solidarni jak w  osiemdziesiątym i  zdetermino-
wani jak w  osiemdziesiątym dziewiątym. Tyl-
ko że wtedy bezkrwawo pogoniliśmy czerwoną 
zarazę, a teraz nasze siostry i bracia w Ukrainie 
oddają swoje życie także i  za to, abyśmy i  my 
mogli żyć bezpiecznie. Cлава Yкраїні, героям 
слава! (Chwała Ukrainie, chwała bohaterom!).

   Dorota DOMINIK
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Melodia tej pieśni była oparta na głębokiej pieśni 
ukraińskiej, której dwie zwrotki w tłumaczeniu 
cytuję: „Jęczy i wyje Dniepr szeroki,/ wiatr dmie 
smagając nocny chłód,/ w dół zgina czuby wierzb 
wysokich,/ a w górę spiętrza kłęby wód.// I blady 
miesiąc o tej porze/ przez gęstwę chmur spoziera 
w dal,/ jak łódź prująca sine morze,/ to znikał, to 
się chwiał wśród fal”. 

Tej pieśni, do której tekst napisał Taras 
Szewczenko, najwybitniejszy ukraiński poeta, 
a muzykę Daniło Kriżaniwskij, polscy Ukraińcy 
słuchają na stojąco. Do 1989 roku zastępowała 
im ona zakazany hymn Ukrainy. Warto dodać, 

iż Taras Szewczenko, który żył tylko 47 lat (1814 
–1861) wyprowadził język ukraiński z wiejskich 
chat i wprowadził na salony. Jest też uważany za 
ojca nowożytnego języka ukraińskiego.

I tak oto doszło do pięknego połączenia nie-
zwykle głębokiej i przejmującej w swym wyrazie 
pieśni ukraińskiej z  polskim tekstem pióra zna-
komitego poety okresu Młodej Polski Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera pt. Pozdrowienie. Wymagało 
to pewnych zmian w  tekście wiersza, by dosto-
sować go do rytmu melodii, skrócono także tekst 
o  jedną zwrotkę, ale efekt końcowy kompozycji 
był znakomity! Cytuję ten tekst, ze wzruszeniem 

wspominając tamte śpiewy sprzed lat, zamyślając 
się nad ponadczasowym pięknem poezji i muzyki, 
która łączy narody ponad wszelkimi podziałami.

„Sponad wiślanych leci fal/ wiosenny ci-
chy chłodny wiatr,/ leci ku mojej ziemi w dal,/ 
ku śnieżnym dumnym szczytom Tatr.// Wichrze 
na pola wzgórza nieś/ me pozdrowienie ciche 
stąd,/ rodzinną moją pozdrów wieś/ i Dunajco-
wy wartki prąd.// Przydrożne drzewa, smreków 
las,/ w ogródku każdy piękny kwiat,/ i pozdrów 
mi po tysiąckroć/ mój cały piękny górski kraj”.

   Andrzej SZYPUŁA

Edward Słupek

Wszyscy współczują 
Ukraińcom, a  także 

Rosjanom, że wplątali się 
w taką okrutną realną wojnę 
w Europie, gdzie z wykorzy-
staniem najsubtelniejszych 
osiągnięć technicznych giną 

zwyczajni ludzie, cierpią rodziny; obraz niewy-
obrażalnego dramatu. Wojna, ujmując w  pro-
sty sposób, to czas bez zasad, bez oglądania się 
na humanistyczny dorobek ludzkości. Gdzie 
wszystkie piękne i wzniosłe formuły erystyczne 
wypracowane przez ludzkość zawiodły. Zdecy-
dowano o użyciu argumentów siłowych. Erysty-
ka to sztuka prowadzenia sporów, w tym między 
państwami. Agresorem w tej wojnie jest Federa-
cja Rosyjska, która napadła na Ukrainę. 

Ukraina swoją państwowość pierwszy raz 
w historii uzyskała w 1991 roku (z nieistotnym 
trzyletnim epizodem państwowości w  1917 
roku). W  Białowieży przywódcy rozpadające-
go się Związku Radzieckiego powołali w  1991 
r. niepodległą Ukrainę jako największe po Ro-
sji państwo Europy. Twierdzi się, że odbyło się 
to przy zakrapianym stole, bo alkoholizowanie 
ciągnie się za Jelcynem, ówczesnym przywód-
cą rozparcelowanego ZSRR. Musiało to być 
odbyte w sposób imprezowy, gdyż do Dniepru 
od wschodu etniczności rosyjskiej się nie kwe-
stionowało. Tam Rosjanie usytuowali w czasach 
ZSRR i  za carskiej Rosji największe brylanty 
przemysłu w  postaci hut, zakładów przemysłu 

STEPY ZNOWU PŁONĄ
Giną zwyczajni ludzie, cierpią rodziny

lotniczego i  elektromaszynowego. Pozosta-
ło tam 15 reaktorów jądrowych z  największą 
elektrownią atomową Europy. Każdy reaktor to 
około 10 mld dolarów. Pozostała tam kaskada 
Dniepru z  największymi hydroelektrowniami 
na świecie. W  ziemi wschodniej nazywanej za 
carycy Katarzyny II Nową Rosją niezmierzone 
kopaliny, jak choćby rudy żelaza (magnetyt) sza-
cowane na 30 mld ton. Niezmierzone bogactwa 
innych kopalin z rudą uranu włącznie.

Z  chwilą przekazania w  2002 r. władzy 
przez schorowanego Jelcyna na rzecz podpuł-
kownika KGB Putina tenże – po zapewnieniu 
o  bezkarności dla niego i  rodziny – zamarzył 
o  powrocie Rosji do krajów pierwszej katego-
rii, czyli reaktywacji wielkości z czasów caratu. 
Władimir Putin uważał, że największą tragedią 
XX wieku był rozpad ZSRR, za co winę ponosił 
Gorbaczow. Pojawienie się prawie nigdy nieist-
niejącej Ukrainy na terenach tzw. Nowej Rosji 
stanowi clou najazdu Rosji na wschodnią obec-
nie Ukrainę. Jest też tło religijne, gdzie po za-
inwestowaniu w budowę setek cerkwi z pienię-
dzy Rosji i podległych patriarchatowi Moskwy, 
Ukraińcy ogłosili o  powstaniu cerkwi narodo-
wej podległej Konstantynopolowi.

Rosjanie i  Ukraińcy to na wschód od 
Dniepru narodowości przemieszane z  domi-
nacją żywiołu rosyjskiego, o  czym zaświad-
cza powszechnie używany język rosyjski. Ale 
uzyskanie niepodległości ukraińskiej zrodziło 
aspiracje młodej narodowości, co w  zderzeniu 
z mocarstwowością rosyjską musiało doprowa-
dzić do konfliktu. Wpierw była aneksja Krymu 

przez Rosję, prawie bez oporu, ze zróżnicowa-
nymi reakcjami międzynarodowymi; poprzez 
przypomnienie, że były sekretarz Chruszczow, 
z  pochodzenia Ukrainiec, za czasów ZSRR 
toastem alkoholu podarował Krym ukraińskiej 
republice sowieckiej. Notabene ponoć Chrusz-
czow był zwolennikiem sowieckiej Ukrainy po 
Nowy Sącz, a miał temu zapobiec Gruzin Stalin. 

Tutaj jako Polacy mamy prawo obnosić się 
dumą na cały świat z bezkrwawego przejścia do 
naszej obecnej europejskości z  członkostwem 
w  NATO i  Unii Europejskiej. Będąc przecięt-
nym wielkościowo państwem, godzi się przypo-
mnieć nieodpowiedzialne połajanki rządzących 
w  stosunku do osiągniętej przez nas pozycji 
w Europie. 

Sytuacja konfliktu w Ukrainie stanowi tu-
taj memento. Społeczeństwo polskie w  zakresie 
współczucia i pomocy Ukraińcom w ich drama-
cie wojennym jest nienaganne. Zastanawia, czy 
czasem w tym konflikcie nie dojdzie do zniena-
widzenia nas przez Ukraińców i  Amerykanów 
za pomoc i  zaangażowanie. Oni tę wojnę per-
fekcyjnie medialnie wygrywają wobec całego 
świata. Nie było ze strony polityków ukraińskich 
gestu wobec nas, np. takiego jak zniesienie zapi-
su z hymnu: „Staniemy bracia do krwawego boju 
od Sanu do Donu”. Rzeka San nie jest graniczną. 
Nie było ze strony Ukrainy odpowiedzialnych ge-
stów wobec Europy, jak choćby zmiana alfabetu 
na łaciński, jak zrobił to Kazachstan i wcześniej 
Turcja. 

Wobec dramatu na wschodzie wytykać nie 
wypada, ale w Europie wschodnie standardy nie 
przystają. Dotyczy to także naszych rządzących, 
którzy swoimi zabiegami wprawiają w zadumę 
Europę, czy aby zasługujemy na bycie w elitarnej 
rodzinie państw. 

   Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz 

Rosja napadła na Ukra-
inę, trwa wojna. Już 

ponad dwa miliony Ukra-
ińców – głównie ludzi star-
szych i  matek z  dziećmi 
– musiało opuścić swoje 

domy i przekroczyło granice Polski. Część 
z  nich pozostała w  naszym kraju, część 

KOMU I CZEMU MA TO SŁUŻYĆ
Putin nie mógłby sobie wymarzyć

pojechała dalej na zachód. Polacy wyciąg- 
nęli pomocną rękę do uciekinierów. Lu-
dzie poprzez samorządy i  różnego rodza-
ju organizacje pozarządowe pomagają jak 
mogą wschodnim sąsiadom, wspierają ich 
finansowo, organizują noclegi, żywność, 
transport, leki itd. Nie zanosi się na to, by 
napływ uciekinierów szybko się skończył, 
bo wojna posuwa się na Ukrainie w kierun-
ku naszej wschodniej granicy. Rząd, mimo 

że posiadał na długo wcześniej informacje 
o tym, co się może wydarzyć, nie przygoto-
wał należycie tej pomocy i gdy chwalą nas 
na świecie za spontaniczną, serdeczną po-
moc, to wiedzmy, że pochwały te nie rządo-
wi się należą, a społeczeństwu polskiemu. 

W związku z tym, że przybyło do nas 
sporo ukraińskich dzieci w  wieku szkol-
nym, samorządy i dyrektorzy szkół głowią 
się, jak można pomóc tym dzieciom, co 



5

Kwiecień 2022, nr 4 (198) Rok XVIII

W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

zrobić, żeby mogły one u nas kontynuować 
naukę. Ministerstwo przedstawia niedo-
rzeczne pomysły i  projekty rozwiązania 
tego problemu.

W  tym samym czasie pod patrona-
tem ministra edukacji i  nauki Przemysła-
wa Czarnka w polskich szkołach prowadzi 
się konkurs pod hasłem „Wołyń – pamięć 
pokoleń”. Moim zdaniem nie ten czas i nie 
ta chwila na rozdrapywanie w świadomo-
ści młodzieży polskiej tych zabliźniających 
się ran historycznych. Przeczytałem re-
gulamin konkursu i  dowiedziałem się, że 
pomysłodawcami jego są między innymi 
poseł na Sejm RP Michał Wójcik, europo-
słanka Beata Kempa oraz Beata Białowąs, 
członek Zarządu Województwa Śląskiego. 

Gratuluję im dobrego smaku, wyczucia 
i taktu. 

Niczego lepszego Putin nie mógłby 
sobie wymarzyć, jak szerzenie nastrojów 
i  postaw nacjonalistycznych w  obecnej 
sytuacji w  Polsce. Konkurs objęty jest pa-
tronatem naukowym Instytutu Pamięci 
Narodowej i  ma na celu upowszechnianie 
wiedzy o  ofiarach ludobójstwa dokonane-
go przez ukraińskich nacjonalistów na Po-
lakach, opartej na rzetelnych przekazach 
świadków tragicznych wydarzeń i  kształ-
towaniu postaw patriotycznych. Dalej za-
znaczono, że uczestnikami konkursu mogą 
być uczniowie, którzy ukończyli 15. rok ży-
cia. Konkurs raczej nie cieszył się wzięciem, 
bo minister Czarnek przedłużył okres jego 

rozstrzygnięcia. Prace konkursowe mają 
być wysyłane na adres biura poselskiego 
posła Wójcika w Katowicach. Myślę, że pan 
poseł mógłby udostępnić swój lokal, żeby 
schroniła się w nim jakaś ukraińska rodzi-
na. Historycy z  Polskiej Akademii Nauk 
zwrócili się do ministra Czarnka z prośbą 
o przerwanie tego konkursu, twierdząc, że 
prawda jest ważna, bolesna, ale nie czas te-
raz na tego typu działania. 

Rodzice, dziadkowie, proszę was, 
zainteresujcie się tym, w  co wciąga wasze 
dzieci i wnuki nasz system oświaty, bo ani 
się obejrzycie, a przy waszym boku wyroś- 
nie skrajny nacjonalista lub kibol. 

   Bogusław KOBISZ

W poprzedniej mojej 
wypowiedzi opisałam 

w  skrócie swoje dzieciństwo 
i  młodzieżowe życie w  Polsce 
przed wyjazdem do Austrii. 
Zakończyłam krótkim opisem 
życia w  dzielnicy żydowskiej 
w  Wiedniu, gdzie po przyjeź-
dzie zamieszkałam. W  tym 
czasie w  Austrii tacy turyści 
jak ja oficjalnie mogli prze-
bywać do trzech miesięcy, 
ale jakoś mi się udawało. Jak 
wspomniałam, moją pierwszą 
pracę rozpoczęłam w austriac-
kiej restauracji jako kelnerka. 
W  ciągu dnia dużo pracowa-
łam, wieczorami poznawałam Wiedeń i  jego 
mieszkańców. Nauczyłam się pić kawę i  piwo, 
a mój angielsko-niemiecki język powoli zamie-
niałam na język niemiecki. 

Szybko stwierdziłam, że wiedza wielu mo-
ich austriackich znajomych jest dość ograniczo-
na, zwłaszcza gdy pytali mnie, czy Polska grani-
czy z morzem. Z takimi i wieloma podobnymi 
pytaniami często się stykałam. W pracy też wie-
lu Austriaków radziło sobie gorzej ode mnie, 
ale to mogło wynikać bądź co bądź z  tego, że 
ja skończyłam liceum związane z gastronomią. 
Poczułam w sobie dumę, że pochodzę z takiego 
mądrego kraju, jakim jest Polska, i że zaczynam 
coraz lepiej sobie radzić. Życie z dnia na dzień 
stawało się dla mnie łatwiejsze, odnosiłam 

DOKONAŁAM DOBREGO WYBORU
Wiedeńska  rzeszowianka

Anna Lichtarska

drobne życiowe sukcesy, zrobi-
łam prawo jazdy, patent sterni-
ka. Do pracy jeździłam na ro-
werze i na rolkach. Założyłam 
jednoosobową działalność go-
spodarczą, legalnie wynajęłam 
samodzielne mieszkanie. Ota-
czało mnie wielu znajomych, 
którzy codziennie utwierdzali 
mnie w przekonaniu, że przy-
jazd do Austrii to był mój do-
bry życiowy wybór. Kupiłam 
pierwszy samochód marki 
Saab od jakiegoś dyplomaty 
w  Graz na południu Austrii, 
którym z  rozpierającą mnie 
dumą wracałam do Wiednia. 

Później kupiłam sobie motor Harley Davidson, 
jeździłam na zloty i  spotkania grup motoro-
wych w  wolnych chwilach. Do dziś jestem za-
kochana w swoim motorze. 

Mam dużo znajomych różnych narodowo-
ści, różnych zawodów i  o  różnym statusie spo-
łecznym, podobnie jak ja zakochanych w moto-
rach i  żaglach. Poznawałam coraz więcej ludzi 
z różnych krajów, ciekawe postacie i osobowości. 
Bywałam na wielu koncertach zespołów i  mu-
zyków popularnych w  Austrii, np. Supermax 
i Kurt Hauenstein, a nawet pomagałam przy ich 
organizacji. Należę do klubu jachtowego, jak tyl-
ko mam wolny czas jeżdżę motorem nad jezioro 
pod Wiedniem, gdzie szlifuję swoją żeglarską 
formę. Gdy czasu mam mniej, pływam ze zna-

jomymi motorówką po Dunaju. Zimą uwielbiam 
góry i narty, a tego w Austrii nam nie brakuje. 

Przeżyłam drobny szok przy zamianie 
szylingów na euro, no ale przez pewien czas 
większość Austriaków miało z  tym problem. 
Podjęłam pracę w  dużej korporacji, która zaj-
muje się utrzymywaniem porządku i dba o stan 
techniczny w dużych i małych obiektach. Praca 
ciekawa, bo obejmuje wiele dziedzin, począw-
szy od zwykłych urządzeń i środków do utrzy-
mywania czystości, poprzez większe bardziej 
skomplikowane maszyny. Elektryka, ślusar-
stwo, hydraulika, wentylacja, odśnieżanie, che-
mia basenowa, dezynfekcja wody i  obiektów, 
transport odpadów w  dużej skali, normy bez-
pieczeństwa i higieny pracy, organizacja pracy 
– to tylko część dziedzin, w których muszę się 
w większym lub mniejszym stopniu orientować. 

Zaczęłam uczęszczać na różnego rodzaju 
kursy, szkolenia, zdobywać kolejne certyfikaty 
i  uprawnienia zawodowe, włącznie z  tytułem 
mistrza. Uczyłam się po niemiecku, ale często 
pomagało mi myślenie po polsku. Zaczęłam 
awansować, zaczęłam zarządzać ludźmi. Sta-
łe dochody, dobre zdrowie, mieszkanie, dobra 
znajomość języka i przyjaciele to wszystko, co 
pozwala mi optymistycznie patrzeć w  przy-
szłość z poczuciem, że dokonałam dobrego wy-
boru. Myślę z perspektywy czasu, że im większe 
ma człowiek marzenia i stara się je konsekwent-
nie realizować, tym więcej osiąga. 

   Anna LICHTARSKA
z Wiednia 

Po  napaści Rosji na Ukrainę trwa wojna 
i potęguje się tragiczna sytuacja tamtejszej 

ludności, w  szczególności zaś kobiet i  dzieci. 
Konflikt zbrojny zmusił wielu mieszkańców 
Ukrainy do opuszczenia swoich domów w po-
szukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych 
krajach. Ludzie uciekający przed wojną musieli 
zrezygnować ze  swojego dotychczasowego ży-

DOBRO POWRACA
Solidarność z ukraińskimi rówieśnikami

cia. Brakuje im podstawowych produktów, je-
dzenia, ciepłych ubrań…

Uczniowie VI LO i  Technikum nr 1 
w Rzeszowie nie pozostali obojętni, chcieli wes-
przeć w konkretny sposób rodziny ukraińskie. 
Co istotne – wszelkie akcje wyszły z inicjatywy 
ich samych. Koordynatorami akcji solidarno-
ściowych był Samorząd Uczniowski pod opieką 

nauczycielek Beaty Blahaczek i Jolanty Szczepa-
nik-Baran. 

Od 28  lutego 2022 r. 136 uczniów naszej 
szkoły uczestniczyło w charakterze wolontariu-
szy w akcji Rzeszowskiego Domu Kultury, zbie-
rając i segregując w jego filiach ubrania i rzeczy 
potrzebne dla uchodźców z  Ukrainy. Cała ak-
cja trwała przez cały tydzień, a nasi uczniowie 
sprawili się na przysłowiową szóstkę z plusem. 
Z  podobnym odzewem wśród uczniów pełno-
letnich naszej szkoły spotkał się apel prezydenta 
Rzeszowa Konrada Fijołka, dotyczący zgłasza-
nia się do bazy wolontariuszy do pracy przy se-
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Kamil Łuka

Pod koniec marca wraz 
z  przyjaciółmi udałem 

się na dwudniową wycieczkę 
do Londynu. To moja druga 
wizyta w  tym miejscu, nie-
mniej tym razem podróż była 
już nieco inna. Wielka Bry-

tania opuściła struktury Unii Europejskiej, a ja 
sprawdziłem, jak ta sytuacja wpływa na podró-
żujących w te strony.

Linie lotnicze – w tym Ryanair – zachęca-
ją w komunikatach, aby pasażerowie przybyli na 
lotnisko już na dwie i pół godziny przed planowa-

DWA DNI W LONDYNIE
Wielka Brytania po brexicie

nym odlotem. Ten wydłużony czas związany jest 
między innymi z koniecznością odbycia kontroli 
paszportowej przed wylotem do Wielkiej Bryta-
nii. Od 1 października 2021 roku przekraczanie 
granicy przez obywateli polskich odbywa się je-
dynie na podstawie paszportu. Jest to chyba jedna 
z najbardziej charakterystycznych zmian. Dowo-
dy osobiste nie są już akceptowane. Obecnie ob-
serwujemy wydłużone kolejki w urzędach celem 
wyrobienia paszportu, co jest efektem rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. W  związku z  tym wszyscy 
ci, którzy chcą w dość krótkim czasie udać się do 
Zjednoczonego Królestwa, a  nie posiadają pasz-
portu bądź jego termin ważności minął, muszą 
wziąć pod uwagę przedłużające się procedury.

gregowaniu darów w Hali Podpromie. Zgłosiło 
się niemal 90 osób.

Część uczniów naszej szkoły pomaga bez-
pośrednio na granicy w Medyce. 

Równocześnie rozpoczęliśmy w  szkole 
akcję pod hasłem: „Solidarni z Ukrainą”, w ra-
mach której przeprowadzona została zbiórka 
najpotrzebniejszych produktów typu: żywność 
długoterminowa, środki czystości i higieny oso-
bistej, pampersy i  żywność dla najmłodszych 
dzieci, koce, śpiwory, a  także środki medycz-
ne i opatrunkowe. Przeprowadziliśmy również 
zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i  pracowni-
ków naszej szkoły. Zebraliśmy ponad 8700 zł. 
Zakupiliśmy potrzebne rzeczy i  całość została 
wysłana w 3 transportach bezpośrednio w oko-
lice Kijowa.

W akcję pomocy włączył się również nasz 
szkolny zespół Exodus pod opieką Jakuba Sza-
jowskiego. Zorganizowany został koncert „Po-
moc dla Ukrainy”, z którego całkowity dochód 
(ponad 3000 zł) został przekazany na potrzeby 
bieżące uchodźców z Ukrainy.

Jako społeczność szkolna wspomagamy 
również rodziny naszych uczniów, którzy przy-

Uczniowie sami zorganizowali akcję „Ple-
caczek dla malucha”. Przygotowaliśmy już po-
nad 100 plecaczków ze słodyczami, maskotka-
mi, kolorowankami dla najmniejszych uchodź-
ców, by choć przez chwilę mogli oderwać się od 
traumy wojennej. Przekazujemy je bezpośred-
nio do dzieci ukraińskich, które przyjeżdżają 
na Dworzec Główny PKP w Rzeszowie.

Na apel wolontariuszy z  Full Marketu, 
gdzie przebywają czasowo uchodźcy, zorgani-
zowaliśmy zbiórkę obuwia sportowego, klapek, 
dezodorantów, środków czystości. Zostały one 
przekazane potrzebującym.

Akcja naszych uczniów wolontariuszy jest 
świadectwem solidarności z  ich ukraińskimi 
rówieśnikami. Nasi uczniowie to ludzie o  do-
brych sercach, pełni empatii i  zaangażowania 
we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne na 
rzecz środowiska lokalnego i nie tylko. Jesteśmy 
z nich bardzo dumni. Dobro powraca.

   Beata BLAHACZEK
   Jolanta SZCZEPANIK-BARANjęli pod swój dach rodziny ukraińskie. W miarę 

naszych możliwości zbieramy najbardziej po-
trzebne rzeczy i przekazujemy im. 

Po przylocie do Londynu dodatkową czyn-
nością, jaką wykonujemy, jest odprawa paszpor-
towa. Można jej dokonać w sposób tradycyjny – 
poprzez urzędnika w tak zwanym okienku, ale 
istnieje możliwość samodzielnej, automatycznej 
odprawy. Należy podejść do stanowiska, włożyć 
paszport w  szczelinę i  ustawić twarz zgodnie 
z zaleceniami ekranu, w który wbudowana jest 
kamera robiąca zdjęcia twarzy. Mnie ta czyn-
ność nie zajęła długo, mimo że trwało chwilę, 
aż automat ustawi się we właściwej pozycji, a ja 
prawidłowo zwrócę się ku kamerze. Niemniej 
jednak zaobserwowałem, że część pasażerów 
spędzała przy bramkach sporo czasu. Być może 
związane było to z koniecznością oswojenia się 
z nowym sposobem kontrolowania paszportów, 
ale też i stresem, który wynikał z bardzo dużych 
kolejek za plecami do tych stanowisk.

Z  lotniska Stansted do centrum Londynu 
(Victoria Coach Station) udaliśmy się autoka-
rem przewoźnika National Express. Czas prze-
jazdu to lekko ponad dwie godziny. Koszt biletu 
w obie strony wzrósł i wynosi około dwudziestu 
funtów. Podczas mojej ostatniej podróży pod 
koniec 2019 roku płaciłem czternaście funtów. 
Sam Londyn jak zwykle robi ogromne wraże-
nie. Towarzysząca nam piękna pogoda (dwa-
dzieścia stopni i  bezchmurne niebo) sprawiła, 
że zwiedzanie miasta było czystą przyjemno-
ścią. Pierwszego dnia ,,wychodziliśmy” około 
dwanaście kilometrów, a  drugiego szesnaście. 
Wśród punktów wycieczki nie mogło zabraknąć 
Big Bena, London Eye, Pałacu Buckingham, To-
wer Bridge, dzielnicy finansowej City of London 
czy też ekskluzywnej królewskiej dzielnicy Ken-
sington, w  której udało nam się przenocować 
w bardzo atrakcyjnej cenie.

Dwa pełne dni wyprawy naładowały aku-
mulatory, a powrót do codziennych obowiązków 
w Rzeszowie stał się przyjemniejszy niż zwykle. 
Raz jeszcze – jak i przy okazji mojej poprzedniej 
relacji o Londynie sprzed dwóch lat – z czystym 
sercem polecam wybrać się do tego bajecznego 
miejsca.

   Kamil ŁUKA
Whitehall Gardens, Londyn
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ULICA ROMAŃCZUKA
Patronem znakomity lekarz i społecznik

Wrzesław Romańczuk, zmarły 
w 2004 roku znakomity lekarz 

i  społecznik, ma w  Rzeszowie swoją 
ulicę. Znajduje się ona w rejonie Kli-
nicznego Szpitala Wojewódzkiego 
nr  2 im. św. Jadwigi Królowej przy 
ul.  Lwowskiej i  łączy ulice Niemier-
skiego i Armii Krajowej.

Z  wnioskiem nadania tej na-
zwy ulicy zwróciła się Rada Osiedla 
Mieszka I. Autorzy wniosku przypo-
mnieli, że był nie tylko wspaniałym 
lekarzem, ale także społecznikiem 
i  człowiekiem wielkiego serca. To 
w dużej mierze dzięki jego staraniom 
w  Rzeszowie utworzono Instytut 
Pielęgniarstwa i Położnictwa na Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Doktor Romańczuk 
organizował także bale charytatywne, podczas 
których zbierano pieniądze na zakup sprzętu 
medycznego. W latach 1994 –2000 był dyrekto-
rem szpitala przy ul. Lwowskiej.

– Miałem okazję, jako młody chłopak, 
poznać osobiście profesora i  uczyć się od niego 
tego, czym jest zaangażowanie w walkę o zdro-

wie, o  rozwój społeczny, o  rozwój całego regio-
nu. Rok, w którym nadano ulicy imię Wrzesława 
Romańczuka jest dla Rzeszowa szczególny, bo po 
raz pierwszy mury Uniwersytetu Rzeszowskiego 
opuścił rocznik kierunku lekarskiego – powie-
dział prezydent Konrad Fijołek podczas oficjal-
nego odsłonięcia nazwy ulicy 23 marca 2022 r. 
i dodał: – To jedna z piękniejszych uroczystości 

nadania nazwy ulicy w  Rzeszowie, w  których 
uczestniczyłem. Fantastyczne świadectwo bu-
dowania tożsamości i  poszanowania dorobku 
drugiego człowieka. Profesor Wrzesław oddał 
naszemu miastu wszystko co najlepsze, dziś to 

miasto w dowód drobnej wdzięczności 
tę tablicę i tę ulicę funduje.

Sylwetkę Wrzesława Romań-
czuka przedstawił podczas uroczysto-
ści Janusz Pawlak, znany dziennikarz, 
były red. naczelny „Nowin”,  autor 
książki Doktor Wrzesiek. – Poznałem 
Wrzesława  w  czasie studiów. Przez 
ponad 30 lat widziałem jego starania, 
dzieliłem sukcesy i  porażki. Za wła-
sne pieniądze odbył  szereg wyjazdów, 
zrealizował staże kliniczne w Londy-
nie, Szwecji, we Włoszech czy Stanach 
Zjednoczonych. Nazywaliśmy go 
rzeszowskim Owsiakiem. Wrzesław, 
podobnie jak Jurek Owsiak, wierzył 
w sens społecznych zbiórek pieniędzy 

na zakup sprzętu medycznego. Doskonalił ciąg- 
le swoje umiejętności i  wiedzę: kolejne stopnie 
specjalizacji, doktorat, habilitacja. Spał tylko 
parę godzin! Uważał, że szkoda czasu na sen. 
Służbowe e-maile potrafił wysyłać nad ranem – 
wspominał Janusz Pawlak.

   Zbigniew KRAIŃSKI

Prezydent Konrad Fijołek oficjalnie odsłania nazwę ulicy

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
Bu

ka
ła

Prezydent Andrzej Duda 16 lutego 2022 r. na-
dał tytuł profesora nauk inżynieryjno-tech-

nicznych dr. hab. inż. Pawłowi Chmielarzowi, 
kierownikowi Katedry Chemii Fizycznej na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej. Profesor znalazł się w  gronie najmłod-
szych profesorów tytularnych w  Polsce w  na-
ukach inżynieryjno-technicznych, a drugi pod 
względem wieku ogółem.

Prof. Paweł Chmielarz jest specjalistą 
w dziedzinie nauk chemicznych i inżynierii che-
micznej, ze szczególnym uwzględnieniem cha-
rakterystyki i  optymalizacji metod polimeryza-
cji rodnikowej z  przeniesieniem atomu (ATRP) 
ukierunkowanych na otrzymywanie polimerów 
o zróżnicowanej strukturze i architekturze. Jego 
dorobek naukowy obejmuje 70 publikacji w cza-
sopismach międzynarodowych z Listy Filadelfij-
skiej, dwa patenty w US Patent Office oraz dwa 
rozdziały w  zagranicznych publikacjach mono-
graficznych. Łączny 5-letni Impact Factor opubli-
kowanych prac wynosi 291, liczba cytowań ponad 
1500, a indeks Hirscha 21 (wg WoS).

Badania prowadzone przez prof. P. Chmie-
larza podczas jego staży, m.in. w USA, w latach 

NAJMŁODSZY PROFESOR W POLSCE 
W naukach inżynieryjno-technicznych

2014, 2016 i 2019 (Carnegie Mellon University 
w  Pittsburghu), w  ośrodkach badawczych jak: 
University of Padova, University of Konstanz, 
University of Milan, Aarhus University, Tech-
nical University of Crete, University of Castil-
la-La Mancha i  University of Trieste oraz na 
Politechnice Rzeszowskiej miały istotny wkład 
na poznanie zjawisk fizykochemicznych mają-
cych wpływ na poznanie czynników mających 
kluczowe znaczenie dla szybkości polimeryza-
cji w tych układach i udziału reakcji ubocznych, 
a  także dla doboru i  optymalizacji odpowied-
nich parametrów elektrochemicznych. 

Dorobek dydaktyczny prof. P. Chmiela-
rza obejmuje opiekę promotora nad czterema 
doktorantami oraz licznymi pracami inżynier-
skimi i magisterskimi (81 prac dyplomowych). 
Profesor jest także inicjatorem i  opiekunem 
naukowym utworzonego w 2019 r. na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Stu-
denckiego i  Doktoranckiego Koła Naukowe-
go Inżynierii Chemicznej i  Farmaceutycznej 
IPSUM. Od 2019 r. pełni funkcję Przewodni-
czącego Oddziału Rzeszowskiego Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, którego celem jest 
popieranie rozwoju nauk chemicznych i  inży-
nieryjno-technicznych. 

Od 2019 r. profesor Chmielarz znajduje 
się na prestiżowej liście 2 proc. najczęściej cy-
towanych uczonych i wpływowych naukowców 
z całego świata. Tak wynika z opublikowanego 
na łamach „PLOS Biology” zestawienia opraco-
wanego przez Stanford University we współpra-
cy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą 
SciTech Strategies.

   Piotr BIERNACKI

Prof. Paweł Chmielarz

22 marca w  VI Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Ambrożego Towarnickiego 

w Rzeszowie odbył się finał XII edycji Konkur-
su Piosenki i  Wiersza Obcojęzycznego Teen 
Show, miał on na celu wyłonienie najlepszych 

TALENTY MUZYCZNE 
Wyłanianie najlepszych głosów w regionie

głosów w  regionie. W  tym roku szkolnym 
wzięło udział 29 uczniów z  11 podkarpackich 
szkół. Organizatorką konkursu jest Dominika 
Beniowska, nauczycielka języka angielskiego  
w VI LO, a współorganizatorami Aneta Kiełty-

ka, Agnieszka Bułas oraz Andrzej Jakubowski. 
– W pierwszych latach konkursu uczniowie 

mogli wykonywać utwory muzyczne tylko w języ-
ku angielskim, jednak z czasem w związku z du-
żym zainteresowaniem językami obcymi postano-
wiliśmy umożliwić występy i recytacje w językach 
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, hiszpańskim 
i niemieckim – mówi pani Beniowska, pomysło-
dawczyni imprezy.
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Ryszard Mścisz

W Zespole Szkół im. S. 
Staszica w  Jeżowem 

odbyło się spotkanie z Micha-
łem Chołką, aktorem Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. W tej zorganizo-

wanej przez polonistkę Joannę Ślońską wyjąt-
kowej lekcji wzięli udział uczniowie niektórych 
klas licealnych oraz zaproszeni goście z  klas 
ósmych Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgó-
rzu oraz Szkoły Podstawowej w Jeżowem Cen-
trum. Klasy te przybyły wraz z nauczycielkami 
Teresą Partyką, Bogumiłą Pikor i Barbarą Paw-
łowską. Zanim rzeszowski aktor zaprezentował 
się zgromadzonej widowni i opiekunom, wraz 
z  innymi obecnymi w  szkolnej auli osobami 
nagrodził brawami stypendystów Prezesa Rady 
Ministrów, których przedstawił i  uhonorował 
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Finał 12. edycji Teen Show zaczął się od kon-
kursu recytatorskiego. Jako pierwsza wystąpiła 
Monika Harpula, uczennica I Liceum w Łańcucie, 
z wierszem Love passing by Elizabeth Wesley. Mło-
dzież wyrażała swoje emocje poprzez poezję, jed-
nak największe emocje wywołała Honorata Wiś- 
niowska z  wierszem If Tomorrow Starts Without 
Me z VI LO w Rzeszowie.

Kolejnym etapem Teen Show był konkurs 
piosenki. Uczniowie chętnie wybierali utwory z list 
przebojów, ale jednak nie było to wierne odtworze-
nie oryginału, tylko pokazanie własnej interpretacji. 
Po burzliwych obradach komisja konkursowa pod-
jęła decyzje co do nagród, doceniając bardzo wysoki 
poziom występów młodych wokalistów. W katego-
rii wiersz pierwsze miejsce zajęła Honorata Wiś- 
niowska z VI LO w Rzeszowie, a konkurs wraz ze 
specjalną nagrodą w postaci egzaminu TELC wy-
grała Maja Chrzan z I LO w Łańcucie.

   Paula OLSZAK Laureaci i organizatorzy

Andrzej Grzywacz

W  karnawale w  czasach 
Peerelu, kiedy były 

kartki na żywność, na stołach 
brylowały sałatka ziemnia-
czano-jarzynowa, galaret-
ka z  nóżek, śledzie, kiszone 
ogórki, grzybki marynowane, 

bigos i czysta „Wyborowa”, a toasty wznoszono 
„Sowietskoje szampanskoje”.

W  hotelach i  dużych restauracjach tań-
czono przy orkiestrach, w  mieszkaniach przy 
muzyce z adapteru Bambino z płyt winylowych 
i pocztówek. 

W  Rzeszowie największe bale bywały 
w  lokalach Rzeszowska, Śródmiejska, Relax, 
Hungaria, Kaprys i Klubowa. Zaraz po wojnie 

W RZESZOWSKIEJ NA PARKIECIE
Przy Bambino i płytach winylowych

na balach „przodowali” przodownicy pracy. 
Z  czasem popularne stawały się bale lekarzy, 
dziennikarzy, prawników i nauczycieli. 

Gdy sporo produktów było na kartki, 
trzeba się było zdrowo nagimnastykować, żeby 
wcześniej zgromadzić zapasy. Choć sklepy 
świeciły pustkami, panie na balach zachwycały 
kreacjami szytymi własnoręcznie, najczęściej 
z bistoru. Panom wystarczył na kilka sezonów 
jeden garnitur i  kilka krawatów na gumkach. 
Po atrakcyjniejsze stroje trzeba było wystawać 
w  kolejkach sklepowych i  nieźle szastnąć go-
tówką szczególnie w magazynach Moda Polska. 
A dobra krawcowa była w cenie. 

Na balu po północy wybierano królową, 
o  czym decydowały umiejętności taneczne 
i kreacja. Na balach kotylionowych bywały na-
wet loterie fantowe. 

Jak widać, nawet w czasach siermiężnych 
umieliśmy bawić się karnawałowo i niewielkim 
kosztem miło spędzać czas. 

   Andrzej GRZYWACZ

AKTORSKIE PRZYGODY
Spotkanie z Michałem Chołką w Jeżowem 

dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem – mgr Sta-
nisław Haduch. Stypendia te otrzymali: Marty-
na Nienajadło z II LO (P), Konrad Bednarz – III 
T (P), Julia Maciążek – IV T (G) i Kinga Laufer 
– III LO (G). 

Miałem zaszczyt jako emerytowany po-
lonista Zespołu Szkół w Jeżowem poprowadzić 
to spotkanie z Michałem Chołką (od redakcji: 
R. Mścisz to zarazem znany poeta, członek 
ZLP i  krytyk literacki oraz współpracownik 
naszego miesięcznika). Znany z ról teatralnych 
i filmowych, a także z produkcji słuchowisk ra-
diowych i podcastów kryminalnych aktor opo-
wiedział o swojej pracy, odnosząc się do pytań 
zadawanych przez prowadzącego i  uczniów. 
Michał Chołka opowiedział, jaka była jego dro-
ga aktorska, jak związał się z  Podkarpaciem 
i Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie. Cennym jego autorskim projektem było 
słuchowisko Istnienie poszczególne, poświęcone 

znakomitemu muzykowi jazzowemu Toma-
szowi Stańce, opowiedział także o  podcastach 
kryminalnych pt. Wyznaję. Gra w  teatrze za-
równo w  spektaklach klasycznych, jak Wesołe 
kumoszki z Windsoru W. Szekspira, jak i współ-
czesnych, na przykład Wenus w futrze D. Ivesa 
i Szalone nożyczki P. Pörtnera. 

Szczególnie ciekawa była opowieść o tym 
ostatnim spektaklu, niezwykle popularnym 
i granym przez wiele lat. Pojawiło się kilka py-
tań z nim związanych, ale także zaskakujące bo-
hatera spotkania nawiązanie do niego związane 
z  funkcjonującym w  Zespole Szkół profilem 
fryzjerskim. Michał Chołka otrzymał specjal-
ny voucher zachęcający do usług fryzjerskich 
w szkole, na którym pojawił się humorystyczny 
wierszyk powiązany z  Szalonymi nożyczkami. 
Niektóre pytania dotyczyły jego rozumienia 
aktorstwa oraz indywidualnych doświadczeń, 
pewnych przygód i  śmiesznych zdarzeń, które 
mu się przydarzyły w związku z pracą.

Padło także kilka pytań związanych z jego 
rolami filmowymi, jako że i w tym względzie ma 
sporo doświadczeń. Opowiedział więc o swoim 
studenckim debiucie w filmie Iskra u boku Bar-



9

Kwiecień 2022, nr 4 (198) Rok XVIII

granatowy aksamit nocnego firmamentu kwit-
nie miriadami stokrotek”. Bohater – narrator 
opowiadania – rodzi się w czerwcu odurzony za-
pachem floksów, ale równocześnie tkwi w gory-
czy grzechu pierworodnego. Nic mu nie będzie 
oszczędzone, bo można umrzeć choćby od śpie-
wu słowików, jak przekonuje: „Podobno nasz 
monarcha Władysław Jagiełło umarł na słowiki. 
Słuchał ich treli do rana i zachorował na ciężkie 
zapalenie płuc”. Obcowanie z  pięknem natury 
rodzi pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ale 
geniusz poetycki powoduje, że dochodzimy do 
wniosku, że niewiedza nie musi kompromito-
wać. Ona może zbawiać.

Zupełnie inny „kwiatek” proponuje 
Krzysztof Gedroyć w  opowiadaniu Romuś. 
W nowelce o tematyce ekologicznej powraca do 
starosłowiańskiego mitu mszy, który przywołu-
je kopulacje z drzewami pod auspicjami pogań-
skiego Towarzystwa Miłośników 
Drzew. Ta pełna humoru opo-
wiastka rozpływa się w  błyskach 
upalnego, czerwcowego wieczoru, 
tworząc fatamorganę niespełnio-
nego lata.

Czytając kolejny utwór, pt. 
Moiczek Zbigniewa Macheja, 
ma się wrażenie, że dostąpiło się 
pełnej rehabilitacji pospolitego 
mniszka lekarskiego. Jak się oka-
zuje, nic w nim nie jest pospolite, 
za to wszystko ewokuje pełnią 
sił żywotnych. Autor pisze: „Kto 
w dzieciństwie nie rozdmuchiwał dmuchawców, 
w  istocie nie był dzieckiem. Dzieci biorą więc 
udział w  rozmnażaniu i  proliferacji mniszka”. 
Tak, każdy z nas, będąc na wsi, współuczestni-
czył w tej ważnej zabawie.

Robert Pucek w  swoim opowiadaniu Liść 
zimowy i  dmuchawce kreśli świat z  symbolicz-
nych wizji Yin i  Yang, dzięki którym następu-
ją przemiany w  naszym życiu. Ale też buduje 
metaforyczny obraz niedotrzymanego słowa, 
niemogącego z powodu takiego stanu rzeczy za-
kwitnąć w doniczce.

Podobna koncepcja prześwituje w nowelce 
Wiesławy Ptaszyk Brzoza. Bohaterką tej narra-
cji jest tytułowa brzoza. Zasadzona nielegalnie 
przez pół wieku staje się świadkiem ludzkiej, 
trudnej egzystencji. Pytanie tylko, czy ma szan-
sę przetrwania w świecie coraz częstszej wycinki 
drzew?

bary Kurdej-Szatan, o  roli Józefa K. z  Procesu 
Franza Kafki (film Bez odpowiedzi), członka ze-
społu punkowego w filmie Bobry. Wraz z żoną 
aktorką Małgorzatą Pruchnik-Chołką zagrał 
także w  serialu telewizyjnym LAB – opowie-
dział, jak do niego trafili i  dlaczego ten serial 
z ostatnich lat okazał się ważny.

Sporo było w  czasie spotkania akcentów 
humorystycznych, Michał Chołka w  sposób 
bezpośredni i  szczery odpowiadał na pytania, 
był niezwykle sympatyczny i otwarty. Ucznio-
wie byli pod wrażeniem jego osobowości, z cza-
sem odważyli się na zadanie mu kilku pytań. Na 

koniec zaś nagrodzili aktora gromkimi brawa-
mi, grupa uczennic wręczyła mu także piękne 
kwiaty. 

Spotkanie nie tylko wpłynęło na ociep- 
lenie wizerunku szkoły, ale również zwróciło 
uwagę uczniom na możliwość powiązania na-
uki i pasji w życiu. Z pewnością także – o co za-
dbał sam aktor – zachęciło uczniów, by odwie-
dzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie i  zobaczyli w  jakimś ciekawym spektaklu 
Michała Chołkę oraz innych aktorów.

   Ryszard MŚCISZ Michał Chołka

Jan Belcik

Niedawno ukazała się 
niezwykła pozycja pro-

zatorska. To Antologia opo-
wiadań. Kwiatki polskie, opu-
blikowana przez Fundację 
Sąsiedzi, pod redakcją Adama 

Wiedemanna. Przedsięwzięciu temu patronuje 
– nieformalny przynajmniej jak dotąd – Zwią-
zek Pisarzy ze Wsi, utworzony w  2016 roku 
w Warszawie. Skupia on trzy pokolenia twórców 
o  wiejskim rodowodzie, a  ta właśnie antologia 
jest jego pierwszym wydawnictwem.

 Z  niekłamanym podziwem przyszło mi 
spojrzeć na teksty osiemnastu autorów potrafią-
cych wyłowić z  żywiołu wsi najszlachetniejsze 
perełki, także te w  postaci fauny i  flory, zapa-
chów i  widoków, co stanowi motywy spajające 
owo twórcze zamierzenie. Całość jest uzupeł-
niona impresjonistycznym wprowadzeniem 
Marcina Polaka i  roślinnymi ilustracjami Pau-
liny Lignar. Pojęcie antologii wywodzi się ze sta-
rożytnej Grecji. Greckie anthos to „kwiat”, a lego 
„zbieram”, w połączeniu zaś słowa te składają się 
na piękną metaforę „zbioru kwiatów”.

Tom otwiera kilkustronicowy tekst Maria-
na Pilota będący zbiorem niebanalnych, archa-
icznych inwektyw, jakie personifikowany stary 
dąb kieruje do swojego rezuna, w  tym przy-
padku ministra. Poznając otwierające antologię 
dziełko, mamy poczucie, że wielowiekowa pa-
mięć drzewa była skłonna gustować w przemy-
ślanych wulgaryzmach i skatalogowała je ściślej, 
niż można by się tego spodziewać. Utwór ten 
zawiera również wiele śmiałych neologizmów.

W drugim opowiadaniu, pełnym subtelnej 
ironii oraz gry wieloznacznością swojego nazwi-
ska, Roman Lis przedstawia ze swadą onirycz-
ną logikę ewolucji gatunków, przemianę fauny 
we florę czy też zupełnie na odwrót. Dzień naci 
jest subtelną grą z czytelnikiem z odniesieniami 
jeszcze do PRL-owskiej, przaśnej rzeczywisto-
ści.

Opowiadanie Jana Tulika Krasula w liliach 
i starty na proch gad to wprawdzie luźno powią-
zane sekwencje zdarzeń z  młodości narratora, 
ale i jednocześnie niezwykłe studium dojrzewa-
nia. Także poetyckiego – w magii natury – i re-
ligijnej, ludowej pobożności. Już sam początek 
utworu przyprawia nas o dreszcze: „Rozważania 
o kwiatach biorą początek w pogodną noc, kiedy 

WSI SZLACHETNE PEREŁKI
Impresjonistyczne żywioły i polskie kwiatki

Zbigniew Dmitroca w  Bieluniu przeciw-
stawia sobie dwie sylwetki: racjonalnego stu-
denta z  AGH i  przewrażliwionego absolwenta 
plastyki. Do zbliżenia obydwóch adwersarzy nie 
doszło i dojść nie mogło. A wszystko to dzieje się 
w scenerii lat 80. XX wieku.

Adam Wiedemann zaś w  opowiadaniu 
Turki w Polsce, podobnie jak niektórzy jego po-
przednicy, prowadzi narrację z punktu widzenia 
roślin, tylko że tym razem są to kwiaty oczeku-
jące na nawodnienie ich przez nowego lokato-
ra mieszkania. Świat ludzkich namiętności to 
raczej filozofia i  jej subtelne odcienie, dlatego 
rośliny w takim otoczeniu mają większą szansę 
na wyczekanie deszczu niż zmiłunku człowieka. 
Świetnie jest zrealizowana, jak podkreśla autor 
w  podtytule, ta Bajka dla Renaty, pełna pod-
tekstów w tej paraboli o prozie życia. A rośliny 
w tym opowiadaniu subtelnie myślą.

W Brzegu Michała Sobola następuje celo-
we przesycenie opowiadania nadmiarem szcze-
gółów, które czynią go jakąś próbą uczepienia 
się brzegu, choćby to był eternit pełen mchów 
i  porostów. Nasycenie całych konstelacji nar-
racyjnych roślinnością w duszącym upale dnia 
powoduje oczekiwanie na nieoczekiwane…

Renata Bożek nowelkę O Jaś-
ku, co poszedł do ziemi oparła na 
realizmie, który miesza się z  ma-
gią. Drzewko wprowadza tutaj 
w  trans narratora, wywołując fa-
tamorganę, po której pozostają do 
zapłacenia… tantiemy. W  tle jest 
też igraszka z zaprzedaniem duszy 
roślinie – kiedy bohater realizuje 
testament babci i otrzymuje za to 
nagrodę.

Zbigniewa Masternaka Koś-
ba przynosi powroty do miejsc 
uświęconych dzieciństwem, ale 

i  zerwanie z  nim poprzez złożenie podpisu na 
umowie pozbywającej się tej ojcowizny. Tytu-
łowa kośba jest próbą wyczerpania sił w  walce 
z przeznaczeniem.

Przemysław Pilarski pisze zaś o przykrych 
doświadczeniach kaktusa, którego wszyscy 
mylą z kim innym i który cały czas bywa karany 
przenoszeniem z kąta w kąt.

Łukasza Wojtyski Oki to pa jest alterna-
tywną próbą okiełznania rzeczywistości korpo-
racyjnej, sprowadzonej do mianownika optyki 
pozorowanej integracji – z  uschniętą paprotką 
w tle.

W  opowiadaniu Perz Andrzeja Muszyń-
skiego narrator prowadzi wielosezonową wojnę 
z  tytułowym perzem. Wygraną. Ale siła tego 
chwastu jest wprost nie do opisania. Zmaganie 
człowieka z naturą to oś tej historii.

Opowiadanie Hanna Urszuli Honek na-
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Józef Ambrozowicz

Temat ten przewijał się 
w  debacie publicznej od 

dłuższego czasu, ale od 15 paź-
dziernika ubiegłego roku zde-
cydowanie przybrał na sile. 
Właśnie w tym dniu Sejm RP 
uhonorował Marię Konop-

nicką patronką roku 2022. Stało się tak, bowiem 
23 maja bieżącego roku przypadnie 180. rocznica 
urodzin autorki Roty, jednej z najwybitniejszych 
pisarek w naszej historii. 

Zasłynęła poezją, prozą i  utworami dla 
dzieci. Redagowała pismo „Świt” i  współpraco-
wała z  tygodnikiem „Bluszcz”, była tłumaczką 
(m.in. Serca Edmunda de Amicisa), walczy-
ła o  prawa kobiet i  upominała się o  pomoc dla 
więźniów politycznych. Była swego rodzaju in-
stytucją. Uczestniczyła w  proteście przeciwko 
prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji 
potępiającej represję władz pruskich. W  1908 r. 
opublikowała Rotę – wiersz, do którego muzykę 
skomponował Feliks Nowowiejski. Pieśń ta stała 
się wkrótce bardzo popularna. Po raz pierwszy 
została wykonana przez kilkuset chórzystów 
15 listopada 1910 roku w czasie uroczystości od-
słonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Rota była konkurentką Mazurka Dąbrowskiego 
do miana hymnu narodowego. Jest to najbar-
dziej znana pieśń patriotyczna, a została napisana 
w Żarnowcu, gdzie Konopnicka spędziła ostatnie 
lata swojego życia. Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
napisał, że Rotą zmartwychwstała Polska, a Igna-
cy Jan Paderewski stwierdził, że Konopnicka 
napisała ją „praojcom na chwałę, a  braciom na 
otuchę”. Talentem Konopnickiej, jeszcze w okre-
sie jej debiutu, zachwycał się Sienkiewicz. O jed-
nym z jej wczesnych utworów napisał: „ta panna, 
lub pani, ma prawdziwy talent, który prześwieca 
przez wiersze jak promienie świtu przez mgłę”.

Długo by jeszcze można cytować luminarzy 
polskiej kultury i zwykłych ludzi, którzy składali 
jej hołdy. Miejsce Konopnickiej w literaturze pol-
skiej i jej rola obrończyni ludu i walki o jego pra-
wa są niezmienne do dziś. W Polsce jest wiele po-
mników upamiętniających poetkę, a jej imię nosi 
ponad 400 szkół. Na stałe weszła ona do panteonu 
wielkich Polaków i nic nie zmienią ujadania ma-
łych ludzi, którzy chcą zyskać na popularności, 
obrzucając błotem autorkę Roty. Ostatnio celuje 
w tym portal „wyborcza.pl Książki. Magazyn do 
czytania”. Małgorzata I. Niemczyńska, z lubością 
wyszukująca rysy na sylwetkach wielkich Pola-
ków, nie oszczędza, oczywiście, także Konopnic-
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Była czy nie była? Polowanie trwa

kiej. Na dobre „wejście” cytuje w  „Magazynie” 
zdanie z humoru zeszytów szkolnych, iż „Maria 
Konopnicka miała w  swoim życiu dwa okresy” 
i dodaje, że miała ich więcej. „Oto cała – dodaje 
– nie zawsze i nie dla wszystkich wygodna praw-
da o  patronce roku 2022, a  została tą patronką 
uchwaloną przez rząd PiS”. Otóż nie przez rząd 
PiS, lecz przez cały Sejm RP (444 głosy „za”, je-
den „przeciw”, nikt się nie wstrzymał). Ale pani 
Niemczyńska wie lepiej. Powtarza za Kingą Du-

w głównej nawie kościoła bernardynów we Lwo-
wie, skąd ruszył 50-tysięczny kondukt na Cmen-
tarz Łyczakowski. 

– Jedni ciągną w  prawo, drudzy w  lewo, 
suknię już z niej prawie zdarli – napisała Małgo-
rzata Niemczyńska. Dodałbym, że autorka tych 
słów nie oszczędziła także bielizny.

Inna autorka, Magdalena Grzebałtowska, 
jest wielce rozradowana po przeczytaniu książ-
ki Krzysztofa Tomasika Homobiografie. „Do tej 
pory – jak pisze – twórczość i biografię Konop-
nickiej omijałam szerokim łukiem, sądząc, że 
poetka spędziła życie wśród jagód, krasnolud-
ków i słonka, które przez cały dzień coś widziało. 
Nie wyobrażam sobie – dodaje – większej nudy 
niż nieszczęsna Konopnicka. A tu Tomasik pisze 
w  książce o  homoseksualizmie polskich pisarek 
i  pisarzy, w  tym o  Konopnickiej, która ostatnie 
dwie dekady życia spędziła w towarzystwie ma-
larki Marii Dulębianki. No, proszę państwa! Co 
za wspaniała, zamiatana pod dywan nowina”. 

I teraz Magdalena Grzebałtowska „siedzi po 
uszy” w Marii Konopnickiej i wie o niej jeszcze 
niewiele, ale „zaczyna łowy”. Więc pisze tak: „[...] 
postanowiła [Konopnicka – J.A.], że będzie poet-
ką pozytywistyczną. I  nią została. Masową, pa-
triotyczną, klecącą wiersze na zamówienie grup 
pań, towarzystw, uczelni, gazet i gazetek. Po kilka 
dziennie, bez ustanku. Do tego przemówienia, 
artykuły, odezwy. Wykończało ją to. Kochano ją 
za to. Wzięła się za nowele – w jednych pokaza-
ła wielki talent [a  jednak! – J.A.], w innych jego 
brak”.

I  wreszcie sedno nienawiści: „Prawica 
mówi o „kłamstwie konopnickim” i twierdzi, że 
obie kobiety [Konopnicka i Dulębianka – przyp. 
J.A.] pozostawały jedynie w  przyjaźni. Jak było 
naprawdę? Być może nie dowiemy się nigdy, ale 
sądzę, że każdy Polak, który cierpiał katusze nad 
wypracowaniem z  noweli Dym, ma prawo wie-
dzieć, jak niejednoznaczna była to autorka”. Każ-
dy Polak? Ja nie. Mnie to zupełnie nie obchodzi.

Ale dyskusje na ten temat nie ustają. Rafał 
A. Ziemkiewicz, z  którym rzadko się zgadzam, 
w tekście pt. Lesbijski związek Konopnickiej – hi-
storia z niczego, napisał, że był to związek uznanej 
sławy z podziwiającą ją uczennicą, matczyna re-
lacja z przybraną córką, a nie z kochanką. Tu tra-
fił w sedno. Podobnie sądzi biografka i badaczka 
twórczości poetki, Lena Magnone, pisząc że mógł 
to być związek o charakterze siostrzanym. Nawet 
Krzysztof Tomasik, który „niczego nie wyklu-
cza”, pyta, czy mamy prawo nazywać ten związek 
związkiem lesbijskim, skoro nic nie wiadomo 
o jego erotycznym aspekcie? Może były – pyta – 
wyłącznie przyjaciółkami, które połączyły wspól-
ne poglądy, pasje artystyczne, kłopoty finansowe 
i chęć podróżowania? Zresztą – twierdzi Toma-
sik – co miałoby wynikać z tego, że Dulębianki 
i Konopnickiej nie łączyła relacja erotyczna? Nie 
zmienia to faktu, że właśnie tę kobietę wybrała 

nin, że Konopnicka była grafomanką (?!), a  za 
Martą Wyką, że „bez Konopnickiej literatura 
polska mogłaby funkcjonować zupełnie dobrze, 
wyjąwszy O krasnoludkach i sierotce Marysi. I da-
lej, że „patos aż groteskowy”, że „częstochowskie 
rymy” i „czy kogoś by w ogóle jeszcze zajmowa-
ła jakość tej literatury, gdyby nie awantura o to, 
z kim autorka chodziła do łóżka”. 

Z  nieukrywaną radością pisze też Niem-
czyńska o tym, że niejaka Joanna Piotrowska, za-
łożycielka Feminoteki, zamieściła portret Marii 
Konopnickiej z napisem: „Narodowcu! czy wiesz, 
że śpiewając Rotę rozpowszechniasz twórczość 
autorki, która żyła przez lata w związku z Marią 
Dulębianką i jest ikoną polskiego ruchu LGBT?”. 
Pani Niemczyńska pisze o tym wszystkim, żeby 
„parlamentarzystom prawicy (znowu!), którzy 
poparli kandydaturę Konopnickiej na patronkę 
roku, popsuły się humory. Oczywiście autorka 
„Magazynu Książki” nie zapomina o „antyklery-
kalizmie” Konopnickiej. Nie dodaje tylko, że była 
wierząca, choć miała „na pieńku” z dewocyjnymi 
i niechrześcijańskimi poglądami. Nie jest też ła-
skawa dodać, że trumnę z jej ciałem wystawiono 

leży do najbardziej wstrząsających. Narratorka 
powraca pamięcią do najtragiczniejszych chwil 
życia na wsi. Dramat życia oparty na tragicz-
nych wspomnieniach bohaterki kończy się jej 
odratowaniem. Opowiadanie pozwala nam głę-
biej wejrzeć w  nieszczęście jednostkowej egzy-
stencji. Jest to swoiste czytelnicze katharsis.

Aleksandra Zielińska w  Sekretnym ży-
ciu roślin dyskretnie miesza zapachy, barwy 
ochronne i zachowania ludzkie z postawą roślin.

Zamykające zbiór opowiadanie Adama 
Falkowskiego Tarantula na torcie przynosi zapis 
próby osiągnięcia ostatecznego celu działania 
człowieka. Za sprawą poglądów św. Tomasza 
z Akwinu staje się nim zjednoczenie z rośliną.

Jak już zaznaczyłem, Kwiatki polskie po-
twierdzają udany debiut Związku Pisarzy Wsi. 
Antologia jest pełna ekscytujących penetracji 
filozoficzno-przyrodniczych. Tworzy ogląd 
rzeczywistości w  mikro- i  makrokosmosie, 

w wersjach realistycznych i onirycznych. Każde 
z opowiadań ma cechy niepospolitości, a często 
oryginalności. Będziemy niecierpliwie czekać 
na kolejną prezentację utworów tego związku.

   Jan BELCIK 
______________
Kwiatki polskie. Antologia opowiadań, red. 
Adam Wiedemann, Fundacja Sąsiedzi, Biały-
stok 2021.

Maria Konopnicka
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Mieleckie Towarzystwo Literackie

Panorama literacka Podkarpacia
LITERACKIE ŚWIĘTO

Promocja nowego numeru (4–5) „Dygresji” 
Mieleckiego Rocznika Literacko-Kultu-

ralnego, wydawanego przez Mieleckie Towa-
rzystwo Literackie, odbyła się 5 marca 2022 r. 
w siedzibie stowarzyszenia. W imprezie uczest-
niczyli członkowie MTL i miłośnicy literatury. 
Powitała wszystkich wiceprezes Barbara Au-
gustyn, a mnie jako prezesowi MTL i redakto-
rowi rocznika przypadł honor przedstawienia 
zawartości tej publikacji. Na okładce pisma jest 
obraz Krystyny Burek, a  wnętrze zdobią gra-
ficznie prace Małgorzaty Wiech. Swoje wiersze 
przedstawili twórcy biorący udział w imprezie, 
a  utwory nieobecnych odczytała Katarzyna 
Hudy. Lirycznie i  muzycznie zaprezentowali 
swój talent wokalny i  aktorski: Gabriela Ka-

Fo
t. 
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Waldemar Bałda

Rok temu (z  niedużym 
okładem), kiedy miałem 

okazję skreślić notę o książce 
Józefa Ambrozowicza Powro-
ty do zdarzeń, przedostat-
nią konkluzją, na jaką sobie 
pozwoliłem, było wezwanie: 

„a może by tak jeszcze jeden tom?”. Znakomi-
ty dziennikarz, edytor i fotografik może nie do 
końca wziął sobie całość apelu do serca (bo su-
gerowałem jeszcze napisanie czegoś o jego rze-
szowskich latach), ale to bez znaczenia; ważne, 
że ów „jeszcze jeden tom” powstał. I wielkie za 
to dzięki!

Chwała artystom. Zapisane w  pamięci to 
zbiór tekstów, które Józef Ambrozowicz stwo-
rzył w  przeszłości, by teraz do nich wrócić: 
odkurzyć, pouzupełniać, uszeregować. Kom-
ponując je w  całość, posłużył się kluczem ser-
decznym, własnym: bez znaczenia jest bowiem, 
czy traktują o postaciach znanych powszechnie, 
obecnych w  skróconych nawet historiach lite-
ratury oraz sztuki, czy też o  artystach cieszą-
cych się lokalnym jedynie uznaniem – czytając 
wszystkie, ma się pewność, że każdy z przedsta-
wionych bohaterów jest mu jednakowo bliski 
i że o każdym ma coś osobistego do powiedze-
nia. To ważne, bo dzięki temu kolejne rozdzia-
ły nie mają nic wspólnego z  suchym stresz-
czaniem biografii (takim na zasadzie „życie 
i twórczość”), lecz są barwnymi, naznaczonymi 
przemyśleniami i  wrażeniami autora, opowie-
ściami. Rozmiaru niewielkiego, acz o treści głę-
bokiej.

Ambrozowicz sportretował w  ten sposób 
plejadę z pozoru niejednorodną: pisał bowiem 
o Marii Konopnickiej, Zuzannie Ginczance, Jó-

ARTYSTOM CHWAŁA
Nowa książka Józefa Ambrozowicza

zefie Mehofferze, Marianie Hemarze, Antonim 
Słonimskim, Stanisławie Balińskim, Marianie 
Łączu, Jonaszu Kofcie, Tadeuszu Kantorze, Ta-
deuszu Nalepie, Józefie Szajnie, Wojciechu Kila-
rze, Marii Koterbskiej – czyli o osobach, o któ-
rych (zdawać by się mogło) wszystko wiadomo; 
ale tyle samo pieczołowitej uwagi poświęcił 
Stanisławowi Dębickie-
mu, Jerzemu Pleśniaro-
wiczowi, Irenie Tuwim, 
Edwardowi Zolowskie-
mu, Adamowi Warzosze, 
Stanisławie Kopiec, To-
maszowi Sienkiewiczo-
wi – innymi czyli słowy 
artystom niecieszącym 
się porównywalną z  po-
przednikami rozpozna-
walnością. Opowieści 
jego autorstwa przekonu-
ją dowodnie, że wszyst-
kich, których konterfek-
ty pomieścił w  książce 
Chwała artystom. Zapi-
sane w pamięci łączy wie-
le, a  przede wszystkim 
to, że twórcze dokonania 
każdego (każdej) zosta-
wiły w  polskiej kulturze 
ślad trwały, wartościowy. A że jedni pławili się 
w rozkoszach sławy, która innym była może nie 
tyle obca, co skąpiej dozowana przez los? Czy to 
najważniejsze? Bohaterowie tekstów Ambrozo-
wicza byli bez wątpienia wielkimi indywidual-
nościami – o czym sugestywnie przekonuje on 
czytelnika. 

Dopełnieniem części objętej tytułem 
„Chwała artystom” jest zbiór utrzymanych 
w  duchu eseistyczno-felietonowym tekstów, 

zgrupowanych pod hasłem „Zapisane w pamię-
ci”. To także utwory ważne: prezentując bowiem 
mimowolnie rozległość zainteresowań autora 
(są tam i miniatury historyczne, i biograficzne, 
a  i  odniesienia do filmu czy też… ubolewania 
godnych niektórych współczesnych obyczajów), 
przekonują, że jak na rasowego dziennikarza 
niegdysiejszego chowu przystało, wciąż pielę-
gnuje w  sobie cnoty krytycyzmu, samodziel-
ności myślenia i  wnioskowania, niezgody na 
fałszerstwa, bylejakość. Dzięki temu tom jest 
intrygująco polifoniczny: pierwsza jego część 

– iście liryczna, druga – 
słusznie drapieżna. Ca-
łość zaś: absolutnie god-
na polecenia jako lektura 
obowiązkowa.

Obeznany z  biblio-
graficznymi zapisami 
czytelnik może – skoja-
rzywszy nazwiska autora 
książki i  omawiającego 
ją – najeżyć się nieufnie: 
bo czyż ktoś, kto współ-
pracował z Józefem Am-
brozowiczem jako wy-
dawcą i był z nim nawet 
współsprawcą powstania 
pięciu pozycji, może być 
w ocenie obiektywny?

Obronić się przed 
takim posądzeniem nie 
sposób. Ale widzę wyj-
ście – proszę postarać się 

o egzemplarz Chwała artystom. Zapisane w pa-
mięci, zapoznać z  jego treścią i  zadać sobie po 
lekturze pytanie: „A nie mówił?...”.

Jakoś jestem pewny odpowiedzi…

   Waldemar BAŁDA
--------------

Józef Ambrozowicz, Chwała artystom. 
Zapisane w pamięci, Bonus Liber, Drukarnia 
i Wydawnictwo, Rzeszów 2022, ss. 117+3, il.

autorka Imaginy na towarzyszkę swojego życia, 
a  można chyba mówić o  związku w  przypadku 
osób, które razem mieszkają i podróżują?

Wiceprezes Izby Wydawców Grzegorz 
Gauden napisał: „Maria Konopnicka i  Maria 
Dulębianka przeżyły nierozłącznie ponad 20 lat. 

Mieszkały razem, podróżowały po świecie. Wal-
czyły o Polskę i sprawiedliwość. Poświęciły temu 
życie. Maria Dulębianka dosłownie. Polska ich 
marzeń miała być krajem ludzi wolnych, pracu-
jących dla Ojczyzny, żyjących zgodnie ze swoimi 
wyborami i uczuciami”.

Cóż, tropiciele ciągle urządzają „łowy”. Nie 
mogą spocząć, dopóki nie ustalą: była czy nie 
była? Polowanie trwa.

   Józef AMBROZOWICZ
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Na początku wyjaśnie-
nie, piszę głównie 

o kulturze, nie utożsamiam 
się z  linią programową pi-
sma, podpisuję się pod swo-
imi poglądami, których od 
lat nie zmieniam. Zawsze 

mówię, nie pomnażajmy nienawiści, nie propa-
gujmy nienawiści, bo ze złych myśli rodzą się 
złe czyny. Zbrodnia rodzi się w ludzkim umyśle. 
Z  drugiej strony mówienie o  wartościach nie 
ma tak wielkiego znaczenia, bo czyny są na-
szym świadectwem. Czysty intelekt to domena 
diabła, po dobrych uczynkach każdego można 
poznać. 

Nigdy nie przeceniam tego, co piszę, bo 
czy ktoś przeczyta ze zrozumieniem, czy weź-
mie sobie do serca moje wiersze, nie wiem. 
Kiedy w 2014 roku napisałem wiersz „Piosenka 
w  upadku”, jest w  nim mowa o  Majdanie 
i  Krymie, nikt nawet o  to nie pytał, ot taki 
sobie wierszyk. Był drukowany w  „Gazecie 
Wyborczej” w  nakładzie ponad 300 tysięcy 
egzemplarzy i  nic, ale kto słucha poetów? Nie 

jestem prorokiem, ktoś mi wiersze dyktuje, 
mówię to zawsze, nie siedzę za biurkiem i nie 
wymyślam sobie, o  czym napiszę, to rodzi się 
gdzieś w  głowie, ja tylko zapisuję. Ktoś powie 
natchnienie, ale przecież awangarda wyśmie-
wała natchnienie, poeta to rzemieślnik, pisanie 
to robota jak każda. A  ja głupi romantyk za-
wsze, przecież wybitna profesor Maria Janion 
po 1989 roku ogłosiła, że koniec tego polskie-
go romantyzmu, teraz nastał rynek „wolnych 
idei”, kapitalizm, zarabianie kasy, kariery, 
dobrobyt, spokój. Po co nam te Mickiewicze? 
Kto to pisał o „wołaniu na puszczy”, choć prze-
cież wystarczy List do Galatów św. Pawła: „Bóg 
nie dozwoli z siebie szydzić”. A ile tego szydze-
nia w kulturze, również polskiej. Dalej cytuję: 
„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypeł-
nijcie prawo Chrystusowe”. 

Teraz Polacy zdają egzamin, dają świa-
dectwo. Zapłacimy za to wielką cenę, ale wie-
my teraz są „ciężkie brzemiona”, bo chodzi 
też o  niepodległą Polskę, o  niepodległe serca. 
„W  czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy 
pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o  ile 

w pracy nie ustaniemy…”, tak mówi św. Paweł. 
Biblię mam zawsze blisko i wracam do niej od 
dzieciństwa. Nikogo nie chcę nawracać, każdy 
odpowiada za siebie i daje świadectwo. Jak pi-
sał Zbigniew Herbert w  głośnym „Przesłaniu 
Pana Cogito”: „masz mało czasu trzeba dać 
świadectwo”. 

Zawsze jest mało czasu, czym jest ludzkie 
życie, ktoś ma miliardy i myśli, że je zachowa 
na wieczność, gromadzimy wiele dóbr, a jedyne 
dobro jest w Niebie. Jeśli w to mocno wierzymy. 
Zawsze byłem minimalistą i nigdy dużo nie po-
trzebowałem, w drugim człowieku szukam ser-
ca, „miej serce i patrzaj w serce”. Ale pamiętam, 
serca nie da się kupić. Dzisiaj nas łączy z bied-
nymi uchodźcami z Ukrainy serce, choć słyszę 
już wrogie głosy, co ja gadam, komu ja wierzę, 
jeśli pomagamy z  serca, nie róbmy kalkulacji, 
co ja z tego będę miał? Zachód kalkuluje, po co 
się angażować, jeśli materialnie stracimy, trze-
ba liczyć judaszowe srebrniki. Są jednak ludzie 
dobrej woli, do nich świat należy.

16.03.2022, godz. 20.22 

nia, Zbigniew Radłowski, Anita Róg-Bindacz 
i  Kamila Bik. Wszystkie fragmenty prozy na 
przemian z prezentacją poezji przeczytał Janusz 
Pacholec. 

   Zbigniew MICHALSKI

ŚWIAT BARW

10 marca 2022 roku w Klubie 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich w  Rzeszowie 

odbył się poetycko-muzyczny wieczór autorski 
Marii Rudnickiej. Gości i autorkę powitał kie-
rownik klubu Ryszard Śnieżek. Kierowniczka 
biblioteki Katarzyna Pałac przybliżyła sylwetkę 
poetki. Program przygotowała autorka, który 

JESZCZE ZDĄŻĘ

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Karton” 
jest miejscem, gdzie poeci, literaci, mala-

rze prezentują swoją twórczość, gdzie można 
usłyszeć dobrą muzykę, piosenkę. Tak było 

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

26 marca gościliśmy w  Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w  Błażowej 

pisarkę, malarkę i  recytatorkę Dorotę Kwokę. 
Jako dyrektor tejże placówki prowadziłam ca-
łość spotkania. Dorota Kwoka wraz ze Stachem 
Ożogiem nagrała ponad 60 płyt CD z  poezją 
własną oraz zaprzyjaźnionych poetów i wydała 
8 książek poetyckich. Rzeszowianka, ale należy 
do kieleckiego oddziału ZLP. W  2013 została 
uhonorowana przez rzeszowski oddział ZLP 
Złotym Piórem. Otrzymała nagrodę Zarządu 
Województwa Podkarpackiego za całokształt 
działalności (2011), odznakę honorową Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej (2013) oraz Srebrny 
Krzyż Zasługi. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Nasz Dom–Rzeszów, Towarzystwa Przyjaciół 

Maria Rudnicka

uzupełniła o dodatkowe piosenki Ewa Jaworska-
-Pawełek. Promowane były dwa tomiki wierszy: 
Świat niczym wir barw i W ramionach przyrody. 
Wiersze, oprócz Marii Rudnickiej, prezentowa-
ły Jadwiga Buczak i Ewelina Łopuszańska. Wie-
czór ubarwiła muzycznie poetka oraz Gabriela 
Tomaka, Dominika Próchnicka i  Aleksandra 
Stawarz. Od prezeski RSTK w Rzeszowie, poet-
ki, malarki Jadwigi Buczak bohaterka wieczoru 
otrzymała dyplom uznania.

   M.R.

Dyrektor MGBP Anna Heller i Dorota Kwoka

i 18 marca 2022 r., gdy 40. rocznicę pracy twór-
czej świętował Dominik Ćwik, poeta i animator 
kultury, który promował swój tomik wierszy 
Cierpliwość niespokojna, za który został wy-
różniony Złotym Piórem za rok 2020. O  jego 
działalności mówiła prezes rzeszowskiego od-
działu ZLP Małgorzata Żurecka. W  poetycki 
świat Dominika wprowadził słowem Stach 
Ożóg. Cierpliwość niespokojna, jak tytuł książ-
ki, to osobowość poety, który wszelkie warto-
ści wyniósł z rodzinnego domu i wspomnienia 
i przeplatają się one w wierszach, a także ciągle 
jeszcze pisanej powieści pt. Kuźnia, fragmenty 
której czytał Stach Ożóg. Jerzy Nawrocki, Stach 
Ożóg, Dominik Ćwik, czytając wybrane wier-
sze, przenosili słuchaczy w  świat, którego już 
nie ma, w „troski odziany/ czas/ ja idę wolniej/ 
bo ciągnę za sobą Wielki Wóz/ a muszę jeszcze 
zabrać Tych, którzy zostali za mną”. I te optymi-
styczne słowa: „wiem, że jeszcze zdążę wykroić 
kawałek błękitu”. Przesłaniem z wiersza „ciągle 
wypatruję spadającej gwiazdy/ skoro potrafię 
cieszyć się każdą przypadkowo napotkaną tę-
czą” żegnaliśmy się z  ciepłymi życzeniami dla 
autora.

   Jadwiga KUPISZEWSKA

Rzeszowa oraz Towarzystwa Kultury Teatral-
nej. Na spotkaniu gościnnie wystąpiła Ola 
Osinko z zespołem w składzie: Zuzanna Heller 
– perkusja i Jakub Heller – gitara basowa. Mu-
zyka na żywo przeplatała się między wierszami 
recytowanymi przez autorkę oraz gości, wśród 
których byli burmistrz Błażowej Jerzy Kocój 
i przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ko-
wal. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów 
Doroty Kwoki. 

   Anna HELLER

Jerzy S. Nawrocki, Dominik Ćwik i Stach Ożóg
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Redaktor i współzałożyciel 
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Poeta, animator kultury, pu-
blicysta, eseista i  krytyk 

literacki. Wiceprezes Mielec-
kiego Towarzystwa Literackie-
go. Członek Związku Literatów 
Polskich, Regionalnego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury 
i  Rzeszowskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Autor dziesięciu 
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Niebawem
 Dedykuję ten wiersz dzieciom Ukrainy
 
Niebawem wyjdą kwiaty z potarganej nocy 
W ziemi się odrodzę jak bujne kwiaty
I jak kasztany na wiosnę
Popęka kora dnia 

A wtedy porośnie liśćmi dom 
Ten z dziecięcej polany
Gdzie baliśmy się konika polnego 
I rycia koni

Ugryzę słowo 
A Ty posłuchaj
Muzyki ptaków odrodzonych
W ich barwnych strojach 

Przesłaniem wiatru ukołysz kwiaty
Które uleczy niejednego starca
Od głupoty istnienia

xxx
przez pokolenia doskonalili łowy
pełzali na przełaj bezkresem
wiatr smagał ich myśli
pożądali ziemi
język i kulturę pobratymców 
upijali się krwią
wódką
piołunem
samogonem
wyważali drzwi i przestrzenie spokoju

teraz prężą muskuły 
nadymają stalowe i elektroniczne hufce
żonglują zegarem hipersonicznych pocisków 
przeciw butelkom z koktajlem ognia

pożoga pochłania życia
bryluje wokół czarny korsarz 
współczesny produkt z genem przeszłości

biały gołębiu pokonaj strach
gnuśność i opieszałość człowieka 
przyfruń z gałązką oliwną
przesłaniem pojednania 
znakiem pokoju

czytanie pieśni uchodźcy 
samotność przyjaciółka opuszczenia 
płaczący
wchodzą w wojenną dojrzałość 
zainfekowani strachem
z plecakiem traumatycznych doświadczeń 
na ścieżce ku wolności 
biegną ku granicznemu szlabanowi ocalenia

kiedy patrzę na zaśnieżony poranek
krystaliczną biel przebudzenia 
słucham ciszy
w której daleki głos zmarłego ojca
wspomnieniem wojennych przeżyć 
to masz za sobą
eleganckich cyników oddających się używkom
wykształconych na klasycznych systemach 
filozoficznej wiedzy
i tych dodających sobie animuszu na klawiszach 
automatów śmierci 
to twój song młodzieńczy 
przyobleczony powojenną rzeczywistością 
nasz zaczyna pobrzmiewać w codziennych przekazach
doświadczeniach imigrantów 
to karma nienasyconych wyrwała ich z domowego ciepła 
dopełnienie pustki w odgłosach upodlenia człowieka

kiedy patrzę na poranną biel
przed oczami mam niepewność podszytą morzem krwi
gruzu i odoru unicestwienia
pomimo srebrzystego wieku
jeszcze mam w sobie chłopięcą beztroskę dzieciństwa 
barwne kwiatowe łowy
lot motyla
przedwieczorny śpiew kosa zamiast paraliżującego 
świstu pocisku 

wieku elektronikusa co przyniesie światu kolejny dzień 
co jest ideologią a co trollingiem

Ludzki los jak drzewa usypia pąki winorośli
Spętała je niewidzialna siła
I dreszcz jak milą rozmowę
Spada i się unosi jak lawendowy posmak wiśni 

Niebawem, gdy już będziemy razem
A nasze głowy zmoczą się powidłem naszych ciał 
Po jednej nocy zbiorę deszcz dla wiosny
Ten po nim rosę namaluję

Niejedną noc w płomieniach dnia
Zawstydzasz się 
Dotknij głosem moich ust
Dotknij powiewem dzieci Ukrainy 
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Mieczysław A. Łyp

Poeta, polonista, krytyk literacki, satyryk, 
regionalista i publicysta. Członek ZLP. Au-

tor siedmiu tomików poetyckich, dwóch zbio-
rów tekstów satyrycznych, zbioru opowiadań 
i zbioru recenzji twórców podkarpackich oraz 
audiobooka. Dwukrotnie zdobył Złote Pióro. 
Członek Związku Literatów Polskich od 2004 
roku. 

Poeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, 
aktywny promotor kultury i sztuki Podkar-

pacia, redaguje rocznik ,,Krajobrazy”, b. prezes 
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Autor kilkunastu książek poetyckich. 
Laureat Złotego Pióra (1992, 2010) i wielu ogól-
nopolskich konkursów poetyckich.

Wojna

wojna
muzy siedzą w schronie
zrzucają bomby gołębie
niepokoju
spokój został ostrzelany
jeśli celnie staje się
święty

natchnienie dyktuje wiersz
i bardzo się wstydzi
śmierć naostrzyła kosę
jeszcze nie ma wiosny
a już żniwa

niebo się burzy dźwiękiem
samolotów obraz w telewizji
wybucha rozpaczą

zabijanie trzeba godnie nazwać
tyran głosi wyzwolenie
od życia
urbi et orbi
ludzie uciekają za granicę
jego śmiercionośnej wolności
być żyć choć trochę 
dłużej pewniej normalniej

idee ciężko zachorowały
łakną krwi władzy
niewoli co przygniata

czy jeszcze ktoś zaświeci
znicz pokoju miłości
przysypie lawiną 
świeżych pachnących kwiatów
znieruchomiałe ze zgrozy
transportery i czołgi

Pusty sezon

wyciszyło się przestało mnie dotykać
samochód nie wyczekuje mój i jego
akumulator nie wymaga ciągłego ładowania
mam otwartą przyłbicę nie ubieram maski

wakacje są poza sezonem otwarte na każdą
pogodę dzwonek się nie włącza nie wprawia
w ruch czasem tylko odzywa się nawyk

nie wiadomo dokładnie kiedy początek 
zamieni się w nowy tryb działania
czy ulga wygra tak łatwo z brakiem
nie ma matematyki a są niewiadome

panuje pustka jak zwykle kiedy coś umyka
zbyt nagle wielość nie maleje a znika
próbuję stworzyć siebie od nowa oswoić
patrzę na drzewa jak spokojny może być szum

Strzyżów. Podróż sentymentalna

Na strzyżowskiej stronie
w upalny czas lipca 2010 roku
szukałem śladów Wojciecha Weissa

Z mostu w Zaborowie
widziałem jasnobłękitną
wstęgę Wisłoka
i złotą Południcę w łanach zbóż
z wiankiem upiętym z pełnych słońca
kłosów żyta niebieskich bławatów
purpurowo-liliowych kąkoli
karmazynowych koniczyn
i pachnącej macierzanki

U glinickich wzgórz
z „Babami Glinickimi”
śpiewałem pieśni 
– na harmonii grał
sam mistrz Wiktor Bochenek

W strzyżowskim „Sokole”
kolorowi roztańczeni „Kłosowianie”
wodzili chodzonego

– każda para chciała przekraczać Galicję
sadzić jabłoneczki
szukać swojej małej ojczyzny

Uta Przyboś barwnie
opowiadała o Warszawie Wiśle
stryju Władysławie i o swoim ojcu
Potem wszyscy szukaliśmy Przybosia
po wąwozach dolinach stokach
niebyleckich ścieżkach
a nawet miejscowych targach

Dyrektor Jadwiga Skowron
– jak zawsze elegancka i szykowna –
mówiła o malarstwie Weissa
i podziwiała wirującego
pełnego zwinności i sprytu
kolorowego bączka
z rzeszowskiego jarmarku
Potem jako pani Dulska
z talentem prawdziwej aktorki
odgrywała rolę matki i żony
najbardziej znanej do dziś
krakowskiej rodziny

Łyp podziwiał Wisłok
zarośnięty ciszą
i południowym żarem

Dyrektor Marta Utnicka
w miejskiej bibliotece
w blasku świętych znaków
i niebiańskiej ciszy synagogi
złotym kluczem otwierała
świat poezji
Zdzisławy Górskiej
która z okna swojego mieszkania
liczyła przejeżdżające samochody
marząc
o zielonych łąkach
pełnych rozkwitłych kaczeńców
i białych rumianów

Wszyscy chcieliśmy być
podróżnikami odkrywcami
dziećmi 
i poetami

 Rzeszów – Strzyżów, 15.04.2021 r.
 
 

Ulotność

Nad Słociną
toczy się złota kula
ostatnich dni kwietnia

Zmierzch gasi żółte tulipany
i biel kwitnących czereśni

Przekwitają pierwsze marzenia

  Rzeszów, 5.05.09
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Zofia Stopińska 

Proponuję spotkanie z prof. Waldemarem Wojtalem, wybitnym polskim pianistą i pedagogiem, zarejestrowane po zakończeniu 
VI Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego, który odbył się od 10 do 12 marca 2022 r. w budynku naj-

starszej szkoły muzycznej w Rzeszowie – dzisiaj jest to Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara. Warto przypomnieć, że 
pierwszy konkurs muzyczny odbył się tu w 1947 roku pod nazwą Konkurs Młodych Talentów, a laureatami byli ówcześni uczniowie 
szkoły: I miejsce zdobył Adam Harasiewicz, potem zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka. Cho-
pina w Warszawie w 1955 roku; a II miejsce Wojciech Kilar, zapamiętany jako światowej sławy kompozytor i od 2003 roku patron 
ZSM nr 2 w Rzeszowie.

W 1980 roku odbył się pierwszy regionalny Dziecięcy Konkurs Chopinowski, który w kolejnych latach zataczał coraz to szersze kręgi i w tym 
roku była to już VI edycja konkursu o randze międzynarodowej, zorganizowana przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Szkół Muzycznych 
nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Konkurs jest członkiem Alink-Argerich Foundation, a także jest wspierany przez Narodowy Instytut Frydery-
ka Chopina. Decyzją organizatorów VI edycja odbyła się online. Przesłane nagrania oceniało jury w składzie: prof. Andrzej Jasiński, prof. Waldemar 
Wojtal, prof. Mariola Cieniawa i prof. Izabela Darska-Havasi.

ODKRYWAĆ PIĘKNO W MUZYCE
Rozmowa z prof. Waldemarem Wojtalem, wybitnym pianistą i pedagogiem

 Podczas poprzedniej edycji Międzynarodo-
wego Podkarpackiego Konkursu Chopinow-
skiego był Pan także jurorem.

 – Wspominam nadzwyczaj miło to wyda-
rzenie i  jego dobrą, niezwykłą atmosferę. Ale 
najważniejszy był oczywiście poziom konkur-
su. Sprawiło mi to olbrzymią satysfakcję. Ubo-
lewam, że tym razem trzeba było bazować tylko 
na nagraniach, a nie słuchać na żywo.

 Być może nie wszyscy przyjechaliby z  po-
wodu toczącej się niedaleko wojny, natomiast 
nagrania mogli przesłać.

– Ale sądzę też, że nie wszystkim udało się 
te nagrania zrobić z powodu sytuacji, jaka pa-
nuje obecnie, i  żal, że nie ma publiczności, że 
uczestnicy nie mogą się nawzajem posłuchać, 
nie mogą bezpośrednio skonfrontować swoich 
umiejętności. Podczas przesłuchań wszystkie 
nagrania były transmitowane w Internecie, ale 
nie daje to pełni obrazu, bo nagrania są doko-
nywane na różnych instrumentach i  różnym 
sprzętem. Chcę podkreślić, że w grupach star-
szych poziom był naprawdę wysoki i przyznali-
śmy sporo nagród równorzędnych. 

 Ten konkurs jest monograficzny i zapewne 
trudniejszy od innych, w których wykonywa-
ne są utwory różnych kompozytorów…

– Na pewno ma pani rację, ale na taki kon-
kurs przyjeżdżają osoby, którym bliska jest mu-
zyka patrona, czyli w  tym przypadku muzyka 
Fryderyka Chopina. Jeżeli ktoś czuje tę wrażli-
wość i jest w stanie przekazać całą gamę różne-
go typu odcieni emocjonalnych właściwych tej 
muzyce, to na pewno czuje się w tym repertu-
arze świetnie, natomiast jeśli ktoś woli poruszać 
się w ramach klasycznych, to na ten konkurs nie 
przyjedzie. Część z  tegorocznych uczestników 
z pewnością się wykruszy, ale było kilka takich 
talentów, które na pewno znajdą miejsce na es-
tradzie i jeszcze o nich usłyszymy. 

 Z  różnych źródeł wynika, że szkołę mu-
zyczną II stopnia ukończył Pan w  Gdańsku, 
a  dyplom z  wyróżnieniem uzyskał w  gdań-
skiej Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w  klasie prof. Zbigniewa Śliwiń-
skiego. Czy wszystko, co związane z muzyką, 
zaczęło się w Gdańsku?

– Nie, bo jestem z  urodzenia Wielko-

polaninem i  przez prawie całą średnią szkołę 
uczyłem się w Poznaniu, a na ostatni rok prze-
niosłem się do Gdańska do prof. Zbigniewa Śli-
wińskiego, wiedząc, jak dalece jest profesjonal-
nym pedagogiem i marząc o tym, żeby uczyć się 
w jego klasie. Profesor zdecydował, że może się 
mną zaopiekować już w ostatniej klasie szkoły 
średniej (stąd rok średniej szkoły w  Gdańsku) 
i  później studia. Potem otrzymałem stypen-
dium i odbyłem studia podyplomowe w Paryżu 
u Vlado Perlemutera oraz Suzanne Roche i po-
wróciłem do Gdańska. I  nie tyle region, gdzie 
funkcjonuję, ale zakres działalności jest dla 
mnie najważniejszy, a przede wszystkim peda-
gogika. Od wczesnej młodości marzyłem o tym, 
żeby pracować z  młodymi ludźmi i  wspólnie 
z  nimi odkrywać piękno w  muzyce. To mi się 
udaje zarówno na poziomie akademickim, jak 
i  średnich szkół. Był czas, że pracowałem też 
poza Gdańskiem, bo przez dziesięć lat pro-
wadziłem także zajęcia w  Akademii Sztuki 
w Szczecinie.

 Wykształcił Pan wielu pianistów i  więk-
szość z nich pracuje w zawodzie.

– Tak, to jest bardzo ważne i bardzo dużo 
osób pracuje też na uczelni, zarówno w  Kate-

drze Fortepianu, jak i w Katedrze Kameralisty-
ki. Mam tę satysfakcję, że mogą i chcą się dalej 
rozwijać, a otoczenie akceptuje ich pracę. Wielu 
moich wychowanków z sukcesami uczestniczy-
ło w  licznych międzynarodowych konkursach 
pianistycznych i  koncertuje, ciesząc się uzna-
niem publiczności.

 Pan także jest laureatem znaczących kon-
kursów i  długo prowadził działalność arty-
styczną. Koncertował Pan z  powodzeniem 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bułgarii, Fran-
cji, Niemczech, Słowacji, Stanach Zjednoczo-
nych, Szwajcarii, Włoszech i Ukrainie.

– Nigdy nie było to pierwszoplanowe 
w moich zainteresowaniach. To prawda, że ko-
munikowanie się z publicznością sprawia wiel-
ką przyjemność. 

Ale ów stan nieodwracalności jest ogra-
niczający, kiedy trzeba wyjść, zagrać i  sprawa 
zostaje zamknięta. Natomiast w pracy pedago-
gicznej to jest proces, który dotyczy co najmniej 
dwóch osób. Powodzenie na estradzie daje 
ogromną satysfakcję i wzruszenie, ale w moim 
wypadku pedagogika jest bardzo świadomym 
wyborem.

 Dla wszystkich młodych pianistów, którzy 
marzą o  karierze estradowej, udział w  kon-
kursach jest niezbędny, bo niewielu jest ar-
tystów, którzy zrobili kariery bez udziału 
w konkursach.

– Zgadzam się z pani opinią, chociaż wo-
lałbym, żeby było inaczej. Zdarza mi się być też 
po drugiej stronie tej bariery, czyli pełnić rolę 
recenzenta czy jurora, i  wiem, jak wiele czyn-
ników wpływa na odbiór wykonania, od czego 
to dokładnie zależy. Często od pory występu, że 
gra się rano, a nie po południu, gra się w otocze-
niu określonych artystów, a  innego dnia moż-
na by było zagrać w  otoczeniu innych i  to też 
wpływa na ocenę. Juror jest tylko człowiekiem 
i  podlega różnym wpływom, chociaż stara się 
za wszelką cenę być maksymalnie obiektywny. 
Każdy z nas ocenia indywidualnie, lecz kryte-
ria każdego z nas są jednak odmienne. Werdykt 
jest sumą wszystkich ocen.

 Oprócz tego, że ma Pan swoją klasę, w prze-
szłości długo był Pan kierownikiem Katedry 
Fortepianu w  Akademii Muzycznej w  Gdań-

Prof. Waldemar Wojtal
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Ryszard Zatorski

Profesor Józef Szajna 
w  udzielonym mi przed 

piętnastoma laty wywiadzie 
stwierdził: „Tutaj w  Rze-
szowie pozostawiam rzeźbę 
Przejście 2001 i  moje dobre 

myśli”. Jego postać, artysty światowej sławy – 
jednego z  owych wielkich magów teatru obok 
Jerzego Grotowskiego i  Tadeusza Kantora – 
przypomniano w  naszym mieście wieloma 
wydarzeniami artystycznymi i  wspomnienio-
wymi. A  impulsem do przy-
wołania postaci tego wybitnego 
rzeszowianina była setna rocz-
nica jego urodzin. 

I  znowu, jak pięć lat 
temu, też w  chłodną, ale tym 
razem przedwiosenną noc 
13 marca 2022 roku, rzeź-
ba Szajny Przejście 2001 była 
elementem składowym i  cen-
tralnym swoistego misterium, 
jakie przygotował prof. Leszek 
Mądzik z  aktorami Teatru 
Przedmieście Anety Adam-
skiej-Szukały. Owa etiuda te-
atralna wprowadzała widzów 
w  klimat wystawy prac foto-
graficznych profesora Mądzi-
ka, którą w  swoisty sposób 
odsłaniał, zdzierając własnoręcznie z każdego 
obrazu szare, papierowe opakowanie. Wyda-
rzenie zatytułowane Faktura czasu miało swój 
rytm i  ekspresję artystyczną ideowo spójną 
z przesłaniami Szajny obecnymi w jego twór-
czości, czy to plastycznej, czy teatralnej, gdy 
podkreślał, że wypowiada się zawsze w  imię 
zgody i pojednania ludzi na całym świecie. Co 
było poniekąd marzeniem niespełnialnym, 
zważywszy na ciągłe wojny, w  tym tę naj-
bliższą obecnie u  naszej wschodniej granicy 
po napaści Rosji na Ukrainę. Ta artystyczna 
ekspiacja wymoderowana przez prof. Mądzi-
ka pod rzeźbą-pomnikiem była wymownym 
krzykiem teatralnym tych odsłanianych ma-
sek i  póz człowieczych, wymownym w  nie-
mym plastyczno-pantomimicznym wyrazie, 
z niezwykłymi akordami wszechobecnej, spa-

sku i dwukrotnie rektorem tej uczelni. Dzięki 
Pana staraniom Akademia Muzyczna prze-
niesiona została do nowej siedziby i zapocząt-
kował Pan budowę sali koncertowej.

– Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykol-
wiek będę to stanowisko piastował. To zawsze 
było bardzo dalekie od moich zainteresowań. 
Przede mną funkcję rektora pełnił prof. Roman 
Suchecki, świetny wiolonczelista i  wspaniały 
człowiek, który darzył mnie przyjaźnią. Kiedyś 
wieczorem zatelefonował do mnie i  poprosił, 
czy mogę mu pomóc, pełniąc funkcję prorekto-
ra do spraw nauki. Pomyślałem, że jeżeli ktoś 
w ten sposób ze mną rozmawia, to ja powinie-
nem pomóc i  podjąć to wyzwanie przed spo-

łecznością akademicką, ponieważ pracowali-
śmy w bardzo złych warunkach, od lat walczyli-
śmy o nową siedzibę i trzeba było to zrobić. Ale 
muszę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie była 
to zasługa jednej osoby, ale całej grupy ludzi, 
którzy pomagali mi bardzo. 

 Wracając do tegorocznego VI Międzyna-
rodowego Podkarpackiego Konkursu Chopi-
nowskiego, zapytam jeszcze, czy organizato-
rzy stworzyli jurorom dobre warunki pracy? 

– Znakomite. Twierdzę, że atmosfera w tej 
szkole jest fantastyczna. Nie budynek jest ele-
mentem spajającym, tylko ludzkie serca i entu-
zjazm ludzi. Jestem pełen podziwu zarówno dla 

organizacji, jak i  samej idei konkursu. Twier-
dzę, że konkurs się rozwija i jest uznawany nie 
tylko w Polsce jako ważny.
 Na stronie internetowej konkursu można 
posłuchać występów laureatów wszystkich ka-
tegorii wiekowych tegorocznej edycji. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom. Panie Profe-
sorze, bardzo dziękuję za spotkanie i poświę-
cony mi czas.

– Miło mi było z  panią porozmawiać 
i również bardzo dziękuję za spotkanie.

   Zofia STOPIŃSKA

POTRZEBA POJEDNANIA
Ciągle aktualne przesłanie Józefa Szajny

jającej i wzmacniającej to widowisko muzyki 
akordeonowej kompozytora i  wykonawcy Ja-
kuba Adamskiego. 

To artystyczne misterium było podobnym 
hołdem artystycznym wobec Józefa Szajny, jak 
i  pięć lat temu podobna w  wymowie Blizna – 
teatralny przekaz autorski Leszka Mądzika  
inaugurujący kolejną edycję festiwalu Źródła 
Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor, wy-
myślonego i  programowanego przez Anetę 
Adamską. Tamto niezwykłe misterium spójno-
ści światła, muzyki i  aktorskiego mimicznego 
kunsztu dokonało się też w  nocy, ale jesienią, 

rzego Fąfary i  redaktora Andrzeja Piątka, byli 
bohaterami spotkania jako świadkowie twór-
czych realizacji Józefa Szajny, autorzy książek 
o nim i uczestnicy teatralnych wojaży profesora 
po świecie ze spektaklem Deballage zrealizo-
wanym przez niego w  Teatrze im. Siemasz-
kowej. Ten wspomnieniowy panel w  Teatrze 
Maska prowadziła red. Alina Bosak. – Nikt się 
nie spodziewał, że przesłania profesora Szajny 
będą miały tak aktualną wymowę – stwierdził 
prezydent Fijołek i zapewnił, że rozmawiał już 
z  marszałkiem Ortylem, aby znaleźć godne 
miejsce w Rzeszowie na stałą ekspozycję dzieł 
profesora Szajny i  popularyzację osiągnięć 
i  myśli tego „arystokraty ducha”, jak nazwała 
Szajnę Agnieszka Koeher-Hensel. Rektor Wyż-
szej Szkoły Informatyki i  Zarządzania Wergi-
liusz Gołąbek przypomniał, że profesor Szajna 
w latach 2002–2005 był wykładowcą w tej rze-

szowskiej uczelni, która zainicjowała 
teraz w  setną rocznicę urodzin mi-
strza biennale, konkurs plastyczny dla 
studentów. Prace można nadsyłać do 
15 czerwca 2022 roku. 

Takim teatralnym zwieńcze-
niem w tym cyklu było performatyw-
ne widowisko Człowiek zaniedbuje 
siebie. Sto lat Józefa Szajny w reżyserii 
Barbary Napieraj, według jej scena-
riusza i z opracowaniem muzycznym 
oraz aktorskim udziałem tej artystki. 
A  wszystko działo się w  przestrzeni 
zaaranżowanej przez Weronikę Kru-
pę, w  której plastyczność obrazów 
scenicznych dopełniały zaprojekto-
wane przez nią kostiumy i  stylizacje 
postaci. Kto przeżył przed laty wido-
wisko Deballage Józefa Szajny oraz na 

85. urodziny i  60-lecie pracy twórczej artysty 
przeobrażony jakby kształt tego spektaklu też 
według pomysłu Barbary Napieraj, a  z  obec-
nością na scenie samego profesora, także i tym 
razem mógł ponownie odczuć ów specyficz-
nie wyrafinowany kształt sztuki. Jako oręża 
przeciw barbarzyństwu wojen, które niszczą 
człowieczeństwo, dlatego że, jak mówił Szajna, 
„człowiek zaniedbuje siebie”. Widowisko Bar-
bary Napieraj było znakomitym artystycznym 
krzykiem i sprzeciwem wobec zła, które wyrzą-
dza człowiek człowiekowi. Na scenie zobaczy-
liśmy znów artystów, którzy pracowali jeszcze 
z Szajną przy Deballage – właśnie Barbarę Na-
pieraj, Piotra Napieraja, Małgorzatę Machow-
ską, Wojciecha Kwiatkowskiego, Jerzego Luba-
sa i w tym gronie aktora wielkiej klasy Karola 
Kadłubca z nowego już zaciągu oraz grono wy-

wokół rzeźby Przejście 2001 na wzgórzystym 
placu Cichociemnych, na którym pomieszczo-
ne są także na kamieniach nazwiska 40 rzeszo-
wian, byłych więźniów z pierwszego transpor-
tu do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w  Auschwitz. To misterium jakby intymnego 
spotkania z tym, co przeżył Szajna – jak wyznał 
mistrz Mądzik – wciąż krzyczy do nas. 

Wydarzenie artystyczne Faktura czasu 
poprzedzone było otwarciem parku im. prof. 
Józefa Szajny pomiędzy ulicami Mickiewicza, 
Kreczmera i  Naruszewicza, co symbolicznie 
uczynił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek 
wraz z  bratankiem profesora Adamem Szajną 
i  Agnieszką Koeher-Hensel, znawczynią sztu-
ki Szajny. Wszyscy oni wcześniej, obok prof. 
Leszka Mądzika oraz byłego dyrektora Teatru 
Siemaszkowej dr. Zbigniewa Rybki, pisarza Je-

,,Faktura czasu” Leszka Mądzika pod rzeźbą Szajny
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konawców Młodej Sceny Teatru 
im. W. Siemaszkowej, miłośniczo 
sprawdzające się teatralnie, jak 
Aleksandra Bałda, Milena Ci-
choń, Dominika Cynkarz, Agata 
Dral, Karol Ficek, Mieszko Koza-
czuk, Jacek Ombach, Miłosz Pelc, 
Bartosz Rułka, Miłosz Szwed. 
Obraz sceniczny dopełniała mu-
zyczna obecność perkusisty Paw-
ła Leniarta i aranżacja światłami 
Valentina Pasichniuka. Pospek-
taklowe wrażenia, a  zwłaszcza 
wspomnienia aktorów z  pracy 
z Józefem Szajną na rzeszowskiej 
scenie i  za granicą oraz wręcz 
seminaryjny szkic dyrektora na-
szego teatru dr. Jana Nowary na 
temat sztuki i  twórczości oraz 
spotkań jeszcze w  Opolu z  tym artystą, były 
jakby deserem dla tych, co zostali na widowni, 
w tej części wspaniale dopełniającej smak wido-
wiska.

Na koniec przypomnę jeszcze wypowiedź 
profesora Szajny ze wspomnianego na wstępie 
wywiadu. Bo jego aktualność jest obecnie jesz-
cze bardziej wyrazista. „Wiek XX był wiekiem 

ludzi na całym świecie. To jest nie 
tylko niemiecko-polska czy rosyjska 
sprawa, i już nie tylko rozrachunko-
wa. Kiedyś moje Reminiscencje czy 
Replikę Europa traktowała jako coś 
rozrachunkowego. Ale na przykład 
w  Meksyku na festiwalach Replikę 
odczytywano jako rzecz o  trzęsie-
niu Ziemi, tym, które było, albo któ-
re może stać się eschatologią. Moim 
przesłaniem obecnie jest potrzeba 
pojednania, czyli zrzucenie z  siebie 
tego kamienia, który nam ciąży. 
Nam jest potrzebne katharsis, bo 
stajemy się obojętni na zło, pasyw-
ni, egoistyczni. Brak zaufania ludzi 
do siebie rozbija naszą społeczność. 
Życie mnie nauczyło poprzez twór-
czość – a objechałem sam i z zespo-

łami teatralnymi niemal cały świat – i na festi-
walach, na wystawach, wszędzie nawoływałem 
do pokoju. Już nie mówię co robić? Jak? Ale po 
co żyję! Spełniam życie, moje drugie życie, bo to 
jest coś wyjątkowego, bo byłem nie tylko więź-
niem, ale ofiarą skazaną na śmierć”.

   Ryszard ZATORSKI

okrutnym – ludobójstwa, wojen: pierwszej 
i drugiej. I my wszyscy, którzy przeżyliśmy to, 
wiedząc, jaki to jest stan okrutny, jak wyzwala 
w  ludziach zło i  perfidię, wierzyliśmy, że wiek 
XXI będzie się od niego różnił właśnie pojedna-
niem w imię pokoju światowego. I od lat w mo-
jej twórczości, czy to plastycznej, czy teatralnej, 
wypowiadam się w  imię zgody, pojednania 

Scena ze spektaklu „Człowiek zaniedbuje siebie. Sto lat Józefa Szajny”

Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Artystycz-
nych w  Rzeszowie po-

wołane zostało 8 lutego 1962 
roku uchwałą ówczesnej Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej 
na instytucję kultury, której 
nadano statut galerii sztu-

ki współczesnej, mającej za zadanie promocję 
i prezentację współczesnych sztuk plastycznych. 
Dokumentowanie działań artystycznych i  or-
ganizowanie życia profesjonalnej społeczności 
twórców sztuk wizualnych poprzez umożliwia-
nie im współpracy, konfrontacji i wymiany do-
świadczeń. Gromadzenie i opiekę nad dziełami 
sztuki, które systematycznie pozyskiwało dzię-
ki mecenatowi państwa przez ich zakup i otrzy-
mane darowizny. 

W  tym roku minęło sześćdziesiąt lat od 
momentu, gdy niezmiennie rzeszowskie BWA 
w  różnych okolicznościach politycznych, spo-
łecznych i  ekonomicznych realizowało misję 
wyznaczoną w akcie powołującym je i nadanym 
statucie. Siedzibą galerii sztuki współczesnej 
stała się odbudowana po wojennych stratach 
synagoga Nowomiejska za sprawą starań i  za-
biegów grupy młodych rzeszowskich artystów 
należących do Grupy XIV, będących trzonem 
rozwijającego się prężnie rzeszowskiego okręgu 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Nie sposób w krótkiej relacji zawrzeć nie-
zliczonej ilości faktów z  życia BWA, z  tysięcy 
indywidualnych wystaw malarstwa, grafiki, 
rzeźby, rysunków, artystycznej fotografii, tka-
niny i  szkła; dziesiątek wystaw zbiorowych, 
przeglądów i konkursów organizowanych przez 
samo BWA jak i środowiska, które galeria sku-
pia do dziś wokół siebie – artystów zrzeszonych 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
60 lat Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

w ZPAP, a później w ZPAMiG. Były to również 
liczne wystawy prezentujące inne środowiska 
z  ośrodków w  całym kraju, a  i  wystawy arty-
stów zagranicznych (zarówno tych z  państw 

z dawnego bloku wschodniego, jak i Europy Za-
chodniej, późniejszego wolnego świata). Setki 
nazwisk artystów znanych, sławnych, artystów 
lokalnej sceny, młodych debiutujących, którzy 
z czasem stali się poważanymi i docenionymi. 
Gwiazd, które rozbłysły w  Rzeszowie, następ-
nie wyjechały bądź zarzuciły swój talent i przy-
wiązanie do sztuki. Wreszcie nazwiska i  oso-
bowości kierujące galerią: Cezariusz Kotowicz, 
Józef Gazda, Stanisław Kucia, Jerzy Majewski, 
Krystyna Rek, Rajmund Lewicki, Jan Lubas 
(najdłużej, bo 15 lat), Tomasz Rut, Ryszard Du-
dek, a od ponad czterech lat mnie przypadł za-
szczyt kierowania tą instytucją.

Wiele z tych artystycznych wydarzeń, na-
zwisk, zgromadzonych dzieł znalazło swój ślad 
i  trwały zapis w poprzednich albumach doku-
mentujących tak ważne wydarzenia, jak wej-
ście w wiek XX Rzeszowa i naszego środowiska 
w wielkiej wystawie „Artyści Polski Południo-
wo-Wschodniej 1950–2000” czy ostatnich jubi-
leuszowych wydaniach 50- i 55-lecia.

Wystawa zorganizowana w  tym jubile-
uszowym roku została nazwana „Kartki z  ka-
lendarza – 60 lat Biura Wystaw Artystycznych 

Fot. Andrzej Błoński

Na wernisażu jubileuszowej wystawy

Allan Rzepka – „Kuglarze”, akryl, olej, płótno,  
130 x 90 cm, 1999 r.
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Andrzej Piątek

Adam Rajzer, właściciel 
Rzeszowskiego Domu 

Sztuki, sprowadził na Mickie-
wicza 13 w  Rzeszowie ponad 
pół setki powstałych w Paryżu 
obrazów, rysunków i fotografii 

Jana Szancenbacha – kolorysty z europejską sławą. 
Wcześniej Rajzer udostępniał w foyer Teatru 

Siemaszkowej i piwnicach Parole Art Bistro pejza-
że i martwe natury Szancenbacha. Były to pierw-
sze wystawy prac w  Rzeszowie mistrza półcieni 
i światłocieni. 

Poza fantazyjną kolorystyką obrazy Szan-
cenbacha w Rzeszowskim Domu Sztuki przedsta-
wiające place, ulice, budynki i wnętrza muzealne 
w Paryżu dokumentują też postacie ludzi. Także 
to, jak są ubrani, zgodnie z modą. To samo jest na 
rysunkach i  fotografiach. Obrazy dzięki precyzji 
i staranności w potraktowaniu tych postaci zysku-
ją walor dokumentalny. Nie wychodzimy z podzi-
wu, jak i z pomocą jakich środków można uczynić 
Paryż jeszcze czarowniejszym. Jak, uwieczniając 
znany i  mniej znany, zawsze w  barwach niesa-
mowicie intensywnych, magnetycznie przyciągać 
kolorystyką.

Szancenbach wiele prac poświęcił Paryżo-
wi, ale całe życie przeżył w Krakowie, któremu też 
dał wiele miejsca w twórczości. Są to pełne żywej 
kolorystyki, harmonijne i  z  poczuciem humoru 
pejzaże z charakterystycznym motywem dorożek 
zimą albo wiosną, w  strugach deszczu i  słońca. 
Jak fantazyjne martwe natury i  pejzaże tatrzań-
skie mają wielki ładunek optymizmu. Sprawia to 
światło, z  jakiego artysta korzystał, kolory, które 

KOLORYSTA EUROPEJSKIEJ SŁAWY
Szancenbach w Rzeszowie po raz drugi

w  Rzeszowie” i  jest oryginalną prezentacją 
historii sześćdziesięciu lat działalności rze-
szowskiej galerii w odniesieniu i na przestrzeni 
z innymi: politycznymi, społecznymi wydarze-
niami na świecie, w  Polsce, regionie i  samym 
Rzeszowie. Na wystawie oglądamy właśnie 
owe „kartki z  kalendarza”, czyli opisy ciekaw-

Stanisław Kucia – „Rekwizyt”, olej, płótno, 93 x 93 cm

szych zdarzeń z  danego roku 
oraz nieco ponad 60 dzieł sztuki 
wybranych z  ogromnej kolekcji 
BWA w  Rzeszowie (1400 prac). 
Do każdego roku został przy-
pisany artysta, który miał wła-
śnie wtedy swoją indywidualną 
wystawę. Powstał do tej wysta-
wy również okazały album pod 
redakcją zespołu pracowników 
BWA: Wojciecha Pyrka i  Eryka 
Tohla, który go również opraco-
wał graficznie, oraz moim jako 
kuratora wystawy i  dyrektora 
BWA. W oparciu o wybór dzieł 
wystawa jest prezentacją roz-
woju sztuki w  naszym mieście, 
regionie i  w  Polsce. Jak sztuka 
reagowała na otoczeni, albo jak 
to otoczenie zmieniała. 

10 marca odbył się uroczysty wernisaż 
z  udziałem wiceprezydentów Rzeszowa Kry-
styny Stachowskiej i  Jolanty Kaźmierczak, 
przewodniczącego komisji kultury i  promocji 
w Radzie Miasta Rzeszowa Witolda Walawen-

Zdzisław Beksiński – „Postać 
klęcząca”, drewno, gips paty-
nowany, wys. 183 cm

Autor Zygmunt Mycielski: 
Znaki zapytania. Po co właściwie 
mieliby je stawiać wszyscy? Chcą 
się zachwycać tym, co istnieje ła-
twego i w nie najlepszym guście 
– komu to przeszkadza? Najlep-
szym? Nikt nie pokona mierności, 
chodzi tylko o to, żeby ona nie 
przewodziła, nie stawiała się na 
piedestale, nie stroiła się w teore-

ZNAKI ZAPYTANIA
O książce Zygmunta Mycielskiego

tyczne i mętne, ideologiczne niby 
prawidła. Poza tym musi ona być 
i może nawet wyciskać łzy z oczu, 
nie ma w tym nic tak bardzo złego 
i niebezpiecznego. Znaki zapy-
tania. Gdyby nie one, nie byłoby 
warto żyć. Byłoby nudno. To one 
nas podniecają, one nadają sens 
życiu, są całą jego solą, pieprzy-
kiem, ryzykiem i niespodzianką.

dra, dyrektorów instytucji kul-
tury w  Rzeszowie, Wojewódz-
kiego Domu Kultury oraz arty-
stów i  miłośników sztuki. Miła 
niespodzianka spotkała dwie 
najdłużej pracujące w  naszej 
instytucji osoby: Roberta Inglo-
ta – artystę plastyka i Zdzisława 
Błońskiego – kierowcę („zło-
ta rączka”), którzy otrzymali 
Nagrody Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. Otrzymaliśmy wiele 
gratulacji, kwiatów, a przez cały 
wieczór unosiła się rodzinna at-
mosfera.

Biuro od lutego br. wydłu-
żyło czas pracy galerii od 11.00 
–20.00; jednakże w godz. 11.00–
13.00 lepiej umówić telefonicz-
nie swoje przyjście na zwiedza-

nie wystawy jubileuszowej, która trwać będzie 
do 24 kwietnia 2022 r. Zapraszamy!

   Piotr RĘDZINIAK,
dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

dobierał, nastroje, jakim podlegał. Używał barw 
przytłumionych, ale w  przepięknych zestawie-
niach i kontrastach. Niezwykle atrakcyjnie aran-
żował stałe rekwizyty – kwiaty, arbuzy, cytryny, 
ryby, langusty, muszle, skrzypce i butelki – w zde-
rzaniu czerwieni i błękitów z fioletami i bielą, co 
dawało nieskrępowaną radość w  przedstawianiu 
urody świata. 

W  jednym z  wywiadów powiedział: Słyszę 
nagany, że maluję tylko martwe natury i pejzaże. 
A cóż ja mogę malować „bardziej atrakcyjnego”? 
Takie malowanie pozostawiam tym, którzy w swej 
pysze sądzą, że malując coś brudem zeskrobanym 
z  palety, są w  stanie ukazać tragedie, bezprawie 
i upodlenie, jakie coraz pośpieszniej niesie światu 
współczesność. 

Prace Jana Szancenbacha są w  galeriach 
całej Europy i  od Kanady po Argentynę i  Japo-
nię. W  Rzeszowskim Domu Sztuki już tylko 
do 15  kwietnia. Zachęcam, takie okazje bywają 
w Rzeszowie rzadko.

   Andrzej PIĄTEK

WYBIERAMY ZŁOTĄ PIĘTNASTKĘ 
Rzeszów Carpathia Festival
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Beata Bolesławska-Lewandowska: Znaki 
zapytania Zygmunta Mycielskiego są nie tylko 
zbiorem szkiców o muzyce, galerią twórców 
dawnych i nowych, ale przede wszystkim wy-
jątkowym zapisem polskiej kultury przełomu 
politycznego lat 1955–1958. To niezwykły do-
kument epoki, kreślony piórem jednego z jej 
wnikliwych obserwatorów. Wybitnego muzyka 
i pisarza. Słuchacza, czytelnika i odważnego 
uczestnika tamtych wydarzeń. 

Andrzej Szypuła: W niespokojnym czasie 
ukazuje się ta książka. Może warto próbować 
odpowiedzieć sobie na znaki zapytania, które 
stawia ciągle i na nowo otaczająca nas rzeczy-
wistość. Sztuka, myśl, słowo Zygmunta Myciel-
skiego nadal przemawiają do nas żywym prze-
kazem, ponadczasową refleksją, zdziwieniem, 
że wszystko już było. Znaki zapytania to pier-
wotna wersja książki Notatki o muzyce i muzy-

kach z 1961 roku, pełna i bez cenzury, starannie 
przygotowana przez autorów opracowania.

   Wybrał Andrzej SZYPUŁA

-----------------------
Zygmunt Mycielski, Znaki zapytania, opraco-
wanie Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek 
Zagańczyk, PWM, Kraków 2022.

Ryszard Mścisz 

Trudno przecenić osiągnięcia 
Katedralnego Chóru Chło-

pięco-Męskiego Pueri Cantores 
Resovienses nie tylko dla Rze-
szowa, ale w o wiele szerszej skali 
i wymiarze. Znakomitym jubile-

uszowym podsumowaniem i uhonorowaniem jego 
działalności jest album wydany przez Katolickie 
Towarzystwo Śpiewacze – Katedralny Chór Chło-
pięco-Męski w Rzeszowie, a wydrukowany w 2021 
roku przez rzeszowskie wydawnictwo Bonus Liber. 
Podsumowuje on 35-lecie tego wyjątkowego chóru 
i stanowi dopełnienie wcześniejszych wydawnictw 
jubileuszowych. Także tym razem jest on zasługą 
zespołu redakcyjnego, na czele którego stanął Sta-
nisław Żyracki – prawdziwy człowiek orkiestra bę-
dący podporą, wręcz legendą chóru, a przy tym re-
daktor prowadzący albumu, autor tekstu, korekty, 
zdjęć (dokonał także wyboru fotografii zrobionych 
przez inne osoby). Wspierali go w  tym przedsię-
wzięciu: żona Bogumiła Żyracka, Jolanta Cebula, 
Marcin Florczak, ks. Julian Wybraniec, Magdalena 
Nowak-Harko i Mieczysław Koryl.

Prezes chóru i  jednocześnie autor albumu 
Stanisław Żyracki miał wszelkie prerogatywy, by 
dokonać tak spektakularnego zwieńczenia 35  lat 
artystycznej drogi Pueri Cantores Resovienses. 
Najstarszy stażem chórzysta, który na długo 
przed powstaniem katedralnego zespołu śpiewał 
w  pierwszym rzeszowskim chórze chłopięcym 
stworzonym przez Stanisława Steczkowskiego, 
polonista i dyrektor szkoły, laureat wielu liczących 
się nagród, twórca poprzedniego albumu roczni-
cowego (dwa wcześniejsze opracowała Ewelina Ra-
dion). Któż jeśli nie on mógł tego dzieła dokonać? 

Ze względu na to, że obecny album to kolejne 
takie wydawnictwo, a wydarzeń związanych z tym 

W ALBUMOWEJ SZACIE
35 lat wyjątkowego chóru

chórem jest bardzo dużo, skupia się na latach 2015–
2020. Bogactwo przedsięwzięć i wielość osób, które 
mają w nich swój udział, przesądza także o pewnej 
specyfice obecnego albumu. Jakkolwiek nie brak 
w nim pięknych, dobrych jakościowo fotografii, to 
zwykle nie są one tak duże, nie wypełniają całych 
kolumn i śmiało można mówić o prymacie strony 
tekstowej, faktograficznej czy monograficznej. Za-
mysł kompozycyjny i merytoryczna wartość albu-
mu autorstwa Stanisława Żyrackiego zasługują na 
duże uznanie i decydują o tym, że jest on zarazem 
cenną pamiątką i utrwaleniem dokonań tego wy-
jątkowego chóru.

Na pierwszych stronach albumu znajdziemy 
wypowiedzi i wspomnienia duchownych na temat 
chóru – tych, którzy w istotny sposób byli z nim 
związani. Całościowej prezentacji jego historii 
i dokonań służy „Zarys historii Chóru”. Poznajemy 
tu nie tylko kolejne etapy w rozwoju Pueri Canto-
res Resovienses, ale także realizowane zadania, in-
stytucje, z którymi współpracował, najważniejsze 
koncerty i wyjazdy oraz bogaty wykaz sukcesów 
i nagród. Następnie pojawiają się interesujące not-
ki, prezentacje ważnych dla chóru osób: dyrygenta 
Marcina Florczaka, prezesa Stanisława Żyrackiego 
i asystenta kościelnego ks. Juliana Wybrańca.

Zasadniczą część albumu stanowi nader 
ciekawa i  bogata merytorycznie kronika wyda-
rzeń, którą otwiera wypowiedź przyjaciela prezesa 
Żyrackiego (od czasów studenckich) – Andrzeja 
Topczyja. Dotyczy ona poprzedniego albumu, 
który skupiał się na latach 2010–2015. Po kronice 
ma miejsce prezentacja jego współpracowników 
muzycznych: Dominika Lasoty, Martyny Lasoty 
i Jacka Ścibora. 

Kolejna partia albumu dotyczy pewnych 
„instytucjonalnych” form działalności chóru. 
Najpierw krótko zaprezentowane zostało Katolic-
kie Towarzystwo Śpiewacze. Obszernie natomiast 
zilustrowano działania związane z  Międzyna-
rodową Federacją Pueri Cantores, w  której chór 
wykazywał się wielką aktywnością i  podjął sze-
reg działań. Album oddaje honor także rodzicom 
i  opiekunom jako bohaterom licznych przedsię-
wzięć chóru. Rozbudowaną i ciekawą częścią albu-
mu są „Podróże bliższe i dalsze” – dzięki niej obja-
wia się rozmach i skala działań zespołu. Pewnym 
uzupełnieniem „wyjazdowej” części albumu jest 
część dotycząca obozów chóralnych, zaś dopełnie-
niu całokształtu jego poczynań i form działalności 
służy część „Promocja Chóru”. W końcowej części 
Stanisław Żyracki zapragnął ożywić swój (i  chó-
ralny) album, jego faktograficzny wymiar, dodając 
sympatyczną fotograficzną prezentację „Uśmiech-
nij się!”.

Wspaniała historia Chóru Pueri Cantores 
Resovienses, która przecież się nie zamyka, zy-
skuje za sprawą tego wyjątkowego albumu trwałe 
uwiecznienie w słowie i obrazach. I za to należą się 
Stanisławowi Żyrackiemu oraz gronu jego współ-
pracowników wielkie uznanie i wdzięczność. 

   Ryszard MŚCISZ

------------------
Jubileusz 35-lecia Katedralnego Chóru Chłopięco-
-Męskiego Pueri Cantores Resovienses, pod redak-
cją Stanisława Żyrackiego, Katolickie Towarzy-
stwo Śpiewacze – Katedralny Chór Chłopięco-Mę-
ski w Rzeszowie, Rzeszów 2021.

Anna Czenczek 

Rozpoczęliśmy przesłu-
chania kwalifikacyjne 

do XVIII edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki 
„Carpathia Festival”, który 
odbędzie się w  Filharmonii 

Podkarpackiej w  dniach 11, 12 i  13 sierpnia 

2022  r. Do udziału w  konkursie zgłosili się 
wokaliści i zespoły wokalne z całej Polski oraz 
z krajów takich jak Litwa, Malta, Łotwa, Chor-
wacja, Ukraina, Białoruś, Holandia, Rumunia, 
Włochy, Szkocja, Estonia. Liczba zgłoszeń jest 
rekordowa.

Finalistów wybierze jury kwalifikacyj-
ne pod przewodnictwem Tomasza Filipczaka, 
pianisty, aranżera, kompozytora, dyrygenta 

i  producenta muzycznego. W  składzie jury są 
również Maciej Błażewicz, autor portalu Dzien-
nik-Eurowizyjny.pl i m.in. od 17 lat obserwator 
konkursu Eurowizji na żywo, oraz Maciej Gna-
towski, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia 
Rzeszów. 

Wyniki kwalifikacji będą znane do 
30 kwietnia 2022 r.

Organizatorami festiwalu są: Urząd Mia-
sta Rzeszowa, Fundacja Wspierania Kultury 
i  Sztuki Carpathia, Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie.

   Dr Anna CZENCZEK,
pomysłodawczyni i dyrektor Rzeszów 

Carpathia Festival

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

WYBIERAMY ZŁOTĄ PIĘTNASTKĘ 
Rzeszów Carpathia Festival
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Wit Hadło

Leży ponad 300 km na po-
łudnie od Teheranu. To 

trzecie co do wielkości miasto 
kraju, nieprzypadkowo zwa-
ne Florencją Wschodu. Nazwa 
Isfahan pochodzi od perskich 

słów znaczących „połowa świata”. Zdaniem miesz-
kańców, kto go choć raz zobaczył, to jakby zwie-
dził pół świata.

Czasy świetności Isfahanu nadeszły pod ko-
niec XVI wieku, gdy władca Persji szejk Abbas  I 
Wielki z dynastii Safawidów ustanowił tam stolicę 
swojego imperium. Wraz z jego panowaniem roz-
począł się perski renesans w architekturze i sztuce, 
którego wspaniałe pozostałości możemy podzi-
wiać również dziś. W tamtym czasie było to jedno 
z największych miast świata, liczyło ponad milion 
mieszkańców i  leżało na słynnym jedwabnym 
szlaku, konkurując w  handlu z  samym Stambu-
łem. Dziś jest duchową stolicą Iranu, pełną bezcen-
nych zabytków historyczną perłą tego kraju.

Imponuje o każdej porze dnia
Centralnym punktem miasta jest Plac Ima-

ma. Ta nazwa oficjalna została nadana po rewo-
lucji islamskiej w Iranie. Jednak mieszkańcy Isfa-
hanu nazywają go tradycyjnie Naghsh-e Jahan, co 
znaczy Obraz Świata, uważając, że ogniskują się 
w nim najpiękniejsze miejsca na Ziemi. W różnych 
opracowaniach można znaleźć błędną informację, 
że jest to drugi największy plac na świecie tuż za 
chińskim placem Tian’anmen, jednak nie jest to 
prawda. Wcześniej na tym miejscu znajdował się 
mniejszy plac oraz wznosił się pałac dynastii Ti-
murydów. 

W  latach 1598–1629 szach Abbas I  Wielki 
nakazał wytyczyć i  zbudować obecny z  okalają-
cą go zabudową zarówno świecką, jak i religijną, 
która obejmowała 3 główne elementy władzy: du-
chową w postaci meczetu, królewską pod postacią 
pałacu oraz potęgę kupców, którzy to wszystko 
sfinansowali, jako bramę wejściową do bazaru. 
Budową kierował astronom, matematyk i  filozof 
Szejch Bahai, który przybył z Libanu, by w Iranie 
rozpowszechniać doktrynę szyicką. Plac Imama 
(90 tys. metrów kw.) robi imponujące wrażenie 
o każdej porze dnia i nocy. 

Tam, gdzie echo usłyszysz 49 razy
Meczet Imama, zwany także Meczetem Kró-

lewskim, znajduje się w południowej części placu. 
Jego budowę rozpoczął jeszcze w  1611 r. szach 
Abbas I, lecz ukończył w 1630 r. już jego następca 
szach Safi. Ma wymiary 100 na 130 metrów i został 
wzniesiony na planie czterech iwanów – elementu 
charakterystycznego początkowo dla architektury 
perskiej, a  później przejętego przez architektu-
rę islamu. Jest to pomieszczenie ze sklepieniem 
otwartym od strony dziedzińca. Zarówno iwany, 
jak i główna sala modlitw ozdobione są wspaniałą 
mozaikową dekoracją w siedmiu kolorach i kali-
graficznymi inskrypcjami. By usprawnić i  przy-
spieszyć pracę, po raz pierwszy zastosowano wtedy 
zamiast drobnej mozaiki całe ceramiczne panele 
z namalowanymi na nich motywami. Kopuła nad 

ISFAHAN - PERŁA PERSJI
Pół świata w jednym miejscu

Meczet Szejcha Lotfollaha
To arcydzieło architektury safawidzkiej 

i  jeden z  najpiękniejszych meczetów na świecie. 
Znajduje się we wschodniej części placu Imama, 

salą modlitw wznosi się na wysokość 36 metrów, 
a jej całkowita wysokość to 51 metrów. Wewnątrz 
jej zaś umiejscowiona jest druga, mniejsza kopuła. 
Między nimi jest przestrzeń, w której, według spe-
cjalistów, echo odbija się aż 49 razy. 

naprzeciw pałacu Ali Quapu. Od innych me-
czetów odróżnia go to, że nie posiada minaretu 
ani typowego dziedzińca, a  do środka prowadzą 
schody. Sala główna zaś, mimo że jest niewielka, 
urzeka detalami ścian, ich kunsztowną inskrypcją 
nawiązującą do tradycyjnej kaligrafii oraz mister-
nie zdobioną kopułą. Przed południem wpadające 
słońce rzuca tam bajkowe cienie, a wieczorem jego 
promienie wskazują kierunek, w którym znajduje 
się Mekka. 

Meczet powstał w  latach 1602–1619 jako 
świątynia do prywatnego użytku przez rodzi-
nę królewską i  dwór. Początkowo nazywał się 
meczetem Kobiecym, bo łączył go z  pałacem 
władcy podziemny tunel, którym mogły nie-
zauważone dostać się do niego damy dworu. 
Obecna nazwa zaś pochodzi od imienia jedne-
go z trzech szejchów, którzy przybyli z Libanu 
na zaproszenie władcy Persji Abbasa I Wielkie-
go, by szerzyć na jego ziemiach szyizm, jeden 
z trzech głównych nurtów islamu, zamiast do-
minującego wcześniej sunnizmu. 

Pałac Ali Quapu 
Nazwa ta znaczy Wielkie Wrota, ponie-

waż pierwotnie budowla zaprojektowana była 
jako szerokie wejście na teren pałacowy i  roz-
ciągał się z niej wspaniały widok na plac, gdzie 
odbywały się manewry wojskowe i  wyścigi 
konne. Jednak na mocy dekretu szacha Abbasa 
I budynek będący przykładem architektury sa-
fawidzkiej i symbolem islamskiego dziedzictwa 
Iranu rozbudowano do sześciu pięter i wysoko-
ści czterdziestu ośmiu metrów i  udekorowano 
malowidłami ściennymi o  motywach kwiato-
wych, zwierzęcych i ptasich. 

Stał się on wówczas rezydencją dynastii 
Safawidów, w  której władcy przyjmowali szla-
chetnych gości i  zagranicznych ambasadorów, 
a  także słuchali muzyki, czemu sprzyjała zna-
komita akustyka wewnętrznych pomieszczeń, 
szczególnie na najwyższym, szóstym piętrze, 
na które prowadzą 94 strome, kręcone schody. 
W sali tej, aby miała lepszą akustykę, pokrywa-
jącym ściany delikatnym stiukom nadano od-
powiednie kąty oraz powycinano w nich otwo-
ry w kształcie tykw, waz i budynków. W drugiej 
połowie XVIII wieku, wraz ze schyłkiem dyna-
stii Safawidów, pałac został zrujnowany, jednak 
pod koniec XIX wieku go odbudowano. Obec-
nie wraz z całym placem jest wpisany na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Plac Imama, centralny punkt Isfahanu

Meczet Imama, zwany Królewskim

Meczet Szejcha Lotfollaha

Pałac Ali Quapu

Brama Gheysarich, wejście na bazar
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NIE ROBIĆ POŚMIEWISKA 

Trwa w sposób niezmordowany „Czarnek story”. Ale prze-
cież i bohater nietuzinkowy! Wydawało się, że chłopisko 

załamie się po wrzuceniu do kosza jego życiowego dzieła, czy-
li nowej ustawy oświatowej, która miała naszą edukację skutecznie pchnąć na 
nowe boczne tory. Oddawać naszą dziatwę i nauczycieli pod kuratelę chociażby 
tak nieżyczliwych kuratorów, niczym niejaka Nowak, która jakoś uchowała się 
pod Wawelem jako element średniowiecznego skansenu. Z pewnością edukację 
skończyła na poziomie pani Dulskiej i księdza Pirożyńskiego. 

Jednak pan Czarnek nie załamał się. Poprawia błędy w  uwalonym przez 
prezydenta dziele. Inwazja putinowska na Ukrainę zapłodniła jego edukacyjny 
geniusz, zatem spłodził pomysł przywrócenia od nowego roku szkolnego starego 
przedmiotu, zwanego przysposobieniem obronnym. Dobrze go pamiętam z cza-
sów własnej edukacji. Niezbyt poważnie traktowaliśmy owo militarne szkolenie, 
z  wyjątkiem bardzo rzadkich strzelań. Najczęściej były to – parodia musztry 
i rzut atrapą granatu do celu. Widok maszerujących szwejów w naszym wyko-
naniu rozweselał największych przeworskich ponuraków. Prowadzący te lekcje 
nauczyciel miał też wśród swoich kolegów mizerne notowania. Ciekawy jestem, 
jak natchniony wojną minister pomysł swój wprowadzi w życie, skoro nie ma ani 
strzelnic, ani sprzętu, ani speców od takiej edukacji. Nasza oświata rzeczywiście 
wymaga pilnej i radykalnej reformy, ale nie w porąbanej wersji czarnkowego ge-
niuszu. Ponieważ według niego w szkole powinny pozostać jedynie: język polski 
na poziomie niezbędnym do czytania modlitewników i baśni JP II, matematyka 
konieczna do poprawnego odliczania w szeregu, religia, no i owo przysposobie-
nie militarne. Tak przynajmniej twierdzi pewien znawca przedmiotu i samego 
ministra.

Ukraiński dramat ukazał zupełnie inne oblicze naszych rodaków. Tak 
zgodnego i powszechnego pomocowego ruszenia nasze dzieje nie odnotowały. 
W dodatku niezwykle skutecznego. Wszystko ponoć dlatego, że rząd przeszka-
dzał mniej niż zwykle. Chociaż zwykłych hien także nie brakuje. Mnie najbar-
dziej zdziwił zdecydowanie poniżej średniej krajowej poziom miłości bliźniego 
swego w potrzebie, odnotowany u naszego kleru wszystkich szczebli. Zetknąłem 
się z przejawami ich obojętności. W tym dramacie sama modlitwa wykazuje bar-
dzo niski – wręcz żaden – poziom skuteczności. Dla mnie szczytem hipokryzji 
wykazał się pewien gnieźnieński proboszcz, który precyzyjnie określił, komu za-
mierza udzielić schronienia. „Nie mogą to być osoby dorosłe, palące papierosy, 
dzieci powinny być powyżej 10. roku życia, rodzina rzymskokatolicka lub grec-
kokatolicka. Najlepiej babcia i jej córka z dziećmi. I bez jakichkolwiek zwierząt”. 
Czy może być wspanialszy przykład miłosierdzia?

Z  odsieczą Ukrainie ruszyli nasi władcy w  sile premiera i  jego wicka od 
bezpieki. I też było wesoło, jak u cioci Zuli na imieninach. Ten od bezpieki rąb-
nął taką ideą pomocy militarnej, że w świecie śmiechu była kupa. Z przewagą 
kupy, kanieszna. Prezydent Zełenski od razu od niej zdecydowanie odciął się. 
Całe szczęście – oczywiście dla Ukraińców – że nasz premier nie zaproponował 
podczas wojennej wizyty w Kijowie ukraińskiej wersji polskiego ładu. Inwazję 
jakoś przeżywają, ale tego mogliby nie przeżyć. Nasz premier w wyniku wojny 
z  Ukrainą utracił zaszczytny prymat w  łgarstwie. Przebił go o  kilka długości 
minister Ławrow. Ten dopiero stał się mistrzem nad mistrzami! 

Ciągle zastanawiałem się, dlaczego car Putin porusza się tak samo, jak nasz 
najsprawiedliwszy minister, czyli metodą kołyszącą. Mój znajomy specjalista od 
tych spraw twierdzi, że to nie jest maniera, lecz fizjologiczna konieczność. Cho-
dzi bowiem zapewne o to, aby beton w środku nie zastygł. Pojawiło się, nie tylko 
w Internecie, sporo antyrosyjskich dowcipów. Najbardziej przypadł mi do gustu 
ten: – Kim jesteście? / Jeźdźcami Apokalipsy. / A skąd uciekacie? / Z Rosji, póki 
nie jest za późno. 

Znowu zaskoczyła mnie swoją niezgłębioną erudycją moja gwiazda poli-
tycznego firmamentu, profesor Pawłowicz. Dama, ale tylko małym półgębkiem, 
ponieważ więcej w niej baby niż damy. Tym razem zrugała wszystkich za nie-
znajomość zasad poprawnej polszczyzny. Któż to widział, aby używać formy 
w Ukrainie, zamiast na Ukrainie! Pani sędzino trybunalska, preferowana przez 
panią forma jest zwykłym rusycyzmem, typu: na fabryce, na sali, na mieście. Jeśli 
pani lubi te formy, proszę ich używać, ale nie wolno do tego zmuszać innych. No 
i ta szalona wiedza onomastyczna! Ponoć nie powinno używać się nazwy Iwano 
Frankowsk, lecz polską wersję Stanisławów. Mam propozycję – jeśli pani chce 
wygłupiać się, to bardzo proszę. Najlepiej politycznie i obyczajowo, ale niechaj 
nie robi sobie pani pośmiewiska z języka polskiego. Jest ustawowo chroniony. 

   Roman MAŁEK

Bazar w Isfahanie
Rozciąga się między placem Imama a  starszą częścią miasta 

i kończy się w okolicy budowanego od 841 r. meczetu Jameh. Jest to 
gąszcz biegnących kilometrami alejek rozchodzących się od głównej 
arterii bazaru zaczynającej się przy bramie wejściowej z dwupozio-
mowym portalem Gheysarich, zamykającej od północy plac Imama. 
Dziś jest to miejsce spokojne, lecz przez wieki z jej górnej platformy 
rano i wieczorem rozchodziła się muzyka. Swoje alejki do dziś mają 
na bazarze sprzedawcy dywanów, przypraw, herbat i ziół, jubilerzy, 
szewcy czy barwiarze zajmujący się koloryzowaniem materiału. Czę-
sto dokładnie w tym samym miejscu co ich przodkowie 500 lat temu 
dzisiejsi rzemieślnicy wyrabiają i oferują przedmioty z metalu, drew-
na i tkanin. 

Bardzo interesujące jest stosowane od wieków miejscowe zdob-
nictwo minakari, czyli „niebiańska sztuka”, polegająca na malowa-
niu, emaliowaniu i wypalaniu metalowych naczyń, które uzyskują 
wtedy przepiękne, niebieskie barwy. W Isfahanie na bazarze nie ma 
jednak w nadmiernych ilościach znanego z innych podobnych miejsc 
przybyłego z Chin wszelkiego plastikowego i elektronicznego badzie-
wia ani tak znanego z arabskich bazarów tłoku, zgiełku i nachalnych 
sprzedawców wciągających na siłę do swoich sklepików przechodzą-
cych turystów. Tu siedzą oni godnie, nie są nachalni i nie zmuszają 
do zakupów. 

W licznych restauracyjkach herbaciarniach, gdzie przez wieki 
odpoczywali handlarze wędrujący jedwabnym szlakiem, dziś, jedząc 
popularne dania i popijając herbatę, siedzą głównie miejscowi. Lubią 
oni miło pogawędzić z gośćmi z innych krajów, choć problemem jest 
słaba znajomość języków obcych. Są to jednak ludzie uprzejmi, roz-
ważni, towarzyscy i ciekawi świata. 

Most 33 Łuków 
Największym z jedenastu zabytkowych mostów zbudowanych 

nad płynącą przez Isfahan rzeką Zayanderud jest wykonany z ka-
mienia Most 33 Łuków. Ma on długość prawie trzysta metrów, a sze-
rokość 15 metrów i jest jednym z najciekawszych przykładów stylu 
safawidzkiego w budownictwie świeckim. Jego budowę ukończono 
w 1602 roku, oczywiście za panowania Abbasa I. Miał on służyć za-
równo do przeprawy na drugą stronę rzeki, jak i jako tama spiętrza-
jąca wodę. Składa się z 33 łuków (stąd się wzięła jego nazwa) i  jest 
zamknięty dla ruchu kołowego. 

Wnętrze mostu początkowo ozdobione było obrazami, które 
podróżnicy opisywali jako erotyczne, dziś jednak nie ma po nich 
śladu. Obecnie budowla ta jest jedną z największych atrakcji tury-
stycznych tego miasta i popularnym miejscem spotkań i spacerów 
rekreacyjnych mieszkańców.

Groby polskich dzieci
Isfahan ma też w swojej historii akcent związany z naszym kra-

jem i nosi tytuł miasta polskich dzieci. Tu bowiem podczas II woj-
ny światowej pod opieką Irańczyków znalazło się 20 tys. polskich 
dzieci, które wraz z armią Andersa opuściły w 1942 roku Związek 
Radziecki. Niektóre z nich, schorowane i wycieńczone pobytem na 
radzieckiej „nieludzkiej ziemi”, nie doczekały powrotu do ojczyzny 
i ich groby z okresu 1942–1945 znajdują się w Polskiej Kwaterze na 
miejscowym cmentarzu ormiańskim. 

   Wit HADŁO
zdjęcia autora, wit.foto@wp.pl

Most 33 Łuków, popularne miejsce spacerów

mailto:wit.foto@wp.pl


LIMERYKI
Regina Nachacz

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Nina Opic  –  SEKRET Y ŻYCIA 

Biszkopt: 10 jajek • 30 dag cu-
kru • 2 łyżki mąki krupczatki  
• 2 opakowania budyniu czekola-

dowego • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia.
Białka ubić na sztywno, dodając stopniowo 
cukier, a następnie po jednym żółtku. Dodać 
przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i bu-
dyniem. Ciasto delikatnie połączyć, przelać do 
przygotowanej formy (25 x 36 cm) i piec w tem-
peraturze 180°C ok. 45 min. Zimne ciasto prze-
kroić na dwa blaty.
Pianka: 750 ml śmietanki 30% • ½ kg borówek • 

½ szklanki cukru • 2 galaretki fioletowe.
350 g opłukanych borówek przełożyć do ron-
delka, wymieszać z cukrem i zalać ½ szklanki 
zimnej wody. Podgrzewać, aż owoce puszczą sok 
(trzeba otrzymać 250–300 ml płynu). Borówki 
przecedzić, a gorący sok połączyć z galaretką. 
Ubić śmietankę, a gdy galaretka zacznie tężeć, 
połączyć ją z ubitą kremówką.
Poncz: mocno słodka herbata z alkoholem.
Ułożenie: blat ciasta • poncz • ¾ pianki • blat 
ciasta • poncz • pozostała pianka. Wierzch obło-
żyć resztą borówek. 

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Czesław P. Kondraciuk

Mirosław Welz

Jerzy Maślanka 

Obecna sytuacja geopo-
lityczna jest sprawdzia-

nem nas wszystkich. To jest 
normalne, że nie potrafimy się 

w niej odnaleźć tak z dnia na dzień. Przeraże-
nie, strach, bezradność to odczucia towarzyszą-
ce człowiekowi w  stanach zagrożenia zarówno 
ze strony natury (trzęsienia ziemi, powodzie, 
erupcje wulkanów w bliskości siedlisk ludzkich, 
pożary), jak i ze strony drugiego człowieka (woj-
ny, przymusowe przesiedlenia, tortury, mor-
derstwa). Zawsze powstaje pytanie: Co robić? 
Spontaniczność działania wypływa z  ludzkiej 
chęci pomocy. Ludzki odruch serca, podno-
szący poziom adrenaliny, taki sprawdzian nas 
samych. Pomagamy, bo czujemy taką potrzebę, 
ale co niektórzy uważają, że tak wypada, aby 
w oczach innych być tym „dobrym”. W obliczu 
ludzkich tragedii uwidaczniają się też nega-
tywne zachowania. Są to kradzieże, oszustwa, 
niszczenie pozostawionego mienia, fałszowanie 
informacji. Wszystko w celu zaistnienia w danej 
sytuacji i podniesienia swego statusu nawet tyl-
ko w swoich oczach. Uwidacznia się też postawa 
pozerska, która polega na tym, że inni wkładają 

całe swoje serce i siły w sytuacyjnym pomaganiu 
potrzebującym, zaś pewna grupa ludzi pojawia 
się w świetle kamer i to, co inni robią, przypisu-
je sobie, i jakby przyszło co do czego, to miejsce 
na ordery mają przygotowane na drogich gar-
niturach... To na barkach samorządów spoczy-
wa obecnie pomoc potrzebującym, niestety nie 
widać silnego zaangażowania ze strony rządu. 
Co dalej po trzymiesięcznym pobycie uchodź-
ców w polskim mieszkaniu? Za każde działanie 
ponosi się odpowiedzialność. Nie można wy-
kluczyć wszelkiego rodzaju nadużyć, gdy w grę 
wchodzą pieniądze, i  to powinno od początku 
być kontrolowane. Od dawien dawna wiadomo, 
że często altruizm przeistacza się po dłuższej 
chwili w  niezamierzony konflikt. W  obecnej 
sytuacji „serca na dłoni” należy spokojnie do-
puścić do swojego umysłu myśli o dwóch płasz-
czyznach porozumienia. W  grę wchodzą dwa 
aspekty życia: teraz i wcześniej, przyzwyczajenia 
społeczne, kulturowe, a  nawet kulinarne, a  do 
tego dochodzi też język oraz – na co mało osób 
zwraca uwagę – tak zwane „wypalenie pomo-
cowe”. Pamiętajmy: pomoc, odpowiedzialność 
i własne miejsce w tym wszystkim. 

POMOC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CZEKOLADOWIEC Z BORÓWKOWĄ PIANKĄ
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Dobry moment
Baran (21 III–20 IV)
Zapowiadają się pewne szaleństwa uczu-
ciowe.
Byk (21 IV–20 V)
Czas pomyśleć o pracach na działce.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Zastanów się dobrze nad zakupem nowego 
auta.
Rak (22 VI–22 VII)
Dobry moment na zmianę pracy.
Lew (23 VII–23 VIII)
Miłość zapuka do twego serca.
Panna (24 VIII–22 IX)
Pomyśl o ćwiczeniach na stawy.
Waga (23 IX–23 X)
Zaborczość w związku nie jest wskazana.
Skorpion (24 X–22 XI)
A może by tak wybrać się z całą rodziną do 
lasu.
Strzelec (23 XI–21 XII) 
W pracy mniej mów, a więcej słuchaj.

Siwe głowy, jak omszałe 
butelki, bywają puste.

Stara panna z Wilczej Woli
gardziła pracą na roli.
Poznała Francuza,
prowincjusza tuza,
teraz do woli swawoli.

***
Biedni mieszkańcy Legnicy
prowadzą magiel w piwnicy.
Jeszcze skupują złom,
budują dzieciom dom
w centrum wyśnionej stolicy. 

MIĘDZY KOWADŁEM  
A MŁOTEM
Nie zawsze ma się ochotę,
być między kowadłem a młotem.

ALERGIK
Uczulony
na cudze żony.

RECYDYWIŚCI

PSIA NATURA
Podąża nawet na kolanach,
by lizać rączki swego pana.

OGŁOSZENIE
Sprzedam żonę
za mamonę!

Gdy Pegasus upragniony
został skrycie zakupiony
i marzenia władzy ziścił,
odżyli recydywiści.

Chociaż wcześniej im nie wyszło,
dbają o świetlaną przyszłość.
Bez obostrzeń, kompromisów
wierzą wciąż w bezkarność PiS-u.

Kiedy partia ich wskrzesiła,
rozkwitła matactwa siła.
Konsekwentnie i powoli
przeciwnika czas rozbroić.

Poszły wtedy celne strzały
i trafiały, w kogo miały,
tym narzędziem, co dociera
i wiadomo w jakich celach.

Opozycję czas wykrwawić,
w kotka z myszką się zabawić,
naszą wolność sponiewierać.
Bez szans dla obywatela!

Lecz z Kanady, Ameryki
spece od informatyki
dali sygnał doskonały,
taki, jak w „Czarno na białym”.

Stąd dziś sprawa oczywista, 
żyjesz jako terrorysta,
zawsze mając przy swym boku
kogoś, kto cię ma na oku.

Pełen patriotycznych myśli
nie wiesz, co się władzy przyśni.
Wtedy Kurski przypomina:
To na Tuska i Putina!

PS
Wierzmy, że nadejdzie pora,
miną czasy dyktatora,
Sejmu donośne oklaski
i Adriana prawo łaski. 

  ***
Nie pamiętam, jak wygląda mądrość, 
spotkałem ją zaledwie kilka razy.
  ***
Motyl w bursztynie leci nad czasem.
  ***
Marzenia znikają na wyciągnięcie ręki.

Koziorożec (22 XII–20 I)
Pora na odwiedziny gabinetu okulisty.
Wodnik (21 I–19 II)
Przygotuj się na nagły telefon od... teściowej.
Ryby (20 II–20 III)
Dobry czas na zerwanie z papierosami.
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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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