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Wydanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Jerzy Maślanka 

Gapcio ogłosił nam program twardy,
bez dziwactw i społecznych zgrzytów,
kiedy w zapasie mamy miliardy,
to jeden krok jest do dobrobytu.

To on, to on, to on
bankowy dzierży tron.
Od Boga dar, finansów car,
władzy hybryda, polski król Midas.

Jest cudotwórcą znakomitym,
chyba przeskoczył już Mateusza,
o polskim skarbcu wciąż krążą mity,
a to, co powie, po prostu wzrusza.

Inflacja dla mnie to mały pikuś,
inaczej mówiąc – drobna robota.
Choćby sięgała nawet zenitu, 
ja ją pokonam – wódz „czarna stopa”.

A tu co miesiąc to śmiechu beczka,
rośnie ziemniaczek i marcheweczka.
Wiosna, zrozummy warzyw naturę,
one jak ceny też idą w górę.

Ta niebotyczna banku potęga,
gdy w magazynach są tony złota,
na pewno sięga, gdzie wzrok nie sięga,
stopy podniosę i po kłopotach.

BANKOWY CAR 
wódz „czarna stopa”

I poszła w eter prawda istotna,
posada Gapcia jest dożywotnia.
Chociaż rzekł Prezes, tak jak u Zbyszka,
widać, że łapie gościa zadyszka. 

Marszałka Sejmu jest głos w podzięce,
takich fachowców trzeba nam więcej.
Jego ocena to nie reklama,
jest tak wysoka, no jak ja sama.

Prezesie, królu, wciąż w twoim ulu
fatalnie, butnie rządzą nam trutnie.
A my posłuszni dotąd rodacy,
każdy pokornie wciąż za to płaci.

PS
O naszą przyszłość, każdy to czuje,
szczególna jest bojaźń i troska.
Kiedy nas Gapcio kompromituje,
została tylko Opatrzność Boska.

I
Grande valse brillante,
melancholii to czar,
smutek, żal, ciche łzy,
już nie wrócą młodzieńcze sny.

Toczy się walc,
hen, gdzieś w nieznaną dal,
na klawiszach wciąż drżą
dźwięki zasnute mgłą.

To paryski trakt
i pożegnanie na trzy pa,
nie powróci już
rodzinny dom wśród białych róż.

II
Błękitny ton
płynie spod jego rąk,
rzewną nutą wciąż gra
smętny i zapłakany świat.

Muzyka: Fryderyk Chopin, słowa: Andrzej Szypuła

Melancholia

Wiatr pędzi w dal,
już nie wrócę tu, ach,
czemu dusza ma łka,
gdzie me serce, gdzieś tam...

To paryski trakt
i pożegnanie na trzy pa,
nie powróci już
rodzinny dom wśród białych róż.

Utwór inspirowany paryskim Walcem a-moll 
op. 34 nr 2 Fryderyka Chopina, napisanym 
po wyjeździe z ojczystego kraju, do którego 
miał już nigdy nie powrócić. „Smutek i 
beznadziejność” – pisał o tym walcu Jarosław 
Iwaszkiewicz.

  Wiśniowa 22.02.2022
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Festiwal przypada na czas szczególny – pod-
kreśla dyrektor Filharmonii Podkarpackiej 

prof. Marta Wierzbieniec, która jest zarazem 
dyrektorem tego wydarzenia muzycznego 
o  światowej renomie. Muzyka powinna jed-
noczyć w  nadziei na pokój i  przypominać, że 
piękno ucieleśnione w  muzycznym dziele jest 
płaszczem dobra. Symbolikę tej myśli podkre-
śli 2 czerwca „Wieczór Solidarności z Narodem 
Ukraińskim” w  sali koncertowej Filharmonii 
Podkarpackiej, podczas którego wystąpią arty-
ści z Polski i Ukrainy. 

Pierwszym akordem festiwalu będzie kon-
cert 21 maja także w  Filharmonii Podkarpac-
kiej, którego gościem będzie José Cura, świa-
towej sławy argentyński śpiewak, kompozytor 
i dyrygent znany z oryginalnych kreacji opero-
wych, w  szczególności dzieł Verdiego i  Pucci-
niego. Wybitnemu tenorowi towarzyszyć będzie 
chorwacko-słoweńska sopranistka Martina Za-

PIĘKNO W MUZYCZNYM DZIELE 
61. Muzyczny Festiwal w Łańcucie od 21 maja do 5 czerwca 2022 r.

dro, a Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Pod-
karpackiej poprowadzi hiszpański dyrygent 
David Giménez. Nasza Orkiestra Symfoniczna 
wystąpi także 5 czerwca na zakończenie festi-
walu. Za pulpitem dyrygenckim stanie wówczas 
uznany portugalski kompozytor i multiinstru-
mentalista Rodrigo Leão, określony niegdyś 
przez Pedro Almodóvara jako „jeden z najbar-
dziej inspirujących kompozytorów na świecie”, 
który zaprezentuje autorską muzykę filmową. 

W  sali balowej Muzeum-Zamku w  Łań-
cucie będą gościć zarówno uznane zespoły, 
jak i  soliści. 22 maja wystąpi Trio Con Brio 
Copenhagen, koncertujące w  najbardziej pre-
stiżowych salach na świecie. Zespół zaprezen-
tuje arcydzieła muzyki kameralnej J. Haydna  
i  F. Schuberta. 28 maja będzie można okla-
skiwać orkiestrę z  Portugalii, która zagra pod 
batutą maestro José Ferreira Lobo. Jako soli-
ści wystąpią – hiszpańska mezzosopranistka 

Sandra Ferrández Penalva i  pianista Adriano 
Jordão. W  programie koncertu znajdą się tak-
że pełne temperamentu Noce w ogrodach Hisz-
panii M. de Falli. Smakiem dawnej muzyki 
będzie się można rozkoszować, słuchając zna-
komitego zespołu Berliner Barock Solisten (26 
maja), złożonego z Filharmoników Berlińskich 
i  czołowych artystów Sceny Muzyki Dawnej. 
Berliner Barock Solisten, który specjalizuje się 
w wykonawstwie muzyki XVII oraz XVIII wie-
ku, przypomni między innymi słynne Koncerty 
brandenburskie J.S. Bacha. W sali balowej zam-
ku czeka także na melomanów recital mezzoso-

pranistki Urszuli Kryger (23 maja), znakomitej interpretatorki polskich 
pieśni autorstwa S. Niewiadomskiego, W. Żeleńskiego, Z. Noskowskie-
go i H.M. Góreckiego, które zabrzmią w koncercie poświęconym 180. 
rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. Zamek w  Łańcucie rozbłyśnie 
również muzyką W.A. Mozarta. Dwa Koncerty fortepianowe wielkiego 
klasyka wiedeńskiego usłyszymy w wykonaniu Polish Art Philharmo-
nic pod batutą Michaela Maciaszczyka oraz pianisty Tomasza Lisa. 

Ciekawą propozycją będzie 27 maja w Filharmonii Podkarpackiej 
koncert Piotra Barona wypełniony utworami z płyt Wodecki jazz i Mo-
niuszko jazz. Natomiast 28 maja ma pojawić się na rzeszowskiej filhar-
monicznej scenie Basia, czyli Barbara Trzetrzelewska, jedna z najsłyn-
niejszych polskich wokalistek, które odniosły wielki międzynarodowy 
sukces.

   Andrzej OSIŃSKI

José Cura Urszula Kryger Piotr Baron Basia Trzetrzelewska

David Giménez Sandra Ferrández Penalva Rodrigo Leão
Fot. Nikolaj Lund

Trio Con Brio Copenhagen

Tomasz Lis
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Edward Słupek

Sprawy najbliższego oto-
czenia, miasta, a  nawet 

naszego kraju jak gdyby 
mniej nas interesują wobec 
informacji napływających 
z  globalnej przestrzeni. Me-
dia co rusz informują nas 

o możliwych konfliktach znamionujących wojen-
ny kataklizm o zasięgu nawet światowym. Wojna 
na wschodzie pomiędzy Rosją a Ukrainą utrzy-
muje w społeczeństwie stan permanentnego na-
pięcia. Szczególnie odczuwane jest to w naszym 
regionie, gdzie latające bez przerwy na dużych 
wysokościach samoloty wojskowe NATO nie 
pozwalają na spokojny wypoczynek. Szczególnie 
jest to odczuwalne nocną porą. To takie warczą-
ce bez przerwy memento sprawia, że czujemy się 
bezsilni. 

Społecznie pomoc dla uchodźców, dla 
Ukraińców jakoś uspokaja nasze nastroje. Wy-
kazując dobroć dla potrzebujących, liczymy 
w ten sposób, że w razie potrzeby świat nam się 
odwdzięczy. To dla naszego narodu stan napawa-
jący dumą. Szkoda, że w moim przekonaniu nie 
stwierdziłem wdzięczności historycznej, taktu ze 
strony elit ukraińskich. Chodzi mi o pamięć hi-
storyczną, jak choćby epatowanie Banderą i inny-
mi postaciami z nie tak odległej historii, kojarzą-

NIESPOKOJNY ŚWIAT
Czy pojednamy się na Wschodzie?

cymi się nam Polakom z ludobójstwem na Woły-
niu, o czym niektórzy każą nam zapomnieć. Setki 
lat trudnej koegzystencji Polaków i Ukraińców na 
kresach dawnej Rzeczypospolitej są niemożliwe 
do wymazania z  historii. Na pewno nie należy 
wytwarzać nastrojów nienawiści między naszy-
mi narodami. Ale jak doprowadzić do rozliczenia 
historycznego? Poprawni twierdzą, że impuls po-
winien wyjść od naszych elit narodowych, które 
wyjawią nawet najbrutalniejszą prawdę, traktując 
ją jako przesłanie. 

Jak doprowadzić do rzeczywistego pojedna-
nia? Mnie prześladuje scena, gdy będąc niedawno 
na rynku w Drohobyczu, zapytałem starszą panią 
o coś banalnego. Pani zapytała, skąd jestem, od-
powiedziałem, że z Polski. Pani odpowiedziała ze 
złością, że Polski nie ma, i splunęła mi pod nogi. 
W  żaden sposób, przywołując tę scenę, nie wy-
wołuję nienawiści. Odchodzące stare pokolenie, 
jak to starszym przystoi, jest pogodzone co do 
nowych granic z Ukrainą, ale z nostalgią chcia-
łoby zachować pamięć o  Rzeczypospolitej tam 
na kresach. Obcy powinien nam być jakikolwiek 
rewanżyzm. Mamy prawo do pamięci, prawdy 
o  dziesiątkach pokoleń Polaków na wschodzie 
i ich dziedzictwie. 

Jako naród o tysiącletniej historii państwo-
wości możemy wspomóc w  budowie nowoczes- 
nego państwa ukraińskiego z  aspiracjami do 
wejścia do struktur europejskich. Jak im po-

móc zwalczyć wschodnią korupcję, wydobyć się 
z  niepojętej oligarchizacji na modłę rosyjską? 
Trwająca tam wojna jawi się nawet jako wojna 
oligarchów rosyjskich z  ukraińskimi. Pierwszo-
rzędne znaczenie ma także pojednanie polsko-
-rosyjskie. Rosja ze swoją państwowością to tyle 
samo wieków co Polska. Marzy mi się, abyśmy po 
erze putinizmu stali się zarzewiem pojednania 
trzech wielkich narodów, nie zapominając także 
o Białorusi. Trudne zadanie na ten czas, ale musi 
nastąpić kres wojny. 

Na razie odległa i dla siebie Ameryka umie-
jętnie, ale bez europejskiego taktu, angażuje się 
w wojnę bez choćby pomysłu na pokój. Boję się, 
że nowe wybory w Stanach wykreują prezyden-
ta republikanina, który ogłosi politykę autarkii, 
czyli Ameryka dla samych siebie, jak to zrobili 
w  Afganistanie z  dnia na dzień, pozostawiając 
sprzymierzonych z  nimi Afgańczyków na łaskę 
talibów, a sami wyjechali do siebie z orężem. 

Napawa nadzieją młode pokolenie wy-
kształconych Ukraińców, którzy poprzez pracę 
u  nas, w  Europie, także studia za granicą, chce 
budowy nowoczesnego państwa z  przewidy-
walnymi instytucjami na modłę demokratycz-
ną. Trzeba ich wspomóc, jak to kiedyś uczynili 
Francuzi i Niemcy, tworząc dobrze koegzystujące 
narodowości. Na to trzeba wyzbycia się nacjona-
listycznej buty, jaką się widzi w okresie wojny. Nie 
wierzę, że może doprowadzić do pojednania od-
legła Ameryka, która nie rozumie skomplikowa-
nych realiów wschodniej Europy. Czy staniemy 
na wysokości zadania historycznego i pojednamy 
się na Wschodzie?

   Edward SŁUPEK

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łu-
kasiewicza w  uznaniu zasług dla rozwoju 

przemysłu lotniczego oraz tworzenia systemu 
współpracy ośrodków akademickich z  otocze-
niem społeczno-gospodarczym uhonorowała 
mgr. inż. Marka Dareckiego, absolwenta tej 
uczelni, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia 
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
Dolina Lotnicza oraz Pratt & Whitney Rzeszów 
(d. WSK), nadając mu godność doktora honoris 
causa. Opinie o działalności Marka Dareckiego 
opracowali prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera 
z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. 
inż. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu 
Politechniki Rzeszowskiej 22 kwietnia 2022 r. 
dyplom doktorowi h.c. Markowi Dareckiemu 
wręczył rektor PRz prof. dr hab. inż. Piotr Ko-
szelnik w asyście promotora prof. dr. hab. inż. 
Jarosława Sępa i prorektora ds. nauki prof. PRz, 
dr. hab. inż. Lesława Gniewka. Tytuł ten Poli-
technika Rzeszowska przyznaje od 2002 r. i do 
tej pory uhonorowano nim 15 osób. W tradycji 
akademickiej traktowany jest jako najwyższa 
możliwa do osiągnięcia godność świadcząca 
o zasługach i pozycji wyróżnionej osoby.

Laudację na cześć Marka Dareckiego wy-
głosił prof. Jarosław Sęp. Przedstawiając sylwetkę 
doktora honorowego, podkreślił, że Politechnika 

TWÓRCA NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU
Marek Darecki doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

Rzeszowska nadała tytuł i godność doktora ho-
noris causa prezesowi Stowarzyszenia Dolina 
Lotnicza, wybitnemu inżynierowi, twórcy no-
woczesnego przemysłu, który posiada szczegól-
ne zasługi dla tworzenia systemu synergicznej 
współpracy otoczenia gospodarczego i  społecz-
nego ze sferą świata akademickiego. Wymie-
nił również wiele aktywności uhonorowanego 
związanych z szeroko pojętą edukacją. Wskazał 

na jego zaangażowanie w  rozwój firm Doliny 
Lotniczej przez realizację wielu badań nauko-
wych. Jednocześnie jest to bardzo skuteczna pro-
mocja Podkarpacia. Marek Darecki w przemyśle 
lotniczym pracował przez 43 lata. Należy dodać, 
że w 2012 roku otrzymał także zaszczytny tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. 

   Piotr BIERNACKI

Od lewej: prof. Piotr Koszelnik, prof. PRz Lesław Gniewek, Marek Darecki, prof. Jarosław Sęp
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Bogusław Kobisz

Takiej liczby afer korup-
cyjnych, wpadek poli-

tycznych i  dyplomatycznych, 
jaką zafundował nam rząd 
PiS przez te ostatnie lata, nie 
mieliśmy w  Polsce w  czasie 
wszystkich rządów łącznie, 

licząc od drugiej wojny światowej do roku 2015. 
Nie będę ich teraz wymieniał, bo zajęłoby to całą 
objętość tego wydania czasopisma. 

Rząd od początku pandemii urządził nam 
teatr medialny w kilkuset odcinkach, w których 
główną rolę odgrywał zmęczony minister zdro-
wia na przemian z  rzecznikiem prasowym mi-
nisterstwa. Informowali nas o  liczbie chorych, 
zmarłych i  zaszczepionych na Covid-19. Był to 
niemalże teatr sensacji, a  niekiedy horror na 
wzór dawnego czwartkowego Teatru Telewizyj-
nego Kobra. Tłocząc te statystyki w umysły Pola-
ków, pokazywano nieroztropność wielu obywa-
teli i podkreślano ogromne starania oraz sukcesy 
rządu w walce z  tą paskudną chorobą. Wybory 
kopertowe, walkę z  pandemią i  słynne zakupy 
maseczek od producenta oscypków, zakup respi-
ratorów, których handlarz bronią nigdy nie dorę-
czył mimo sowitej zapłaty, przykryły incydenty 
na białoruskiej granicy i  uchodźcy wypychani 
z granicy do puszczy. 

Nie zapominajmy, że przez cały ten czas 
Ziobro kąsał Morawieckiego i robi to do dzisiaj, 
kładzie mu kłody pod nogi w  walce o  unijne 
pieniądze. Tak jak kiedyś pani „sędzia” Try-
bunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz 
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ZANIM WYBUCHŁA WOJNA
Nie możemy zapomnieć

nazywała szmatą flagę europejską, tak dzisiaj 
Ziobro Unię Europejską postrzega jako wrogą 
Polsce organizację. Wszystkie te działania Zio-
bry nie mają na celu dobra Polski i  Polaków, 
a  jedynie dobro ludzi związanych z  jego par-
tią. PiS bez Ziobry i bez Kukiza nie jest w sta-
nie rządzić, a  oni, wiedząc o  tym, rozgrywają 
swoje partyjne sprawy, nie licząc się z interesem 
swoich wyborców. Przez cały ten czas Ziobro – 
wbrew deklaracjom Kaczyńskiego, Morawiec-
kiego i  wielu innych polityków PiS – zamiast 
zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, odpartyjnić 
KRS i przywrócić sędziów do pracy, umacnia te 
chore, upolitycznione struktury. Ziobro otwar-
cie wypowiada polityczną wojnę Unii, wiedząc, 
że nikt mu nie podskoczy, bo z dietą poselską, 
prestiżem i wygodą życia żaden z parlamenta-
rzystów nie będzie chciał się rozstać. 

Nie zapominajmy, że prezydent jak i  pre-
mier naszego rządu przez lata nazywali Unię 
Europejską wyimaginowaną wspólnotą i  robili 
wszystko, żeby tę wspólnotę od środka rozsadzić. 

Nie zapominajmy, że Kaczyński zawierzył 
Orbanowi i  chciał zrobić Budapeszt z  Warsza-
wy, że członkowie naszego rządu wspierali eu-
rosceptyków i przyjaciół Putina. Spytajmy, gdzie 
podziały się miliardy euro, które Polska wzięła za 
sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
i których nie wydała na energię odnawialną. 

Nie zapominajmy o tym, czyja polityka do-
prowadziła do inflacji niespotykanej od czasów 
od drugiej wojny światowej. 

Przypomnijmy sobie, jak rządzący skłóci-
li nas z  Izraelem, chcieli uczyć Francuzów jeść 
widelcem i w Niemcach postrzegali największe-

go wroga. Przypomnę, że prezydent Duda, do 
końca wierząc w zwycięstwo Trumpa, wygraną 
Bidena przyjął prawie jak jakieś nieszczęście. 
Spory ze Stanami Zjednoczonymi w  sprawie 
koncesji dla TVN, i nie tylko, trwałyby do dzi-
siaj, gdyby nie wojna na Ukrainie. Amerykańscy 
oficerowie przyjeżdżający ostatnio do Polski nie 
zastali swoich kolegów z  NATO, bo tych Ma-
cierewicz odwołał i  wygnał w  stan spoczynku. 
Doświadczonych, wyuczonych żołnierzy, którzy 
nie chcieli salutować Misiewiczowi, wyrzucono, 
zastępując ich swoimi zaufanymi ludźmi. 

Nie możemy o tym wszystkim zapomnieć. 
Wprawdzie wojna na Ukrainie jest teraz najważ-
niejsza, ale przecież kiedyś się ona skończy albo 
przycichnie, a my musimy żyć dalej. 

W  obliczu wojny ustały ataki naszych 
prawicowych polityków na Unię Europejską 
i  NATO. Wojna na Ukrainie przemówiła wie-
lu politykom do rozsądku. Nasuwa się jednak 
pytanie, czy na długo? Dziś Kaczyński odgrywa 
bohatera, człowieka, który się kulom nie kłania 
i  z  premierem jadą do Kijowa, żeby poprawić 
swój medialny wizerunek. Wiedzą, że Ukraiń-
com teraz bardziej od dobrego słowa potrzebne 
są pieniądze i broń, czego ta cała delegacja w ża-
den sposób zapewnić im nie mogła. Nie zapo-
minajmy, że ci dwaj panowie jeszcze kilka dni 
wcześniej próbowali w ustawie o pomocy Ukra-
ińcom przemycić przepis, który zapewni rządo-
wi bezkarność. Powiedzieć, że było to działanie 
nieeleganckie, to mało powiedzieć. 

Dlatego uważam, że to, co rząd robi dobrze, 
trzeba pozytywnie ocenić, ale to, co źle, skryty-
kować, nie zapominając, co robił dotychczas. 
Próba załatwienia sobie bezkarności w  przepi-
sach „wojennych” potwierdza jedynie, że rządzą-
cym nie można ufać.

   Bogusław KOBISZ

Krystyna  
Leśniak-Moczuk

Józek Ryba jest z pochodze-
nia jaślaninem, w USA spę-

dził prawie pół życia, prze-
mierzając je wzdłuż i wszerz. 
Z  wykształcenia historyk, 

absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Uni-
wersytet Pedagogiczny) w  Krakowie, pełniący 
funkcję dyrektora domu kultury, pracujący 
jako asystent rodziny i  niestrudzony nauczy-
ciel młodzieży polskiej i  polonijnej w  Chicago 
i Seattle. Kolekcjoner dzwonków, które można 
podziwiać w Muzeum Narodowym Ziemi Prze-
myskiej – Oddział Dzwonów i  Fajek w  Wieży 
Zegarowej (1775–1777), jednym z  najstarszych 
obiektów przemyskiej starówki.

   Jaki był u Pana impuls do zainteresowania 
się dzwonkami? 

– Pierwotną moją pasją była fotografia, 
która trwa do dzisiaj, ale dzwonki jako sym-
bole, laurki od uczniów z  napisem „Najlepszy 

DZWONKI CAŁEGO ŚWIATA
Rozmowa z Józkiem Rybą, kolekcjonerem z USA

nauczyciel” przylgnęły do mnie i pasję tę rozwi-
jam pomimo moich emerytalnych lat. Nietrud-
no było zauważyć, że w USA używa się dzwon-
ków w  życiu rodzinnym, społecznym  i  reli-
gijnym, podczas wydarzeń okazjonalnych, 
artystycznych i  religijnych. Dzwonki ściskają 
obrączki ślubne, miasta czy stany mają swój 
dzwonek z  logo ze zwierzakiem lub kwiatem, 
organizatorzy wydarzeń kulturalnych, festiwali 
czy nawet sesji naukowych wydają okoliczno-
ściowy dzwonek. Ludzie chorzy  przy łóżkach 
mają dzwonek, dzwonek jest u  drzwi domu, 
w ogrodzie, są dzwonki alarmowe na statkach, 
jachtach czy okrętach wojskowych, są dzwonki 
strażackie czy pasterskie na farmach, wiatrowe 
na preriach, sygnałowe w  tramwajach czy po-
ciągach.  Dzwonami obwieszczano najważniej-
sze uroczystości, święta, ale i tragedie, wybory 
prezydentów i  gubernatorów, także publiczne 
wyroki śmierci, bitwy czy wojny. 

   Jakie były początki tego kolekcjonowania?
– Zaczęło się tak, że dzieci w polonijnych 

szkołach przynosiły mi dzwonki, widząc, że na-
uczyciel je zbiera. Obecnie te dary od uczniów 
mogą stanowić jakieś 5–10 proc. moich zbiorów. 

   Zebranie dwóch tysięcy dzwonków wyma-
gało czasu i pieniędzy? 

– Można kupować nowe dzwonki, ale to 
bardzo kosztowne.  Pozostają zatem sklepy ze 

Józek Ryba i prof. Krystyna Leśniak-Moczuk na Wieży 
Zegarowej w Przemyślu
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starociami tzw. Goodwill. USA jest krajem mi-
grantów, funkcjonuje tu ponad 200 rodzajów 
religii i kościołów oraz tyleż albo i więcej naro-
dowości. Amerykanie zmieniają domy i  środo-
wiska zamieszkania średnio siedem razy w ży-
ciu i  za każdym razem zabierają swój dobytek 
w drobnym procencie. Stare dzwonki są więc do 
kupienia także w niedziele na tradycyjnych „Ga-
rage sale” i to nawet po dolarze. No i w ten spo-
sób dorobiłem się światowej fortuny dzwonków. 

   A myśl o muzealnej ekspozycji dzwonków?
– Skoro już zebrałem ich około tysiąca, to 

próbowałem zrobić expo – wystawę. Był to wiel-
ki sukces, ale stałe utrzymanie wystawy okaza-
ło się nierealne, ponieważ w tym pięknym kraju 
nic nie ma za darmo. Polska co prawda posiada 
w Chicago obiekt Muzeum Polskie w Ameryce, 
a także drugi Zakon Chrystusowców w Michi-
gan. Ale moje expo dzwonków nie miało szans 
na te dwa muzea, bo one pękają w  szwach  od 
zbiorów naprawdę cennych, wywiezionych albo 
skradzionych Polsce po I i II wojnie światowej. 
Zacząłem więc wysyłki dzwonków paczkami 
Polameru do Polski. 

   Dlaczego przywiózł Pan dzwonki akurat 
do Przemyśla? 

– Bo lubię to tysiącletnie miasto, gdyż jest 
perłą kultury materialnej niczym Lwów. W nim 
też ukończyłem pierwszy etap studiów pedago-
gicznych – Studium Nauczycielskie, tu też mia-
łem pierwsze miłości i najpiękniejsze sympatie. 

   Skąd pomysł, by umieścić kolekcję w Mu-
zeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Od-
dziale Dzwonów i Fajek?

– Skoro jest tu miejsce dla dużych dzwo-
nów, to i  dla małych pewnie też – tak pomy-
ślałem i  dobrze trafiłem. Dyrektor Wojciech 
Władyczyn jedną decyzją w 2012 r. zapełnił do 
granic możliwości moimi dzwonkami ostatnie, 
dziewiąte piętro Wieży Zegarowej, a  w  pełni 
akceptuje to Jan Jarosz, nowy dyrektor mu-
zeum. Zegar na wieży bije godziny, my wtedy 
mawiamy, jak ten czas szybko mija – a  to my 
przemijamy. Przekonała mnie też Iwona Bobko, 
kierownik Wydziału Edukacji, Promocji i Wy-
staw w Urzędzie Miasta w Przemyślu, wymyśla-
jąc na to moje expo tytuł „Dzwonki świata ca-
łego”. Zgromadziłem tu ponad 2 tys. dzwonków 
metalowych, kryształowych, porcelanowych 
i wykonanych z innych materiałów np. z kamie-

nia. Ekspozycję można zwiedzać, a nagrodą za 
wyjście po kamiennych, krętych schodkach jest 
taras z widokiem przemyskiej starówki. 

   Jakie jest pochodzenie cenniejszych 
dzwonków z Pana kolekcji?

– Dzwonki te zbierane były głównie 
w USA, ale pochodzą z wielu krajów i niektóre 
z  nich należą do unikatów w  skali światowej. 
Cenne są dzwonki z porcelany niemieckiej Nor-
man Rockwell’s „Zabawy Dziadka z Wnukiem”, 
czy dzwonek z Japonii „Elvis Presley 1935–1977”. 
Niezwykłe wprost są dzwonki kryształowe „Ala-
ska – Chrześcijanie Wschodu”, „Praha – Czech 
Republic”, a  także dzwonek wiatrowy z  prerii 
„Tessa Southwestern-Windeballs”. Do unikatów 
należą dzwonek cesarza Korei z XIX w., grający 
„Dzwon Wolności”, dzwonek z  tramwaju lino-
wego z San Francisco, miniaturowa pozytywka 
i  dzwonek Germany Mark „Charleston”. Także 
dzwonki miast: Chicago, Kraków, Krasnobród, 
Nashville, Portland, New Orleans, San Diego, 
Waszyngton. Dzwonki stanu Arizona i państw: 
Austria, Meksyk, Polska, Ukraina, Wietnam, 
Włochy. Najnowszym i  najcenniejszym nabyt-
kiem jest dzwonek z pokładu Titanica. 

   Dziękując za rozmowę i  życzę dalszego 
wzbogacania kolekcji. 

  Prof. dr hab. Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
Uniwersytet Rzeszowski

Dzwonki Józka Ryby

Zespół Szkół Technicznych im. 
E. Kwiatkowskiego w Rzeszo-

wie dołączył do międzynarodo-
wego programu rozwoju eduka-
cyjno-zawodowego P-TECH (Pa-
thways in Technology). To inicjaty-
wa, która została zainaugurowana 
przez firmę IBM ponad dekadę 
temu w  Nowym Jorku. Obecnie 
program zrzesza 600 firm part-
nerskich i  200 uniwersytetów, 
które dzielą się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z ponad 150 tysią-
cami uczniów. 

P-TECH przygotowuje do 
pracy w  zawodach o  specjalno-
ści informatycznej pod okiem 
ekspertów, umożliwia dodatko-
we zajęcia oraz praktyki i  staże. 
Pozwala także uczniom śledzić od wewnątrz 
środowisko biznesowe, codzienną pracę swo-
jego mentora (tzw. job shadowing). Poza tym 
po zdaniu matury otrzymają oni świadectwo 
dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo, po 
spełnieniu wymagań określonych dla kwalifika-
cji programowanie komputerów kwantowych, 
otrzymają certyfikat potwierdzający posiadanie 
tej kwalifikacji, która jest na poziomie V PRK. 

– Nasi uczniowie już od wielu lat uczest-
niczą w edukacyjnych programach i projektach, 
także o charakterze międzynarodowym – mówi 
dyrektor szkoły mgr inż. Edyta Niemiec. – Dla 

ZAPEWNIĆ ROZWÓJ I ZAWÓD
W międzynarodowym programie edukacyjnym

szkoły zaszczytem jest zaproszenie do takiego 
globalnego programu i  wspaniała możliwość 
współpracy, pozwalającej uczniom i  absolwen-
tom na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pasjo-
natów, wybitnych specjalistów w dziedzinie IT, 
przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Umowę partnerską w  ramach programu 
P-TECH podpisali 31 marca br. podczas konfe-
rencji „Smart Szkoła – ZST w Smart City – Rze-
szów”, zorganizowanej przez Zespół Szkół Tech-
nicznych: Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, 
Janusz Błażej, prezesa Zarządu ZETO-Rzeszów 
oraz Michał Nowakowski, lider projektu ZSK4 
w Instytucie Badań Edukacyjnych. 

– Łączenie edukacji z  biznesem jest nie 
tylko dobrą praktyką, ale staje się wręcz ko-
niecznością, szczególnie w  obliczu szybkich 
zmian technologicznych – podkreślił Michał 
Nowakowski z  Instytutu Badań Edukacyj-

nych.  – Wierzymy, że udział 
w tym projekcie przyniesie same 
korzyści, zarówno uczniom zdo-
bywającym kompetencje pro-
gramistyczne, samej szkole, jak 
i  nam, czyli rzeszowskiemu pra-
codawcy, obecnemu na rynku IT 
już ponad 55 lat – powiedział po 
podpisaniu umowy Janusz Błażej, 
prezes ZETO Rzeszów. – Zapew-
ni młodym ludziom rozwój i za-
wód na przyszłość. Tym bardziej 
że uczestniczą w nim tak znaczą-
ce i  cenione firmy – dodał Kon-
rad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

– To już drugie porozu-
mienie naszej szkoły w  ramach 
programu Instytutu Badań Edu-
kacyjnych. Firma ZETO-Rzeszów 

dołączyła w ten sposób do Asseco Poland i jest 
drugą firmą współpracującą z naszą szkołą w ra-
mach tego międzynarodowego projektu, choć jej 
współpraca ze szkołą trwa już od wielu lat, ale 
podpisana umowa nadaje jej nową jakość – pod-
sumował mgr inż. Eugeniusz Bury, wicedyrektor 
ZST Rzeszów i  organizator wspomnianej kon-
ferencji, która w  auli szkoły zgromadziła m.in. 
przedstawicieli ratusza, kuratorium oświaty, 
uczelni i firm, dyrektorów i nauczycieli rzeszow-
skich szkół średnich. 

  Józef STALEC

Edyta Niemiec, Janusz Błażej, Konrad Fijołek, Michał Nowakowski, Leszek Lawera
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Jadwiga Kupiszewska

Kolejny plener malarsko-
-rzeźbiarsko-fotograficz-

ny w  Hoszowie, w  Zajeździe 
Bieszczadzka Ostoja, odbywa-
jący się pod patronatem me-
dialnym Stowarzyszenia Nasz 
Dom – Rzeszów, pokazał, że 

pomimo chłodnej wiosny można spełniać swoje 
pasje twórcze, korzystając z  uroków Hoszowa, 
Bieszczadów, ale też poczuć radość bycia razem.

Grupa szesnastu artystów, w tym malarze 
nie tylko z Podkarpacia, rzeźbiarz oraz fotogra-
ficy w dniach 19–23 kwietnia 2022 r., na tema-
tycznym plenerze „Wiosna w  Hoszowie” spę-
dzili twórczy czas z poetyckim słowem i wier-
szami Władysława Zycha – malarza, rzeźbiarza, 

PALETA BARW W HOSZOWIE
W Zajeździe Bieszczadzka Ostoja

poety, animatora kultury z Medyki i Krystyny 
Perlak – malarki, poetki, członkini Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszo-
wie. Z ramienia tego stowarzyszenia w plenerze 
uczestniczyła Maria Drzał-Grych, Ewa Wilska 
i Jadwiga Kupiszewska, pełniąca funkcję komi-
sarza. Wieczór z  Martą Trzcińską-Kowalską, 
która zajmuje się fotografią artystyczną, był 
rozmową szukającą walorów malarstwa, foto-
grafii, portretu. Prezentowane przez artystkę 
fotografie z  Kuby, portrety kobiet wywołały 
szeroką dyskusję poszukującą piękna obrazu 
i  fotografii, podobieństwa i  różnic w  odbiorze 
tych dwóch profesji. Przygodę z  malarstwem 
i  fotografią rozpoczynał na plenerze Józef Pół-
torak. Swoje prace rzeźbiarskie, już od pierw-
szego dnia pobytu w  zajeździe, prezentował 
w sali spotkań rzeźbiarz Józef Pałac. 

Wernisaż, który odbył się na zakończenie 
pleneru, pokazał, że plener to przede wszystkim 
wyjątkowy czas i miejsce, w którym spotykają 
się artyści, ludzie połączeni wspólną pasją i ce-
lem, a Hoszów, Zajazd Bieszczadzka Ostoja, stał 
się miejscem spotkań świata sztuki, poezji, ma-
larstwa. Potwierdziły to prezentowane prace ar-
tystów: Marii Wiktorii Mostek, Józefa Machały, 
Jana Zenona Majczaka, Małgorzaty Polit, Wie-
sławy Tais, Heleny Jasieniak, Grażyny Muchy, 
Iwony Urbańskiej-Bać. Łączenie twórców nie-
profesjonalnych z obecnością profesjonalistów, 
w bezpośrednim kontekście twórczym, dla tych 
pierwszych jest okazją do podnoszenia swych 
umiejętności, dla wszystkich unikatowym cza-
sem i miejscem, gdzie spotykają się ludzie połą-
czeni przyjaźnią. Wierzę, że we wspomnieniach 
uczestników, a  także gości, którzy bywali na 
spotkaniach, oraz pracowników zajazdu, jego 
menadżera Pawła Sęka, plener „Wiosna w Ho-
szowie” zapisze się jako szczególny czas.

  Jadwiga KUPISZEWSKA

Józef Sowa

W  Tuszowie Narodo-
wym pod patronatem 

Biblioteki Gminnego Ośrod-
ka Kultury od 1990 r. spraw-
nie funkcjonuje Izba Pamięci 
Generała Władysława Euge-
niusza Sikorskiego. Obiekt 

został zmodernizowany i unowocześniony tak, 
by służył utrwalaniu pamięci o generale – wy-
bitnym Polaku, który zginął skrytobójczo nad 
Gibraltarem. Pełnej prawdy jeszcze nie zna-
my, ale wiemy, jak to się stało. Było na niego 
siedem zamachów, ten ostatni skuteczny. Ba-
dania naukowe, symulacje komputerowe lotu 
Liberatora, którym leciał generał, wskazują, że 
w ostatniej fazie dramatu było to klasyczne wo-
dowanie, a słowacki pilot Prehal miał na sobie 
kamizelkę ratunkową. Ponieważ archiwa dla 
polskich badaczy tego faktu są zamknięte na 
dalsze 50 lat, może to świadczyć o tym, że An-
glicy (Churchill) i Rosjanie (Stalin) mieli coś do 
ukrycia w sprawie przyczyn katastrofy. Sikorski 
zginął jako bohater narodowy i dlatego należy 
mu się „wieczna cześć i  chwała”. Szkoła Pod-
stawowa w  Tuszowie Narodowym, do której 
uczęszczałem, nosi jego patronat.

Warto przypomnieć jego cenne słowa wy-
powiedziane w  czasie wizytacji żołnierzy pol-
skich w ZSRR w roku 1941: „Bóg patrzy w moje 
serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, 
które są czyste i rzetelne. Jedynym mym celem 
jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Ku tej 
Polsce was prowadzę i  z  Bożą pomocą dopro-
wadzę...”.

Jak wynika z ksiąg parafialnych w Chorze-
lowie i  tablicy pamiątkowej w  tamtejszym ko-
ściele, generał W.E. Sikorski urodził się 20 maja 
1881 roku w  Tuszowie Narodowym jako trze-
cie dziecko Tomasza i Emilii Altertowiczowej-
-Hawrowskiej. Jego ojciec Tomasz pochodził 

PAMIĘĆ O GENERALE 
Izba Pamięci w Tuszowie Narodowym

z rodziny tkaczy zamieszkałych w Przeworsku. 
W roku 1872 przybył do Hyżnego k. Rzeszowa 
i objął posadę nauczyciela w szkole i organisty 
w miejscowym kościele.

W  1875 roku małżonkom Tomaszowi 
i  Emilii Sikorskim urodził się pierwszy syn 
Stanisław Jan, a trzy lata później córka Helena 
Eleonora. W  1877 r. ambitny Tomasz Sikorski 
rozpoczął naukę w  Seminarium Nauczyciel-
skim w  Rzeszowie. Po uzy-
skaniu kwalifikacji nauczy-
cielskich został skierowany 
do pracy w Mieleckim Okręgu 
Szkolnym. Objął posadę na-
uczycielską w  Gawłuszowi-
cach, a  w  roku 1881 przeniósł 
się do Tuszowa Narodowego, 
gdzie urodził się drugi syn 
Władysław Eugeniusz. Tuszów 
Narodowy należał w tym cza-
sie do parafii w  Chorzelowie 
i  tam przyszły generał został 
ochrzczony.

Po Tuszowie Narodo-
wym Tomasz pracował jesz-
cze w  Radomyślu nad Sanem 
i  Kotowej Woli. Tam urodziła 
się najmłodsza córka Euge-
nia. Zmarł przedwcześnie, 
kiedy Władysław miał cztery lata. Dla rodziny 
z  czwórką małych dzieci był to trudny okres. 
Emilia Sikorska powróciła z  dziećmi do Hyż-
nego, gdzie od pana Jędrzejowicza otrzymała 
domek, tzw. organistówkę, i zaczęła zarabiać na 
utrzymanie dzieci, szyjąc głównie na potrzeby 
dworu (Tekst pochodzi z książki: Renata Pate-
rak i  inni, Listy i  rozkazy gen. Sikorskiego, Tu-
szów Narodowy 2014, W.E. Sikorski. Zarys życia 
i działalności, s. 76).

Tragiczna śmierć Generała dla Polonii była 
szokiem. Wszyscy Polacy ubolewali nad tym 
faktem, gdyż w tym czasie ważyły się losy przy-

szłej Polski – wolnej i  samostanowionej. Na tę 
okoliczność wiersz pt. Sikorski napisał Stanisław 
Helsztyński: „Choć Cię odmęt zgubił morski/ 
w  atlantyckim Gibraltarze/ będziesz wiecznie 
żył, Sikorski,/ gdzie wawelskie lśnią ołtarze./ Od 
Narwiku białych śniegów,/ od dział grzmiących 
pod Tobrukiem,/ do Bałtyku jasnych brzegów/ 
brzmi Twe imię głośnym hukiem./ Orzeł wzle-
ciał nad sztandary,/ leci biały nad armiami,/ 
wróg nie ujdzie swojej kary,/ już trup jego ziemię 
plami./ Ile wojska! Ile wojska –/ armat, czołgów, 
samolotów!/ Jak potężna będzie Polska!/ Już 
na wroga szturm jest gotów!/ Choć cię odmęt 
zgubił morski/ w atlantyckim Gibraltarze,/ bę-

dziesz wiecznie żył, Sikorski,/ 
gdzie wawelskie lśnią ołtarze” 
(Londyn 1943). Wiersz został 
napisany w  1943 roku, kiedy 
autor ochłonął z  pierwszego 
szoku i  przygnębienia wy-
wołanego wiadomością o  ka-
tastrofie i  śmierci Generała 
W.E. Sikorskiego (Tadeusz A. 
Kisielewski, Zamach. Tropem 
zabójców generała Sikorskiego, 
Wydawnictwo Rebis, Warsza-
wa 2005).

Wspomniana Izba Pa-
mięci w  rocznice urodzin 
i  śmierci generała organizuje 
uroczystości patriotyczno-
-religijne w  Tuszowie Naro-
dowym pod jego pomnikiem 
i  domem, w  którym się uro-

dził. Tu trzeba wspomnieć, że Rzeszów też pa-
mięta o swym bohaterze, gdyż był on uczniem 
I  Liceum Ogólnokształcącego, na budynku 
którego jest tablica pamiątkowa, a w parku przy 
MOSiR jego okazały pomnik.

Piszący te słowa ma prośbę do pana pre-
zydenta RP, by z  marszałkami Sejmu i  Senatu 
zwrócili się do królowej Anglii Elżbiety II o od-
tajnienie archiwów dotyczących tej strasznej 
zbrodni celem poznania prawdy o  okoliczno-
ściach tragicznej śmierci naszego rodaka. 

  Prof. dr hab. Józef SOWA
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Od Wigilii żyliśmy nadzieją, że Dariusz 
się obroni, gdy po nagłym nieszczęśli-

wym upadku bardzo zaniemógł. Ale już się 
nie podniósł. Nasz przyjaciel, nasz prezes 
Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszo-
wie Dariusz Dubiel zmarł 14 kwietnia 2022 
roku. Miał 84 lata. 

Odszedł wspaniały znawca teatru, 
reżyser, organizator zdarzeń w  kulturze, 
a szczególnie w kręgu sceny – teatru i estra-
dy. Filolog klasyczny.

Od kilku dziesięcioleci wpisany arty-
stycznie w Rzeszów, bo choć od urodzenia 
mieszkał w Łańcucie, to powszechnie koja-
rzony jest ze stolicą województwa, gdzie tak 
wspaniale współtworzył tradycje naszego 
miasta.

Sprawił, że od roku 1982 wraz z kolej-
nymi edycjami ogólnopolskich spotkań es-
tradowych Oset nasze miasto stało się cen-
trum polskiej sztuki rozrywkowej. Na tym 
bowiem festiwalu – w konkursach i przeglą-
dach – spotykały najlepsze polskie kabarety, 
pokazywano premierowe widowiska estra-
dowe i  parateatralne formy, a  z  recitalami 
występowały gwiazdy piosenki. Laureatami 
Osetu byli późniejsi wybitni artyści estrado-
wi, m.in. Edyta Geppert, Tadeusz Drozda, 
Bronisław Opałko („Pigwa”), Alicja Majew-
ska, Halina Frąckowiak. W  jury zasiadali 
zaś znakomici znawcy sztuki estradowej i  wy-
konawcy, jak Aleksander Bardini, Zenon Wik-
torczyk, Lech Terpiłowski, Jonasz Kofta, Joanna 
Rawik. Po transformacji ustrojowej resort kultu-
ry scedował tę sztandarową imprezę estradową 
samorządowi Rzeszowa, który z braku pieniędzy 
(ale chyba nie tylko) pogrzebał ją już w roku 1991 
– gotowy program siódmej edycji spotkań powę-
drował wtedy na półkę do archiwum. Od tamtej 
pory Oset już się nie odrodził. – A możemy prze-
cież  w każdej chwili powrócić do tej idei, wystar-
czy zgromadzić na ten cel pieniądze, bo gotowy 
projekt czeka na kontynuację – zapewniał nie-
jednokrotnie Dariusz Dubiel, inicjator i organi-
zator owych spotkań, który przez 27 lat szefował 
i był zarazem dyrektorem artystycznym Estrady 
Rzeszowskiej od 1 września 1981 roku. Wtedy na 
starcie w tej placówce restytuował też, jako nowy 
dyrektor, etatowy zespół artystyczny, z  którym 
zrealizował znany nie tylko w Rzeszowie słynny 
musical Kolęda Nocka Brylla i Trzcińskiego oraz 
wiele innych widowisk estradowych. Przygarnął 
też pod skrzydła estrady Scenę Propozycji Janu-
sza Pokrywki – znakomity teatr, w którym obok 
zawodowców doskonale sprawdzali się też ama-
torzy sztuki scenicznej.

Wykształcenie w  zakresie wspomnianej 
filologii klasycznej Dariusz Dubiel uzyskał na 
KUL, natomiast na Uniwersytecie Jagielloń-
skim na studiach doktoranckich doskonalił się 
w  teatrologii. Był on bowiem także reżyserem. 
Dyplom stosowny uzyskał w  1969 roku w  Stu-
dium Teatralnym Ministerstwa Kultury i  Sztu-
ki. Zasłużony działacz Towarzystwa Kultury 
Teatralnej, inicjator w Rzeszowie i regionie wie-
lu znaczących imprez. Gdy był kierownikiem 
artystycznym Wojewódzkiego Domu Kultury 

W KRĘGU SCENY
Znawca teatru, reżyser, organizator zdarzeń w kulturze

w  Rzeszowie, gdzie w  1964 roku rozpoczynał 
pracę na stanowisku instruktora teatralnego, 
założył m.in. pierwszy w  kraju Wojewódzki 
Klub Reżysera Amatora, a  następnie Studium 
Teatru Propozycji, w  którym pierwsze kroki 
stawiali późniejsi słuchacze wyższych szkół te-
atralnych. Jego pomysłem były organizowane 
w  drugiej połowie lat 60. ogólnopolskie prze-
glądy widowisk plenerowych z wykorzystaniem 
architektury zamków w  Łańcucie i  Baranowie 
Sandomierskim. Dariusz Dubiel, wspomagany 
przez młodziutką wtedy, tuż po studiach, a dziś 
już też niestety przedwcześnie zmarłą instruk-
torkę teatralną Bogdę Olszanecką, przygotował 
program i  zorganizował w  rok po śmierci Ju-
liana Przybosia pierwszy ogólnopolski konkurs 
poezji współczesnej O  Złoty Lemiesz imienia 
tegoż wybitnego poety, rodem z  podkarpackiej 
Gwoźnicy. – Przeniosłem po prostu ze Szczecina 
pomysł i program podobnego konkursu im. Gał-
czyńskiego, który został tam z czasem zaniecha-
ny, podobnie jak nie kontynuowano takiej samej 
idei konkursu w Płocku im. Broniewskiego. Wy-
tworzyła się luka, którą wykorzystałem – przy-
pomniał inicjator rzeszowskiej imprezy Dariusz 
Dubiel w  jednym z  wywiadów, które miałem 
zaszczyt z  nim przeprowadzić. Przez przeszło 
dwadzieścia lat, bo aż do roku 1995 roku, corocz-
nie w rzeszowskim WDK spotykali się najwybit-
niejsi polscy recytatorzy i teatry poezji. To było 
doroczne święto poezji, do którego przy odro-
binie dobrej woli i  trochę większych pieniędzy 
można by w każdej chwili powrócić. Idea warta 
poparcia samorządowego. A projekt – jak to się 
dziś zwykło określać – czeka gotowy. Wystarczy 
go tylko odkurzyć, realizować i zyskiwać pozy-
tywny rozgłos Rzeszowowi. To z tego konkursu 

Dariusz Dubiel na benefisie 12 listopada 2013 roku w Teatrze Ma-
ska, przygotowanym przez TKT w Rzeszowie 

przybosiowskiego wyrośli wybitni dziś aktorzy, 
jak Artur Barciś, czy późniejszy dziekan w  te-
atralnej uczelni krakowskiej, Krzysztof Globisz. 
– Formuła konkursu stawiała uczestnikom po-

przeczkę o  piętro wyżej niż recytatorom 
ogólnopolskich turniejów recytatorskich. 
Tu przyjeżdżali laureaci OKR, by przeka-
zać środkami teatralnymi prawdy i  myśli 
zapisane poetycko – przypominał z  senty-
mentem Dariusz Dubiel. – To był festiwal 
teatrów poezji i  zarazem w  kategorii recy-
tacji inscenizowanej teatru jednego wiersza. 

A  w  Tarnobrzegu Barbórkowa Dra-
ma Teatralna też została wymyślona przez 
Dariusza Dubiela w 1979 r., pod koniec jego 
pracy na stanowisku dyrektora WDK Za-
głębia Siarkowego, skąd powrócił do Rze-
szowa, gdzie kierował najpierw Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, a stamtąd przeszedł do 
Estrady Rzeszowskiej. 

Warto przypomnieć, że przez ponad 
dwie dekady dzięki niemu i placówce, któ-
rą kierował, czyli Estradzie Rzeszowskiej, 
co miesiąc miłośnicy widowisk operowych 
i  operetkowych mieli okazję oglądać spek-
takle w  wykonaniu wybitnych artystów 
polskich: warszawskiego Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej, Opery Śląskiej z  By-
tomia, Opery Krakowskiej i ze Lwowa oraz 
teatrów muzycznych z Wrocławia, Lublina, 
Łodzi i  Gliwic. Wyreżyserował ponad 60 
programów, w tym jeden w Operze Lwow-
skiej. Spektakl był wystawiany w  Rzeszo-
wie oraz na tournée w  Niemczech, Belgii 
i Szwajcarii. Zapraszani artyści występowali 

zawsze na scenie wtedy jeszcze Filharmonii Rze-
szowskiej, a  potem już Podkarpackiej. Widzów 
i  słuchaczy nigdy nie brakowało. Tak Dariusz 
Dubiel realizował życiowe marzenie – teatru 
muzycznego w naszym mieście. 

Także dzięki niemu jedyny raz w  Rze-
szowie gościł Teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora 
z widowiskiem Wielopole, Wielopole, które obej-
rzeliśmy na dużej scenie filharmonii, a wcześniej 
w  rodzinnym dla Kantora Wielopolu Skrzyń-
skim w kościele parafialnym.

Należy też odnotować, że Dariusz Dubiel 
jako filolog klasyczny i znawca teatru sprawdził 
się również w  roli nauczyciela akademickiego, 
gdy w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Rze-
szowie prowadził zajęcia z  teatrologii, a  w  Filii 
UMCS lektorat z łaciny.

Gdy ożywiliśmy w  pełnej krasie 26 lute-
go 2011 roku nasze Towarzystwo Kultury Te-
atralnej, Darek został jego prezesem. I  to on 
był inicjatorem benefisów artystycznych, któ-
rymi oddawaliśmy hołd wybitnym postaciom 
teatralnym. W  trzeciej edycji owych benefisów 
pn. „Twarze teatrów rzeszowskich” mieliśmy 
honor także jemu poświęcić to wydarzenie, na 
którym był bohaterem obok swych kolegów be-
nefisantów aktorów – Grzegorza Pawłowskiego 
i  Andrzeja Piecucha. I  jak wtedy w  laudacji na 
cześć Dariusza Dubiela zapisał inny aktor Józef 
Gmyrek – „Antoni Dariusz Dubiel jest wybit-
nym, niepowtarzalnym twórcą i organizatorem 
sztuki estradowej i  teatralnej. Zadziwia różno-
rodnością inicjatyw kulturalnych i ich wysokim 
poziomem”. Tak nadal będziemy o  nim myśleć 
i wspominać go, mówiąc już teraz i pisząc – był. 

   Ryszard ZATORSKI 

Fo
t. 

Jó
ze

f G
aj

da

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A



9

Maj 2022, nr 5 (199) Rok XVIII

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A

Janusz Pokrywka 

Byłeś znakomitym dy-
rektorem i  wielką oso-

bowością Estrady Rzeszow-
skiej. Osobowością wyrazistą 
i  bezkompromisową. Zawsze 
otwarty na działania wykra-

czające poza program typowych zadań tej in-
stytucji.

Potrafiłeś nie tylko marzyć, ale też marze-
nia te realizować. Był przecież taki czas, w któ-
rym nasze miasto podniosłeś do rangi bardzo 
ważnej w kraju, organizując OSET, i był to czas, 
kiedy Rzeszów gościł – dzięki Twojemu właśnie 
pomysłowi – największych artystów polskiej 
sceny estradowej.

CZAS SIĘ DLA CIEBIE ZATRZYMAŁ…
Pożegnanie Dariusza Dubiela

A  potem pamiętam inne czasy, kiedy do 
Rzeszowa regularnie zjeżdżały znakomite ze-
społy operowe z całej Polski, a także koncerto-
wali wybitni wokaliści.

Twoja wielka idea zbudowania profesjo-
nalnego Teatru Muzycznego w  Rzeszowie nie 
trafiła jednak – z  różnych względów – na po-
datny grunt.

Zaangażowałeś się również w  promowa-
nie artystów rzeszowskich scen teatralnych, or-
ganizując im liczne benefisy.

Byłeś także współpomysłodawcą zbudowa-
nia Alei Zasłużonych dla Kultury naszego miasta 
i regionu – upamiętniając ich epitafiami na mu-
rach najstarszego rzeszowskiego cmentarza.

Dla mojego teatru byłeś, Darku, postacią 
niezwykle bliską, bo to przecież właśnie w Es-

tradzie Rzeszowskiej spędziliśmy kilkanaście 
lat, realizując wiele widowisk dla mnie twórczo 
ważnych, a może nawet najważniejszych?

Bez trudu przekonywałem Cię zawsze do 
moich teatralnych zamiarów i  zawsze też mo-
głem liczyć na Twoje zrozumienie i pomoc – nie 
tylko organizacyjną.

W  ostatnich latach utrzymywaliśmy ze 
sobą kontakt telefoniczny i planowaliśmy nawet 
nasze spotkanie, ale czas się dla Ciebie zatrzy-
mał...

Chciałbym jednak wierzyć, Darku, że spo-
tkamy się jeszcze kiedyś...

Chciałbym wierzyć... Wierzę!

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

Gitarzysta, kompozytor i wokalista, legenda 
polskiego bluesa, twórca i  lider zespołów 

Blackout i Breakout – Tadeusz Nalepa – odegrał 
znaczącą rolę w historii muzyki rockowej. Na-
zywano go ojcem polskiego bluesa, ale on sam 
odżegnywał się od tego miana. Tłumaczył, że 
nie stworzył żadnego nowego gatunku muzyki, 
a jedynie jako pierwszy grał bluesa do polskich 
tekstów.

A  jednak nie ulega wątpliwości, że miał 
ogromne zasługi w rozwijaniu tego nurtu mu-
zyki i  to nie tylko w  Polsce. Na 
portalu Polskiego Radia możemy 
przeczytać, że Nalepa świetnie 
wyczuł potencjał tkwiący w  me-
lancholijnym nastroju bluesa i co 
najważniejsze nastrój ten idealnie 
zgrywał się z  jego osobowością. 
W jego kompozycjach czuć, że jest 
to muzyka grana z  serca, dzięki 
czemu jest ona uniwersalna i po-
tencjalnie zrozumiała pod każdą 
szerokością geograficzną.

To bardzo trafne spostrzeże-
nie, ale też trzeba powiedzieć, że 
na wyjątkowym oddziaływaniu 
tej muzyki zaważyły słowa pio-
senek, które przez lata pisał zna-
komity poeta Bogdan Loebl. Na-
strojowe teksty Loebla współgrają 
z  muzyką Nalepy i  tworzą wyjątkowy klimat. 
Właśnie te teksty wyróżniały się na tle innych 
formacji big-beatowych, gdzie słowa były często 
zupełnie drugorzędne, a  liczył się tylko rytm 
i rockowe brzmienie.

Tadeusz Nalepa urodził się 26 sierpnia 
1943 roku w podrzeszowskim Zgłobniu. Ukoń-
czył szkołę muzyczną w  Rzeszowie w  klasach 
skrzypiec, klarnetu i  kontrabasu. Jako dwu-
dziestolatek otrzymał wyróżnienie w  katego-
rii debiutów na Festiwalu Młodych Talentów 

TADEUSZ NALEPA 
Legenda polskiego bluesa

w  Szczecinie wraz z  Mirą Kubasińską, jego 
późniejszą żoną (pobrali się w 1964 roku). Rok 
później założył grupę Blackout, której pierw-
szy koncert odbył się w Klubie Łącznościowiec 
w budynku poczty przy ulicy Moniuszki w Rze-
szowie. Dziennikarz i muzyk Jerzy Dynia twier-
dził, że nie był to żaden koncert, lecz wieczorek 
taneczny, bo grupa grała do tańca. Repertuar na 
początku stanowiły wyłącznie covery Stonesów, 
Beatlesów, Animalsów i Niebiesko-Czarnych.

Punktem zwrotnym zespołu stało się 

przybycie do Rzeszowa Bogdana Loebla, który 
przeniósł się tu z  Krakowa i  wzmocnił środo-
wisko literackie. Namówiony przez muzyków 
zespołu do współpracy, z oporami, ale się zgo-
dził, choć szacunek miał raczej do jazzu niż do 
big-beatu. I  tak zaczęły powstawać przeboje, 
które na lata zawojowały polską scenę muzycz-
ną. Największym hitem stała się Anna – utwór, 
który Loebl napisał z  myślą o  swojej narze-
czonej, a  potem żonie. Nalepa skomponował 
tę piosenkę początkowo do innego tekstu, ale 

„zginęła w  tłumie”. Dopiero z  tekstem Loebla 
i w wykonaniu Stana Borysa „eksplodowała” na 
antenie radiowej i stała się przebojem niejedne-
go sezonu.

Blackout istniał dwa lata. Następnie, po 
zmianach w składzie (odszedł Stan Borys i Ro-
bert Świercz), formacja zaczęła się nazywać 
Breakout i przetrwała 13 lat. Była bardzo popu-
larna i  nagrała 10 płyt. W  1986 roku czasopi-
smo muzyczne „Jazz Forum” przyznało Nalepie 
tytuł najlepszego muzyka, kompozytora i gita-
rzysty. Kolejne płyty nagrywał z różnymi skła-
dami. Ostatnią jest płyta DVD z 2006 roku 60. 
urodziny z zapisem koncertu, który odbył się 22 
listopada 2003 roku w rzeszowskiej hali na Pod-
promiu. Pięciotysięczna publiczność zgotowa-
ła Nalepie owacyjne przyjęcie. Równie gorąco 

oklaskiwano Mirę Kubasińską, 
wtedy już byłą żonę muzyka, 
jako że w 1989 roku żoną Nalepy 
została Grażyna Dramowicz. 

Od początku lat 90. Nalepa 
był poważnie chory. Cierpiał na 
chorobę nerek i często był diali-
zowany. W  1992 roku przeszedł 
przeszczep nerki, co przedłużyło 
mu życie o 15 lat, ale w 2007 roku 
nadeszła śmierć. Został pocho-
wany na Cmentarzu Powązkow-
skim w  Warszawie. Ze związku 
z  Mirą Kubasińską doczekał się 
syna, Piotra, również muzyka 
i kompozytora (ur. w 1965 r.).

Wśród okładek płyt zespo-
łu Breckout chyba najbardziej 
zapamiętaną jest Blues, na której 

Tadeusz Nalepa idzie z  gitarą pod jedną ręką, 
a  drugą prowadzi syna. Zdjęcie wykonał Ma-
rek Karewicz. Piotruś miał wtedy 5 lat. Później 
traktowano okładkę jak przepowiednię, która 
się spełniła, bo ojciec wprowadził syna w świat 
muzyki. W  jednym z  plebiscytów została ona 
uznana najlepszą okładką płytową wszech cza-
sów.

W  dziesiątą rocznicę śmierci Tadeusza 
Nalepy Bogdan Loebl napisał tekst pt. Błękitne 
łzy: „Polski blues błękitne roni łzy/ Nie zabra-

Tadeusz Nalepa
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Mieczysław A. Łyp

Mieczysław Mularski 
zmarł 19 kwietnia 

2022 roku w  Dobrzechowie, 
gdzie mieszkał i  gdzie został 
pochowany na parafialnym 
cmentarzu. Pogrzeb odbył się 

21 kwietnia i uczestniczyli w nim także członko-
wie zarządu oddziału ZLP w Rzeszowie: zastępca 
prezesa Marek Petrykowski, skarbnik Maria Ste-
fanik i Zdzisława Górska, członek ZLP.

Poeta, członek oddziału ZLP w Rzeszowie 
wydał cztery zbiory poezji: Kwitnące osty (Rze-
szów 1984), Wszechmocne żyto (Rzeszów 1994), 
Dusza w błękitach (Lublin 1994), Z ojczystych pól 
(Rzeszów 2004).

Na przykładzie bardzo dojrzałego arty-
stycznie Wszechmocnego żyta można powie-
dzieć, że jego sposób tworzenia i  sposób wi-
dzenia świata mają wiele elementów wspólnych 
z  autentyzmem, o  których Jan Bolesław Ożóg 
pisał: „Autentyzm to teoria, która pretenduje do 
roli nie tylko kierunku literackiego, ale i  świa-
topoglądu. U  podstaw tego światopoglądu leży 
przekonanie, że ziemia jest bazą i  azylem dla 
człowieka i  kultury w  ich obecnym zagrożeniu 
przed cywilizacją techniczną oraz kataklizmami 
politycznymi i  społecznymi. Naturyzm taki – 
jeślibyśmy przez termin ten rozumieli nie tylko 
ucieczkę w naturę, ile zaufanie jej – nie jest siłą, 
która opierałaby się technice, on ją uznaje i tole-
ruje, ale jest wyrazem wiary w ludzi, w wieczne 
moce żywiołów ziemi, globu i twórcze możliwo-
ści pierwotnej natury ludzkiej, wyrazem ufności 
w potęgę biologiczną człowieka żyjącego w bra-
terstwie z przyrodą”.
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TAM GDZIE OJCOWE UGORY
Rzeczywistość staje się wielowymiarowa, pełna i wyrazista

 W poezji Mularskiego relacja między czło-
wiekiem a  naturą nie jest jednoznaczna. Kiedy 
wchodzimy w świat przez niego kreowany, spoty-
kamy rozległe przestrzenie i pojedyncze drobne 
elementy o bardzo różnorodnych funkcjach. Ule-
ga odkształceniu pozornie oczywista symbolika. 
Ptak staje się twórcą – sprawcą pejzażu (w wier-
szach Polna droga), bywa deifikowany bądź sa-
kralny, jak w  wersie „O  najświętsze żurawie/ 
zmiłujcie się nad nami”, pojawiają się też liczne, 
konwencjonalne personifikacje. Banalna perso-
nifikacja ziemi nabiera nowego blasku w  wersie 
rozpoczynającym tekst pt. Jesień: „Siwieją włosy 
ziemi i więdną”.

Obsesyjne przywiązywanie do ziemi przera-
dza się w związek obustronny. Człowiek jest przy-
pisany do konkretnego pejzażu – odnajduje w nim 
przede wszystkim obecność dawno zmarłych 
rodziców i  bliskich. Matka wyrasta tu kwiatem, 
drzewem, ojciec znowu idzie polną drogą i w ma-
giczny sposób żyje w drzewach sadu – nie można 
się od nich uwolnić. Ale podmiot tej poezji ma tak-
że wszechogarniające poczucie wspólnoty, a nawet 
własności, kiedy mówi „moje zboża”, albo stwier-
dza w wierszu Przychodzą takie chwile: „przycho-
dzą do mnie/ te dawne zielenie – żyto i pszenica/ 
i kłoszą się we mnie/ i szumią we mnie/ i skarżą się/ 
i smutno mi wtedy”.

Ta silnie odczuwana jedność prowadzi 
wprost do utożsamienia człowieka i  przyrody 
(z odczuwaniem odległości jej cyklom obumiera-
nia i odradzania się także w sferze psychiki), ale 
także pozwala na odczucie tożsamości przyrody 
i poezji, jak to się dzieje na przykład w wierszu 
bez tytułu (inc. To niebo takie samo...): „kwiaty 
sikorka woda i liść/ pochodnią słońca się barwią/ 
zbierają ziarna poezji”.

Mieczysław A. Łyp

Poeta polnych ścieżek
Pamięci Mieczysława Mularskiego 
(1935–2022)

Osobny
ale 
z wiarą w drugiego człowieka

Lubił rozplątywać
to co zaplątane
ukryte tajemne

Najwierniej
umiłował ziemię
„wszechmocne żyto
pszenicę polną”
i ojcowe ugory

Gdy „całował osty dzieciństwa”
wiedział już
czym jest bezpieczny dom
piękno istnienie
zgryzota ból

Wierzył
wiosennym nadziejom skowronków
ufał dalekim lotom
„najświętszych żurawi”

Jak Gałczyński i Przyboś
kochał matkę

Niech w ptasich lotach
niesie się
wieczna pieśń poety

  Rzeszów, 24.04.2022 r.

Andrzej Piątek

Wydaną przez Znak 
książkę Wiesława Myś- 

liwskiego W  środku jesteśmy 
baśnią polecam komuś, kto 
chce rozpocząć swą przygodę 
z nim, gdyż jest ona pięknym 

i  pouczającym wprowadzeniem do wszystkie-
go, co napisał i wydał, jak tym, którzy to prze-
czytali i znają na wyrywki. 

Bo przeczytana po innych książkach Myś- 
liwskiego i  tak cudownie przyczyni się do peł-
niejszego ich zrozumienia. 

KAŻDY JEST BAŚNIĄ
Książka na 90. urodziny pisarza

A  pojawia się na 90. urodziny 
pisarza. Jest w niej sławny esej „Kres 
kultury chłopskiej”, inna publicy-
styka i  ciekawe wywiady. Dowiadu-
jemy się wiele o  latach młodych Myśliwskie-
go, początkach kariery, długim i  szczęśliwym 
małżeństwie i o tym, dlaczego pisarz nigdy nie 
powinien się śpieszyć. Tak poznajemy cząstkę 
baśni, jaką jest on sam. 

A ta „baśń”, opowiedziana bez pośpiechu, 
jak to u Myśliwskiego, ignoruje literackie mody 
i  rynkowe targowisko próżności. Jest dla tych, 
którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś szczegól-
nego o  Myśliwskim – jednym z  najwybitniej-

szych twórców współczesnej pol-
skiej literatury – jego życiu, istocie 
procesu twórczego, o tym, jaką rolę 
odgrywa w  nim muzyka, intymne 
przemyślenia, pojmowanie ludzkie-
go losu, relacje między przypadkiem 
i  przeznaczeniem, poetyka chaosu 
i żelazna logika konstrukcji. 

Myśliwski zaciekawia i  fascy-
nuje tymi opowieściami, czaruje ję-

zykiem, skłania do refleksji. Pozwala też poznać 
siebie z innej perspektywy, bardziej codziennej. 
Dowiadujemy się, co wpłynęło na tematykę po-
dejmowaną w  utworach, specyficzne podejście 
do języka. 

Polecam tę książkę – na rozpoczęcie przy-
gody z  Myśliwskim, bo kontynuacja tej znajo-
mości też w zasadzie jest takim rozpoczęciem. 

   Andrzej PIĄTEK 

łeś swego bluesa stąd/ Czy Ty tam po drugiej 
stronie wiesz/ Że Twój blues tu jak bezpański 
pies// Polski blues bez ojca teraz tu/ Polski blues 
ojczymów ma tu stu/ Kiedy Ty grasz z anioła-
mi tam/ Twój blues jest z nami całkiem sam...// 
Jak Ci tam smakuje rajski chleb/ Jak Ci tam na 
rajskich łąkach jest/ Czy kołysze Twoje serce  

blues/ Rajski blues bez soli ludzkich łez […]”.
Sławek Wierzcholski, lider grupy Nocna 

Zmiana Bluesa, wspominał, że Nalepa był życz-
liwym, towarzyskim i uśmiechniętym człowie-
kiem. Był artystą, który odcisnął piętno na całej 
muzyce rockowej w  Polsce. Muzyce poświęcił 
się bez reszty i mógł jeszcze wiele zrobić.

W  Modlitwie śpiewał słowami Bogdana 
Loebla: „Do Ciebie pieśnią wołam Panie/ Bo 
ponoć wszystko możesz dać/ [...] Więc błagam 
daj mi szansę jeszcze raz/ Daj mi ją ostatni raz”.

Było już za późno. Żył tylko 64 lata.

   Józef AMBROZOWICZ
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Panorama literacka Podkarpacia
WIERSZE I PIEŚNI DLA UKRAINY 

6 kwietnia 2022 r. Regionalne Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie wspólnie z Klu-

bem Literackim zorganizowało uroczysty pro-
gram „Wiersze dla Ukrainy”, pod honorowym 
patronatem oddziału rzeszowskiego Związku 
Literatów Polskich. Koncert słowno-muzyczny 
zawierał utwory liryczne, pieśni poetów ukraiń-
skich, a także lokalnych twórców. Kateryna No-
vikova tłumaczyła wszystko na język ukraiński. 
Wiersze poetów ukraińskich i polskich – Tarasa 
Szewczenki, Wasyla Stusa, Liny Kostenko, Wi-
sławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Do-
roty Jaworskiej – przez lokalnych gości, w inter-
pretacji na język ukraiński przez Julię Dosznę, 
utalentowaną pieśniarkę z  Łosia. Uświetniła 
wieczór pieśniami w oryginalnym łemkowskim 
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Podczas spotkania z wierszami dla Ukrainy

Józef Ambrozowicz

2 maja br. Bogdan Loebl 
skończył 90 lat. Piękny 

wiek i  wspaniały dorobek li-
teracki. 38 książek, wiersze, 
powieści, opowiadania, słu-
chowiska radiowe, kilkaset 
tekstów bluesów i  pieśni dla 

całej plejady polskich wykonawców. Bogdan 
Loebl – legenda polskiej piosenki, ale przede 
wszystkim wspaniały, znakomity poeta.

Przez wiele lat był związany z Rzeszowem. 
W latach 1964–1966 pełnił funkcję prezesa Klu-
bu Literackiego, a w latach 1980–1981 szefował 
oddziałowi Związku Literatów Polskich. Miesz-
ka w Józefowie koło Warszawy.

Bogdan Loebl ma wielu oddanych fanów. 
Jego teksty piosenek i  bluesów znane są kilku 
pokoleniom, głównie młodych melomanów, 
a  równocześnie – co rzadko się zdarza – cała 
jego twórczość literacka jest bardzo wysoko 
ceniona przez krytykę. Marta Wyka napisała, 
że Bogdan Loebl dopracował się wyrazistego 
stylu, oszczędnego i  celnego, że niewiele jest 
w jego dorobku wierszy o charakterze „społecz-
nym” czy „politycznym”, ale te, które napisał, są 
wyrazistą aluzją do kondycji pokolenia, które 
dojrzewało w  latach stalinizmu, zaś dojrzałość 
osiągało w  historycznej już przestrzeni PRL. 
Dodała jeszcze, że dla Loebla najważniejszy jest 
„świat wewnętrzny”, a  także „świat domowy”. 

WSPANIAŁY DOROBEK LITERACKI
Bogdanowi Loeblowi jubileuszowo

celem najwyższym, a  Leszek Żuliński napisał, 
że autor Kwiatów rzeźnych pisze wiersze istotne, 
ważne i bolesne. Rozległa dramaturgia istnienia 
jest w  nich bardzo przejmująca, pełna wnikli-
wej autorefleksji i  niebanalnych uogólnień. 
W postawie poetyckiej Loebla czuje się powagę 
wypełnianej roli i wiarę w egzystencjalną wie-
dzę poezji. 

Z kolei Jan Zdzisław Brudnicki, człowiek, 
który wszystko wie o literackiej Polsce, powie-
dział o  Bogdanie Loeblu: „Dla mnie jest on 
wybitnym polskim egzystencjalistą, przekona-
nym, że to myśl i wyobraźnia stwarza człowieka 
myślącego i czującego, a nie odwrotnie, Zawsze 
wypowiadał się po stronie godności i człowie-
czeństwa przeciwko suchym formułom. Wol-
ność nie jest luksusem, jest jedyną drogą sprze-
ciwu w  bezsensownym świecie [...]. Bardzo 
trudno określić poetykę i  język tej twórczości. 
Pod pozorną prostotą, epickością, cykliczno-
ścią, czasem pieśnią tkwią ukryte tajemnice la-
pidarności, przedziwna magia ożywiania pojęć 
i przedmiotów. Niepokój i poczucie zagrożenia 
są wysłowione w  pojęciach najprostszych po-
przez realia najpowszechniejsze...”.

 Drogi Bogdanie, z  okazji Twego Ju-
bileuszu przyjmij serdeczne życzenia dobrego 
zdrowia na długie jeszcze lata. Niech poetyc-
ka Muza nadal otula Cię płaszczem swego na-
tchnienia.

   Józef AMBROZOWICZ

Bogdan Loebl na spotkaniu w Bibliotece Muzycznej – 
w filii WiMBP w Rzeszowie 5 marca 2016 r.
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To powtarzające się tematy jego liryki, na róż-
nych etapach życia poety osiągające coraz do-
skonalszy wyraz artystyczny.

Piotr Kuncewicz stwierdził, że dla Loebla 
literatura nigdy nie była środkiem, ale zawsze 

Poeta jest tutaj traktowany jako ten, który 
ma obowiązek widzieć, dostrzegać i ocalać od za-
pomnienia. Zmaga się ze sobą, z własną słabością 
i niepewnością, ale to jego wyznaczyła natura do 
tworzenia i zapisywania. Autor tych tekstów daje 
wyraz swojemu przekonaniu, iż każdy fragment 
otaczającej go natury jest godny utrwalenia. 

Tworzone przez niego pejzaże są pełne ru-
chu, stawania się, niezwykle dynamiczne. Jedno-
cześnie emanuje z nich spokój graniczący z me-
lancholią, często pojawiają się i  inne nastroje, 
bardzo różnorodne. Jednak wszelkie przejawy ra-
dości, pogody są bardzo wyciszone i stonowane. 

Dla wyrażenia emocji i  w  procesie kreacji 
Mularski używa środków poetyckich bardzo 
oszczędnie. Operuje językiem prostym, często ko-
lokwialnym, używa wyrazów gwarowych, a czasem 
tworzy neologizmy mocno osadzone w języku wsi. 
Można tu wymienić takie określenia, jak „osmut-
niały”, „półwozie”, „poddomna ławka”, „cznodlowy 
zmrok”, potęgujące siłę wyrazu tekstów. Wizje, jakie 
kreuje, są bliskie malarstwu prymitywistów, mala-
rzy naiwnych. Taki właśnie obrazek zawiera w sobie 
wiersz Świętojańska noc: „Dziewczęta/ wspinają się 
do nieba/ trzymając się swych fryzur/ Matki boginie 
biblijne/ Zielenieją/ Śpią/ kwitną bielą”.

Trzeba jednak powiedzieć, że świat przed-
stawiony w wierszach tomiku Wszechmocne żyto 
bynajmniej nie jest sielanką. Natura ma też swoją 
drugą stronę, a kontakty z nią sytuują człowieka 
na granicy między życiem a  śmiercią. Podmiot 
tych tekstów nie ufa przyrodzie, zbożu, nocy – 
przejmują go one trwogą i zmuszają do zachowa-
nia stosownego dystansu. I  dopiero to poczucie 
zagrożenia sprawia, iż budowana w  tej poezji 
rzeczywistość staje się wielowymiarowa, pełna 
i wyrazista.

   Mieczysław A. ŁYP
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KARTKI Z PAWLACZA (103)Stanisław Dłuski
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Wspominam z  senty-
mentem czasy dzie-

ciństwa, kiedy w  Dębowcu 
starsi spotykali się wieczo-
rami i  opowiadali o  daw-
nych czasach, jak było przed 
wojną czy w  okresie oku-

pacji, kiedy człowiek dzielił się kromką chleba, 
dobrym słowem, dobrocią. Kiedy narodziła się 
ta nasza walka plemion? Za prezydenta Lecha 
Wałęsy, kiedy była słynna „wojna na górze”? 
Kiedy do poezji weszło moje pokolenie, czasopi-
smo „brulion” i  trzeba było obalić z pomników 
starych poetów?

Dialog to istota twórczego życia, funda-
ment demokracji, normalnej rodziny, jakie zna-
czenie mają „walki na górze”, kim jest każdy 
z nas wobec wieczności, jak pisał Pascal, ledwie 
pyłkiem w kosmosie, „trzciną na wietrze”. Nocne 
Polaków rozmowy, prowadziłem je w czasie pan-
demii; Paweł, który szuka pracy i każda jest zła, 
Dawid, który dużo czyta i właściwie wszystko mu 
się nie podoba, a szczególnie mali, ciemni ludzie, 
każdy narzeka, bo Polska go uwiera, denerwuje, 
nie jest „drugą Japonią”. Poczuliśmy smak kon-
sumpcji, komercji, galerii, kto biedny, niech idzie 
do pomocy społecznej albo szuka w  śmietniku 

prawdy o  świecie. Różewicz cały świat widział 
jako „wielki śmietnik”, to nie jest zwykła metafo-
ra, ale realistyczna wizja planety Ziemia.

Mickiewicz pisał o  sobie jako „trupie”, 
który tęskni za ojczyzną, daleko, na wygnaniu, 
bolało go wszystko, ale poetom, pisarzom prze-
kazał podstawową prawdę, że „trudniej dzień 
dobrze przeżyć, niż napisać księgę”. Pisanie wy-
maga codziennego heroizmu, rozmowy z drugim 
człowiekiem, dlatego chodzę do starego, zwy-
kłego baru w  Rzeszowie, żeby posłuchać ludzi, 
wykształconych czy robotników, czasami są to 
gwałtowne spory o Polskę, mało poezji, brutalne 
dyskusje, męskie, kto dzisiaj rządzi, jakiej Polski 
chce, „na kolanach”, czy mądrej, silnej, bogatej?

Martin Buber, jeden z  filozofów dialogu, 
przypominał: „pamiętaj, że jesteś synem Króla”. 
Król dla chrześcijan jest jeden, Chrystus, więc 
po co walczyć, może zwykłe pomnażanie dobra 
jest pomnażaniem naszego wspólnego bogac-
twa. Przepraszam, mówię jak kapłan, a  tylko 
marnym „pyłkiem” jestem wśród was, możnych 
tego świata. Czasami dajemy chleb, a  dostaje-
my w zamian kamienie, więc pytamy, czy to ma 
sens? Życie to nieustanne poszukiwanie sensu 
rzeczy. Demokracja nie jest najlepszym ustro-
jem, ma wady, czy jest lepszy na świecie? Może 

monarchia absolutna i trzymać krótko naród, bo 
co ten człowiek robi z wolnością, często brak mu 
odpowiedzialności. 

Zachęcam moich studentów do rozmowy, 
ale oni się boją, co ja powiem, wyśmieję, wyszy-
dzę, ten lęk między pokoleniami, bo ja starszy, 
coś przeczytałem, mam tytuł naukowy, dlatego 
pracuję i zachęcam, nie lękajcie się, rozmawiaj-
my szczerze. Studia to nieskończone poszukiwa-
nie prawdy, taka jest odwieczna idea uniwersy-
tetu. Tak też powinno być w życiu społecznym, 
twórcze poszukiwanie prawdy. Dlatego mówię, 
to jest potrzebne w  mediach, już przed wojną 
narodziła się prasa sensacyjna, miała wielkie 
nakłady, ale może wrócimy do głębszej reflek-
sji, może znajdzie się Czytelnik, który pomyśli, 
czy życie ma sens, do czego zmierzamy? Czy hejt 
i portale społecznościowe mają rządzić naszym 
myśleniem? Może wrócimy do Kochanowskiego 
i Mickiewicza, dzięki nim przetrwaliśmy zabo-
ry, okupację, stalinizm. Gdzieś na dnie jest ten 
„gwiaździsty diament”, w  tym zamęcie, trze-
ba go poszukać, uwierzyć w  siebie i  bliźniego. 
Szyderca odpowie, pobożne życzenia.  A jednak 
są „diamenty”.

10.04.2022

go twórcy Mensura 
hominis – dziennik 
małopandemiczny, 
główna rola przy-
padła znakomitemu 
recytatorowi, zara-
zem pracownikowi 
naukowemu UR – 
Stachowi Ożogowi. 
Wypowiedział on 
szereg interesują-
cych uwag o  magii 
tworzenia w  ogóle 
i  o  twórczości Ste-
fana Żarowa, po 

czym zaprezentował kilkanaście wierszy ze 
wspomnianego tomiku. Zaś autor opowiedział 
o swoich doświadczeniach i genezie Dziennika 
małopandemicznego, snując obszerne refleksje 
i w ciekawy sposób dopełniając to, co w poetyc-
ki, skondensowany sposób znalazło odzwiercie-
dlenie w  kolejnych wierszach zbioru. Pytania 
dotyczyły także roli finalnego zwrotu „O, iro-
nio”, dzieł, twórców i myślicieli, którzy twórczo 
zainspirowali poetę (szczególną rolę odegrała to 
Dżuma Alberta Camusa), wpływu pandemii na 
stan ducha i sytuację człowieka, twórcy, chrze-
ścijanina.

   Ryszard MŚCISZ

INAUGURACJA CZWARTKÓW

Wieczorem poezji Mirosława Welza, pro-
mującym jego najnowszego tomik Rze-

czy (2021), zainaugurowane zostały Rzeszow-
skie Czwartki Literackie – cykl spotkań autor-
skich prezentujących twórców oddziału ZLP 
w  Rzeszowie we współorganizacji Wojewódz-
kiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Rze-
szowie oraz rzeszowskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Spotkania mają na celu 

przybliżenie twórczości literatów regionalnych. 
W bibliotece przy ul. Sokoła 7 kwietnia 2022 r. 
z  Mirosławem Welzem spotkali się czytelnicy 
i  zaproszeni goście. Inauguracyjnego powita-
nia dokonałam jako 
prezes miejscowego 
oddziału ZLP we-
spół z  dyrektorem 
WiMBP w  Rzeszo-
wie Bożeną Jandą. 
Spotkanie prowa-
dził prof. Jan Wol-
ski z  UR w  formie 
merytorycznej roz-
mowy z  autorem, 
do której włączali 
się obecni na sali literaci. Spotkanie przebiegło 
w atmosferze interesujących rozważań i dysku-
sji literackich, wierszy czytanych przez samego 
autora i w miłej atmosferze.

   Małgorzata ŻURECKA

LIRYCZNIE I MUZYCZNIE

9 kwietnia 2022 r. w  siedzibie Mieleckiego 
Towarzystwa Literackiego odbyła się pre-

zentacja książki Życie nie jest fraszką Ryszarda 
Krupy, wydanej przez MTL. Obszerny wy-
bór wierszy i  fraszek z  prezentowanej książki, 
przy akompaniamencie pianistycznym autora, 
przedstawiły Barbara Augustyn i  Katarzyna 
Hudy. Potem autor opowiedział o  swoich roz-
licznych pasjach, do których można zaliczyć 
poezję, muzykę i fotografię. W czasie spotkania 
miało miejsce prawykonanie dwóch piosenek 
z  tekstami autora: Kochaj zawsze i  Najdroższy 
uśmiech. Autor książki zagrał minirecital nie-
zapomnianych przebojów od dobrze znanych 
aż po melodie rosyjskie. 

   Zbigniew MICHALSKI

wydaniu, wspomagana przez saksofonistę Ja-
rosława Seredę. Z  akompaniamentem pianisty 
Michała Szmyda był występ solistki Dominiki 
Syrek, a w utworze Podaj rękę Ukrainie wystą-
piły także dwie ukraińskie wokalistki. Muzycz-
ność spajały wiersze poetów: Wacława Turka, 
Marka Petrykowskiego, Małgorzaty Żureckiej, 
Marii Stefanik, Haliny Kurek, Marii Brzozy, 
Agaty Zahuty, Jana Belcika, Tomasza Wcisło, 
Izabeli Półchłopek, Doroty Długosz, Katarzy-
ny Terchy-Frankiewicz i  Agnieszki Mrozek. 
Nastrój wieczoru udzielił się wszystkim. Prze-
życiami swoimi i męża, który został przy pracy 
w  elektrowni w  Kijowie, podzieliła się dzien-
nikarka Kateryna Statsenko. O  swojej drodze 
artystycznej w Polsce opowiedział Wołodymyr 
Romaniw, który od 10 lat tworzy w  Krośnie. 
Uroczystość zakończyła ekumeniczna modli-
twa kapłanów w intencji poległych Ukraińców, 
zwieńczona śpiewem Julii Doszny. Kateryna 
Novikova dokonywała bieżącego tłumaczenia 
wszystkiego na język ukraiński. Otwarto też 
wystawę fotograficzną Przemysława Niepokój-
-Hepnara z  Krosna, ilustrującą jego ostatnią 
podróż do Ukrainy. 

   Maria STEFANIK 

LITERACKO Z  ŻAROWEM 

Bohaterem cyklicznych Rzeszowskich 
Czwartków Literackich, organizowanych 

przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną przy ulicy Sokoła i rzeszowski oddział ZLP, 
był poeta, publicysta, krytyk literacki i anima-
tor kultury Stefan Żarów. Dyrektor biblioteki 
Bożena Janda przedstawiła bohatera spotkania, 
jego najważniejsze dokonania twórcze, w czym 
wsparła ją Małgorzata Żurecka, prezes oddzia-
łu ZLP. Miałem zaszczyt, jako wiceprezes ZLP 
w  Rzeszowie, prowadzić to spotkanie. Gdy 
przyszła kolej na najnowsze dzieło mieleckie-

Stefan Żarów
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Rozmowa z mistrzem 

Wiem że programujesz każdy mój ruch Mistrzu
już dawno odkryłem 
że jestem ożywionym przez Ciebie mechanizmem 

w każdej chwili 
możesz przerwać dopływ energii do moich żył 

jak dotąd jeszcze Cię interesuję 
bawisz się moją niedoskonałością 

jesteś za stary by rozumieć moje tęsknoty 
każdej nocy przyglądasz się jak buduję dom
i usiłuję rozpalić domowe ognisko 

patrzysz jak cegły mego domu rozsypuję się
i odchodzi ode mnie moja kobieta 

moje głody i cierpienia śmieszą Ciebie 
zapewne dlatego że Twoje 
odcierpiał za Ciebie Twój Syn 
ani razu nie przytrzymałeś walącej się
ściany mego domu 

stworzyłeś sobie nadwodną i podwodną faunę i florę 
ale najchętniej bawisz się ludźmi 
nadal ciekawi Ciebie jak daleko 
dotrzeć może kaleka 
i jaką ilość bólu zmieści 
trawiony chorobą organizm 

ale najbardziej śmieszą Ciebie 
współcześni królowie 
kiedy usiłują połknąć i zatrzymać w swoich 
wnętrznościach 
planetę ziemię 

codziennie mówią sobie: „jeżeli mimo całej mojej potęgi 
muszę umrzeć 
to niechaj sczeźnie ze mną cały świat”

istotnie Mistrzu 
człowiek 
to najlepszy z twoich dowcipów 

 

Urodził się 2 maja 
1932 r. w Nowosielicy 

koło Stanisławowa. Poeta, 
prozaik, publicysta, autor 
ponad trzystu tekstów pio-
senek bluesowych i  rocko-
wych, w tym największych 
przebojów z  repertuaru 
grupy Blackout, później 
Breakout. Teksty Loebla 
i  muzyka Nalepy to perły 

polskiego bluesa. W 1964 r. przybył do Rzeszowa i organi-
zował tu środowisko literackie, był prezesem oddziału ZLP 
w latach 1980–1981. Obecnie mieszka w podwarszawskim 
Józefowie. Opublikował kilkadziesiąt książek, w  tym kil-
kanaście poetyckich, dwa zbiory opowiadań, zbiór słucho-
wisk, czternaście powieści. Najnowsza książka Pożegnalny 
blues ukazała się pod koniec 2020 r. 

Poza świadomością 
 Włodzimierzowi Kleszczowi 

Wyszedłem z domu 
byłem poza świadomością 
spotkałem psa 
co biegł w nieznane z ludzką kością 
kobieta szła ku nocy 
z pełną gotowością 
gadałem z szalikowcem o Platonie 
i z szalonym 
przeprowadziłem trzy staruszki 
na ich stronę 
uspokoiłem męża który bił 
nie swoją żonę 
wszedłem na dach 
na którym były cztery koty 
a one zaśpiewały 
moje trzy tęsknoty 
kruk nocy usiadł 
na uschniętym mym ramieniu 
ujrzałem świata los 
w zapałki twej płomieniu 
ujrzałem świtu długie 
ostre szpony 
ujrzałem jak je wbija 
w drzew korony 
chciałem się chwycić 
skrzydła kruka nocy
lecz on krwią swoją czarną 
dłoń mą zbroczył 
ujrzałem jak me miasto 
z klęczek wstaje 
i liże w świetle świtu 
swe liszaje 
i jak kobiety 
powielają w lustrach twarze 
i jak zmieniają je 
w ruchome makijaże 
chciałem powrócić 
nie trwać poza świadomością 
i ludzkim mięsem stałem się 
i ludzką kością 

Bestia 
Stanowi Borysowi 

Słuchaj głosu matki ziemi 
już dosyć mówi 
już dosyć płacze 

słuchaj głosów dzieci ziemi 
już dosyć mówią 
już dosyć płaczą 

to ja 
gleba rodząca 
karmicie mnie trucizną 

to ja 
ziarno pszenicy 
podajecie mi truciznę 

to my 
jabłko i gruszka 
owoc figowca 
grono winogron 
karmicie nas trucizną 

to my 
woda powietrze 
liście i trawy 
podajecie nam truciznę 

to my 
ptaki nadmorskie 
nie napowietrzne już 
konające 
w ropie naftowej 
przez was wylanej 

to ja 
wasza ziemia 
matka ptaków 
matka zwierząt 
matka drzew 
matka kwiatów 
matka ostów 
matka ryb 
powietrza i wody 

matka bestii 
mówię 
dosyć 

słuchaj głosu 
matki ziemi 
cywilizacjo 

słuchaj płaczu 
matki ziemi 
bestio 

to ja 
matka ziemia 
idę chronić 
moje dzieci 

to ja 
matka ziemia 
muszę wydać 
wyrok śmierci 
na moje dziecko 
BESTIĘ 

Intruz

Jestem intruzem w domu
który zbudowałem

natrętem uprzykrzającym życie
działającym na nerwy
mącącym spokój

obijam się o sprzęty
dotykam ścian
podchodzę do drzwi
i zawracam

jutro wyjdę z domu
i poszukam drzewa
które pozwoli mi się objąć
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Teresa Paryna Janusz Gołda Mieczysław Mularski

Urodziła się w Sośnicy Jarosławskiej w rodzi-
nie przesiedleńców z miejscowości Czyszki 

koło Lwowa, mieszka w Przemyślu. Autorka 20 
zbiorów wierszy oraz laureatka wielu konkur-
sów poetyckich. Autorka felietonów, opowiadań, 
recenzji poetyckich i artykułów prasowych. Na-
leży do rzeszowskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich.

Co słonko widziało

Coś ty słonko widziało –
może uśmiech wiosny?

Widziałem setki czołgów,
co śmierć ludziom niosły.
Naloty bombowców,
karabiny, rakiety
wymierzone w bezbronnych:
starców, dzieci, kobiety…

Coś ty słonko widziało
nad Kijowem, Charkowem?

Płacz małej dziewczynki
z niedźwiadkiem pluszowym.
Krwawe łuny pożarów,
oczodoły domów,
zalęknionych ludzi
biegnących do schronów…

Coś ty słonko widziało
w dzisiejszy poranek?

Straszne oczy Putina
zza czarnych firanek.
Dzielnych Ukraińców,
co w te trudne dni
nie szczędzą woli walki
i potu i krwi.

Smutna jest moja rola,
bo z niebiańskich szczytów
muszę świecić tak samo
dla świętych i dla bandytów…

  27 lutego 2022 r. 

Jak siebie

Kochajmy niewidocznych
nie pozwólmy im wymknąć się
czułości uwięźmy w sobie
z przekonaniem że są 

 
I cóż że nikt cień
szept powiew podobno
jakoby zdaje mi się

kochajmy że są szczęśliwi
(wszyscy) bez udręk i żądz 
które niweczą nadzieję
nawet tak skąpą być by być
konieczną jak wzrok dotyk
oddech dany każdemu
z deszczem księżycem słońcem
różniące się między sobą
odmienne i jednocześnie
podobne żeby powiedzieć
miał miałem po swój koniec

Póki kwitnie

Znali się siedem dni
spotykali codziennie
tuliły się do nich lipy
i brzozy ich szepty
strzegły nagich ciał
i jawnych tajemnic

Tkliwy walec miażdży
powoli czas stoi w miejscu
a musi się śpieszyć
zachłanna wyobraźnia
pędzi go przed siebie
dalej niż pogoń wargi
za wargą ciała za ciałem
słodkim doznaniem łodygi
z kwiatem który zakwitł
pyli obficie więdnie
by rozkwitać ponownie

Poeta, prozaik, publicysta, autor 14 tomów 
poezji (najnowszy, tegoroczny pt. Osobny), 

a także opowiadań, nowel, artykułów publicy-
stycznych i krytycznych oraz powieści, m.in. 
Trześnia (2005). 

        * * *
ugorze ojcowski
przybity drzewami
o żywocie
jesteś mi święty

             * * *
jeżeli ty poezjo
jesteś na tym świecie
to ja tobie wiersz napiszę:
o tym jak trudno jest ufać
zielonym zbożom
i jasnej nocy

Jestem w szpitalu

W dni jest tu dużo słońca
i drzewa są wesołe
Jednakże gdy nadejdzie
noc
w moim sercu na dnie
gwarzą drzewa
i płoną mi oczy
za polami i ojczyzną
Tęsknię tu za szczęśliwą
przyszłością

Majowa wędrówka

O ziemio spokojna
udręczona 
upadasz na kolana
i wstajesz
i czule szumisz zielenią
przez które idzie bławatkowa dziewczyna

Ta wiosna to Ojca zmartwychwstanie

Ja tułacz
w te progi zielone
i płaczę
 

Urodził się 1 stycznia 1935 roku w Gliniku 
Dolnym, zmarł 19 kwietnia 2022 r. Samo-

rodny poeta chłopski mieszkał w Dobrzechowie. 
Nagrodzony przez rzeszowski oddział ZLP Zło-
tym Piórem za tomik Wszechmocne żyto (1994). 
Ponadto autor tomików Kwitnące osty (1984), 
Dusza w błękitach (1994), Z ojczystych pól (2004). 

 * * *
módlcie się
do tych
falujących zbóż
bo to najpiękniejsze
niebo

wszechmocne żyto
i pszenica polna
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Zofia Stopińska

Zapraszam na spotkanie z maestro Tadeuszem Wojciechowskim, znakomitym dyrygentem, wiolonczelistą i kameralistą. Planowa-
łam to już od dawna. Po kilku latach spotkaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku podczas II Międzynarodowego Konkursu Muzyki 

Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, ale nie było czasu na dłuższą rozmowę i umówiliśmy się w pierwszych dniach lutego, 
bo maestro miał dyrygować koncertem symfonicznym 4 lutego. Z powodów niezależnych od organizatorów ten koncert nie mógł się 
odbyć. Dlatego zabiegałam o rozmowę na odległość, którą zapisałam na stronach internetowych „Klasyki na Podkarpaciu”. 

INTERESUJE MNIE DOBRA MUZYKA
Rozmowa z Tadeuszem Wojciechowskim, dyrygentem, wiolonczelistą i kameralistą

 Już dawno nie dyrygował Pan Orkiestrą 
Filharmonii Podkarpackiej, ale wytrwali me-
lomani miło wspominają koncerty rzeszow-
skiej orkiestry pod pana batutą. W  latach 
1998–2004 był Pan dyrektorem artystycznym 
naszej filharmonii i  Muzycznego Festiwalu 
w Łańcucie. Myślę, że Pan także sympatycznie 
wspomina ten czas.

– Tak, wspominam bardzo sympatycznie 
współpracę nie tylko z  orkiestrą, ale również 
ze wszystkimi pracownikami Filharmonii Rze-
szowskiej, bo nazwa Filharmonia Podkarpac-
ka została nadana nieco później. W  ostatnich 
latach nie mieliśmy wspólnych przedsięwzięć 
artystycznych, ale z  planów, które mamy z  pa-
nią dyrektor Martą Wierzbieniec, wynika, że to 
się zmieni i niebawem pojawię się w Rzeszowie. 
W lutym koncert nie mógł się odbyć z powodu 
pandemii i przesunęliśmy go na koniec września. 

 Znany jest Pan jako dyrygent, ale jako 
chłopiec współpracował Pan jako członek chó-
ru z Teatrem Narodowym w Warszawie, kiero-
wanym przez wybitnego reżysera Kazimierza 
Dejmka. Później uczył się Pan grać na wiolon-
czeli i można powiedzieć, że zrobił Pan karierę 
jako wiolonczelista. Czy faktycznie wszystko 
zaczęło się od wiolonczeli?

– Można tak powiedzieć, chociaż już wtedy 
myślałem o dyrygowaniu. Jako dzieciak grałem 
przez rok na skrzypcach, ale moja pani profesor 
powiedziała, że zbyt szybko ręka mi rośnie i będę 
miał problemy, zatem zostałem przekwalifikowa-
ny na wiolonczelę i  tak już pozostało. Wkrótce 
wiolonczela stała się moją pierwszą miłością, bo 
brzmienie tego instrumentu jest ciekawsze, głęb-
sze od brzmienia skrzypiec, ale ciągle fascynowa-
ło mnie dyrygowanie.

 Z  wiolonczelą był Pan długo związany, 
bo przecież ukończył Pan szkoły I i II stopnia 
na tym instrumencie oraz studia w Akademii 
Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Andrze-
ja Orkisza, z  powodzeniem uczestniczył Pan 
w  konkursach, a  także pojechał Pan po war-
szawskich studiach do Paryża, aby doskonalić 
umiejętności w tamtejszym konserwatorium.

– Studia paryskie to był pewien epizod, za-
planowany nieco inaczej, bo wszystko odbywało 
się w trakcie moich studiów w Warszawie. Plan 
był taki, że będę kontynuował studia w Paryżu. 
Ze względu na różne problemy czysto formalne 
– paszport, brak możliwości przyjazdu do Pol-
ski – na krótko. Jak wróciłem po roku do Polski, 
to się okazało, że mam problem z powrotem do 
Paryża i  wtedy pozostałem w  kraju, dokończy-
łem studia wiolonczelowe oraz rozpocząłem stu-

dia dyrygenckie. Ten czas spędzony w Paryżu był 
niezwykle pouczający dla mnie i bardzo ciekawy 
artystycznie.

 Był Pan także członkiem Kwartetu Smycz-
kowego, którego występy cieszyły się dużym 
powodzeniem. Proszę przypomnieć także 
skład tego zespołu.

– Prowadził ten kwartet znakomity i zna-
ny, szczególnie w  Rzeszowie, skrzypek prof. 
Mirosław Ławrynowicz. Do śmierci Mirosław 
był dyrektorem artystycznym Międzynarodo-
wych Kursów Muzycznych w  Łańcucie, do-
skonale kontynuował to wielkie przedsięwzię-
cie po swoim profesorze Zenonie Brzewskim. 
A w składzie zespołu pierwszym skrzypkiem był 
oczywiście Mirosław Ławrynowicz, na drugich 
skrzypcach grał Maciej Rakowski, który po roz-
wiązaniu kwartetu wyjechał do Londynu i przez 
wiele lat był członkiem English Chamber Or-
chestra, a altowiolistą Janusz Nosarzewski, któ-
ry również wyjechał za granicę i bardzo długo 
był pierwszym altowiolistą orkiestry w Getyn-
dze. Kameralistyka również mnie inspirowała 
i pociągała. Jak wróciłem z Paryża, założyliśmy 
Trio Fortepianowe, które działało dość krótko, 
a  w  składzie były wybitne instrumentalistki – 
skrzypaczka Kaja Danczowski i pianistka Maja 
Nosowska, z  którą długo współpracowałem 
jako student, ponieważ była etatową pianistką, 
która nam akompaniowała w  klasie prof. An-
drzeja Orkisza.

 Studiując, równolegle pracował Pan w kil-
ku miejscach. Był Pan koncertmistrzem Pol-
skiej Orkiestry Kameralnej i koncertowaliście 
bardzo dużo w Polsce, Wielkiej Brytanii i Wło-
szech, nagrywaliście często dla wytwórni EMI. 
Jestem przekonana, że współpraca z  jej zało-

życielem Jerzym Maksymiukiem miała duży 
wpływ na Pana osobowość i na rozwój.

– Z mistrzem Jerzym Maksymiukiem zna-
my się całe lata, bo miałem przyjemność poznać 
go zaraz po ukończeniu szkoły muzycznej I stop-
nia. Już wtedy miał ukończone studia pianistycz-
ne, rozpoczynał działalność jako dyrygent oraz 
był w  trakcie studiów kompozytorskich i  dyry-
genckich.

Teraz jak spotykamy się prywatnie, to 
wspominamy różne wydarzenia. Pamiętam, jak 
Jerzy Maksymiuk, prowadząc orkiestrę młodzie-
żową, znając moje marzenia o dyrygenturze, po-
zwalał mi wziąć batutę do ręki i dyrygować pod 
swoją kontrolą. Umożliwił mi to w wieku 14 lat. 

 Dyrygenturę studiował Pan u  prof. Sta-
nisława Wisłockiego, wybitnego dyrygenta 
i pedagoga, rzeszowianina z urodzenia, który 
wychował wielu świetnych dyrygentów. Wtedy 
już Pan pracował jako zawodowy muzyk.

– Pracowałem jako dyrygent, nie mając 
jeszcze ukończonych studiów na Wydziale Dyry-
gentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie, bo dyplom uzyskałem w 1979 
roku, a  od grudnia 1976 roku już pracowałem 
w  Teatrze Wielkim jako asystent dyrygenta. 
W  tym samym czasie kontynuowałem działal-
ność jako prowadzący grupę wiolonczel w  Pol-
skiej Orkiestrze Kameralnej.

 Nagrody w  konkursach dyrygenckich 
w Besancon i w Katowicach zdobył Pan jeszcze 
w czasie studiów dyrygenckich?

– Te konkursy zaowocowały wieloma pro-
pozycjami i moja działalność dyrygencka rozpo-
częła się na dobre. W 1982 roku zostałem zapro-
szony do Duńskiej Opery Królewskiej w Kopen-
hadze, gdzie w latach 1983–1996 pełniłem funk-
cję głównego dyrygenta. Występowałem w  tak 
prestiżowych teatrach świata, jak Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku, Teatro La Fenice w We-
necji, Teatro La Felice w Genui, Opera Królewska 
w Sztokholmie i Opera w Oslo. Po powrocie do 
Polski byłem dyrektorem Orkiestry i Chóru Pol-
skiego Radia w Krakowie, a później zostałem za-
proszony do objęcia stanowiska dyrektora Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej w  Warszawie. Nie 
będę zanudzał swoim życiorysem, ale dużo było 
tych aktywności, zanim dotarłem do Rzeszowa. 
Bardzo mile i  pięknie wspominam ten sześcio-
letni okres, który po pewnej cezurze odradza 
się i  będzie kontynuowany. W  sensie repertu-
arowym to będzie podróż do przeszłości, bo bę-
dziemy grali utwory, które z zespołem Filharmo-
nii Rzeszowskiej graliśmy dwadzieścia lat temu 
podczas tournée w Stanach Zjednoczonych.

Tadeusz Wojciechowski
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 Ma Pan w  repertuarze ogromną liczbę 
utworów i są to zarówno dzieła operowe, sym-
foniczne, jak i  wielkie formy oratoryjno-kan-
tatowe. Czy jest muzyka, może gatunek bliższy 
Pana sercu?

– Jest ogromna ilość wspaniałych partytur, 
po które człowiek nie jest w stanie sięgnąć w cią-

gu całego życia. Odpowiem banalnie, mnie inte-
resuje muzyka dobra, bo są także utwory nieco 
słabsze, których jeśli nie muszę, to nie zamiesz-
czam w repertuarze swoich koncertów.

 Czekamy zatem na Pana w Rzeszowie pod 
koniec września.

– Chcę przekazać moje najcieplejsze myśli 
całemu zespołowi Filharmonii Podkarpackiej – 
dyrekcji oraz wszystkim pracownikom i podzię-
kować za ich życzliwość do mnie, bo różnie to 
w życiu bywa.

   Zofia STOPIŃSKA 

Wileński festiwal „Idy Teatralne 2022” 
pojawił się w  niedzielę 3 kwietnia tak-

że na rzeszowskiej scenie teatralnej Polskiego 
Radia Rzeszów w  postaci monodramu Kolega 
Mela Gibsona Tomasza Jachimka w  wykona-
niu Łukasza Kamińskiego z  Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie. To kolejne już spotkanie 
rzeszowskiej publiczności z  teatrem z  Wilna, 
bo gościła przecież niedawno na tejże scenie ze 
spektaklem (Nie)znana Justyna Stankiewicz, 
a  jej partnerem akompaniującym był pianista 
Kazimieras Krulikowskis. Wileńska artystka 

Karol Szymanowski to moja pierwsza mu-
zyczna miłość. Od czasów, kiedy jako 

uczennica rzeszowskiego Liceum Muzycznego 
wzięłam udział w  ogólnopolskim konkursie 
wiedzy poświęconym Szymanowskiemu, moje 
uczucie do niego pozostaje niezachwiane. Na co 
zatem liczyłam, sięgając po najnowszą biografię 
kompozytora, napisaną przez Danutę Gwiz-
dalankę? Bez wątpienia jej Uwodziciel. Rzecz 
o Karolu Szymanowskim (PWM, Kraków 2021) 
to książka, nad którą trudno przejść obojętnie. 

Ponad 800 stron biografii, bogato inkru-
stowanej cytatami z  korespondencji, niestro-
niącej od jasnego stawiania spraw dotąd często 
rzeczywiście wstydliwie nieco skrywanych (co 
nie znaczy, że w  dotychczasowej literaturze 
nieobecnych!) – jak homoseksualizm, uleganie 
nałogom, brak dyscypliny w pełnieniu obowiąz-
ków publicznych i  w  pracy kompozytorskiej, 
wybujały egocentryzm, a wręcz narcyzm i mito-
mania, bezpodstawne oskarżanie rządu polskie-
go, a nawet przyjaciół o niechęć do spełniania fi-
nansowych potrzeb twórcy, itd. Finanse zajmują 
w ogóle wiele miejsca w rozważaniach autorki. 
Rzeczywiście, Szymanowski głowy do pieniędzy 
nie miał. Właściwie był chyba w stanie przepu-
ścić każde pieniądze, nie bardzo wiedząc gdzie, 
kiedy i na co. Jednocześnie nie potrafił zmusić 
się do terminowej pracy, zwodząc nie tylko me-
cenasów, ale i wydawców, a także wykonawców. 

Tym niemniej miał wokół siebie grono 
oddanych osób – odczuwających silnie tak jego 
osobisty urok, jak i  wyraźnie widzących jego 
wyjątkową na ówczesne czasy rolę w  świecie 
polskiej muzyki. I  to im w największej mierze 
autorka zarzuca zbudowanie Szymanowskiemu 
pośmiertnego pomnika. Owego mitu twórcy 
niezłomnego, który niemal samotnie walczył 
w niezrozumieniu o pozycję i nowoczesną wizję 
polskiej muzyki. Czy ów pomnik był napraw-

OBNAŻANIE SZYMANOWSKIEGO?
Książka, nad którą trudno przejść obojętnie

dę niepotrzebny? I  czemu 
miałoby służyć jego obna-
żenie?

Oczywiście, można 
powiedzieć, że wyciągnię-
cie na plan pierwszy wad 
i ułomności twórcy sprawia, 
że staje się on bardziej ludz-
ki. Z pewną nawet satysfak-
cją możemy zatem czytać 
o  niesłowności Szymanow-
skiego, zbywaniu życzli-
wych mu przyjaciół i  zwo-
dzeniu zainteresowanych 
nim kobiet (w tym hojnych 
mecenasek), o  zaintereso-
waniu młodymi mężczy-
znami, ciągłych narzeka-
niach na choroby, brak zrozumienia, polską 
zaściankowość. Czy jednak wyciągnięcie tych 
wszystkich wątków na plan pierwszy naprawdę 
zmienia obraz Szymanowskiego? Już przecież 
Iwaszkiewicz – tu bodaj najmocniej krytyko-
wany jako twórca hagiograficznego mitu swego 
kuzyna – nie skrywał przecież jego wad i przy-
war. Jednocześnie jednak znakomicie odczuł 
wielkość jego muzyki i wyjątkową przez to rolę 
Szymanowskiego w polskiej kulturze. A o  tym 
właśnie, jakże ważnym aspekcie, Gwizdalanka 
zdaje się w ogóle zapominać. Zarzucając twórcy 
tak wiele ludzkich wad, o muzyce pisze pokrótce 
i pobieżnie, również – być może niejako z roz-
pędu? – raczej szukając w niej niedostatków, niż 
zwracając uwagę na jej wyjątkowość. 

Patrząc z  dzisiejszej perspektywy, łatwo 
jest wytykać Szymanowskiemu tak błędy ludz-
kie, jak i rzekome niedostatki w kompozycjach. 
Utwory Szymanowskiego są w  repertuarze 
najważniejszych muzyków świata, możemy 
przebierać w dyskografii z udziałem wybitnych 

artystów z Polski i  zagra-
nicy, itd. itp. Tymczasem 
z  obszernej pracy Gwiz-
dalanki nie do końca wy-
nika, dlaczego w ogóle się 
w  nim znalazły? Jej nie-
chęć do Szymanowskiego 
jako człowieka rzutuje 
tu na brak jakiegokol-
wiek zachwytu nad jego 
muzyką – i  to właściwie 
uważam za największy 
zarzut, który można po-
stawić tej książce. Bo 
nawet jeśli biograf nie 
lubi swego bohatera jako 
człowieka i  bezlitośnie 
wytyka mu jego wady, to 

jednak u podstaw jego zainteresowania twórcą 
stać chyba powinien zachwyt dla jego dzieła – 
a  przynajmniej przekonanie, że owo dzieło to 
dokonanie znaczące? Takiego przekonania tutaj 
brakuje i brak ów niesłychanie mnie dziwi. 

Muzyka Szymanowskiego na szczęście 
nie potrzebuje już dziś obrońców – wystarczy 
włączyć to czy inne nagranie i  poddać się jej 
czarowi. Jeśli zaś chodzi o człowieka – literatu-
ra dotycząca życia Karola Szymanowskiego jest 
na tyle obfita, że można samemu wyrobić sobie 
zdanie, czytając i dawne wspomnienia jego bli-
skich, jego własną korespondencję i pisma, jak 
i późniejsze takie czy inne interpretacje. W tym 
także Uwodziciela Danuty Gwizdalanki. Byle 
tylko nie brać tego ostatniego jako „jedynie 
słuszną” i prawdziwą wizję złożonej osobowości 
tego fascynującego twórcy.

   Dr hab. Beata 
BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA, 

prof. Instytutu Sztuki PAN 

Z WILEŃSKIEGO FESTIWALU 
Z Łukaszem Kamińskim na radiowej scenie

znakomicie spełniała się aktorsko i  śpiewaczo 
w  roli słynnej Marilyn Monroe. Scenariusz 
napisał rzeszowski aktor i  reżyser Sławomir 
Gaudyn, a  wyreżyserowała ten spektakl Lila 
Kiejzik, legenda wileńskiego teatru, którego jest 
kierownikiem artystycznym. 

I tym razem to też Sławomir Gaudyn przy-
gotował reżysersko spektakl Kolega Mela Gib-
sona z Łukaszem Kamińskim jako wykonawcą. 
Młody wilnianin został dobrze zapamiętany. 
Szybko nawiązał kontakt z  widownią inter- 
akcyjnymi gestami, wspaniałą grą aktorską, Łukasz Kamiński
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wigorem i  młodzieńczą szczerością przekazu. 
Co poniektóre panie otrzymały w trakcie spek-
taklu nawet zdjęcie artysty z  jego podpisem – 
oczywiście z owego wcielenia scenicznego, czyli 
kreowanej przez Kamińskiego postaci aktora 
Feliksa Rzepki, którego życiowym dokonaniem 
artystycznym była rola Cyrano de Bergerac. 

Dobre tworzywo literackie autorstwa To-
masza Jachimka można rzec naturalnie poma-
gało Łukaszowi Kamińskiemu pokazać walory 
teatru rozrywkowego. Młody artysta inteligent-
nie wykorzystywał tekst – błyskotliwy, skrzący 

się różnorakimi intelektualnymi skojarzeniami, 
komunikatywny, z frapującą fabułą, pobudzają-
cy wesołość i  ciekawość. Wszystko zaś oczywi-
ście z korzyścią dla widzów. W tym monodramie 
obnażona jest próżność i inne słabości aktorskie-
go środowiska, które są wszak nieobce i  innym 
zawodom. A wszystko w gonitwie za sławą. Na 
scenie bohater monodramu Feliks Rzepka opo-
wiada po prostu swoje życie. Opowiada? Nie, on 
gra znowu przed owym nieujawnionym z twarzy 
śledczym kolejną życiową rolę. Bo wyrzucony na 
margines wymyśla jeszcze jeden scenariusz, jesz-

cze jedną rolę dla siebie… Ta zaprowadza go jako 
oskarżonego przed oblicze śledczego. 

Po zakończeniu spektaklu odbyło się spo-
tkanie i rozmowa m.in. także z reżyserem i dy-
rektorem artystycznym Polskiego Teatru Ludo-
wego we Lwowie Zbigniewem Chrzanowskim 
oraz Edwardem Kiejzikiem, dyrektorem admi-
nistracyjnym Polskiego Teatru Studio w  Wil-
nie, co wieńczyło w tym dniu i w tym miejscu 
międzynarodowe święto teatru.

   Ryszard ZATORSKI 

Ryszard Zatorski

Z takim rozmachem 
widowisko w  kilku-

dziesięcioosobowej obsadzie 
oglądaliśmy w  Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie równo dwadzieścia 
lat temu. Było to również 

za dyrekcji Jana Nowary i  był to Sztukmistrz 
z Lublina w reżyserii Jana Szurmieja. 2 kwiet-
nia 2022 roku znowu w  reżyserii tegoż arty-
sty, według jego pomysłu inscenizacyjnego 
i  choreograficznego, porwał na premierze 
serca i  emocje widzów spektakl musicalowy 
Skrzypek na dachu. Dla teatromanów jest to 
niezwykła propozycja artystyczna, którą moż-
na smakować w  dwóch wydaniach. Obydwu 
niezwykle urodziwych aktorsko, bo zamiennie 
wykonawcy ról głównych są najwyższej klasy. 
Na premierze w  roli Tewjego mleczarza po-
dziwialiśmy Roberta Żurka, a w  roli jego sce-
nicznej żony Gołdy Małgorzatę Machowską, 
w niecały tydzień później podczas „normalne-
go” spektaklu podziwiałem w tej parze Marka 
Kępińskiego i  Mariolę Łabno-Flaumenhaft. 
To wielki prezent dla miłośników scenicznych 
wydarzeń, że mogą obcować z  artystami tak 
utalentowanymi, tak wybornymi, niezależnie 
kiedy pojawią się na tym muzycznym przed-
stawieniu. I w obydwu odsłonach publiczność 
żegnała artystów długimi owacjami na stojąco. 
I nagradzała brawami w trakcie, zwłaszcza po 
solowych, ale i  zbiorowych pieśniach. Może 
na premierze częściej, ale to kwestia zapewne 
innej wrażliwości widowni. Wtedy działo się 
to niczym na koncercie jazzowym, gdy każdy 
wykonawca jest przez wytrawnych słuchaczy 
zauważony i nagrodzony.

Bo też Jan Szurmiej sprawił, iż w  tym 
Skrzypku na dachu każdy z  tej ogromnej ob-
sady ma swoje sekundy i minuty, by widownia 
mogła tylko nim się zachwycić, nawet jeśli są 
to owi wspaniali tancerze. By wspomnieć tylko 
pełen brawury ich pokaz taneczny z butelkami 
w kapeluszach na weselu Cejtl i Motla, w którą 
to parę młodą wcielili się na premierze Justyna 
Król i Michał Chołka, a w innym wydaniu part-
neruje mu gościnnie Aleksandra Matlingie-
wicz. Spośród dorosłych córek Tewjego zawsze 
jako Chawę spotkamy wyłącznie wielkiego uro-
ku Joannę Baran-Marczydło, bo już Hudl grają 
zamiennie, zachwycając wokalnie Małgorzata 
Pruchnik-Chołka i Paulina Sobiś. 

PORYWA SERCA I EMOCJE 
Skrzypek Szurmieja w Teatrze Siemaszkowej

W  tym widowisku nie ma chwili odde-
chu, wszystko dzieje się w  szybkim rytmie, że 
nawet niezauważalne są wręcz przejścia z  jed-
nej odsłony w  drugą przy zmianie na oczach 
widzów mobilnej zabudowy scenicznego mia-
steczka, bo wątki te splata na dodatek doskona-
ła oprawa muzyczna Jarka Babuli. Specyficzny 
dowcip kraszony jest wspaniałymi solowymi 
i  chóralnymi śpiewami, w  czym widać rękę 
Bożeny Stasiowskiej, która zespół przygotowa-
ła wokalnie. Te zbiorowe sceny są imponujące 
w  swym artystycznym kunszcie. A  dialogowe 
obrazy mogłyby być perełkami samoistnymi, 

jak te rozmowy swatki Jenty w znakomitej kre-
acji Anny Demczuk z  Gołdą, tak wytrawnie 
z subtelnością i trafnie wybrzmiewającą w oby-
dwu wcieleniach scenicznych wspomnianych 
wcześniej aktorek. Jakimż kunsztem popisują 
się inni, choćby w owych obrazach w karczmie, 
gdy Tewje spotyka się ze starym rzeźnikiem 
Lejzerem, w znakomitym odwzorowaniu aktor-
skim przez Roberta Chodura, który ma apetyt 
na żeniaczkę z córką mleczarza. Także księgarz 
Abram Józefa Hamkały, czy rabin Sławomira 
Gaudyna, Paweł Gładyś w  roli Mandla, syna 
rabina albo Adam Mężyk, który błyszczy aktor-
sko i zadziwia operowym wręcz wokalem jako 
Sasza w  owej pieśni na weselu. Podobnie jak 
Waldemar Czyszak w  roli dobrodusznego po-
licjanta, który musi wykonywać przykre pole-
cenia, albo zawadiacki nowator rewolucjonista 
student Perczyk, którego gra z taką szczerością 
Mateusz Marczydło, czy o  charakterystycznej 
posturze wielki aktor Piotr Napieraj, raz jako 
kowal, raz jako pop. 

W wielkiej plejadzie artystów muszę zro-
bić szczególny wyjątek, by wymienić wszyst-
kie liczne dzieci Anatewki (choć pierwotnie 
potrzebne były cztery osoby) i  tancerzy (tak-
że pokazanych w rolach rosyjskich sołdatów) 
w  tym spektaklu Szurmieja, których reżyser 
wyłuskał z  miłośniczego nurtu w  konkurso-
wym oglądzie. Tak są wpasowani tanecznie, 
wokalnie i  aktorsko w  artystyczną rodzinę 
profesjonalistów, jakby byli w  tym zespole 
od zawsze. Być może w  przyszłości jeszcze 
o nich usłyszymy i uradujemy się z ich talen-
tu scenicznego. Dziećmi Anatewki są Blanka 
Broszkiewicz, Zofia Kwiatkowska, Natalia 
Kubiś-Mroszczyk, Magda Piątek, Amelia Py-
rzak, Olga Widlarz, Kornelia Wodka, Patrycja 
Wsół, Jan Gaweł, Kordian Prejzner, Wiktor 
Wawrzyszko, a tancerzami Łukasz Duda, Ma-
ciej Kwolek, Łukasz Midura, Szymon Mytych, 
Jacek Ombach, Jakub Portas, Łukasz Wolak 
i Patryk Woś.

Ten rozśpiewany, roztańczony uniwersal-
ny przekaz – mimo że swym literackim tworzy-
wem sięga czasów carskich owej symbolicznej 
Anatewki, gdzie społeczności żydowska i rosyj-
ska w ukraińskiej przestrzeni żyją na ogół zgod-
nie i  nawet ze zrozumieniem dla urzędowych 
pogromów – teraz niespodziewanie poprzez 
wojnę wywołaną przez Rosję Putina nabiera 
bardzo aktualnej wymowy, gdy miliony Ukra-
ińców muszą uciekać z kraju. I jest to nieporów-
nywalnie większa groza niż wypędzenie Żydów 
z owej Anatewki.

Kilkugodzinne musicalowe spotkanie 
przeżywa się jak chwilę, z wielką ochotą, by zo-
baczyć się kolejny raz. Znowu usłyszeć wyśpie-
wane marzenie Tewjego o  tym, co by zrobił, 
gdyby był bogaczem, albo to wyznanie miłości 
Gołdzie z  zaśpiewem-pytaniem: czy mnie ko-
chasz? Albo ową zbiorową pieśń o  Anatewce, 
tęskną, pełną bólu wygnania, gdy muszą opu-
ścić rodzinne miejsce i  szukać każdy nowego, 
aby tam – jak rzekł rabin – czekać cierpliwie 
na Mesjasza. Urzeka ten spektakl swą filozofią 
optymistycznego widzenia świata i przywiąza-
nia do tradycji odwiecznej. Skrzy się humorem, 
choć chwilami przez łzy i tym, że przeżywamy 
go ze wspaniałymi artystami, którzy aktorsko 
potrafią wygrać scenicznie wyraziściej, cieka-
wiej i  lepiej to, co w  operowym wydaniu jest 
tylko zaśpiewane. I  wreszcie tytułowa postać 
w  prawdziwym przekazie muzyki na żywo 
przez skrzypaczkę Hannę Skupniewicz-Kret. 
Reżyser Szurmiej tak ulokował tę rolę, że 
skrzypek nie jest tylko metaforą, ale muzycz-
nym komentatorem i  zwornikiem w  widowi-
sku, ciągle i wszędzie.

   Ryszard ZATORSKI 

Małgorzata Machowska (Gołda) i Robert Żurek (Tewje)
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Piotr Rędziniak

W Biurze Wystaw Ar-
tystycznych w  Rze-

szowie końcem kwietnia 
świętował podczas uroczyste-
go wernisażu swój jubileusz 
50-lecia pracy twórczej znany 
rzeszowski malarz, pedagog, 

były dyrektor tej galerii – Ryszard Dudek. 
Artysta urodził się w 1947 roku w Połomi. 

Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych 
w  Jarosławiu. Studia artystyczne ukończył na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Krakowie. Dyplom uzyskał w  1972  r. 
w  pracowni prof. Czesława Rzepińskiego, za 
który otrzymał nagrodę – stypendium Mi-
nistra Kultury i  Sztuki. W  latach 1982–2005 
pracował jako nauczyciel rysunku i malarstwa 
w  Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Rzeszowie. W latach 2006–2017 pełnił funk-
cję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych 
w Rzeszowie. 

Od ukończenia studiów zorganizował 
ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za 

MALARSKI ŚWIAT ARTYSTY 
Kodem kształtów, kolorów, zagadek i kompozycji

Jego prace znajdują się w kolekcjach pry-
watnych, galerii i muzeów w Polsce i wcale nie 
przysłowiowo, ale naprawdę na całym świecie. 
W  zbiorach naszej galerii znajdują się 23 ob-
razy. Na wystawie prezentuje ponad 100 prac, 

Ryszard Dudek – bez tytułu, olej na płótnie, 115 x 100, 
2020

Ryszard Dudek na wernisażu swojej wystawy  
jubileuszowej

osób. W  nich odbija się dziecko, dla którego 
mała miejscowość, z której pochodzi, była sto-
licą świata, a każde miasto, w którym mieszkał, 
przebywał, było domem… 

Maluje to, co pod powiekami? Jak to cen-
zuralnie nazwać? Świat geniusza czy człowieka 
obłąkanego, który widzi więcej od wszystkich 
nas… Świat, który smakuje zerwanym ostat-
nim gronem winogrona, znalezionym na dnie 
kieliszka z  winem; arbuza, którego ostatni 
kawałek właśnie ktoś przed nim zabrał z  pół-
miska. Świat, który pachnie bryzą powietrza 
wdychanego na włoskim wybrzeżu, papierosa, 
który właśnie się dopalił w  popielniczce i  był 
ostatni w  paczce. Świat, który świeci na fir-
mamencie blaskiem sławy, kariery i bogactwa; 
świat, który pokazuje mrok uczuć, którego żad-
na farba (barwa) nie może oddać. Świat, któ-
ry zdefiniował i  zakamuflował swoim kodem 
kształtów, kolorów, zagadek kompozycji i  bu-
dowy przestrzeni. 

W większości swoich obrazów artysta pre-
zentuje martwe natury zestawiane z dziwnymi, 
nierzeczywistymi kształtami, plamami, które 
zwodzą widza, wprowadzając go tym samym 
w  poczucie niepewności. Zabieg celowy, który 
artysta stosuje, by samego siebie ciągle pytać, co 
dalej, co znajdzie za tą pierwszą kurtyną barw, 
świateł i  kształtów? Czego szuka, przemalo-
wując niejednokrotnie swoje obrazy (nawet po 
paru latach). Co zatem ma znaleźć widz? 

Ryszard Dudek – „Autoportret”, olej na płótnie, 
110,5 x 90, 1992

Ryszard Dudek – bez tytułu, olej na płótnie, 110 x 95, 
2011

począwszy od najstarszych obrazów z lat prze-
łomu 70/80 XX wieku, po najnowsze z  2021 
i 2022 roku.

W katalogu towarzyszącym wystawie za-
daję sobie pytanie: Co zatem malował i maluje 
Ryszard Dudek? To, co przed powiekami i  co 
pod nimi. Przed nimi realny świat, najciekaw-
szy dla młodego mężczyzny – kobiety, akty. 
Najpierw są realistyczne (nie naturalistyczne), 
z  wiekiem, stają się „figurą stylistyczną”, dla 
przedstawienia zjawiska piękna; piękna natury. 
Niekiedy realne martwe natury i nawet pejza-
że. Jak to natura, zdaje się być idealna, to mie-
wa błędy, w anatomii również. Domeną artysty 
stają się portrety, autoportrety i wizerunki naj-
bliższych. Przez dekady na swojej osobie poka-
zuje uciekający czas, ale nieprzemijającą urodę 
i  ciekawość świata w  oczach portretowanych 

granicą, do dziś brał udział w ponad 200 wy-
stawach okręgowych, konkursach, plenerach, 
sympozjach ogólnopolskich i  międzynaro-
dowych. Był komisarzem wystaw: „Jesienne 
Konfrontacje”, „Obraz, Grafika, Rysunek, 
Rzeźba Roku”, prezentacji polskiej sztuki za 
granicą (Bruksela, Rumunia, Grecja, Litwa) 
oraz międzynarodowych plenerów w  Niebyl-
cu. Jurorował w  kilkudziesięciu konkursach 
w  Polsce i  w  regionie Podkarpacia. Jest lau-
reatem 35 nagród i wyróżnień w konkursach 
malarskich w Rzeszowie, w kraju i za granicą. 
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i  Złotym 
Krzyżem Zasługi. W  2009 roku otrzymał 
Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego za wybitne osiągnięcia twórcze. W 2013 
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. 

Można, poniekąd słusznie, zarzucić Ry-
szardowi Dudkowi, że jest zakładnikiem – jak 
większość malarzy – jednego obrazu. W więk-
szości cyklów obrazów, kompozycji, powtarza-
ją się pewne kształty, schematy kompozycyjne, 
a i zestawienia kolorystycznych gam. I tu znaj-
duje się ta cienka granica pomiędzy szablonem, 
który stosują „artyści”, a drogą żmudnych po-
szukiwań. Eksploracji wartości i  istot, które 
być może znajdują się za tą drugą albo następ-
ną kurtyną. Kurtyną, którą Dudek namalował 
przed samym sobą i odbiorcą jego obrazu… 

Zachęcam do odsłaniania tych kurtyn 
podczas zwiedzania wystawy, która czynna bę-
dzie do 22 maja 2022 r.

   Piotr RĘDZINIAK,
dyrektor BWA w Rzeszowie
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TAK WSPOMINAM SZANCENBACHA
O swoim mistrzu mówi rzeszowski artysta Andrzej Korzec

Andrzej Grzywacz

Dobiegła końca wystawa 
obrazów Jana Szancen-

bacha w Domu Sztuki Adama 
Rajzera w  Rzeszowie. Podzi-
wialiśmy prace zachwycające 
kolorystyką, treścią i światłem. 

   Jakim człowiekiem i nauczycielem był pro-
fesor Szancenbach?

– Mojego przyszłego mistrza poznałem 
w trakcie egzaminu wstępnego na Wydział Ma-
larstwa krakowskiej ASP, gdzie studiowałem 
w latach 1984–1989. Profesor zapytał mnie o ob-
raz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. 
Moja odpowiedź mu się spodobała, dał mi wy-
soką ocenę. Później pięć lat studiowałem w pra-
cowni Szancenbacha. My, jego uczniowie, byli-
śmy z tego bardzo dumni. Nie bez powodu inni 
koledzy dawali nam ksywkę „szancenbachy”.

  
   Czym Szancenbach umiał zaimponować?

– Wiedzą, klasą, sensownymi wymaga-
niami i przystępnością. Miałem u niego szcze-
gólne „chody”. W czasie zajęć innym studentom 
zwykle udzielał korekty ustnej i  tyle, mnie in-
struował, jednocześnie malując obraz na szta-
ludze. Zwracał się też do mnie po imieniu, co 
wyróżniało mnie w gronie kolegów.

Jan Belcik

Czy osobność może być 
fragmentem całości, 

czy też prędzej propozycją 
wyalienowania, rodzajem 
emigracji wewnętrznej? Na 
tak postawione pytania ostat-
ni tomik Janusza Gołdy pt. 

Osobny nie daje prostej odpowiedzi. Ale te wątp- 
liwości i tak zostają zawieszone w powietrzu.

Jak pisze wydawca pod tytułem tomiku, 
są to „wiersze wybrane” z  dotychczasowego 
dorobku autora, więc zapewne będą – przynaj-
mniej niektóre z nich – znane czytelnikowi, co 
wcale nie osłabia, a nawet wzmacnia siłę prze-
kazu tego obszernego zbioru. Tym bardziej że 
mamy do czynienia z twórcą znanym i docenia-
nym. Janusz Gołda pisał reportaże dla „Gazety 
w  Rzeszowie”, „Gazety Wiejskiej”, „Sycyny”, 
„Gazety Bieszczadzkiej”, a  także wiersze, opo-
wiadania, nowele, artykuły publicystyczne 
i  krytyczne. Drukowano go m.in. w  „Życiu 
Literackim”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji 
Dzisiaj”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazie”. 
Jest autorem niezwykłej, inicjacyjnej powieści 
Trześnia (2005), która przyniosła mu uznanie 
zarówno krytyki literackiej, jak i rzeszy czytel-
ników. Opublikował 14 tomików wierszy, kilka 
powieści i zbiorów opowiadań.

BYŁO Z CZEGO WYBIERAĆ
Credo Osobnego Janusza Gołdy

Stąd też można napisać, że w  przypadku 
Osobnego było z czego wybierać. To prawda. Ale 
też skupimy się tylko na kilku wątkach, bo na 
wszystkich nie sposób. 

Najważniejszym z  nich wydaje się ten 
eschatologiczny, widoczny nie tylko w  wier-
szach dedykowanych niedawno zmarłemu po-
ecie Januszowi Szuberowi (s. 90–91) i (s. 87–88) 
pt. 7.30. W  liryku Wrzosy (s. 102) podmiot 
liryczny definiuje swoją kondycję: „byłem na-
sionem/ korzeniem pędem/ które chciały uros- 
nąć/ jak najprędzej choć pora/ nie była odpo-
wiednia// kwiatem co chciał w owoc/ owocem 
który dojrzał/ i zapragnął znów kwitnąć/ zdu-
miony że tylko raz/ i nigdy więcej”. 

Właśnie na tym polega osobność obrazów 
zawartych w tomiku, nie tylko w samym tytule. 
Zderza się w nim nieustannie obcość świata ze 
swojskością… Ale też zauważalny jest brak sen-
tymentalizmu. Rozliczając się z  samym sobą, 
już wiemy, że druga szansa nie nastąpi, że na 
nic nam nabyta mądrość. Zabieramy ją ze sobą? 
Myślę, że jednak nie. Człowiek nie żyje sam, 
za poetę zaś zawsze mogą mówić jego wiersze. 
A  tutaj mamy do czynienia z  mądrą refleksją. 
Sceptycyzm nie pozbawia tej poezji znamion 
odkrywczości, tajemniczości. Rezygnacja nie 
zwycięża nawet tam, gdy godzi się z uciążliwą 
koniecznością i eschatologiczną ostatecznością. 
Poeta za pomocą autoironii próbuje rozmawiać 

z  personifikowaną śmier-
cią, droczy się z nią.

No właśnie, czy zdą-
żyliśmy się wystarczają-
co nadziwić, żeby móc 
powiedzieć: oto jesteśmy 
spełnieni, syci, możemy 
odejść, bo wszystkie spra-
wy z  tym światem mamy 
pozałatwiane? Często na-
wet samobójca krzyczy 

swą śmiercią o tym, czego nie zdołał dokonać. 
Podsumowując, można powiedzieć, że osob-
ność autora Pejzażu ulotnego realizuje się tak-
że w czasie (historii) i przestrzeni. Przenika się 
wzajemnie. Dopełnia. Także we wrażliwości, 
swoiście potraktowanej osobności, która w kon-
tekście historii, także tej pisanej przez duże „H” 
(s. 95), kiedy wiemy jedynie to, co było, a resz-
ta zostanie dopisana już bez naszej wiedzy. Ale 
też jaka to będzie historia? Ta, jak pisze, poeta, 
„o którą mogę się oprzeć/ szczęśliwy rozumieją-
cy/ bałamuconych i siebie”?

Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że w ży-
ciu jesteśmy uwikłani również przez osobiste 
historie, które mogą zmieniać postrzeganie 
przeszłości. Chodzi o  to, żeby zachować ludz-
ką twarz (a  poecie to się nadzwyczajnie uda-
je), twarz kogoś, kto może ulec zbałamuceniu. 
Nawet pozostając osobnym, tworzy cząstkę 
wspólnej całości. Także tej poetyckiej, czasami 
ledwo uchwytnej, ale nie mniej przez to praw-
dziwej i istotnej.

   Jan BELCIK 

   Co sprawiło, że pojawiła się taka nić sym-
patii?

– Myślę, że w  dużej mierze rozmowa 
wspomnieniowa o  losach naszych rodzin. To 
nas zbliżyło, tak że na czwartym roku studiów 
z  troski o  jego zdrowie ośmieliłem się zwrócić 
mu uwagę odnośnie szkodliwości nikotynowe-

go nałogu. Nie obraził się, chociaż palenia nie 
zaprzestał. Te nasze relacje do pewnego stopnia 
przypominały odniesienia syna do ojca. Jako 
wyróżnienie potraktowałem zaproszenie na ro-
dzinne spotkanie po pogrzebie żony Profesora.

   A co go cechowało jako nauczyciela?
– Kładł nacisk na samodzielność w nauce, 

uwzględniając możliwości i cechy indywidual-
ne studentów. Kazał nam obserwować naturę 
i  nauczył dostrzegać interakcje z  otoczeniem. 
Ze wskazówek artystycznych Szancenbacha ko-
rzystam do dziś w swojej sztuce, a metodę pe-
dagogiczną wykorzystuję, nauczając w Zespole 
Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego  
w Rzeszowie. 

   Udział w  wernisażu wystawy prac Szan-
cenbacha w Rzeszowie był chyba dodatkowym 
przeżyciem?

– Tak, kiedy oglądałem te jego prace tutaj, 
stanął mi przed oczyma czas studiów. Przypo-
mniałem sobie te osobiste i bliskie z nim kon-
takty, jego nauki, wskazówki, techniki ma-
larskie, to wszystko, co stało się dla mnie dro-
gowskazem – tak w mojej sztuce, jak przekazie 
pedagogicznym dla przyszłych artystów.

   Andrzej GRZYWACZFo
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Wit Hadło

Całkiem niedaleko od nas, 
około 100 km od Bar-

winka, na Słowacji leży kra-
ina wyglądająca jak z  bajki 
– Słowacki Raj.

Słowacki Raj (Slovenský 
raj) leżący na południowy zachód od Spiskiej 
Nowej Wsi, jest jednym z najpiękniejszych par-
ków narodowych Europy. Przed tysiącami lat 
ten wapienny płaskowyż został przez wodę po-
cięty na wąwozy i doliny, w których kanionami 
i wodospadami bieżą liczne potoki. Tereny le-
żące wyżej porośnięte są mchami, paprociami 
i bujnymi lasami.

Turyści przemierzają tam dziesiątki ki-
lometrów szlaków, podziwiając niecodzienne 
krajobrazy. Trasy biegną nie tylko typowymi 
ścieżkami, ale przede wszystkim po dnach 
potoków, stromych drabinach, drewnianych 
kłodach ze schodkami i zawieszonych wysoko 
mostach i platformach.
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SŁOWACKI RAJ 
Baśniowa kraina

się w  takich miejscach byłoby niebezpieczne. 
Na marginesie można dodać, że nasi rodzimi 
turyści często nie przestrzegają tego zakazu. 
Tak w ogóle na szlakach i w miasteczkach oka-
lających Słowacki Raj słyszy się przeważnie 
polską mowę. Polacy stanowią około 80 proc. 
turystów. W  związku z  tym nie ma kłopotów 
z nabyciem na miejscu przewodników w języ-
ku polskim i z dogadaniem się w sklepie i w re-
stauracji.

Zaplecze turystyczne w  Słowackim Raju 
jest bogato rozwinięte i o noclegi, nawet jadąc 
w ciemno, można być spokojnym. 

Rozległa polana w  centrum Słowackiego 
Raju zwana Klastorisko jest jedynym ośrod-
kiem turystycznym położonym wyłącznie 
w  tym obszarze. Można tam dotrzeć jedynie 
pieszo lub na rowerze. Nazwa pochodzi od ruin 
klasztoru kartuzów z przełomu XIII i XIV wie-
ku. Wcześniej była tam osada zakonna i mały 
gród. Podczas najazdu tatarskiego w  1241 r. 
schronili się tam okoliczni mieszkańcy. W XV 

Za najpiękniejszą uchodzi trasa biegnąca bajkowym 
kanionem Hornadu

Słowacki Raj jest parkiem narodowym, 
w  związku z  tym trzeba przestrzegać regula-
minu: nie wolno schodzić ze szlaków, biwako-
wać na dziko i niszczyć przyrody. Poza tym na 
niektórych szlakach trudniejszych technicznie, 
gdzie występują drewniane drabinki, klamry 
na ścianach i  łańcuchy, można poruszać się 
tylko w jednym kierunku zwłaszcza w sezonie, 
gdy trasy wypełnione są turystami i wymijanie 

Drogi często prowadzą nad potokami po drewnianych 
drabinkach i podestach

Ruiny klasztoru kartuzów na polanie Klastorisko

Na szlaku czasem można spotkać żmiję

wieku klasztor zniszczyli husyci, ale zdołano 
go odbudować. Jego specyficzne położenie – 
z  daleka od ludzkich siedzib – powodowało, 
że często padał ofiarą napadów rabunkowych. 
Ostatecznie w 1543 r. zakonnicy przenieśli się 
do Czerwonego Klasztoru, a dotychczasowe ich 
schronienie popadło w ruinę. 

Już przed II wojną światową, doceniając 
potencjał turystyczny tego miejsca, zbudowa-
no na polanie schronisko górskie, które, choć 
spłonęło podczas wojny, odbudowane istnie-
je do dziś. Co prawda na szlaku jest to jedyne 
schronisko, na obrzeżach parku poza dużym 
kempingiem Podlesok są liczne pensjonaty róż-
nej kategorii, a  także bogato oferowane przez 
mieszkańców prywatne kwatery z  cenami na 
każdą kieszeń. Miejscowe sklepy są dobrze 

zaopatrzone, a  w  restauracjach można zjeść 
w przyzwoitej cenie regionalny posiłek.

Trasy turystyczne są bardzo dobrze ozna-
kowane. Najpopularniejszymi węzłami tury-
stycznymi są: Dedinky, Čingov i kemping Pod-
lesok koło Hrabušic. Z  każdego z  tych miejsc 
można odbyć kilka wycieczek i obejść najpięk-
niejsze obszary parku. W Słowackim Raju nie 
chodzi się po górach, lecz po dolinach potoków, 
w kanionach i wąwozach. Najpiękniejsze z nich 

to Sucha Bela, Piecky, Kysele, Velky i Maly So-
kol. Za najpiękniejszą uchodzi trasa biegnąca 
bajkowym kanionem Hornadu. Niebieski szlak 
prowadzi tam po mostkach i podestach zawie-
szonych na pionowych skałach ponad rzeką.

Na południowym krańcu Słowackiego 
Raju leży udostępniona do zwiedzania lodowa 
Jaskinia Dobszyńska, wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego i  Przyrodni-
czego UNESCO. Jest ona unikatem na Słowacji, 
ponieważ jej stalaktyty, kolumny i wodospady 
zrobione są z mieniącego się różnymi barwami 
lodu.

Dlaczego należy pojechać do Słowackiego 
Raju? Ponieważ jest bajecznie piękny, niepo-
dobny do żadnej krainy w Polsce, można tam 
wspaniale, aktywnie wypocząć, a  poza tym 
wyjdzie to taniej, niż gdybyśmy pojechali gdzie 
indziej.

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

W wielu miejscach można zjeść posiłek i napić się piwa

Na trasach z  drabinkami ruch odbywa się w  jednym  
kierunku – w górę, lecz w sezonie może być tłoczno

mailto:wit.foto@wp.pl
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DAMA TRĄBI

Nie zawiodła mnie – jak zwykle – moja ulubiona gwiazda 
na pisowym nieboskłonie, kupa światowej, choć trochę 

niedojedzonej damy, trybunalska Krystyna Pawłowicz. Na 
nią zawsze można liczyć. Wbrew uchwalonemu przez siebie 

podczas posłowania sejmowemu prawu, do sejfu Trybunału Konstytucyjnego 
kazała sobie włożyć spłodzone przez siebie roczne oświadczenie majątkowe. By 
równowaga nie była zwichnięta, ogłosiła przy tym, że nie ma nic do ukrycia. 

Gdy poseł Tomasz Trela oficjalnie wystąpił z  wnioskiem o  odtajnienie 
bezprawnie schowanego oświadczenia, trybunalska dama bluznęła nań tak 
wykwintną, czystorynsztokową polszczyzną, że nie powstydziłby się jej żaden 
szanujący się menel albo inny typ spod ciemnej gwiazdy. Nie każdy posiadł tak 
wysublimowaną sztukę. Byli zatem cham z łobuzem, łach z dziadem kalwaryj-
skim, a nawet piąta ruska kolumna, że o zwykłym lewaku nie wspomnę. Dama 
trąbi o tym nie tylko w Internecie. A dlaczego trąbi? Zbliżone kręgi twierdzą, 
że dlatego, iż nie potrafi grać na fortepianie. Może to i dobrze? Nie wiem tylko, 
jak to jest, skoro bywa dziad kalwaryjski, to jak ma się sprawa z kalwaryjską 
babą? Przecież byli sobie dziad i baba. Pani trybunalska nic o tym nie mówiła 
ani nie pisała. W efekcie myślę, że lepszy kogut na kurze niż dama Pawłowicz 
w trybunale i w ogóle w polityce czy wicepremier Sasin na stanowisku. Chociaż 
u nas to ponoć nawet kury pieją, bo nie mają koguta.

TRIUMFALNIE OGŁOSIŁ ZAMACH
Wreszcie stało się! Po ponad dziesięciu latach wygłupiania się w podko-

misji badającej jakiś wyimaginowany zamach smoleński Antoni Macierewicz 
dał głos i obwieścił światu to, co mógł obwieścić bez żadnego podkomisynego 
mozołu. W dodatku bardzo kosztownego, bo szacowanego na niemal 23 milio-
ny złociszy. Oczywiście, niczego nikt nie badał. Nawet oglądnąć wraku i miej-
sca katastrofy komisji nie chciało się, bo i po co, skoro od początku wiadomo 
było, że doszło do zamachu. Pan Antoni uznał, że takich trzech jak ich dwóch 
to nie ma ani jednego i triumfalnie ogłosił zamach, zaplanowany przez ruskich 
już pół roku wcześniej, podczas technicznego przeglądu rządowego tupolewa 
w Samarze.

Co za brednie! Każdy, kto choć trochę orientuje się w „finezyjnych” zdol-
nościach rosyjskich zamachowców, ma ubaw po pachy, albo jeszcze większy. 
Coś takiego mógł wymyślić ktoś o tak rozległej wiedzy, jak Morze Martwe. Ko-
misarze zamachowi zabawiali się wysadzaniem na poligonie jakiejś kiepskiej 
szopy oraz wybuchowymi parówkami, czym rozbawiali do łez speców od lot-
niczych katastrof. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć mi potrzeby uruchamia-
nia bombowego wybuchu tuż nad ziemią, gdy samolot nieuchronnie zmierzał 
do roztrzaskania się. Powoływane w  raporcie macierewiczowskim instytucje 
naukowe odcięły się zdecydowanie od raportowanych bredni. Zachwyty piała 
jedynie pisowska gadzinówka Sakiewicza, która w euforię wpadła na skutek zlo-
kalizowania czasu zamachu. Piękna lokalizacja, prawda? Aż dziw bierze, że nikt 
nie zapytał o wieloletnie wyniki dochodzenia prokuratury wojskowej w tej spra-
wie. Oni przecież lepiej znają się na śledztwie aniżeli nawiedzony pan Antoni.

Są tacy, którzy twierdzą, że Antoni Macierewicz jest nieuleczalnym pa-
cjentem. Sądzę, że z  równym przekonaniem ze swoją nieocenioną komisją 
byłby w stanie udowodnić, że na Sikorskiego pod Gibraltarem zamachnął się 
sam Winston Churchill, rzucając w samolot granatem zaczepnym. A co! Jestem 
również pewien, że udowodniłby niezbicie przy pomocy parówki i pastorału, 
że papieże zawsze mieszkali w Rzymie i z ojca na syna żyli w celibacie.

To, że Prezes I Ogromny bez skrupułów przyjął zamachową wersję, nie 
dziwię się. Ale o tym później. Tradycyjnie już zaskoczył mnie krakowski abp 
Jędraszewski. Tym razem biegłą znajomością wiary i zawiłości awiacji oraz ki-
netycznych praw fizyki. Rąbnął z ambony cymes tekstem. – Nikt o zdrowym 
rozsądku – pewnie myślał mało skromnie o sobie – nie uwierzy, że brzoza jest 
w stanie oderwać skrzydło wielkiego samolotu. W to nie można uwierzyć. – 
Następnie żarliwie namawiał wiernych do uwierzenia w zmartwychwstanie.

Wspomniany Prezes I  Ogromny i  jego kamaryla z  entuzjazmem przy-
jęli raport Macierewicza, który wcześniej miał być utajniony, na co zdecydo-
wanie zasługiwał, jak pies na budę. Coś było pilnie potrzebne, aby przykryć 
błędy i  niepowodzenia władzy. Dziura budżetowa i  inflacja rosną lawinowo. 
Smoleńsk to idealna przykrywka. Cynizm gasi jakiekolwiek obiekcje. Wojna 
w Ukrainie już spowszedniała, a wizerunek Putina i Rosji legł w gruzach. Za-
tem i zamach staje się bardziej wiarygodny. Dlaczego niby nie dałoby się sko-
rzystać z medialnej okazji?

   Roman MAŁEK 

Ryszard Lechforowicz

Podstawowa praca sportowa Rzeszowskie-
go Towarzystwa Kolarzy i  Motorzystów 

odbywała się na ulicach miasta i  w  okolicach 
Rzeszowa. Nie wyczerpywało to jednak planów 
i programów pracy. Chodzi tu o wyścigi moto-
cyklowe na torze. Aby umożliwić tego typu dzia-

łalność, zarząd RTKM rozpoczął rozmowę z zarządem KS Resovia 
w sprawie wykorzystania bieżni wokół budującego się boiska pił-
karskiego przy ulicy Krakowskiej na tor żużlowy. Ostatecznie do 
takiego porozumienia doszło.

Cała praca przy przybudowie toru wykonana została w czy-
nie społecznym przez członków RTKM i  ich rodziny. Przyjęto 

zasadę, że jeśli 
ktoś nie mógł oso-
biście odpracować 
pr z y p a d a j ą c e g o 
odcinka, wpłacał 
sumę równoważ-
ną na wykonanie 
pracy. Dokumen-
tację uzyskano od 
klubów, które bu-
dowały podobne 

tory, i przystosowano ją do miejscowych warunków. Fundusze na 
budowę uzyskano ze zbiórek członków RTKM i rozpoczęto budo-
wę. Z relacji wynika, że większość członków pracowała w każdej 
wolnej chwili. Członkowie i ich rodziny, młodzież, żołnierze wy-
konywali roboty niefachowe, takie jak kopanie wykopów, rozsy-
pywanie piasku, żużlu i układanie krawężników. Roboty instala-
cyjne, drenarsko-ściekowe zostały wykonane przez specjalistów. 
Transport zabezpieczali bracia Eugeniusz i  Albin Małodobrzy. 
Zwieziono wiele metrów sześciennych żużla ze stacji PKP Rzeszów 
Staroniwa, do której żużel przyjeżdżał z elektrowni województwa 
rzeszowskiego. 

W trakcie budowy toru organizatorzy przedsięwzięcia prze-
żywali trudne chwile. Krótko przed zakończeniem budowy wy-
czerpały się fundusze. Dopiero znaczny wkład finansowy Edwarda 
Gutowskiego i Eugeniusza Małodobrego spowodował, że tor odda-
no do użytku w zaplanowanym terminie. Nie udało się go jednak 

zakończyć całkowicie 
na uroczystość z  oka-
zji jubileuszu 25-lecia 
powstania RTKM. 
Jeszcze w  nocy przed 
rozpoczęciem zawo-
dów kończono ostat-
nie prace, jednakże 
band okalających tor 
nie zdołano zbudo-
wać. Powstały dopiero 
w następnym sezonie.

Tor ten był użytkowany przez Towarzystwo do 1949 roku, po 
czym został przejęty przez KS Resovia, który wydzierżawił go sek-
cji żużlowej Zrzeszenia Sportowego Gwardia, w której większość 
stanowili byli członkowie RTKM.

W  1949 roku nastąpiła reorganizacja sportu polskiego. Po-
wstały zrzeszenia sportowe. Zlikwidowano kluby typowo miesz-
czańskie, takie jak Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, War-
szawskie Towarzystwo Cyklistów i  nasze Rzeszowskie Towarzy-
stwo Kolarzy i Motorzystów.

   Ryszard LECHFOROWICZ

EMOCJE KOLARSKIE  
I MOTOROWE

Powojennej działalność RTKM część kolejna

Polowe biuro prasowe. Wyniki zbiera redaktor 
„Nowin Rzeszowskich” Włodzimierz Wasyłyn

1947 rok. Zawodnicy RTKM w  Jarosławiu. 
Drużynę prowadzi W. Krasiński. Za nim idą 
Kielar, Dyląg i Lubaszewski
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Wyjazd za miasto
Baran (21 III–20 IV)
Nie oczekuj zbyt wiele od rodziny, pokaż, 
co Ty potrafisz.
Byk (21 IV–20 V)
Staraj się nie popełniać tych samych towa-
rzyskich błędów.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Nie jest to czas na kłótnie i rozwody.
Rak (22 VI–22 VII)
Wskazany odpoczynek na działce.
Lew (23 VII–23 VIII)
W leczeniu ważna jest teraz systematycz-
ność.
Panna (24 VIII–22 IX)
Podjęte teraz decyzje okażą się trafne.
Waga (23 IX–23 X)
Wyjazd za miasto dobrze zrobi wszystkim.
Skorpion (24 X–22 XI)
Gwiazdy przepowiadają szczęście w inte-
resach.
Strzelec (23 XI–21 XII) 
Nowe dziecko – to sprawdzian z rodziciel-
stwa.

PRÓŻNIAK
Swoją pracowitość wychwalał,
choć pracą rąk nigdy nie skalał.

CICHE DNI W RAJU
Z Ewą nie gadam – Adam.

BY BYŁ WIERNY
By był wierny jej, jak pies
wciąż na smyczy u niej jest.

Podkomisyjne 
igraszki

MYŚLIWI – TAJNIACY
Żeby uniknąć w lesie huku,
będą myśliwi strzelać z łuku...

KRZYKACZ
Potrafi tylko krzyczeć,
przemawiać do tłumu.
Ma dużo siwych włosów,
a mało rozumu.

Szósty rok już w polskiej scenie
idzie farsa – przedstawienie,
spektakl, do których zaliczam
komisję Macierewicza.
Krok po kroczku, rok po roczku
doczekaliśmy wyroczku.
Usłyszał pobożny tłum,
w samolocie było bum!
A treść jego jest magiczna,
to bomba termobaryczna.
Lata badań tego bronią,
wszem ogłosił Don Antonio.

Koziorożec (22 XII–20 I)
Poznasz kogoś, przy kim mocniej zabije serce.
Wodnik (21 I–19 II)
Nie zadzieraj z teściową ani ze swoim szefem.
Ryby (20 II–20 III)
Nie przesadzaj z wysiłkiem sportowym na 
siłowni.

Lęk jest powszechnie do-
świadczaną emocją, która 

działa niczym system alarmo-
wy w naszym ciele. Zamartwianie się, przysło-
wiowe dzielenie włosa na czworo, zna każdy 
człowiek. Jeśli zdarza się to raz na jakiś czas, 
nie wyrządzi nam większej szkody, a gorzej jest, 
gdy taki stan rozciąga się na tygodnie czy na-
wet na miesiące. Nawracające negatywne myśli 
zwiększają skalę naszego lęku, nie zawsze racjo-
nalnego, i utrudniają codzienne życie. Stany lę-
kowe nie tylko niszczą funkcje naszego organi-
zmu, ale podważają w naszym mniemaniu wła-
sne umiejętności i  utwierdzają nas stopniowo, 
że nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, tracimy 
zaufanie w swoje możliwości co do rozwiązania 
zaistniałego problemu, nawet gdyby on mógł 
powstać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Mu-
simy zdać sobie sprawę, że wiele rzeczy, o któ-
re tak bardzo się martwimy, nie wydarzy się, 

a jeśli już zaistnieją, to nie w takiej skali, która 
na dzień dzisiejszy nas przytłacza myślami. Są 
pewne proponowane strategie postępowania 
z natrętnymi myślami. I takie podpowiedzi daje 
w swojej najnowszej książce Ponad lękiem Ste-
fan George Hofmann, znany psycholog klinicz-
ny, profesor Boston University. Już na wstępie 
nie obiecuje cudu, ale wskazuje drogę do popra-
wy swego samopoczucia i poleca nazwać swoje 
strachy, to wszystko, czego w  danej chwili się 
boimy. Jeśli jest to lęk związany np. z naszą pol-
ską sytuacją geopolityczną, to idąc za wskazów-
kami wspomnianego profesora, należy odpo-
wiedzieć sobie na pytania: Co może zmniejszyć 
mój lęk? Jakie mam zaplecze bezpieczeństwa 
dla siebie i  najbliższych? Co osiągnę, trwając 
w stanie lęku? Najważniejsze, aby przytłaczają-
ce nas czarne myśli nie wzięły nad nami kon-
troli, abyśmy umieli zastopować je i przestawić 
swój tok myślowy na inny tor.

Ciasto: 2 jajka • 1 szklanka cu-
kru • 2 łyżki dowolnego dżemu 

• 1 szklanka mleka • ½ szklanki oleju słonecz-
nikowego • 1 płaska łyżka sody oczyszczonej  
• 2 szklanki mąki • 3 łyżki kakao.
Jajka utrzeć z  cukrem, po czym dodać dżem 
i mleko. Mąkę przesiać z sodą oczyszczoną, po-
łączyć z masą i nadal ucierając, dodać kakao oraz 
olej. Ciasto przełożyć do formy (22 x 33 cm) i piec 
w temperaturze 180°C ok. 30 min. Zimne ciasto 
przekroić na 2 blaty.
Mus jabłkowy: 6–8 kwaskowatych jabłek • sok 

z jednej cytryny • galaretka cytrynowa • cukier 
wg uznania.
Jabłka obrać, pokroić, włożyć do rondla, zalać 
sokiem z cytryny i ½ szklanki wody. Dusić, aż 
jabłka się rozpadną. Wówczas przyprawić do 
smaku cukrem, gotując, aż cukier się rozpuści. 
Zestawić z ognia, wsypać galaretkę cytrynową 
i całość zmiksować na mus. Ostudzić.
Ułożenie: blat ciasta • (można delikatnie na-
ponczować ostudzoną słodką wodą z cytryną) 
• tężejący mus • blat ciasta. Udekorować polewą 
czekoladową.

POKRĘTNA DEFINICJA
Rozumnego już nie dziwi
ciągła komedia francuska,
wszystko, co złe w Polsce,
to jest wina... Tuska.

NA PEWNEGO POLITYKA
Chciałby dożywotnio 
być chrześcijan przedmurzem,
a jest jedynie wierutnym kłamcą
i najzwyklejszym... tchórzem.

Pewnemu chłopcu z Lubeki
odpadły nowiutkie fleki.
Nie zmartwił się, o nie,
tylko roześmiał się:
Wolę bose dyskoteki.
 ***
Piękna turystka z Hawany
obuła dziurawe glany,
zatańczyła twista,
solo oczywista.
I rzekła: już czas na zmiany.

Rozkrok jako postawa życiowa.
 ***
Jeśli nie wiesz dokąd iść, 
zostań ze sobą.

  ***
Zważmy co ważne, miarę zostawmy krawcom.
  ***
Rekord padł na linii mety i już się nie podniósł.

Prezes już mu rękę ściska,
to wiadomość oczywista,
rzekł Mateusz, że oliwa 
gdy prawdziwa, to wypływa.
Ja uczonym tym w podzięce
dam miliony, albo więcej,
dziś jesteśmy po kłopocie
za tę dziurę w samolocie.
I ponadto wszyscy wiecie,
groźby gróźb są wciąż na świecie,
delikatnie przypominam
ręka była w tym Putina.
A tymczasem, panie bracie,
dokumenty faktów w VAT-cie
wykazują coś innego
niż film tego uczonego,
który swych wyliczeń bieg
gdzieś zapodział, no i zbiegł.
Pan Bóg z góry na to patrzy,
pamięć trzeba czcić inaczej,
to czas żalu i zadumy.
Precz – fałszywy głos z trybuny.
PS
Drogi Don Antonio,
gdy miliony nasze trwonisz,
niedorzecznych tez wciąż bronisz,
zamachami naród męczysz, 
z piasku bicza nie ukręcisz.
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