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W numeRZe:
MOJE REFLEKSJE

 Jerzy Maślanka

A jednAk
Z pochyloną głową powoli
idzie Prezes z wyborczej niedoli.
Znowu jakoś nie bardzo mu wyszło,
coś nie lubią chłopaka nad Wisłą.

Gratulacje, ukłony miał zbierać,
atmosfera też była dość szczera,
już go mieli podnosić na rękach,
a obstawę miał w młodych panienkach.

Wciąż po głowie krążyła myśl płocha:
Przecież naród na pewno mnie kocha,
a Antoni powinien ustalić,
że musieli coś poszachraić.

A zwierzała się jego sąsiadka:
W tych wyborach mu pójdzie jak z płatka
a tymczasem jest znowu w kłopotach
przez Donalda i Palikota.

Jarek:
Dalej Polsce jak dotąd chcę służyć,
elektorat spróbuję odkurzyć,
nienawiści palące się znicze
szybko zgaszę z Macierewiczem.

Może udać troszeczkę pokory
i pójść w jakieś ambasadory?
Podnieść swego image zaliczkę,
wziąć za żonę hrabiankę, księżniczkę…

PS
Ciągle będąc i w chwale, i glorii
umieszczony na kartach historii,
przeczytacie com zrobił dla Polski,
Ja, JAROSŁAW vel KONIECPOLSKI.

Zadanie jest 
współfinansowane ze 
środków województwa 
podkarpackiego.

Płyta pt. Maszerują strzelcy, maszerują… 
nagrana została przez solistów i  grupę 

artystyczną Centrum Sztuki Wokalnej w  Rze-
szowie, oraz solistów Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w  Nowej Sarzynie z  towarzyszeniem zespołu 
Manitou. To bardzo ciekawa forma patriotyczno 
-artystycznego zaakcentowania kolejnej rocznicy 
Święta Niepodległości, a  zarazem przypadające-
go w  tym roku 100-lecia Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”. Są tam najpiękniejsze pieśni legionowe 
i żołnierskie, o ciekawych aranżacjach wokalnych 
i  instrumentalnych. W  listopadowym wydaniu 
płytę tę otrzymają czytelnicy miesięcznika „Nasz 
Dom Rzeszów”, bo jesteśmy jednym z  patronów 
medialnych tej inicjatywy Anny Czenczek, dyrek-
tora Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie i Car-
pathia Festival. – Utwory na tej płycie będą miały 
charakter promujący region, a  także kształtujące 
postawę patriotyczną, obywatelską, prospołecz-
ną – podkreśla Anna Czenczek. – Celem wydania 
płyty jest bowiem upowszechnienie wiedzy na 

Nasz patronat

MASZERUJĄ STRZELCY
Najpiękniejsze pieśni legionowe i żołnierskie 

temat polskich pieśni patriotycznych i  historycz-
nych oraz przedstawienie ich w  nowych aranża-
cjach, atrakcyjnych nie tylko dla młodego człowie-
ka. Wykonawcami utworów są  dzieci i  młodzież 
z Podkarpacia, laureaci festiwali w kraju i za grani-
cą oraz programów telewizyjnych. 

Pomysł, opieka artystyczna i  przygotowanie 
wokalne, a  także aranżacje wokalne są autor-
stwa Anny Czenczek, natomiast aranża-
cje instrumentalne opracował Andrzej 
Paśkiewicz. Zespół Manitou wystąpił 
w  składzie: Andrzej Paśkiewicz 
(leader, gitara), jacek Chro-
bak (akordeon, instrumenty 
klawiszowe), Witold Solar-
ski (bas), jacek Augustyn 
Pacześniak (perkusja). 
Wykonawcy: Aleksandra 
Baj, Mateusz Buż, kinga 
Cieśla,katarzyna dudzik, 
kamil Frączek, Michał 

4   POKOLENIE KOPIUJ-WKLEJ 
Dorota Dominik

4  KORUPCJOGENNY SEJM? 
Bogusław Kobisz

5  PASJONAT CIEKAWY ŚWIATA 
Andrzej Piątek

5  BYŁ IKONĄ JUNAKA 
Bartosz Cyganik

6  MEDALOWY ZESPÓŁ 
Edward Pukło

7  NASZ REWELACYJNY TYGRYS 
Piotr Biernacki

7  JUBILEUSZOWE SPOTKANIE  
Roman Małek 

8  STRAŻNICY TRADYCJI 
Zdzisława Sanetra

8  W SYMBIOZIE Z NAUKĄ 
Andrzej Piątek

9  BAŚNIE Z WOLNEGO ŚWIATA 
Magdalena Rabizo-Birek

10  RZESZOWSKIE KLIMATY 
Jerzy Dynia

11  ARTYSTA TRZECH KONTYNENTÓW 
Władysław Serwatowski

11  RZECZ O NASTROJU 
Roman Małek

12  Z KRAINY POZORU W ZŁOTĄ JESIEŃ 
Jan Tulik

12  NIEPEWNOŚĆ I TAJEMNICZOŚĆ 
Bogdan Biskup

  WERS – magazyn literacki
  Maja Alicja Bojda  Janusz Koryl  

Małgorzata Żurecka  Andrzej Sondej  
Zdzisław Stokłosa 

13  SERCA W PŁOMIENIACH 
Rozmowa z Janem Krzysztofem Broją

13  MAGOWIE TEATRU 
Ryszard Zatorski

15  BAJKOMILEM PO PODKARPACIU 
Rozmowa z Jackiem Malinowskim

15  MISTYCZNY KLIMAT SKUPIENIA 
Andrzej Piątek

16  ROMANTYCZNY EKSPRESJONISTA 
Piotr Rędziniak

17  HALKA 
Andrzej Szypuła

17  HAMLET PÓŹNIEJ 
Ryszard Zatorski

18  WIROWANIE NA PLANIE 
Roman Małek

18  ODPRYSKI 
Zbigniew Grzyś

19  SENATORSKA LOŻA 
Jerzy Maślanka

19  JESIENNE ZMIENNOŚCI 
Nina Estera 

19  FRASZKI I LIMERYKI 
Adam Decowski

19  LIMERYKI 
Bogdan Loebl

21  POLIMARKY WOKÓŁ NAS 
Krzysztof Pasoń



3

Październik 2011

Gratkowski, Agnieszka Grębosz, diana józefo, 
Monika krawiec, Sylwia kwarta, Mariola Leń, 
klaudia Majdosz, Anna Mik, justyna nowak, 
dominika Para, klaudia Patalska, Milena Pelc, 
Paulina Pieniążek, Teresa Potańska, Beata Rzeź-
nik, justyna Skiba, Ilona Smalarz, Monika Szpu-
nar, klaudia Szydełko, kamil Trojnar, Agniesz-
ka Tylutki, Anna Wiącek, justyna Wołowiec, 
Marcelina Zajchowska, joanna Zarembska. Płytę 
nagrano w  Studiu Nagrań Polskiego Radia  Rze-
szów, a  jej wydawcą jest Anna Czenczek. Inicja-
torzy przedsięwzięcia: Anna Czenczek, dyrektor 
CSW oraz Marek Strączek, dowódca południowo
-wschodniego okręgu ZS „Strzelec ” OSW.

   Ryszard ZATORSKI Słoneczne popołudnie przywiodło do Klubu 
ZODIAK w Rzeszowie w dniu 28 września 

br. młodzież zrzeszoną w  Klubie Młodych Twór-
ców działającym przy stowarzyszeniu Nasz Dom 
Rzeszów. Tym razem było to niecodzienne spotka-
nie z wybitną postacią środowiska rzeszowskiego, 
Stachem Ożogiem. 

Przypomnę, że Stach jest wykładowcą w  In-
stytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Rze-
szowskim, a  także laureatem ogólnopolskich 
konkursów teatralnych i  recytatorskich. Za swo-

ją działalność otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, 
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, 
Medal Franciszka Kotuli, odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury, nagrodę Zarządu Województwa 
Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie upowszechniania kultury i wiele, wiele in-
nych nagród i wyróżnień.

Stach w Klubie Zodiak dokonał kilku odsłon 
warsztatu teatralnego i recytatorskiego, przybliża-
jąc zgromadzonym słowo poetyckie Juliana Przy-
bosia, Marii Konopnickiej, Mirona Białoszew-
skiego, Sergiusza Jesienina oraz parodie Jerzego 
Dębskiego.

Muszę zaznaczyć, że poczynione przez niego 
warsztaty teatralne pokazały młodym twórcom 
możliwości interpretacji tekstów, chodzi tu głów-
nie o sposób operowania głosem, gestem oraz, jak 
mniemam, przybliżyły wszystkim stawiającym 
pierwsze kroki na scenie fakt, że tekst nie wy-
starczy jedynie przeczytać, lecz najpierw należy 
odkryć jego głębię. Jak sam Stach mówi: Słowo 
musi się w nas najpierw urodzić. Mam nadzieję, że  
Stacha Ożoga jeszcze nieraz będziemy mogli po-
dziwiać w  spektaklach jednego aktora i  etiudach 
recytatorskich.

   Dorota KWOKA

W TEATRZE 
JEDNEGO 
AKTORA

Stach Ożóg z młodzieżą 
twórczą

Młodzież uczestnicząca w warsztatach 
teatralnych w Zodiaku, które prowadził Stach 
Ożóg (w środku)
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Edward Słupek

Ludzie od zarania dzie-
jów organizowali się, 

by razem pracować, wzajem-
nie pomagać sobie, wspólnie 
ponosić ryzyko działalności. 
Jedną z form takich postaw są 
idee spółdzielczości, wyrażane 

w solidaryzmie społecznym i przez społeczeństwo 
obywatelskie. Podczas gdy wielu w Polsce podwa-
ża racje bytu spółdzielni w gospodarce – w kra-
jach zachodnich mówi się o jej rozkwicie. Włosi 
wpisali nawet do konstytucji zasadę wspierania tej 
formy gospodarowania. 

W dobie kryzysu światowego tylko spół-
dzielczy sposób gospodarowania opiera się jego 
przykrym skutkom. Po prostu spółkowe sposoby 
gospodarowania wchodzą w agresywne instru-
menty finansowe nastawione na ryzyko, co jest 
obce spółdzielczej formie. Czyli obecny kryzys 
jest kryzysem gospodarki spółkowej – agresyw-
nej i spekulującej. Specyfika spółdzielni nakazuje 
zachowanie jej odrębności prawno-ekonomicznej. 
Jest i powinna ona zostać trwałym elementem go-
spodarki rynkowej. To nie tylko biznes i konku-

rencja, ale także sposób na więzi społeczne, czyli 
sposób na budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

To tylko zarys spółdzielczego credo przypo-
minany w chwilę po ogłoszeniu wyników wybo-
rów do parlamentu. jako czynny uczestnik wy-
borów (kandydat spółdzielczości na liście PSL) 
wyrażam na gorąco obawę, gdyż nikt mi znany 
nie prezentuje w parlamencie spółdzielczych ra-
cji. Może jestem w błędzie, ale nikt takich racji 
nie ujawnił. Głosiłem je bezwzględnie podczas 
kampanii wyborczej, ale jej negatywny wynik dla 
mnie każe mi myśleć, że może jedynie zasiałem ni-
kłe kiełki niepokoju o nasze spółdzielcze sprawy, 
opatrując kampanię hasłem: JEST SPRAWA. Tłu-
maczę sobie, że milczenie i brak w społeczeństwie 
dyskusji na temat spółdzielczości jest zawiesze-
niem w czasie problemu spółdzielczego. Przecież 
milczenie też jest głosem w sprawie. Napraszając 
się społeczeństwu ze spółdzielczą sprawą, po licz-
nych spotkaniach wiem, że istnieje potrzeba utrzy-
mania nowoczesnej polskiej spółdzielczości z ma-
jątkiem zgromadzonym przez 150 lat. 

nie wierzę w deprecjację spółdzielczości i 
aktywności społecznej jako dorobku całych po-
koleń. eliminowanie spółdzielczości z gospo-
darki rynkowej doprowadzi do skrajnego indy-

widualizmu i egoizmu gospodarczego. Przeczy 
to zasadom społecznej nauki Kościoła oraz obniża 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji społecznej. 
Wierzę także, że kolebka ruchu ludowego, jakim 
jest Podkarpacie, nie zapomni o rozwoju ruchu 
ludowego i jego odnowie, gdyż ruch ludowy jako 
jedyny w swoich zasadach już od przedwojnia 
przypominał i propagował spółdzielczy sposób 
gospodarowania. 

dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie 
głos w wyborach parlamentarnych oraz pomo-
gli w prowadzeniu kampanii wyborczej. Nie-
odmiennie wierzę, że sprawa spółdzielcza, którą 
podczas kampanii lansowałem, znajdzie swoje 
godne miejsce w naszym życiu społecznym.

 Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie

WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZE
Sposób na budowę społeczeństwa obywatelskiego
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Dorota Dominik

Wybory mamy już 
(na szczęście) za 

sobą, zatem jak co roku w paź-
dzierniku wszyscy pochylą się 
nad stanem polskiej edukacji. 
Mało kto w  tej kwestii pozo-
staje obojętny i  obiektywny, 
bowiem każdy ma, miał lub 

będzie miał do czynienia z  systemem oświaty. 
Wiele już powiedziano i napisano na temat wcze-
śniejszego obowiązku szkolnego dla dzieci, wciąż 
płynie morze atramentu na temat rzekomej za-
paści wychowawczej, sami nauczyciele nieustan-
nie poddawani są surowemu osądowi społeczne-
mu, najczęściej zresztą krzywdzącemu. To także 
swoisty paradoks, że niesamowity rozwój nauki 
i  nowoczesnych technologii wyzwala w  ludziach 
nieprzebrane pokłady barbarzyństwa w  postaci 
anonimowego – a  jakże – strumienia interneto-
wych inwektyw, bo w Internecie mało kto bierze 
odpowiedzialność za słowo. 

Chcąc włączyć się – z  racji bardzo bliskich 
związków z  szeroko rozumianym szkolnictwem 

Wiedza - to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje. 
W. Grzeszczyk, Parada paradoksów

POKOLENIE KOPIUJ-WKLEJ
Testy rozleniwiają i ograniczają

– należy słów parę poświęcić zjawisku, które od-
zwierciedla nie tylko komercjalizację oświaty 
(kierunki „pod ucznia”) czy brutalizację reguł 
(zaostrzenie relacji nauczyciel – uczeń – rodzic), 
lecz przede wszystkim obniżeniem jakości kształ-
cenia i poziomu wiedzy, jaką młody człowiek wy-
nosi z placówki oświatowej. Weźmy wszechobecne 
testy. W  Polsce testy stały się fetyszem, któremu 
w wielu środowiskach oddawana jest cześć godna 
bożkom i wyroczniom. Entuzjaści testowego mie-
rzenia poziomu wiedzy dzieci używają najczęściej 
jako głównego argumentu wyników Programu 
Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 
PISA(Programme for International Student Asses-
sment). Jego celem jest uzyskanie porównywal-
nych danych o  umiejętnościach uczniów, którzy 
ukończyli 15. rok życia w  celu poprawy jakości 
nauczania i  organizacji systemów edukacyjnych. 
No więc polscy uczniowie idą jak burza, uzyskując 
coraz wyższe miejsca w rankingu krajów ODCE. 
Jednak tylko na pozór jest to powód do radości. 
Nie od dziś wiadomo, że z pomocą testów nie da 
się sprawdzić, co uczeń osiągnął i co faktycznie ma 
w głowie. Dzieje się tak dlatego, że stosunkowo ła-
two jest przygotować człowieka, jak „małpę w cyr-

ku” do wypełniania kwestionariuszy „pod klucz”, 
a na tym opiera się obecnie system przygotowania 
dziecka do następnego etapu edukacji. Dowód? 
Kto pamięta, jak idiotyczne testy rozwiązywaliśmy 
w czasie teoretycznego egzaminu na prawo jazdy? 
Choć podobno to (egzamin na prawo jazdy) ma się 
zmienić. Powszechne kiedyś dobre oceny polskich 
fachowców pracujących za granicą były spowodo-
wane przede wszystkim słabym wówczas „utesto-
wieniem” polskiego szkolnictwa. Właśnie to, co 
wydawało się archaiczne, stanowiło naszą przewa-
gę. Obecnie w kwestii testów baaardzo zbliżyliśmy 
się do Europy, ale coraz częściej można spotkać 
fryzjerkę, która nie potrafi dobrze ostrzyc włosów, 
ponieważ jej egzamin praktyczny (sic !) nie polegał 
na rzeczywistej pracy fryzjerskiej a na …napisaniu 
„projektu” dotyczącego procedury strzyżenia. 

Samodzielne, refleksyjne pogłębianie wiedzy 
jest trudną sztuką, której człowiek uczy się całe 
życie. Testy rozleniwiają i ograniczają, zwalniając 
ucznia czy studenta z myślenia i samorozwoju. Sa-
modzielność myślenia staje się niepożądana, wręcz 
niebezpieczna, może bowiem negatywnie wpłynąć 
na wynik egzaminu. O ile kiedyś pisaliśmy prace 
magisterskie w pocie czoła, zarywając noce i rezy-
gnując z  rozrywek, bo wstydem byłoby „ściągać”, 
o tyle teraz metoda kopiuj-wklej czy wręcz kupo-
wanie gotowych „produktów” stało się normą. Sa-
tysfakcja z  samodzielnej pracy okazała się frajer-
stwem i nieudacznictwem. Jak wobec powyższego 
przyjąć słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
z traktatu O szkole : „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie”?

  Dorota DOMINIK

Bogusław Kobisz

Korupcja to w potocz-
nym języku polskim 

łapówka. Łapówka to wręcza-
nie komuś korzyści majątko-
wych lub osobistych w zamian 
za coś. To „coś”, to jakieś 
działanie lub zaniechanie, 
najczęściej załatwienie czegoś. 

Łapówka towarzyszy nam w zasadzie od urodzenia 
przez całe życie a często i po śmierci, ale wtedy nie 
bierzemy i nie dajemy, a jedynie „przekręcamy się 
w trumnie na bok”. Płaci się – i mam nadzieję, że 
są to coraz rzadsze przypadki – w okolicznościach, 
które podzieliłem według ich rangi na trzy grupy. 

Pierwsza grupa to sprawy codziennego życia; 
lekarzowi i  pielęgniarce na porodówce, komuś za 
załatwienie dobrego żłobka, przedszkola, w  mię-
dzyczasie w  różnego rodzaju placówkach bezpłat-
nej służby zdrowia, za dobrą szkołę a później oce-
ny, maturę, egzaminy, miejsce na studiach, prawo 
jazdy, pracę, zwolnienie lekarskie, pozwolenie na 
budowę, za niewręczenie mandatu drogowego, 
w zakładzie karnym, za rentę, miejsce w domu po-
mocy społecznej, na cmentarzu, później za procesy 
o spadek. 

Drugą grupę stanowią takie okoliczności, jak 
różnego rodzaju decyzje organów państwowych 
i  samorządowych, zezwolenia, pozwolenia, kon-
cesje, przetargi, wyniki rozgrywek sportowych, 
inspekcje i kontrole. 

No i trzecia grupa okoliczności to procesy two-
rzenia prawa; podam dla przykładu kilka haseł: gry 
hazardowe, „...i czasopisma”, afery takie jak spiry-

KORUPCJOGENNY SEJM?
Powiedzenie, że „tylko ryba nie bierze”, nie chce odejść 

w niepamięć

tusowa, paliwowa, węglowa, zwrot mienia kościel-
nego itp. 

Wszystkie bez wyjątku organy demokratycz-
nego państwa powinny walczyć z korupcją, karać 
wszelkie jej przejawy i organizować życie obywateli 
oraz funkcjonowanie swoich organów, urzędów 
i instytucji w taki sposób, aby eliminować sytuacje 
sprzyjające korupcji. Źródłem korupcji jest nie-
dostępność pewnych dóbr, chęć zdobycia pewnej 
pozycji, uprawnień do których dostęp jest ogra-
niczony, niejasne regulacje prawne dopuszczające 
uznaniowość urzędników, funkcjonariuszy itd. 
Wiadomo, że nigdy wszyscy nie będą bogaci, mą-
drzy, zdrowi, piękni, szczęśliwi, uczciwi, dobrzy, 
sprawiedliwi – co nie znaczy że mamy przestać do 
tego dążyć. 

Co takiego chciał nam zafundować Sejm jesz-
cze na koniec swojej kadencji? Otóż ustawę, która 
ma przegonić handlarzy z ulic miast. Mają zniknąć 
pseudostragany, stoły, uliczne szmateksy i  spo-
żywcze sklepiki. Posłowie, komentując projekt tej 
ustawy, podkreślali, że będzie można bezkarnie 
sprzedawać grzyby, jagody, rękodzieło, warzy-
wa, ale ma to według nich być handel okazjonal-
ny, sporadyczny. Czy to nie głupota? Kto ma niby 
decydować o  tym, czy ta pani to sprzedaje spora-
dycznie, a tamta częściej oraz o tym, czy grzyby są 
z tego roku, czy też ususzone z poprzedniego, czy 
jagody muszą być świeże, czy mogą być mrożonki? 
Tak nie można tworzyć regulacji prawnych, bo ist-
nieje zagrożenie, że znajoma strażnika miejskiego 
czy policjanta, będzie bezkarnie handlować, a  jej 
konkurentka zostanie przegnana (chyba, że się wy-
kupi). Jeżeli tak ma wyglądać ta ustawa, to będzie 
ona akademickim przykładem na to, jak prawa nie 

powinno się tworzyć. Sejm nie powinien uchwalać 
przepisów, które w praktyce mogą tworzyć sytuacje 
korupcjogenne bo wówczas jego działanie nazwać 
można korupcjogennym. Powinno się ustalać miej-
sca, gdzie można handlować, a pozostałe objąć bez-
względnym zakazem handlu a nie „wedle uznania”. 

Przypomina mi się sytuacja, z jaką zetknąłem 
się w okresie Związku Radzieckiego na wycieczce 
we Lwowie. Tych, którzy nie pamiętają tych czasów 
lub nie wiedzą, informuję, iż na wycieczki w tam-
tym kierunku jeździło się po to, by zarobić (przy-
najmniej na zwrot kosztów takiej wyprawy). Wy-
starczyło zabrać kilka szminek, lakier do paznokci, 
zegarki z melodyjkami, kasety wideo, dżinsy i po 
ich sprzedaży w hotelu lub na ulicy kupić złote pier-
ścionki lub dolary, które gwarantowały w  Polsce 
zarobek. Na tej wycieczce był znajomy Janek (mi-
licjant w cywilu) i tak jak przeważająca większość 
wycieczkowiczów usiłował przy miejskim bazarze 
coś sprzedać. Nagle podszedł do niego miejscowy 
milicjant i zagroził, że towar mu zarekwiruje i uka-
rze go mandatem. Oczywiście nie chodziło mu 
o karanie, a jedynie o łapówkę. W trakcie rozmowy 
dogadali się, że sprzedający jest polskim milicjan-
tem, wówczas tamten zaproponował: Jan, dawaj 
50 rubli i paczkę papierosów i możesz handlować 
spokojnie, a że pracujemy w jednym fachu, to ja tu 
będę krążył i chronił ciebie, a dodatkowo pogonię 
konkurencję.

Kodeks karny w  artykule 228 mówi, że ten 
kto w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej 
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. Takiej samej karze podlega 
ten, kto takiej korzyści udziela lub obiecuje udzielić 
zgodnie z  artykułem 229 tego kodeksu. Jest jesz-
cze gros przepisów (artykuły 222 – 231, 296, 296a), 
które karzą za przejawy działań korupcyjnych, tak 
biorących jak i dających. Mimo to powiedzenie, że 
„tylko ryba nie bierze” jakoś nie chce odejść w nie-
pamięć. I  nie odejdzie tak długo, jak długo Sejm 
uchwalał będzie przepisy sprzyjające korupcji.

   Bogusław KOBISZ
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29 września w  filharmonii na nadzwy-
czajnej sesji Rada Miasta Rzeszowa 

nadała tytuł honorowego obywatela Piotrowi 
Chmielińskiemu, pochodzącemu z  podrzeszow-
skiej Słociny, a dziś osiedla Rzeszowa – podróżni-
kowi, który przepłynął kajakiem całą Amazonkę, 
od jej źródeł po ujście i odkrył Kanion Colca. Zda-
rzenia te mające ogromny wkład w kształtowanie 
obrazu współczesnego świata, wpisano do Księgi 
Rekordów Guinnessa. 

– Wydaje się że, epoka Cooka i  Stanleya bez-
powrotnie minęła, że na świecie nie ma już miejsc, 
które miałyby dziewiczy charakter. Że tak nie jest, 
dowodzą dokonania i  ciekawość świata Piotra 
Chmielińskiego, tak bardzo warte naśladowania 
zwłaszcza przez ludzi młodych – mówił wybitny 
uczony i  podróżnik prof. Ryszard Tadeusiewicz, 

PASJONAT CIEKAWY ŚWIATA 
Piotr Chmieliński - Honorowy Obywatel Rzeszowa

były rektor krakowskiej AGH. 
Swoje dokonania, rozsławiające 

również Rzeszów, mieszkający stale 
pod Waszyngtonem Piotr Chmieliński 
przedstawił na sesji, prezentując zdję-
cia z wypraw po rzekach obu Ameryk. 
Podkreślając swoją więź z  Rzeszowem 
i  rodziną, która – jak stwierdził – jest 
największą wartością jego życia. 

Z  ciekawością wysłuchano zareje-
strowanego kamerą wystąpienia znane-
go podróżnika i dziennikarza Ryszarda 
Badowskiego, autora wielu książek 
i  telewizyjnego „Klubu sześciu konty-
nentów”, któremu podeszły wiek i stan 
zdrowia nie pozwoliły przybyć osobi-
ście. Ponadto spotkaniu towarzyszyła 

w  kuluarach interesująca 
wystawa fotograficzna Zbi-
gniewa Bzdaka, podróż-
nika, fotoreportera, cenionego za swe 
prace nie tylko w USA. 

Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele świata nauki i kultury, przed-
siębiorcy, radni, parlamentarzyści. 
Również Chris Ausdenmore – konsul 
USA w  Krakowie, Monika Rogoziń-
ska, prezes polskiego oddziału Explo-
res Club oraz wielu znanych podróż-
ników, których wystąpienia dodat-
kowo przybliżały osobę i  dokonania 
Piotra Chmielińskiego. 

Andrzej dec, przewodniczący 
Rady m. Rzeszowa i  prezydent Tade-

usz Ferenc wręczyli mu insygnia przynależne ho-
norowemu obywatelowi. Piotr Chmieliński został 
49. Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa. 
Dołączając do grona zasłużonych osób, które na 
przestrzeni 162-letniej tradycji ich upamiętniania 
pozostawiły w  historii miasta swój trwały ślad. 
Jak m.in. jan Paweł II, były prezydent na uchodź-
stwie, Ryszard kaczorowski, bohaterski dowódca 
z  okresu II wojny światowej, gen. Stanisław Ma-
czek, wybitny twórca i  reformator teatru, józef 
Szajna, kompozytor, zdobywca Oskara, Wojciech 
kilar i światowej sławy pianista, odtwórca Chopi-
na, Adam Harasiewicz.

   Andrzej PIĄTEK

Pośrodku Piotr Chmieliński i jego żona Joanna oraz prof. Ryszard 
Tadeusiewicz z żoną Małogorztą. 
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Piotr Chmieliński dziękuje za uhonorowanie w Rzeszowie.

Bartosz Cyganik 

21 sierpnia br. zmarł 
Zbigniew Baran, 

jeden z  tych zawodników, 
którzy wystąpili w pierwszym 
meczu drużyny piłkarskiej 
LKS Junak Słocina w  1948 
roku. Miałem okazję spotkać 

się z nim kilkakrotnie. Wspominał, że nie było ła-
two w tych początkach klubu, nie każdy z piłkarzy 
miał obuwie, a stroje sami sobie prali. Ale wszyscy 
mieli dużo zapału i byli zgranym zespołem. Inni lu-
dzie też pomagali drużynie. Pan Zbigniew z przy-
jemnością uczestniczył w uroczystościach 60-lecia 
klubu, jak i innych, które dotyczyły KS Junak. 

Kibice pamiętają, że dzięki swojej szybkości 
pan Zbigniew jako piłkarz grał w  zazwyczaj na 
lewej flance. Podczas niedzielnych meczów na bo-
isku w parku w Słocinie miał dodatkowe wsparcie 
ze strony swojej żony Danuty i  córeczki Elżbiety. 
Pani Danuta wspomina, że chodziły na te mecze 
regularnie. Bywało, że po meczach odbywały się 
zabawy i  wszyscy miło spędzali czas. Była duża 
życzliwość wśród ludzi. 

Małżeństwo państwa Baranów obchodzi-
ło w  tym roku 63. rocznicę ślubu. Pan Zbigniew 
nieprzerwanie przez 45 lat pracował w Zakładach 
Mięsnych w Rzeszowie, gdzie przez dwie kadencje 

BYŁ IKONĄ JUNAKA
Piłkarz, działacz, towarzyski i przyjazny

był prezesem związkowej rady zakładowej. Warto 
dodać, że otrzymał kilka różnych odznaczeń, m.in. 
jako wzorowy pracownik. Cieszył się bardzo dobrą 
opinią wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. Za-
wsze bardzo życzliwy i przyjazny. Był również jed-
nym z budowniczych kościoła pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła. – Jako kierowca ciężarówki 
mąż często przebywał poza domem. Pomimo to 
zawsze znajdował czas dla rodziny i piłki nożnej, 
która była jego pasją – wspomina pani Danuta Ba-
ran. Dochowali się i wykształcili troje dzieci, mają 
5 wnuków i 2 prawnuków.

Na jednym z naszych ostatnich spotkań, w ub. 
roku na Orliku w Słocinie, podczas międzynaro-
dowego turnieju piłki nożnej juniorów o  puchar 
Solidarności i  KS Junak Słocina-Rzeszów pan 
Zbigniew wręczał zawodnikom upominki i prze-
mawiał. Był w dobrej formie. W trakcie tego tur-
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Zbigniew Baran

nieju odbyło się też spotkanie „wszystkich trzech” 
– tych którzy grali w pierwszym meczu. Zapamię-
tałem go jako człowieka niezwykle przyjaznego 
i otwartego na różne sprawy. Mimo różnicy wieku 
potrafiliśmy znaleźć wspólny język. Na pewno taki 
zostanie w naszej pamięci. 

   Bartosz CYGANIK 

DLA ADRIANA BEŚCIAKA 
Turniej charytatywny i zbiórka pieniędzy

24 września na boisku Orlik na  osiedlu 
Słocina odbył się turniej charyta-

tywny piłki nożnej (zawodników z rocznika 2004 
i  młodszych) dla Adriana Beściaka, który uległ 

poważnemu wypadkowi drogowemu w  czerwcu 
tego roku. Organizatorem turnieju – w  którym 
uczestniczyły drużyny z  Krakowa, Krosna, Jasła 
i Rzeszowa – był KS Junak Słocina-Rzeszów. Wy- 
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chgrała drużyna Akademii 21 Kraków im. Henry-
ka Reymana, która w  finale po rzutach pokonała 
zespół Beniaminka Krosno. Dzięki sponsorom 
(Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszowski Dom Kul-
tury, Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie, Gim-
nazjum nr 12 w Rzeszowie, Koło Przyjaciół Ziemi 
Słocińskiej, Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów, 
Resgraph, Profi-Sport, Spidruk, Król&Knapik, 
Express Bank, Szik, PBS Bank, Polpharma, De-
likatesy Centrum, Bank Żywności w  Rzeszowie 
oraz osoby prywatne) każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar, a każdy z zawodników upo-
minek. Również Adrian, który był obecny pod-
czas turnieju, otrzymał dwa pamiątkowe puchary 
z  życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia: od 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz od 
organizatorów turnieju. A panie z koła Przyjaciół 
Ziemi Słocińskiej serwowały przepyszne pierogi, 
przygotowane własnoręcznie 

Organizatorzy dziękują drużynom, które 
uczestniczyły w  turnieju, sponsorom, zespołom 
RDK Rzeszów( Bollywood, Puenta A, Colibri) oraz 
Podkarpackiej Szkole Ju-jitsu Karate do której na-
leży Adrian. 

W  trakcie zawodów zorganizowana zebra-
no i  przekazano Adrianowi 1334,67 zł. Zbiórka 
pieniędzy dla Adriana prowadzona jest nadal. 
Pieniądze można wpłacać na konto: Bank Pekao 

S.A. o/Brzozów – 83 1240 2324 1111 0000 3323 
0456 – z dopiskiem: „dla Adriana Beściaka” .

– Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc 
finansową, nawet najdrobniejszą. Takie dni jak ta 
piękna słoneczna sobota, pokazują, że jest wśród 
nas wielu dobrych ludzi, którzy z minuty na minu-
tę są w stanie okazać swoją pomoc. Adrian i cała 

moja rodzina dziękujemy każdej osobie, która 
pojawiła się na turnieju. Dziękujmy za pomoc, za 
uśmiech, za organizację; za każdego strzelonego 
gola ściskamy wam wszystkim dłoń – powiedział 
Artur Beściak, brat Adriana.

 Bartosz CYGANIK

Edward Pukło 

RKSG Res-Gest powstał 
4 maja 1958 roku, ale 

samodzielne stowarzyszenie 
sportowe zostało zarejestrowa-
ne w 1991 roku. Do tego czasu 
działalność sportowa prowa-
dzona była w ramach struktur 

Polskiego Związku Głuchych. Do 2006 roku nasz 
klub był członkiem Polskiego Związku Sportowe-
go Głuchych (PZSG). Od 2007 roku jest członkiem 
Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących (PFSN). 

W rozgrywkach organizowanych przez PZSG 
nasz klub uzyskał tytuł mistrza Polski na trawie 
(1995 r.), brązowy medal na mistrzostwach Polski 
w piłce nożnej halowej (futsal) w 2001 r., wicemi-
strzostwo Polski w  2005 r. i  tytuł mistrza Polski 
w  futsalu w  2006 r. A  w  rozgrywkach organizo-
wanych przez PFSN w  latach 2007 – 2011 należy 
odnotować 9 tytułów mistrza Polski i  2 puchary 
w piłce nożnej.

Jeszcze do niedawna mieliśmy siedzibę przy 
ulicy Sobieskiego 3, jednakże od lipca 2010 klub 
jest ulokowany przy ul. Langiewicza 22. Zajęcia 
z piłką prowadzimy w sali sportowej Gimnazjum 
nr 7. Oto zawodnicy sekcji piłki nożnej RKSG Res-
Gest w latach 2007–2011: Piotr Ożóg, Tomasz Or-
łoś, Łukasz Trojnar, Mariusz Michalczyk, Marek 
Homa, daniel Pretorius, kamil Matuszewski, 
Bartłomiej Baran, daniel koba, Michał kołcz, 
krzysztof Maczuga, Mirosław Grata, Tomasz 
Marcinek, Rafał nowicki, Marcin Wróbel, Woj-
ciech Inglot, Marcin Śmigasiewicz , Wiktor Leja, 
Waldemar Balawender , Sylwester Stawarz, Syl-
wester Czwal, Tomasz Bator, Andrzej Tronina, 
Andrzej Wilczak, Piotr nowak, Mateusz Bartec-
ki, Bartłomiej Lis, edward Pukło. 

Pierwszy złoty medal w  rozgrywkach PFSN 
klub Res-Gest z  Ferdynandem kanasem w  roli 
trenera zdobył w marcu 2007 roku w Gdańsku na 
mistrzostwach Polski niesłyszących. Sukces tern 

MEDALOWY ZESPÓŁ
Piłkarze Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych

został powtórzony tego samego roku na mistrzo-
stwach Polski w Lublinie. Od września 2007 roku 
trenerem jest dawid Trojniak. Wysoki poziom 
sportowy reprezentowany przez Res-Gest został 
zauważony w kraju, co zaowocowało powołaniem 
do reprezentacji Polski ośmiu zawodników: Piotra 
Ożoga, Tomasza Orłosia, Mariusza Michalczyka, 
Bartłomieja Barana, kamila Matuszewskiego, 
Marcina Śmigasiewicza, Marka Homę i Marcina 

Piłkarze, którzy w 2007 r.  zdobyli pierwszy tytuł mistrzowski w rozgrywkach PFSN. Stoją od lewej: Jacek Wojnarowski – kie-
rownik, Tomasz Marcinek, Michał Kołcz, Sylwester Stawarz, Rafał Nowicki, Krzysztof Maczuga, Łukasz Trojnar, Wiktor Leja, 
Ferdynand Kanas – trener. Klęczą: Sylwester Czwal, Marek Homa, Piotr Ożóg, Mariusz Michalczyk, Daniel Pretorius, Edward 
Pukło, Tomasz Bator.

Wróbla oraz trenera dawida Trojniaka na asy-
stenta trenera reprezentacji Polski. Wyżej wymie-
nieni zawodnicy wzięli udział w  mistrzostwach 
Europy w  piłce nożnej halowej w  Szwajcarii oraz 
w  br. na murawie w  eliminacjach do mistrzostw 
Europy. Nasza reprezentacja uzyskała awans na 
mistrzostwa Europy w  Danii. Kapitanem repre-
zentacji Polski, który poprowadził drużynę do 
pierwszego historycznego awansu na mistrzostwa 
Europy, był Piotr Ożóg, a w podstawowym skła-
dzie zagrało sześciu zawodników reprezentujących 
czerwono – niebieskie barwy klubu Res-Gest.

 Edward PUKŁO,
prezes RKSG Res-Gest Rzeszów
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24 i 25 września 2011 r. w Warszawie od-
były się VII Mistrzostwa Polski Senio-

rów oraz VII Mistrzostwa Polski Juniorów Wushu. 
Z  wielkimi sukcesami wróciła sześcioosobowa 
reprezentacja rzeszowskiego Klubu Sportowego 
Nan Bei – Tygrys, którego zawodnicy specjalizu-
ją się w  wyjątkowo trudnych i  widowiskowych 
konkurencjach wushu – Taolu (układach ruchów 
wykonywanych indywidualnie) form tradycyj-
nych, sportowych, również z bronią chińską. Rze-
szowski klub pod wodza trenera Robert Mrózka 
reprezentował junior Wojciech Proszak oraz se-
niorzy– Anna kubiak, Anna Liszcz, ewa Bułatek, 
Bartłomiej Rawski i  Bohdan Sawczyn. W  skład 
ekipy wchodził także Radosław Tyszczuk, sędzia 
wushu klasy I.

Jak zwykle na zawody rangi mistrzowskiej do 
Warszawy zjechały czołowe ekipy z  całej Polski. 
Zawodnicy rzeszowskiego Tygrysa po raz kolejny 
potwierdzili wysoki poziom swoich umiejętności. 
W wyjątkowo mocno obsadzonych konkurencjach 
zdobyli aż 16 medali. Liderem grupy okazał się se-
nior Bohdan Sawczyn, który we wszystkich sied-
miu konkurencjach Taiji (Tai Chi) siedmiokrotnie 
stawał na podium. Bogdan Sawczyn zdobył złoty 
medal w konkurencji Taijquan różne style, cztery 
srebrne w  konkurencjach: Taijiquan styl Chen, 
Taiji z mieczem, Taijiquan 42, Taijijian 42 (miecz 
sportowy), oraz dwa brązowe w  konkurencjach 
Taiji z szablą i Taiji broń różna. Wicemistrzostwo 
juniorów wushu i  srebrny medal w  bardzo trud-
nej, widowiskowej konkurencji wushu sportowego 
Changquan (Długa Pięść) zdobył Wojciech Pro-
szak, natomiast ewa Bułatek dwa srebrne i  dwa 

NASZ REWELACYJNY TYGRYS 
Bohdan Sawczyn mistrzem, Anna Kubiak podwójną mistrzynią Polski!

brązowe medale odpowiednio w  konkurencjach: 
Taiji broń różna, Taijquani różne style, Taiji styl 
Chen i Taiji z mieczem. Rewelacyjnym występem 
może pochwalić się utalentowana zawodnicz-
ka i  członkini kadry narodowej, Anna kubiak, 
która zdobyła dwa złote i brązowy medal w kon-
kurecjach: Taijijian 32 (miecz sportowy forma 32 
ruchów), Taiji broń różna, Tajiquan różne style 
– uzyskując tym samym tytuł mistrzyni Polski 
w  dwóch pierwszych konkurencjach. Bartłomiej 
Rawski zdobył srebrny medal w  konkurencji Ta-
ijijian 32 (miecz sportowy taiji). Wysokie czwarte 
miejsce w konkurencji Taiji broń różna i dwa piąte 
miejsca za Taiiiquan 42 i Taijiquan różne style zdo-
była Anna Liszcz. 

Należy zauważyć, że od kilku lat poziom wy-
szkolenia i umiejętności zawodników z Rzeszowa, 
w tej efektownej, ale i trudnej dyscyplinie sportu, 
stale rośnie, sytuując nasze miasto w ścisłym gro-
nie mistrzowskim. Będziemy obserwować z uwagą 
dalsze starty naszych rzeszowian i serdeczne gra-
tulujemy zawodnikom, trenerom, państwu Alicji 
i Robertowi Mrózkom, którzy zaznaczyli, ze wy-

Trener Robert Mrózek (z lewej) i jego medaliści.

Anna Kubiak.

Bohdan Sawczyn.

jazd na mistrzostwa był możliwy między innymi 
dzięki wsparciu uzyskanemu z Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

 Piotr BIERNACKI

Pisaliśmy w naszym miesięczniku o obcho-
dach stulecia III Liceum Ogólnokształ-

cącego w  Rzeszowie. Jednym z  programowych 
przedsięwzięć, przewidzianych w  cyklu imprez 
z  tym związanych, było pokoleniowe spotkanie 
przygotowane 15 września w szkolnej auli. Absol-
wentki tej szkoły przyszły na spotkanie z aktual-
nymi uczniami. Całość przebiegała pod sentymen-
talnym zawołaniem „Matura – gdy zakwitną kasz-
tany”. Spotkanie zostało starannie zorganizowane 
przez kierownictwo III Liceum oraz Klubu Woj-
skowego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Całe spotkanie z wdziękiem rozpoczęte przez 
zastępcę dyrektora, Mieczysława Pasterskiego, 
przebiegało dwutorowo. jadwiga kupiszewska 

JUBILEUSZOWE 
SPOTKANIE

Inspirowane książką Jadwigi Kupiszewskiej

przy wsparciu do-
roty kwoki i  Stacha 
Ożoga promowała 
swoją najnowszą 
książkę, swoisty pa-
miętnik z  czasów 
licealnych w  tej wła-
śnie szkole, pod tytułem Ma-ka-gi-gi. Prezento-
wane jej fragmenty spotykały się z  żywą reakcją 
młodej, licealnej generacji. Podzwonkowe przerwy 
w recytacji zapełniały popisy wokalne młodych ar-
tystów z Klubu Wojskowego, prowadzonych przez 
instruktorkę ewę jaworską Pawełek. W  skład 
utalentowanego zespołu wchodzą: kamila krajka 
i Agnieszka Majewska, na co dzień uczennice III 

Od lewej: Stach Ożóg, Dorota Kwoka, Jadwiga Kupiszewska oraz wokalistki  
– Kamila Krajka i Agnieszka Majewska.

LO, Anna drozdowska, Patrycja Skalska, kaja 
Adamczyk, Arkadiusz kłusowski.

 Było trochę szkolnych wspomnień polonistki 
Czesławy Szeteli, sporo nostalgii za czasem mi-
nionym, chociaż nieutraconym, a  i  łezka w  oku 
zakręciła się też.

   Roman MAŁEK
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6 września br. w  Zespole Szkół Spożyw-
czych przy ul. Warszawskiej 20 w  Rze-

szowie obchodzono uroczyście 25-lecie Muzeum 
Mleczarstwa. 

Podniosłym i wzruszającym akcentem rozpo-
czynającym obchody srebrnego jubileuszu, było 

STRAŻNICY TRADYCJI
Srebrny jubileusz Muzeum  Mleczarstwa w Rzeszowie

ki dyrektorowi janowi Cesulowi, który w okresie 
okupacji niemieckiej zakopał je w swoim ogrodzie 
w  sześciu skrzyniach, a  pierwszy, historyczny 
sztandar szkoły ukrył w konwi mleczarskiej. 

10 stycznia 1982 r. z  inicjatywy działaczy 
spółdzielczości mleczarskiej z  regionu i  pracow-

kim, którzy przyczyniają się do tego, „by czas 
nie zaćmił i  niepamięć”. Najpiękniej uznanie dla 
Muzeum Mleczarstwa wyraził Bogdan kaczmar, 
dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, wpi-
sując się do księgi pamiątkowej: „Muzealnikom 
społecznikom i opiekunom Muzeum Mleczarstwa 
kłaniam się nisko. Bądźcie strażnikami pięknych 
tradycji przemysłu mleczarskiego. Zawodowi mu-
zealnicy gratulują i zapraszają do współpracy”.

Po części oficjalnej w  sali gimnastycznej – 
gdzie również prezentowano archiwalne fotografie 
i artystyczne zdjęcia eksponatów – goście zwiedza-
li sale muzealne. Tam przywitano ich słodko (cu-

wprowadzenie dwóch sztandarów szkoły: pierw-
szego – Państwowej Szkoły Mleczarskiej z  1938 
roku (przechowywanego w muzeum) i aktualnego 
– Zespołu Szkół Spożywczych. 

Z okazji tej rocznicy młodzież przypomniała 
najważniejsze fakty i daty z historii Muzeum Spół-
dzielczości i  Szkolnictwa Mleczarskiego, bo taką 
pierwotnie nazwę muzeum nosiło. I tak, pierwszą 
ekspozycję muzealnych zbiorów przygotowano 
w 1953 r. z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły. Przed-
stawiono wtedy historię Szkoły Mleczarskiej, na-
pisaną przez nauczyciela jana Pająka i bogatą eks-
pozycję muzealnych maszyn i urządzeń mleczar-
skich, gromadzonych już od lat 20. XX w. i następ-
nie pozyskiwanych przez nauczyciela i pasjonata, 
jana Rajcę. W muzeum zgromadzono archiwalną 
korespondencję pierwszej Szkoły Mleczarskiej na 
ziemiach polskich (w  3 zaborach!) z  Wydziałem 
Krajowym we Lwowie, historyczne dokumenty 
dotyczące początków spółdzielczości mleczar-
skiej w Galicji, a także unikatową kolekcję maszyn 
i  sprzętu mleczarskiego, będącą dziś bezcennym 
świadectwem rozwijającej się techniki mleczar-
skiej. Cenne pamiątki i dokumenty szkolne prze-
trwały ostatnie lata zaborów i obydwie wojny dzię-

ników szkoły, z  okazji zbliżającego się jubileuszu 
100-lecia Spółdzielczości Mleczarskiej, postano-
wiono stworzyć Muzeum Spółdzielczości i Szkol-
nictwa Mleczarskiego. 6 września 1986 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie muzeum w  dawnej Krajowej 
Szkole Mleczarskiej, założonej w  1903 r. przez 
Tadeusza Rylskiego. W 2007 r. eksponaty muze-
alne przeniesiono do dawnych hal produkcyjnych 
Szkolnego Zakładu Mleczarskiego, dzięki czemu 
zyskały one niepowtarzalną aurę, a muzeum przy-
jęło nową nazwę – Muzeum Mleczarstwa.

Z  okazji 25-lecia uroczystość zaszczycili 
przedstawiciele władz miasta, uczelni z  regionu 
i  z  Olsztyna, instytucji kulturalnych Rzeszowa, 
prezesi spółdzielni mleczarskich i  spożywczych, 
emerytowani dyrektorzy szkoły, nauczyciele 
i  sympatycy muzeum. Jednym z honorowych go-
ści, którzy przypominali historię muzeum, był 
pomysłodawca jego założenia, dawny działacz 
spółdzielczości, dr inż. Ryszard Szypuła z Sanoka, 
który 25 lat temu uczestniczył w ceremonii otwar-
cia muzeum. Podczas uroczystości dyrektor szkoły 
Aleksandra Wanic wspominała twórców i  opie-
kunów muzeum (od początku istnienia działa ono 
społecznie), dziękowała sponsorom i  tym wszyst-

kierkami krówkami z  logo muzeum i  mlecznym 
koktajlem), a następnie zaproszono na degustację 
zdrowej żywności, przygotowanej przez uczniów 
szkoły.

Jubileusz 25-lecia unikatowego Muzeum Mle-
czarstwa już 29 sierpnia rozpoczęło Polskie Radio 
Rzeszów, goszcząc w  muzeum z  audycją „Radio 
Biwak”, natomiast w  dniu uroczystości obchody 
relacjonowały: TVP Rzeszów i Radio VIA. Opie-
kunowie muzeum dziękują kierownictwu i  pra-
cownikom tych instytucji za propagowanie w swo-
ich audycjach i przekazach informacji o Muzeum 
Mleczarstwa. Ukłony także dla wydawcy „Nasze-
go Domu Rzeszowa”.

To dzięki naszej pasji, pomocy sponsorów 
oraz Państwa promocji w  środowisku i  Polsce – 
muzeum „żyje”, pozyskuje nieodpłatnie nowe 
eksponaty, dostarcza różnych informacji zainte-
resowanym osobom prywatnym i  instytucjom, 
a przede wszystkim wielu wzruszeń. I niech to bę-
dzie zachętą do pracy na kolejne lata.

  Zdzisława SANETRA,
opiekun Muzeum Mleczarstwa w Rzeszowie

Dyrektor Muzeum Okręgowego, Bogdan Kaczmar, składa gratulacje jubilatom. Gospodarze i goście jubileuszowej uroczystości.

W Politechnice Rzeszowskiej podpisano 
14 września porozumienie o powoła-

niu klastra chemicznego – sieci powiązań łączą-
cych naukę z  przemysłem. Klaster Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych o  nazwie Poligen będzie 
platformą współpracy instytucji badawczych 
z  przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowy-
mi i  usługowymi tej branży. Jego inicjatorami są 
Politechnika Rzeszowska oraz Marma Polskie Fo-
lie Sp. z o.o. i INNpuls Sp. z o.o. 

– Chodzi nam o stworzenie efektywnego sys-
temu komunikacji oraz infrastruktury wspierają-
cej obopólny rozwój w zakresie konkurencyjności, 

W SYMBIOZIE Z NAUKĄ
Politechnika  Rzeszowska i Poligen

wdrażania innowacji, rozwoju ekologicznych 
technologii i  kapitału ludzkiego. W  tak rozu-
mianym projekcie stronami są przedsiębiorstwa 
chemiczne Podkarpacia, a  spośród instytucji 
naukowych, jak dotąd jedynie nasza politech-
nika – przybliża temat prof. dr hab. Andrzej 
Sobkowiak, rektor Politechniki Rzeszowskiej. 

Z  uwagi na spory potencjał branży prze-
twórstwa tworzyw sztucznych na Podkarpaciu, 
porozumienie ma strategiczne znaczenie dla 
jego rozwoju i ma szansę stać się drugą po Doli-
nie Lotniczej klastrową marką naszego regionu. 

 Andrzej PIĄTEK

Sygnatariusze porozumienia. Od lewej: Marta Półtorak, 
prezes Marma Polskie Folie Sp. z o.o., Paweł Wacnik, szef 
INNpuls Sp. z o.o. i prof. dr hab. Andrzej Sobkowiak, rek-
tor Politechniki Rzeszowskiej.
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To już dwudziesta edycja konkursu fotogra-
fii niekonwencjonalnej Foto Odlot organi-

zowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie. Ta ważna w pejzażu kulturalnym Podkar-
pacia impreza, jedna z  artystycznych wizytówek 
naszego regionu w Polsce – i od lat czternastu także 
w Europie i na całym świecie – zrodziła się w szcze-
gólnym okresie historycznym, tuż po ustrojowej 
transformacji i powrocie Polski do wielkiej wspól-
noty wolnych i demokratycznych państw. Wspomi-
nam o tym, bo w idei konkursu zawarte jest wielkie 
marzenie artystów o wolności: wyobraźni, marzeń, 
wizji, kreacji, poszukiwań, eksperymentów, prze-
kraczania ograniczeń formalnych i  estetycznych 
fotograficznego medium. Konkurs o  takim haśle, 
które przypomina lata 60. XX wieku – epokę kontr-
kultury i młodzieżowej rewolty politycznej, obycza-
jowej i kulturalnej – nie mógłby zaistnieć w żadnym 
totalitarnym państwie.

Dodatkowym impulsem w  rozwoju Foto Od-
lotu była, odbywająca się w ostatnich dwóch deka-
dach, informatyczna rewolucja. Komputery i dawa-
ne przez nie nowe i niezwykłe możliwości cyfrowe-
go przetworzenia i generacji obrazów przeobraziły 
i udoskonaliły fotografię kreacyjną, która – przypo-
mnijmy – istnieje jako ważny nurt sztuki fotografii 
od samego początku jej istnienia. Rzeszowski kon-
kurs prezentuje do dziś różne jej nurty i odmiany, 
choć już od wielu lat dominują w  nim fotografie 
komputerowo przetworzone. Na szczęście prawdzi-
wa sztuka zawsze broni się przed unifikacją i dane 
mi było przez minione lata obserwować, jak intere-
sująco różnicują się propozycje wizjonerów i kreato-
rów fotografii, którzy paradoksalnie, w poszukiwa-
niu tego, co nowe i oryginalne, niekiedy wracają do 
zapomnianych technik tworzenia zdjęć i „lektury” 
tekstów kultury oraz inspirują się arcydziełami ma-
larstwa i literatury, często dawno minionych epok, 
folklorem swoich narodów, ich dawnymi, archaicz-
nymi obyczajami.

W tym roku takie prace zaprezentowali szcze-
gólnie fotograficy z Chin i Indii. Jako „niezwykłe” 
i  „niekonwencjonalne” ukazywali wizerunki star-
szych ludzi w tradycyjnych strojach, detale architek-
tury i fenomeny natury, ulubione formy aktywności 
(np. w  Indiach taniec i  barwne religijne obrzędy; 
w Chinach sztuki walki czy oryginalne sposoby go-
spodarowania, jak osobny cykl wariacji „wodnych” 
osnutych wokół rybołówstwa). W  perfekcyjnych 
formalnie i  uhonorowanych kilkoma nagrodami 
pracach artystów z Chin (Liu Chunguang, Zhang 
Xiaomeng, dong Hongyu, Huang jianming) 
zwracały uwagę nawiązania, a niekiedy wręcz pasti-
sze arcydzieł dawnego chińskiego malarstwa jakże 
różne od sztuki europejskiej: wizerunki wielkich 
ptaków w zimowej zadymce czy arabeska „dobrze 
wróżących” żurawi nad dachami zabytkowych 
świątyń. Pomyśleć, że głównymi bohaterami daw-
nej sztuki europejskiej byli święci kościoła, królowie 
i  bohaterowie... Ta różnica kulturowa jest trwała, 
zauważalna nawet dziś w tak bardzo unifikującym 

BAŚNIE Z WOLNEGO ŚWIATA
Fotografia niekonwencjonalna w rzeszowskim WDK

LAUReACI
Złoty medal FIAP – jowita Szmigiero ze Zgierza (Polska), srebrny Igor Boychenko z Kherson (Ukraina), brązowy Raul Vil-

lalba z Buenos Aires (Argentyna). Złoty Medal Fotoklubu RP – Mikhail Bondar z Zaporozhye (Ukraina), srebrny ewald Schmel 
z z Raabs (Austria), brązowy medal i nagrodę specjalną FIAP „Best Author” Marcin Sacha z Tarnowa (Polska).

Wyróżnienia FIAP – Marcel Beauraind (Belgia), Liu Chunguang (Chiny), Andreas eisler (Austria), Piotr Wiktor Węcławski 
(Polska),Vanden eynde (Belgia), Zhang Xiaomeng (Chiny). 

W dowód uznania artystycznego konkurs Foto Odlot został uhonorowany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotogra-
ficznej FIAP Brązową Plakietą FIAP. Gratulujemy inicjatorom i organizatorom konkursu! To ważne wyróżnienie, bo rzeszowski 
festiwal fotografii został nagrodzony, jak dotąd jako jedyny w Polsce. Plakietę wręczył komisarzowi wystawy, Adamowi kusowi 

przedstawiciel FIAP w Polsce, prezes Fotoklubu RP, Mieczysław Cybulski podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w rzeszowskim WDK.
Ekspozycja pokonkursowa liczy 339 zdjęć, zaprezentowana na wernisażu 8 października, będzie w obecna w Galerii WDK Rzeszów do końca paździer-

nika br. a następnie fotogramy te zostaną wystawione w Galerii Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i Galerii Fotoklubu RP w Warszawie.

się świecie. Chińczycy wpatrują się w rzeczywistość, 
która ich otacza, to w  niej szukają niezwykłości, 
którą ciekawie wydobywają i  eksponują. Człowiek 
jest dla nich „rejestrującym świat okiem”, ważnym, 
ale jednym z  wielu zmiennych elementów świata, 
w  którym prawdziwą inspiracją dla artystów są 
wiecznotrwałe żywioły: ziemia, woda i  powietrze. 
Najmniej ciekawi ich ogień, który z kolei stanowi, 
także w swej charakterystycznej gamie kolorystycz-
nej czerwieni, oranżów i żółci dominantę prac fo-
tografików indyjskich. Natomiast artyści Zachodu 
koncentrują się na człowieku świecie jego uczuć, 
fantazji, wizji, snów, projekcji i kompleksów. 

Bogaty zestaw nagrodzonych fotografii od-
zwierciedla także te odmienne paradygmaty ludz-
kiej kultury, w których w centrum uwagi jest albo 
niezwykłość świata, albo „dziwność” człowieka, 
jego wyobraźni, stworzonej przez niego cywiliza-
cji i społecznych obyczajów (np. nagrodzone prace 
Igora Boychenki i Anzheliny nadyezdy z Ukrainy, 
ewalda Schmelza z  Austrii, Marcela Beaurainda 
i  Guy-Henriego Vandena eynde z  Belgii, davida 
Halla z Wielkiej Brytanii, Tomasza Rogalewskiego 
i Henryka Tkocza z Polski). Mocniej niż zazwyczaj, 
wieloma ciekawymi zestawami fotografii zaznaczył 
się w tym roku nurt, który można nazwać „baśnio-
wym” (prace Raula Villalby z Argentymy, Mikha-
ila Bondara z Ukrainy, Andreasa eislera z Austrii, 
Anny Zayidovej z Rosji, Marcina Sachy, Pawła ja-
gły, jolanty krawiec i  Małgorzaty kozakowskiej 
z Polski). To niezwykle subtelne, urokliwe i bardzo 
osobiste, wręcz intymne opowieści, snute na mar-
ginesie głównego nurtu rzeczywistości z  dala od 
wielkiej polityki, historycznych wydarzeń, spekta-
kularnych katastrof cywilizacyjnych i naturalnych. 

W  symbolicznym skrócie obrazują ten nurt 
prace uhonorowanej główną nagrodą – Złotym 
Medalem FIAP – jowity Szmigiero, która przed-
stawia widzom swoje „notatki z  podziemia” ma-
giczne i nastrojowe historie, których bohaterami są: 
przeniesiony z  dawnych, przedwojennych czasów 
stróż domu, śpiący kotek i  pajacyk-zabawka, oto-
czone przez zapomniane niepotrzebne, niszczejące 
przedmioty gromadzone w piwnicach, na strychach 
i w śmietnikach. Aż strach napisać, że bajkowe in-
scenizacje polskiej fotograficzki zawierają prawdzi-
wą, choć bolesną konstatację na temat pośledniego, 
„podziemnego” miejsca, jakie współczesna cywili-
zacja pozostawiła dla sztuki i artystów... Pocieszają-
ce jest jednak to, że w interpretacji Jowity Szmigiero 
i  wszystkich pozostałych uczestników tegorocznej 
edycji konkursu ów artystyczny „śmietnik” jest tak 
bardzo urzekający i  dzieją się w  nim intrygujące, 
tajemnicze sprawy! Warto zejść do olśniewającego 
różnorodnością „podziemia” niekonwencjonalnej 
fotografii roku 2011, by przypomnieć sobie o tym, 
czym jest prawdziwa wolność i że jej bastionem oraz 
rezerwatem była, jest i zawsze będzie sztuka.

 Dr Magdalena RABIZO-BIREK
Uniwersytet Rzeszowski

Jowita Szmigiero - „Kanapowiec”.

Igor Boychenko - „Removing Wings”.

Raul Villalba - „Zoe in the wonderland”.
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Jerzy Dynia

Na przełomie wrze-
śnia i  października, 

w  rzeszowskim klubie kli-
maty odbywał się przez trzy 
dni festiwal muzyki jazzowej. 
Trwająca tyle dni impreza 
odbywała się w  Rzeszowie 

po raz pierwszy. Owszem, w przeszłości, na prze-
strzeni kilkunastu lat organizowanych było wiele 
jednorazowych koncertów. Prym wiódł rzeszow-
ski WDK wspólnie z  restauracją Bohema. Dzia-
łał Klub Gramofon. Ale od pewnego czasu zapał 
wygasł. A tymczasem, w niezbyt dawno otwartym 
Klubie-restauracji Klimaty, znalazło się miejsce na 
jazz. Początek był nieśmiały. 19 września ub. roku 
z  Kwartetem Wystąpił jan Ptaszyn Wróblewski. 
Niedługo potem wystąpili uczestnicy odbywają-
cych się w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rze-
szowie warsztatów jazzu i muzyki rozrywkowej. 4 
listopada tamtego roku wystąpił z  Triem świetny 
saksofonista Włodzimierz nahorny. No i „poszły 
konie po betonie”. Walk Away- grupa ze Zbignie-
wem jakubkiem, janusz Strobel, janusz Muniak 
– to tylko niektóre z godnych przypomnienia na-
zwisk.

Bogumił Sobota, kiedyś gitarzysta basowy, 
dziś właściciel Klubu Klimaty, na tyle się roz-
ochocił, że postanowił zafundować rzeszowskim 
fanom jazzu festiwal. Co postanowił, zrealizo-

RZESZOWSKIE KLIMATY 
Festiwal muzyki jazzowej

wał. W czwartek, 29 września odbył się pierwszy 
koncert. Otworzył go Old Rzech jazz Band, rze-
szowski zespół znany już z tego, że konsekwentnie 
prezentuje muzykę rodzącą się mniej więcej 100 lat 
temu w Nowym Orleanie i w Chicago, nie stronią-
cy jednak od opracowywania w tym stylu kompo-
zycji nowszych.

Kiedyś, za twórczych czasów Estrady Rze-
szowskiej, współpracował z  tą placówką rodem 
z Wrocławia świetny pianista, klarnecista, pedagog 
i  aranżer Aleksander Mazur. Na festiwalu w Kli-
matach wystąpiła jedna z jego wychowanek kasia 
Stankowska. Ukończyła klasę fortepianu Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, ale wciągnęła ją wokali-
styka jazzowa. Podczas swojego półrecitalu, siedząc 
przy klawiaturze fortepianu, śpiewała znane i mniej 
znane kompozycje, wprowadzając klimaty nostal-
gii, często zadumy. Na deser tego wieczoru wy-
stąpił gigant saksofonu jan Ptaszyn-Wróblewski. 
Towarzyszyli mu urodzeni w  tym samym 1961 
roku bracia, jacek i  Wojciech niedzielowie, kon-
trabasista i pianista, obaj równie rewelacyjni, obaj 
wykładowcy na wyższych uczelniach, a wraz nimi 
perkusista Marcin jahr. Koncert był rewelacyjnym 
zwieńczeniem pierwszego dnia festiwalu. „Pta-
szyn” zadziwiał świetną kondycją, bardzo długimi 
improwizacjami ( dęty instrument!) i  współpracą 
z  towarzyszącymi mu instrumentalistami. Piękna 
lekcja jazzu. Również drugi dzień rozpoczął się ak-
centem rzeszowskim. Wystąpiła grupa pod nazwą 
White Wind z naturalizowanym rzeszowianinem 

Zenobiuszem kajdą, „klawi-
szowcem” i  autorem bardzo 
interesujących muzycznych 
projektów. Obok niego wy-
stąpił niestrudzony, jeden 
z  nestorów rzeszowskiego 
jazzu, saksofonista Stanisław 
domarski. Jest okazja, aby 
przypomnieć, że Zenobiusz 
kajda przyjechał do Rzeszo-
wa ze Szczecina 25 lat temu. 
Do tej pory zapisał się w pa-
mięci występami w  novo 
Group, w  których obok im-
prowizacji instrumentalnych 
preferowana była wokaliza. 
Występujący w drugiej części 
tego wieczoru amerykański, 

ciemnoskóry gitarzysta bluesowy Vasti jackson dał 
taki show, jakiego dawno Rzeszów nie oglądał i nie 
słuchał. Dla niego nie ma barier technicznych, ani 
też w pomysłach. On się bawił tą muzyką, nie stał 
sztywno na estradzie, ale schodził na widownię, 
wędrując pomiędzy stolikami, zadziwiając luzem, 
poczuciem humoru. Towarzyszyli mu w  tym mu-
zycznym widowisku, również ciemnoskóry basista 
Felton Crews oraz polski perkusista krzysztof 
Zawadzki. Trzeci dzień miał również swojski, cho-
ciaż nie do końca rzeszowski, a raczej podkarpacki 
akcent. Rozpoczął go Seb Bernatowicz, pianista, 
kompozytor, prezentując materiał muzyczny za-
warty na jego najnowszej płycie Tańce wschodnie 
z motywami folkloru wschodniej Polski i Ukrainy. 
Na zakończenie zagrał z formacją Bernatowicza ja-
rosław Śmietana, artysta jakiego dotąd nie znałem 
Zawsze z „marsem” na czole, ostro traktujący swoją 
gitarę, tym razem nie tylko świetnie grał, ale też 
śpiewał, prowadził dialog z publicznością, a nawet 
– co u niego nie zdarza się zbyt często – uśmiechał 
się. 

Jak widać, program festiwalu był bardzo 
zróżnicowany, występowali bardzo interesujący 
artyści, a organizatorzy nie zapomnieli o  tym, że 
w Rzeszowie też grają jazz, za co im chwała. 

   Jerzy DYNIA 

Vasti Jackson

 Old Rzech Jazz Band

Od 10 października br. w Galerii Fotografii 
Miasta Rzeszowa można oglądać nagro-

dzone zdjęcia prestiżowego konkursu fotografii 
prasowej BZ WBK Press Foto 2011. Wystawa po-
trwa do 23 października br. 

Rzeszowska edycja wystawy prezentuje 
wszystkie nagrodzone prace w  tegorocznej, siód-
mej już, edycji konkursu. Zwycięskie prace wyło-
niono spośród 8600 zdjęć nadesłanych przez 393 
fotoreporterów z całej Polski, w tym przez sześciu 
z  Rzeszowa. – Konkurs fotografii prasowej BZ 
WBK Press Foto jest jednym z  najważniejszych 
konkursów tego typu organizowanych w  Polsce. 
Przedstawia różne oblicza Polski i Polaków. To wy-
jątkowa okazja ponownego odkrycia rzeczywisto-
ści i spojrzenia na świat z perspektywy bohaterów 
zdjęć – powiedział Andrzej komórek, dyrektor 

ŁOKAJ I MAZUR LAUREATAMI
Wystawa w Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

reaci konkursu : Franciszek Mazur z rzeszowskiej 
redakcji „Gazety Wyborczej”, który zwyciężył 
w  kategorii Kultura i  Sztuka zdjęciem przedsta-
wiającym polskich fanów Lady Gagi podczas na-
grywania urodzinowej piosenki dla swojej idolki 
oraz krzysztof Łokaj z „Nowin”, współpracujący 
także z  agencją Fotorzepa, który fotoreportażem 
z  ewakuacji mieszkańców dzielnicy Wielowieś 
w  Tarnobrzegu podczas zeszłorocznej powodzi, 
zajął pierwsze miejsce w  kategorii Wydarzenia. 
Laureatem nagrody BZ WBK Press Foto 2011 – 
Zdjęcie Roku został jacek Szydłowski z „Dzienni-
ka Wschodniego” za zdjęcie przedstawiające wo-
lontariusza usuwającego godło państwowe z  sali 
lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Wilkowie znisz-
czonej przez ubiegłoroczną powódź.  

I  Oddziału Centrum Banku Zachodniego WBK 
w Rzeszowie.

Wśród prezentowanych prac są i  te, których 
autorami są dwaj rzeszowscy fotoreporterzy, lau-
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Październik 2011

Władysław 
Serwatowski

W styczniu 2006, 
James Collard 

z  londyńskiego „The Ti-
mes” prosił mnie o  infor-
macje o  Stefanie norblinie 
(1892–1952) i  jego dorobku 
artystycznym. Rozpoczynano 

wówczas prace konserwatorskie w Indiach, w Pa-
łacu Umaid Bhawan w Jodhpur i nazwisko Polaka 
występowało często, ale ze skromnymi informa-
cjami dotyczącymi artysty. Norblina przedsta-
wiałem, jako malarza i plakacistę, który w  latach 
1910 – 1914 studiował w Antwerpii, Amsterdamie 
i Paryżu. Był znany doskonale w okresie między-
wojennym z  cyklu plakatów z  architekturą miast 
Polski dla PKP.

Portretował wielokrotnie marszałka Piłsud-
skiego, premiera Walerego Sławka, generałów 
Kazimierza Sosnkowskiego i  Rydza Śmigłego, 
aktorów, dziennikarzy i  piękne kobiety. Zostawił 
w dorobku projekty scenografii i kostiumów dla te-
atrów, rysunki i karykatury sobie współczesnych. 
Ten dorobek to tylko fragment wystawy „Stefan 
Norblin – Artysta wszechstronny” przygotowa-
nej w  Muzeum Regionalnym w  Stalowej Woli. 
Ekspozycja, dzięki polskiej współpracy z Indiami 
i Stanami Zjednoczonymi Ameryki została fanta-
stycznie poszerzona o historie mniej znane. O losy 
Stefana Norblina i  jego drugiej żony Leny Żeli-
chowskiej oraz malarstwo z Indii i Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Pokazano efekty pracy polskich 
konserwatorów, z postacią wiodącą Józefa Steciń-
skiego, którzy przez kilka lat pracowali w Indiach 
przy rekonstrukcji i  odnowieniu prac Norblina 
powstałych w Indiach w latach 40. XX w. Dlacze-
go Stefan Norblin tworzył w  Indiach? To pytanie 

Od lewej: Lwów, litografia, mal. Stefan Norblin, 1928; Portret Józefa Piłsudskiego, olej na płótnie, bez daty, 220 cm x 
152 cm; Bitwa Ramy z Rawaną na rydwanach w przestworzach, malowidło ścienne, Sala Orientalna, ok. 10 m. kw.; 
w Pałacu Umaid Bhawan, Jodhpur; b.d.

ARTYSTA TRZECH KONTYNENTÓW
Wystawa Stefana Norblina w Stalowej Woli

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com

zadają osoby, które znają doko-
nania Norblina w  Polsce przed 
wybuchem II w. św., ale wystawy 
jeszcze nie widzieli.

Wybuch wojny i naloty nie-
mieckie nad budowanym do-
mem Norblinów w  Warszawie 
spowodowały ich nagły wyjazd 
z  Warszawy. Przez Lwów i  Za-
leszczyki, Rumunię, Włochy 
i Turcję dotarli do Iraku w 1941. 
W  Bagdadzie rozpoznano Nor-
blina jako europejskiego mala-
rza, znanego z  udziału w  wy-
stawach sztuki art déco w  Mo-
nachium w  1929 i  w  Pradze 
w  1934  r. w  czasie światowego 
Kongresu Reklamy. W  Iraku, 
w  1940  r., Norblin portretował 
Fajsala II, proklamowanego 
królem Iraku w  wieku 6 lat, 
członków rodziny królewskiej 
i korpusu dyplomatycznego. Od 1941 Norblinowie 
byli w Bombaju, gdzie uzyskali status osób ewaku-
owanych przez rząd polski. W Bombaju był kon-
sulat RP i ośrodek dla repatriantów polskich, ewa-
kuowanych przez generała Andersa z radzieckich 
łagrów. W Bombaju Norblin ilustrował elementarz 
dla polskich dzieci, a  Lena Żelichowska i  Hanka 
Ordonówna, symbole polskiej przedwojennej sce-
ny i  filmu, koncertowały dobroczynnie. W  1941, 
Norblin podjął pracę w Morvi, w zachodnich In-
diach. 

Do rezydencji maharadży Lakhdhiriji Wagh-
ji’ego wykonał 25 wielkoformatowych malowideł 
ściennych i obrazów na płótnie. Norblin malował 
w stylu art déco, podobnie jak w Polsce, który oka-
zał się estetyką bliską hinduskiej sztuce i  oczeki-
waniom maharadży. Udane realizacje przyniosły 
Norblinowi sławę i nowe zamówienia maharadży 

Kamakhyi Singha w Patnie i w  Jodhpur u maha-
radży Umaid Sigha, władcy księstwa Marwar. 
Tam Norblin zdobył sławę przez zaprojektowanie 
umeblowania pałacu i wykonanie serii malowideł 
ściennych. Norblin był podziwiany, gdyż jego ma-
larstwo w  Indiach nawiązywało do tradycji hin-
duskiej i ogromnie podnosiło prestiż pałacowych 
rezydencji. W  1944 Norblin miał wystawę indy-
widualną w Bombaju oraz został ojcem Andrzeja, 
który na otwarcie wystawy przyjechał do Stalowej 
Woli. 

W 1946 Norblinowie wyjechali do San Fran-
cisco. W Ameryce Stefan Norblin malował portre-
ty i prowadził firmę dekoratorską. Utrata wzroku 
była prawdopodobnie przyczyną samobójstwa 
w1952. Po śmierci Leny Żelichowskiej w 1958, Nor-
blinowie zostali pochowani w San Francisco.

 
Wystawa w  stalowolskim Muzeum pokaza-

ła pierwszy raz wszechstronną twórczość Stefana 
Norblina na trzech kontynentach. Ekspozycja 
udostępniła europejskiej publiczności hinduski 
dorobek Polaka oraz obrazy z kolekcji amerykań-
skich. Andrzej Norblin był w Stalowej Woli wzru-
szony i dumny z ekspozycji honorującej w Polsce 
dorobek artystyczny ojca oraz obecności ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdro-
jewskiego. Oglądając film dokumentalny (53’19”) 
wiedział, że postać Stefana Norblina będzie prze-
żywała renesans. Wystawę utrwala znakomity, 
polsko-angielski katalog obrazujący dorobek Ste-
fana Norblina. Część nakładu otrzymają goście 
wystawy, która po Stalowej Woli będzie ekspono-
wana w Indiach.

   Władysław SERWATOWSKI

Stefan Norblin – „Muzycy”; San Francisco, bd. 108,5 x 69 cm; obok: okładka katalo-
gu wystawy Stefan Norblin –pod redakcją Anny Szlązak.

Nakładem Wydawnictwa RS Druk ukazała się biograficzna opowieść Wiesława Zie-
lińskiego o  znanym, nie tylko w  kraju, rzeszowskim iluzjoniście jerzym Berdo 

Berdowskim. Książka bogato ilustrowana epizodami z  życia artysty, z  jego licznych wę-
drówek po świecie. Wiesław Zieliński wyszedł obronną ręką z niełatwego zadania nadania 
pisarskiego kształtu opowieści ustnej. Bowiem zupełnie innym prawidłom podlega język 
mówiony i pisany. Są to dwie zupełnie odmienne konstrukcje językowe.

Opowieść biegnie potoczyście, bez zbędnych dłużyzn i egzaltacji, czasem przeradza się 

RZECZ O NASTROJU
Zieliński o Jerzym Berdo Berdowskim

w jakąś próbę syntezy filozofii życio-
wej bądź refleksji natury ogólniejszej. 
Czyta się lekko i  przyjemnie, może 
posłużyć nawet do łagodzenia oby-
czajów. Pozycja w sam raz na jesienne 
wieczory dla cieplejszego zrównowa-
żenia zasmarkanej aury za oknem 
i  pieskiego usposobienia. Z  pożyt-
kiem dla psychicznego zdrowia.

 Roman MAŁEK

                                                                                                           Wiesław Zieliński, Książę nastroju. Jerzy 
Berdo Berdowski. RS Druk, Rzeszów 2011.
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Nr 10(72) Rok VII

Jan Tulik

Nasycone emocja-
mi wiersze, pisane 

z  godnym uwagi dystansem, 
stanowią o  niewątpliwych 
walorach liryki Małgorza-
ty Żureckiej. Tom Ucieczka 
z krainy pozoru poświadcza tę 

tezę, przy czym wnosi jeszcze jeden aspekt: autorka 
w liryczne kształty zaklina pamięć o wybitnym ak-
torze, „słudze poetów” – jak prosił mówić o sobie 
– czyli o Wojciechu Siemionie.

To także osobliwy rodzaj retrospekcji, coś na 
kształt wystawy, na której obrazy z  czasów aka-
demii połączono z  tymi z  „wczoraj”, by tworzyły 
panoramę. Już inicjujący zbiorek wiersz Powrót 
po latach ma w sobie smak dojrzałego owocu, ale 
i posmak pestki z wabiącym zapachem, to szczyptą 
goryczy. Padną także słowa o „dojrzałości jesienią”, 
o  „zmęczonym sercu”, które „trwa na warcie”; to 
szczera summa pewnego etapu życia. Podmiot li-
ryczny wyznaje: „jestem sama / płynę / boję się”. 
A w innym miejscu dopowiada, uświadamiając so-
bie temporalną bezwzględność ludzkiego losu: „nie 
zauważyłam / minął czerwiec // nie spostrzegłam 
jesieni / przeoczyłam piątek”. Właśnie Czas jako 
kategoria paraleli z Przestrzenią, ma tu znaczenie 
prymarne. Nie sposób jednak wykluczyć, że formą 
deklaracji programowej autorki będzie miniatura 
Klucz do piękna: „ architektura/ konstrukcja/za-
gadka”.

Trzy słowa rozpisane na tercynę esencję haiku, 
stają się ideogramem, jeszcze węższym od japoń-
skiej formuły. 

Arcyważną sferą tematyczną wierszy Mał-
gorzaty Żureckiej jest dyskretny autotematyzm. 
Szczególne nawiązanie do aktu twórczego to wiersz 
Na wieczorze autorskim z  dedykacją: „Marianowi 
Berkowiczowi”: „poeta milczy/ po chwili/ wzrusza 
ramionami// - każdy jest nosicielem poezji/ nie 

Z KRAINY POZORU W ZŁOTĄ JESIEŃ...
Poszukiwanie szlaku do szczęścia?

u każdego ta choroba się rozwija/ na tę chorobę nie 
ma lekarstwa”. Skoro taki wiersz zaistniał w  „re-
pertuarze” poetki, można wnosić, że jest formą 
aprobaty, akceptacji takiego sposobu myślenia. 
Berkowicz jest ważnym poetą, a równocześnie sza-
lenie dyskretnym; on i z Przybosia, i z romantyków 
rodem, a pozostaje sobą, bo tak jest najrzetelniej.

Warto wspomnieć i  o  wątku Natury – jako 
źródle inspiracji jej pięknem w całej barwności, ale 
i surowości. Znajdą się tu chmury i cytrynowe mo-
tyle, kwitnące trawy i  zielone cienie, biała rosa… 
A wszystko to dozowane oszczędnie, podane jakby 
z oddali, niemal echem. Ta powściągliwość uczuć 
wierszom bardzo służy, staje się przekonująca. 
Przetworzone plastycznie na poetyckie, to niemal 
wizyjne obrazy, fotografie córki, katarzyny Żurec-
kiej, pomnażają nastrój tych starannie wydanych 
wierszy. 

Oczywiście są w  tomie utwory odnoszące się 
do osoby Wojciecha Siemiona, patrona i inspirato-
ra tego zbioru. Wiersz opatrzony datą 25 stycznia 
2011 to jakby akt wdzięczności, słowa pożegnania 
z Aktorem, a kończą ten utwór wersy: „mówiłeś / 
będzie dobrze, będzie dobrze…”. Może 
to obraz wiecznego optymizm, Woj-
ciecha; jednocześnie poetka słowa te 
traktuje jako rodzaj sentencji, mającej 
przyświecać jej życiu. Z  kolei Jesienny 
list (z Petrykoz z 2009 r.) brzmi melan-
cholijnie, choć nabrzmiały witalnością, 
jest osobliwym „lustrem” tego wspania-
łego Człowieka: „wysyłam ci telefonem / 
moją łzę jesionową / jesienną”. Możemy 
uważać tę frazę za westchnienie wyjęte 
z  liryków Staffa, a  przecież ona współ-
czesna – wszak łza jesienna wysłana zo-
stała esemesem.

Tom opatrzony został słowami: 
„Wojciechowi Siemionowi dedykuję”. 
Autorka w  posłowiu wspomina petry-
kozki dwór, jego wspaniałych gospoda-

rzy Barbarę i Wojciecha Siemionów; niesamowitą 
w najlepszym sensie tego słowa aurę miejsca. Sie-
mion był także poetą, choć – jak rzekł był wspo-
mniany Berkowicz – „nie u każdego ta choroba się 
rozwija” dostatecznie. U tego artysty zaowocowała 
wspaniałymi esejami – książkami na temat inter-
pretacji wierszy, w tym największych polskich po-
etów. Małgorzata Żurecka wspomina także wyda-
ny wcześniej zbiór wierszy jej i doroty jaworskiej, 
w oprawie znakomitych fotografii Stanisława Ma-
terniaka (krośnianina, który w petrykozkiej galerii 
wystawiał swoje fotografie ze światowych wojaży; 
wystawiał tam także inny krośnianin, poeta i foto-
graf Wacław Turek). 

Wojciech Siemion napisał słowo wstępne do 
niniejszego zbioru, ale śmiertelna zawierucha 
zdmuchnęła je w  niebyt. Pojawił się za to piękny 
gest Barbary Siemion – ona sama wyraziła swój 
wzruszający komentarz do tej liryki: „W  Krainie 
pozorów niepotrzebne są skrzydła, by dryfować 
po niebie poezji. Lecz miłość jest niezbędna, by 
uciec z Krainy Pozoru, bo tam przecież nie można 
być szczęśliwym. (…) Gosiu, życzę Ci RADOŚCI 

TWORZENIA. Pozdra-
wiam i  – mam nadzieję – 
do rychłego zobaczenia”. 
I podpis: Basia Siemion, 30 
stycznia 2011. 

Oto coda. Poszukiwa-
nie szlaku do szczęścia? 
Trochę tak. 

   Jan TULIK

Małgorzata Żurecka, 
Ucieczka z krainy pozoru, 
Stalowa Wola 2011. 

Bogdan Biskup

Powieść janusza koryla Sny można określić mianem thrillera obyczajowego. Spełnia 
bowiem wszystkie wymogi tego gatunku. Może wywołać u czytelnika dreszcz emocji. 

Głównymi elementami utworu  są: napięcie, niepewność i tajemniczość. Fabuła podąża w kie-
runku punktu kulminacyjnego i opiera się na obronie dobra, jakim jest ludzkie życie. Główny 
bohater powieści jest w śmiertelnym zagrożeniu, ponieważ nie mogąc znieść tego, iż nie może 
pomóc ludziom, którym grozi śmierć, popełnia próbę samobójczą, zażywając zbyt dużą dawkę 
leków uspokajających. Zaskakujące rozwiązanie akcji następuje pod koniec utworu.

Autor opisuje małomiasteczkową społeczność Dynowa, która żyje spokojnym rytmem trochę sennej co-
dzienności. Nagle ten spokój burzy cała seria następujących po sobie zagadkowych morderstw, samobójstw 
i zaskakujących śmierci. Miasteczko niespodziewanie znajdzie się w centrum uwagi mediów, które chcąc zaspo-
koić głód informacji, wypytują wszystkich o wszystko. Szczególnie dają się we znaki policjantom prowadzącym 
śledztwa. 

Jednak głównym bohaterem powieści nie są ofiary tych tragicznych zdarzeń ani też policjanci, lecz miej-
scowy ksiądz proboszcz, który miewa prorocze sny. Sny się spełniają i proboszcz, nie mogąc unieść ich ciężaru, 
usiłuje przeciwdziałać przeznaczeniu. Nie do końca mu się to udaje. Nie pomagają też opisy snów sporządzane 
przezeń z wielką skrupulatnością, z których w końcu czerpią wiedzę policjanci. 

Powieść napisana jest żywo, w dobrym tempie. Czyta się ją z zainteresowaniem. Skierowana jest do dorosłe-
go czytelnika. I to nie tylko takiego, który lubi thrillery. Bo z satysfakcją winien też przeczytać ją fan kryminałów 
i np. powieści obyczajowych.

  Bogdan BISKUP

NIEPEWNOŚĆ I TAJEMNICZOŚĆ
Zagadkowe śmierci i prorocze sny proboszcza

Janusz Koryl, Sny, Wydawnictwo DREAMS, 
Rzeszów, wrzesień 2011.
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Burza
burza
szamanka już zeszła z gór
burza
błysk grzmot wiatru szum
burza
i ja
z ogniem w głowie

czasem lubię
histerycznie karmić ból
już się go nie boję
czasem lubię
ciszę z huraganem w środku
nim się uspokoję

burza
rozpalona do możliwości kresu
tarza się w śniegu
sto dziewięć kilometrów 
od rzeczywistości

burza
żywioł złowrogi
nieujarzmiony
jak ja
ulegle ale pożar w głowie

burza i ja
burza to ja

Debiut. Poezja
Maja Alicja Bojda

Urodziła się 9 
sierpnia 1994 

w  Rzeszowie. Uczennica 
6. Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ambrożego 
Towarnickiego w  Rze-
szowie. Interesuje się te-
atrem, sztuką i  filozofią. 
Laureatka w 2009 r. ogól-
nopolskiego konkursu na 
opowiadanie o  tematyce 
olimpijskiej.

SNY (fragment powieści)

Czarny jak sadza gawron siedział na głowie nieruchomego mężczyzny.  
Zawzięcie stukał dziobem w twardą skorupę pod warstwą skołtunionych 
włosów, jakby chciał ją przebić na wylot i sprawdzić, co jest pod spodem. 
Od czasu do czasu przerywał swoją pilną robotę i donośnym krakaniem ob-
wieszczał, że on tutaj rządzi. 

Głowa mężczyzny przypominała szaroburą kulę zawieszoną dwa metry 
nad ziemią. Wytrzeszczone oczy i ohydnie wydęte wargi robiły wyjątko-
wo paskudne wrażenie. Poniżej głowy prężyło się sztywne ciało wisielca. 
Mężczyzna miał na sobie niebieską koszulę z krótkimi rękawami, czarne 
sztruksowe spodnie, popielate skarpetki i zamszowe półbuty. Wisiał na ga-
łęzi potężnego dębu w samym środku lasu. Wokół nie było żywego ducha. 
Tylko ten gawron zawzięcie dziobiący nieruchomą głowę. 

Sznurek taki, jaki zazwyczaj służy do wieszania bielizny, wrzynał się 
w szyję wisielca. Drugi jego koniec przywiązany był do gałęzi drzewa. W 
powietrzu unosił się zapach liści, grzybów i leśnego poszycia. Wschodzące 
słońce rozświetlało powoli mroczne zakamarki. Noc ustępowała kolejnemu 
dniu, który zapowiadał się pogodnie. I gdyby nie ciało wisielca ze 

swoim czarnoskrzydłym strażnikiem, można by powiedzieć: wiosenna 
sielanka. 

Jednak wisielec tkwił na gałęzi tak bardzo realnie, że ksiądz Eugeniusz 
wzdrygnął się, patrząc na jego szkliste, nieruchome oczy. Promienie słońca 
ślizgały się po naprężonym sznurku wilgotnym od porannej rosy. Gawron 
zaskrzeczał ponownie. 

– Chwal Pana Boga swego, boś stworzenie Jego ... – wyszeptał ksiądz 
Eugeniusz słowa, których nauczyła go w dzieciństwie babcia Antonina jako 
najskuteczniejszej metody przeciwko złym wróżbom. Ptak ucichł na chwilę, 
palnął swym dziobem głowę wisielca i znowu wydał z siebie okropne kra-
kanie. Ksiądz Eugeniusz lękliwie przeżegnał się w duchu. Próbował zrozu-
mieć, co się stało. 

Ciało samobójcy wyglądało koszmarnie. Można by pomyśleć, że to ja-
kiś upiór, który dla kaprysu przyoblekł ludzką postać. Ale ksiądz wiedział, 
że to nieprawda, że to nie żaden filmowy trick, lecz autentyczna ludzka tra-
gedia, która znalazła swój finał na gałęzi drzewa. 

Przecież ja go znam – przemknęło księdzu przez głowę. I kiedy przyj-
rzał się twarzy dokładniej, nie miał już wątpliwości. To on. To na pewno on! 

– Kra! Kra! – znów zaskrzeczał gawron, szeroko otwierając zakrwawio-
ny dziób. 

Ksiądz Eugeniusz zbudził się ze snu. Czuł, że drżą mu ręce, a serce bije  
jak oszalałe. Krakanie gawrona umilkło, ale wciąż jeszcze widział tego nie-
szczęśnika wiszącego na gałęzi dębu. Nie miał wprawdzie pojęcia, co go 
skłoniło do samobójstwa, lecz wiedział, jak się nazywa. Tego był absolutnie 
pewien. 

Ksiądz Eugeniusz zapisywał swoje sny w specjalnym zeszycie. Trzymał 
go w nakastliku zaraz obok łóżka, żeby nie musiał zbyt daleko sięgać, gdy się 
obudzi i zechce zanotować swoje senne wizje. 

Zapalił lampkę i usiadł na brzegu łóżka. Wciąż jeszcze widział w my-
ślach samotne ciało wisielca. Wciąż brzmiało w jego uszach skrzekliwe kra-
kanie gawrona. Sięgnął po zeszyt i wieczne pióro. Ksiądz nie uznawał zwy-
kłych długopisów. Zawsze wydawały mu się zbyt pretensjonalne. Pisanie 
długopisem uważał za czynność nadzwyczaj prostacką, niegodną człowieka 
myślącego. Wieczne pióro z błyszczącą stalówką było niezastąpione. Trzy-
mał je teraz delikatnie w palcach i słowo po słowie zapisywał swój ostatni 
sen: 

Gawron siedzący na głowie mężczyzny ignorował moją obecność. Patrzy-
łem na ptaka głęboko poruszony, jakbym się lękał jego czarnych piór i potęż-
nego dzioba umazanego krwią. Czułem, jak pot spływa mi po plecach. Oczy 
wisielca patrzyły na mnie nieruchomym wzrokiem, jakby chciały przeniknąć 
mnie na wylot. Ptak coraz agresywniej kaleczył dziobem głowę samobójcy. 

Ksiądz Eugeniusz przerwał na chwilę pisanie i spojrzał na budzik. Było 
dwadzieścia po szóstej. Przez uchylone okno wpadały do pokoju pierwsze 
promienie słońca. Zapowiadał się piękny, wiosenny dzień.

Urodzony w 1962 roku w Rzeszowie, 
tu pracuje i mieszka. Z wykształ-

cenia polonista. Debiutował w 1985 roku 
zbiorem wierszy Uśmierzanie źródeł. Poeta, 
autor reportaży, prozaik. Wydał kilkanaście 
książek poetyckich (m.in. Kłopoty z nicością, 
Siatka na motyle, Spacer po linie) oraz powie-
ści: Zegary idą do nieba (2007) i Śmierć noso-
rożca (2008). Laureat konkursów literackich. 
Drukowany fragment jest z jego najnowszej 
książki pt. Sny (2011). 

Proza
Janusz Koryl
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Poezja
Małgorzata Żurecka

Urodziła się w Stalowej Woli. 
Po zdobyciu dyplomu na 

Politechnice Rzeszowskiej wróciła do 
tego miasta i mieszka do dziś. Debiu-
towała na łamach tygodnika „Sztafeta” 
w roku 1990, publikowała w czaso-
pismach, almanachach i wydawnic-
twach zbiorowych. Laureatka  kon-
kursów poetyckich. Wydała tomiki 
poezji: Piąta pora konieczności (2001), 
Ostatni anioł goryczy (2005), za który 
otrzymała Nagrodę Literacką Miasta 
Stalowej Woli . Z kolei za zbiór W kap-
sule codzienności (2007) został uho-
norowany przez ZLP Złotym Piórem. 
W 2010 Muzeum Jadwigi i Wojciecha 

Siemionów w Petrykozach wydało jej wspólny z Dorotą Jaworską tomik .In 
& out. Należy do stalowowolskiego Stowarzyszenia Literackiego Witryna, a 
od 2006 roku do Związku Literatów Polskich. Publikowane wiersze są z jej 
najnowszej książki poetyckiej Ucieczka z krainy pozoru (2011).

dla mnie 

jesteś szeptem 
snem nad ranem 
ciężkim westchnieniem 
prośbą 
i niedowiarą  

powrót po latach

myśli rozszarpane 
tyle zostało z naszych marzeń
zaułki
obce
nie pamiętam że tu byłam
 
sny pożyczone na wieczne nieoddanie
 
w zapachu ulic 
próbuję odnaleźć 
przeszłe lata 
bez wzruszeń

mój strach

jezioro nocy 
zbliża się 
wlewa przez okno 
zalewa podłogę 
rośnie 
jestem sama 
płynę 
boję się 

zagubione

nie zauważyłam 
minął czerwiec 

nie spostrzegłam jesieni 
przeoczyłam piątek 

uciekła mi godzina 
nie zdążyłam 

w ostatniej sekundzie 

gdzie jesteś 
moje życie 

*** 
zamykam dzień 
w klatce słów 

tu pozostanie 
na dłużej 

do jutra 
do zobaczenia 

moje szklane serce

moje serce ze szkła 
deszcz rozbija 
na drobne kawałki

nie próbuj zbierać 
pokaleczysz palce

jeszcze raz 

w kawałku szyby 
szare chmury płyną 
deszcz cekinami 
lśni na szkle 
jeszcze raz w sobie 
wiosnę obudzę 
ciebie ze snu 

Rzeszów – małe wyspy wspomnienia
Janowi Zołoteńce

Rzeszów mój kochany
tonie we mgle poranka
i małych, cichych wysp wspomnienia
jakie pamiętam z dzieciństwa

idziemy ulicami przedmieścia – zapalona latarnia
prowokuje rzeszowskie gołębie
obrazy z przedwiośnia
na kościele farnym pali się pochodnia

tu małe wyspy w centrum miasta
przybierają postać strachów na wróble
gdy mgła opadnie rosną dzikie trawy
a gory z miastem się łączą miłością
górka Krakowska z górką Staromieście…

Niemcy, we wrześniu 2011.

Poezja
Andrzej Sondej

Poeta, happener, animator 
kultury i sztuki. 

Założyciel Pociągu do Sztuki. 
Redaktor i współzałożyciel 
portalu  internetowego  
www.pogranicze.eu

Myśli  nieuczesane

uściskiem ręki 
na powitanie
spojrzeniem
zmierzwiłaś
moje myśli

na szczęście
nie wymyślono 
grzebienia rzeczywistości 

Rzeszów, 14.11.2008

Poezja
Zdzisław  Stokłosa

Twierdzi, że stara się pi-
sać o  zwykłych sprawach 

i uświadamiać, że obok nas istnie-
je ten sam, a  jednak zupełnie inny 
świat, osiągalny dla każdego, kto 
spojrzy na niego sercem, zapomina-
jąc o „mędrca szkiełku i oku”.  Jego 
wiersze – jak sam podkreśla – prze-
znaczone są dla wszystkich, którzy 
kochają magiczny świat widziany 
oczami wyobraźni. Opublikował 
tomik Z duszą na ramieniu.                        

Geneza

Posiane
Ziarno Nadziei – 
dorodne i słodkie.
Zebrane 
kłosy nabrzmiałe
przedwczesną radością.
Rzucone
słowa na wiatr
w niepokoju wiatraki.
Zmielona
mąka, cuchnąca
stęchlizną zawodu.
Upieczony
chleb gorzki –
ciężki zakalcem żalu.                                                                       

Rzeszów, 20.11.2008
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Inauguracja nowego sezonu koncertowego 
w  Filharmonii Podkarpackiej okazała się 

wydarzeniem muzycznym, które z całą pewnością 
można zaliczyć do bardzo udanych. Trzy znakomi-
te dzieła: Sinfonia Sacra Andrzeja Panufnika, IV 
Symfonia karola Szymanowskiego i  V Symfonia 
c- moll Ludwiga van Beethovena odsłoniły przed 
publicznością różnorodne uczucia – od dumy, dra-
matyzmu i romantycznych uniesień do potężnego 
hymnu radości. Po raz pierwszy w Rzeszowie wy-
stąpił jeden z najwybitniejszych polskich pianistów 
– jan krzysztof Broja. Artysta wydobył z utworu 
wszystkie niuanse i  detale, potwierdzając wielką 
pianistyczną maestrię. Na wysokości zadania sta-
nęli również rzeszowscy filharmonicy prowadzeni 
ręką szefa artystycznego Vladimira kiradjieva. 
Trudny program wymagał od orkiestry wyjątko-
wego skupienia, które zaowocowało udanym wy-
konaniem wszystkich dzieł symfonicznych.

 * * *
 Czy zawód pianisty niesie ze sobą wyrzecze-
nia, czy wręcz przeciwnie, pozwala żyć całą peł-
nią? – zwracam się do jana krzysztofa Broi.

– Zawsze uważałem, że pozwala żyć całą peł-
nią. Muzyka zawsze była pisana z powodów emo-
cjonalnych – to jest zapis życia ludzkiego. Dlatego 
artysta musi się interesować człowiekiem. Wiele 
dzieł zainspirowanych jest naturą. Ja też żyłem mi-
łością do przyrody – całe nasze życie upływa w oto-
czeniu przyrody i miasta – wszystko musi się gdzieś 
w życiu znaleźć. Muzyka nie jest dla mnie ucieczką 
od świata. Kiedy siadam do instrumentu muszę od-
dać to, co czuję w utworze i to co sam przeżyłem. 
Im bogatsze jest moje życie, im więcej wrażeń po-
zamuzycznych, tym pełniejsza jest moja gra.

 kiedy padł wybór na fortepian?
– Wychowałem się w domu pełnym miłości do 

sztuki. Rodzice zachęcali mnie do muzyki, ale nie 
było żadnej presji, zmuszania mnie do gry na for-
tepianie. Wtedy jeszcze moje zainteresowania były 
zupełnie inne – w  wolałem chodzić po lesie, grać 
w piłkę z kolegami, czy nawet w kapsle. Wszystko 
się zmieniło, kiedy usłyszałem grę Ivo Pogorelica 
na konkursie chopinowskim w 1980 r. Zobaczyłem 
z jaką pasją ludzie reagują na muzykę, zobaczyłem, 
że można widzieć serca ludzkie w  płomieniach. 
Zrozumiałem, że to moje powołanie. Jako dzie-
więciolatek poczułem intuicyjnie, że chcę zostać 
pianistą.

SERCA W PŁOMIENIACH
Z Janem Krzysztofem Broją, pianistą, 

rozmawia Anna Wiślińska
 Grał Pan z wielkim powodzeniem w najbar-
dziej prestiżowych salach koncertowych na świe-
cie i  nagle pojawiła się potrzeba spróbowania 
czegoś innego, mam na myśli konkurs taperów…

– Tak, w 2001 r. po raz kolejny grałem w Sali 
Wielkiej Konserwatorium Moskiewskiego, i wtedy 
przyszła ta myśl. Szczerze mówiąc, nie chodziło 
nawet o konkurs taperów. Nadarzyła się po prostu 
możliwość zagrania na fortepianie wszystkiego, 
co dusza zapragnie. Grałem ze słuchu symfonie 
Brucknera, Mahlera, Bacha, trochę Wagnera, mu-
zykę filmową, piosenki Beatelsów. To były impro-
wizacje, przekaz całkowicie bezpośredni – jak mó-
wienie tego, co się myśli. Szczerość wypowiedzi jest 
w muzyce bardzo ważna.

 kto uczył Pana sztuki impro-
wizacji?

– Miałem to szczęście uczyć 
się improwizacji od wczesnych lat 
u  profesora Esztényi w  Warszawie, 
co nie jest normą w  wykształceniu 
klasycznym. 

 najważniejsze lata dla swojej 
edukacji muzycznej przeżył Pan 
jednak w niemczech?

– Tak, przez osiem lat uczył 
mnie Wolfgang Haas w  Konserwa-
torium Muzycznym we Frankfurcie. 
To była szkoła z ogromnymi trady-
cjami, uczyli tam między innymi 
Robert Schumann i jego żona. Wte-
dy zaczynałem grać na poważnie. 

 Ciekawostką jest, że współpracował Pan przy 
produkcji filmu Romana Polańskiego Pianista 
jako „nauczyciel” Adriena Brody’ego.

– Miałem być szybkim korepetytorem Adrie-
na. Chodziło o  „muzyczne aktorstwo”, czyli o  to 
żeby wyćwiczyć pewne ruchy typowe dla pianisty. 
Adrien Brody nie umiał przecież grać na fortepia-
nie. To było bardzo ciekawe doświadczenie.

 Z  orkiestrą Filharmonii narodowej pod 
batutą Antoniego Wita nagrał Pan IV Symfonię 
Szymanowskiego, która przyniosła Panu nomi-
nacje do nagrody Grammy 2010. dlaczego się-
gnął Pan właśnie po ten utwór?

– To był szczęśliwy zbieg okoliczności. Byłem 
wtedy w  Hiszpanii. Koncertowałem już od dwu-
dziestu lat i  wciąż nie miałem na swoim koncie 

żadnej płyty, miałem zawsze poważne opory przed 
rejestrowaniem tego, co gram. Chciałem zagrać 
utwór spośród moich ulubionych ale taki, który 
był stosunkowo rzadko nagrywany, bądź taki, któ-
ry (delikatnie mówiąc) nie został jeszcze nagrany 
w  sposób wzorcowy i ostateczny. Pierwszym, jaki 
przyszedł mi do głowy, była właśnie IV Symfonia 
Szymanowskiego. Przypadek chciał, że wtedy wła-
śnie nadeszła od Maestro Antoniego Wita propo-
zycja nagrania tego właśnie utworu. To cudowna 
muzyka, która zasługuje na więcej uwagi.

 kompozytor najbliższy sercu?
– Mozart to mój ulubiony kompozytor od za-

wsze. W  domu najczęściej słucham jego muzyki 
orkiestrowej, kameralnej i przede wszystkim oper. 
Ale nie wiem, czy odważyłbym się grać wiele mu-
zyki Mozarta. Jak mówiła moja nauczycielka: „Mo-
zart jest dla dzieci za łatwy, a dla dorosłych za trud-
ny”. Gram bardzo dużo muzyki Chopina, w Polsce 
słyszy się ją na co dzień, ale są kraje, gdzie muzyki 
Chopina bardzo brakuje. 

Jan Krzysztof Broja

Ryszard Zatorski

A zrobił to mój mały 
teatrzyk, rzekła 

Aneta Adamska pod koniec 
wydarzeń artystyczno-nau-
kowych, spiętych hasłem 
źródeł pamięci i  nazwiskami 
trzech nieżyjących wybitnych 

artystów, których rodowód sięga Rzeszowa i  na-
szego regionu. Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor 
i  Józef Szajna – owi magowie teatru sprawili, że 

MAGOWIE TEATRU
Grotowski – Kantor – Szajna. Źródła pamięci

Nienadówka, Wielopole Skrzyńskie, ale przede 
wszystkim Rzeszów to są w świecie nazwy bardziej 
rozpoznawalne – wskazał prof. dr hab. Zbigniew 
Osiński podczas sesji naukowej w letnim pałacyku 
Lubomirskich, gdy przywoływał wszechstronnie 
postać Grotowskiego.

Z satysfakcją można było słyszeć i utwierdzać 
się w przekonaniu o niezwykłej mocy artystów i lu-
dzi kultury. Na co wskazywał m.in. Marek Czar-
nota, jakby w preludium sesyjnych wystąpień, pod-
czas uroczystej inauguracji w ratuszu, gdzie nie za-
brakło i luminarzy naukowego środowiska Rzeszo-

wa, z rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. 
dr. hab. Stanisławem Uliaszem. Bo ta uczelnia 
była obecna w  tych kilkudniowych wydarzeniach 
nie tylko miejscem, jakie użyczyła w pałacykowych 
obejściach, ale i tym, że panie dr Anna jamrozek-
Sowa i  dr Magdalena Rabizo-Birek moderowały 
np. sesje o Grotowskim i Szajnie, a dr janusz Pa-
sterski przybliżył nieznaną na ogół poezję mło-
dego Grotowskiego, urzeczonego romantyzmem 
i  jego modernistycznym wznowieniem, co przeja-
wiło się orientalnymi akcentami w jego twórczości.

Przywołując osiągnięcia owych wielkich po-
staci wskazywano też wielu osobom drogę do pała-
cyku, gdzie urodził się przecież Grotowski. Otwie-
rano to miejsce publicznie nie tylko podczas sesji, 
ale i wieczorem w swoistej iluminacji ruchu, słowa 
a przede wszystkim muzyki międzynarodowej gru-
py teatralnej Brama z Goleniowa na zaimprowizo-
wanej scenie pałacykowego dziedzińca. Uczestnicy 

 Sława może być narzędziem do własnego 
rozwoju?

– Bardzo pięknie to Pani powiedziała, bo 
najczęściej ludzie uważają, że sława demoralizu-
je. Jestem absolutnie tego samego co Pani zdania. 
Być może „sława”, to zbyt przesadzone słowo, bo 
jesteśmy w  tym zawodzie niszą rynkową. Przede 
wszystkim sława daje wolność, większą swobodę 
decyzji co, gdzie i kiedy chcę grać.

 Zostawia Pan czasem publiczność w płomie-
niach?

– Dbam o  to, żeby pokazać w  muzyce ogień 
w  moim sercu, jeśli to się uda, wtedy jest szansa 
żeby ten płomień rozpalił również serca publicz-
ności. Chciałbym, żeby tak było jak najczęściej….

 Anna WIŚLIŃSKA
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tego swoistego festiwalu naukowo-artystycznego, 
a  i  reporterskiego poniekąd, naocznie dotknęli 
w Nienadówce śladów kojarzonych z Grotowskim, 
gdy mieszkał tam z  matką jako chłopiec przez 
cztery lata do roku 1944; zwłaszcza w rozmowach 
z  ludźmi i  po prezentacji filmu dokumentującego 
pobyt artysty w  tej wsi w roku 1980. Takim arty-
stycznym wykładem była też propozycja Teatru 
Chorea Tomasza Rodowicza, gdzie i  sam reżyser 
dopełnił swoje wystąpienie z  dyskursu na sesji. 
Tym razem i on, i młodzi aktorzy w teatrze ruchu 
i światła, ale i słowa wszakże, wskazali, jak przeżyć 
w sobie Grotowskiego. A stawiali te pytania korzy-
stając z zapisanych wypowiedzi artysty, które moż-
na kleić w dowolnej kolejności, bo nie tracą sensu, 
utrwalone zwięźle bez zbędnych słów.

Podobna wędrówka z  Kantorem miała po-
czątek w Teatrze Maska na sesji prowadzo-

nej przez szefa artystycznego tej placówki, jacka 
Malinowskiego, który ze swym zespołem podsu-
mował później wszystko premierowym spektaklem 
dla dorosłych, znakomicie wpisanym w kantorow-
ski klimat. Widowiskiem Niech żyje cyrk! według 
Historii sentymentalnej kazimierza Mikulskiego, 
ze scenografią prof. janusza Pokrywki, niezrówna-
nego mistrza teatralnego znaku plastycznego, któ-
ry – podobnie jak Kantor – nie wprowadza nigdy 
na scenę żadnego zbędnego przedmiotu ani prze-
rysowania w kostiumach; każdy detal pełni u niego 
wyznaczoną funkcję, a każda postać jest swoistym 
obrazem plastycznym właśnie. W spektaklu wyko-
rzystano fragmenty utworów brytyjskiej grupy Ti-
ger Lillies. Artyści z Maski nie tylko przypomnieli 
sztukę, która i Kantorowi z  jego Teatrem Cricot 2 
posłużyła w początkach jego kariery do rozmowy 
artystycznej z  widownią, ale prawdziwie uraczyli 
urzekającą grą, zręcznie oprawioną reżysersko. To 
kolejna już propozycja dramatyczna tego teatru, 
skierowana do widzów dorosłych. I można życzyć 
sobie tylko następnych, podobnie udanych premier 
na tej scenie. Był to literacki przekaz sceniczny 
z życia artystów swoistego teatru-cyrku, grotesko-
wy, ale chwilami też filozoficznie wstrzymujący 
chichot. Bo jakże wymowna jest np. metafora zda-
rzenia i wypowiedź, gdy biesiadnicy jedzą kaczkę, 
która była przecież jedną z  najważniejszych arty-
stek tego zespołu. A ileż to razy na co dzień niszczy 
się – czyli metaforycznie zjada – najlepszych arty-
stów albo innych wybitnych ludzi. Otwarcie sezonu 
artystycznego w Masce tym przedstawieniem było 
najwyższej marki, co odnotowuję z podziwem dla 
aktorów: Henryka Hryniewickiego, Małgorzaty 
Marty Bury (choreograficznie też porywającej), 
natalii Zduń, Tomasza kuliberdy, Andrzeja Pie-

cucha i oczywiście dla jacka Malinowskiego, reży-
sera i artystycznego lidera Maski.

Taki kantorowski ryt miała autorska i  reży-
serska propozycja Anety Adamskiej i  jej Teatru 
Przedmieście. Adamska w  swojej Obietnicy – ni-
czym ów patron artystyczny w Umarłej klasie czy 
Wielopolu, Wielopolu – sięga pamięcią wyobraźni 
do własnych narodzin. Opowiada je obrazami sce-
nicznymi, które splata z  teraźniejszością słyszaną 
w  znakomitych, wręcz jakby reporterskich obra-
zach radiowych, czyli rozmowach z własną matką 
tu i teraz – o tym co robi ze swym zespołem, kto gra 
to, a czego świadectwo mogła mieć przecież tylko 
od niej właśnie albo od babci, osoby o cudownym 
darze przewidywania, którą w  przedstawieniu 
kreuje sama Aneta Adamska. A wszystko podane 
sugestywnie, w  oszczędnej scenografii, gdzie np. 
niby-chusty wystarczą za kostium, by symbolicz-
nie wyrazić scenę paplaniny kumoszek (Maciej 
Szukała, Rafał Biega, Łukasz Lisowski). I  wspa-
niała Iwona Żytecka, czyli sceniczna nieustannie 
absorbująca widzów Matka, a  także Aniołek, któ-
ra ogarnia całość i  steruje jakby wydarzeniami, 
w czym niezwykle się sprawdził mały kuba, czyli 
prawdziwy syn Anety Adamskiej. I  gdy ktoś pro-
fesjonalistów kwalifikuje tylko wedle posiadanych 
dyplomów, warto, by zobaczył artystów z  Przed-
mieścia, z kameralną widownią przy ul. Reformac-
kiej w Rzeszowie. 

Zwracam baczniejsza uwagę na nowe rze-
szowskie propozycje teatralne, bo w  Sie-

maszkowej – gdzie w  Szajna Galerii przypomnia-
no na sesji patrona tego miejsca, a zwłaszcza jego 
twórcze niepowtarzalne i  reformatorskie ślady 
w  obszarze teatru – zamiast Deballage w  reżyse-
rii i  według scenariusza Szajny, jak zapowiadano 
w  programie, zaproponowano właściwie mono-
dram 18729 o Szajnie i jego łagrowych przeżyciach 
według powieści jerzego Fąfary , czyli spektakl 
z  poprzedniego sezonu. Wcześniej na sesji pisarz 
ciekawie zarekomendował to widowisko, prezen-
tując postać Szajny, którego życie było tworzywem 
książki Fąfary pt. 18 znaczy życie. Rzecz o  Józefie 
Szajnie. Podróżowaliśmy też z  Szajną i  jego rze-
szowskim spektaklem Deballage po świecie w opo-
wieściach reporterskich Andrzeja Piątka, które 
zawarł m.in. w  książce Szajna. Ślady ostatnie, ale 
i w eseistycznym wywodzie krystyny Rodowskiej 
o  meksykańskim śladzie artystycznym Szajny. 
Deballage uczestnicy sesji mogli zobaczyć jedynie 
z płyty, na której zapisano spektakl rzeszowski na 
scenie w Bukareszcie, gdzie artyści i sam Józef Szaj-
na byli przyjęci owacyjnie. I może byłoby dobrze, 
aby – z uwagi na nazwisko Szajny, znane w całym 
świecie, i na przekaz tego spektaklu wciąż aktual-

ny – mieć je w gotowości w każdym sezonie jako 
wartość, którą można się szczycić zarówno u  sie-
bie, jak i  na krajowych scenach oraz za granicą. 
Podobnie jak żyć powinna innym rytmem Szajna 
Galeria, która na co dzień jest niczym zapomniane 
muzeum. To jesteśmy chyba winni artyście, który 
walczył o wolność i godność ludzką oraz z ludzką 
głupotą, o  czym m.in. przypomniała Agnieszka 
koecher-Hensel z warszawskiego Instytutu Sztuki 
PAN, wybitna znawczyni twórczości Szajny, uka-
zując jego drogę do teatru autorskiego od sceno-
graficznych początków, gdy rozwinął język plastyki 
scenicznej.

I wracając w tych porównaniach pamięci do 
Kantora, z  podziwem można odnotować 

Prezentacje Teatrów Poszukujących, którymi może 
się pochwalić Wielopole Skrzyńskie, o czym przy-
pomniał szef Gminnego Ośrodka Kultury i  Wy-
poczynku Marcin Świerad, ale bardziej jeszcze 
kantorówką, czyli Ośrodkiem Dokumentacji i Hi-
storii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w bu-
dynku dawnej plebanii, gdzie urodził się i mieszkał 
w  dzieciństwie Kantor i  gdzie powraca w  owych 
kliszach pamięci utrwalonych przez Teatr Cricot 
2, skąd przywożone są i  prezentowane okresowe 
wystawy. A  jednym z  przewodników po obecnie 
eksponowanej, był jej komisarz, aktor Kantorowy 
– Bogdan Renczyński, którego w Wielopolu hono-
rują niczym współrodaka. Onże i w Rzeszowie na 
sesji ożywiał wspomnieniami dziedzictwo sztuki 
Kantora, bo wszak w  jego teatrze – jak to meta-
forycznie ujął – „ grał przecież wyobraźnię Kan-
tora”. W  tej naukowo-wspomnieniowej dyspucie, 
podpartej filmem pt. Ostatnia wieczerza wg scena-
riusza i  w  reżyserii krzysztofa Miklaszewskiego, 
w którym obrazy ze spektaklu Kantora Wielopole, 
Wielopole w  miejscowym kościele, przemieszane 
są z  wypowiedziami widzów i  biesiadą po owym 
występie w  1983 roku, przy stole można było za-
uważyć także i  dariusza dubiela, który szefował 
wtedy rzeszowskiej Estradzie i sprowadził Kantora 
z  tym przedstawieniem do Wielopola i Rzeszowa. 
A  teraz ów reżyser i  obecnie prezes Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w  regionie, ze sceny w  Masce 
w teatrologicznym wywodzie, mając w większości 
młodzież licealną przed sobą, ukazał jej wielkość 
reformatorów teatru i Kantora w tym rzędzie, się-
gając w  krótkim rysie aż do scenicznych korzeni 
starogreckich. 

I  tak w  artystycznych przekazach, wspo-
mnieniach oraz naukowych rozważaniach, 

ale także na wystawach Galerii Fotografii Miasta 
Rzeszowa oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, przeszłość stawała się teraźniej-
szym czasem w naszym „małym biednym pokoiku 
wyobraźni”, jak to – przywołując Kantora – ujmo-
wała justyna Wojtyniak z paryskiej Sorbony. 

Aneta Adamska bardzo słusznie jest świado-
ma swej sprawczej roli, jaką odegrała w  tym wy-
darzeniu od 14 do 18 września br.; przy wielkim 
wsparciu zwłaszcza dyrektor katarzyny Olesiak 
i jej współpracowników z wydziału zawiadującego 
kulturą w naszym mieście, w tym głównie jolanty 
Wagner. 

 Ryszard ZATORSKI



Prof . Zbigniew Osiński i dr Anna Jamrozek-Sowa.
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Teatr Przedmieście, scena ze spektaklu „Obietnice”.

Teatr Maska, scena ze spektaklu „Niech żyje cyrk”.
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 Podobno chce pan zamówić Bajkomobil - 
specjalnie przystosowany samochód, który bę-
dzie objeżdżał całe Podkarpacie z  widowiskami 
–plenerowymi? 

– Bajkomobil, o którym mówimy, dotrze mam 
nadzieję do każdego zakątka Podkarpacia, tam 
gdzie nie ma sceny w tradycyjnym rozumieniu. Po-
trzebny będzie  jedynie kawałek ubitej ziemi.

 Z jaki repertuarem dotrze?
– Teatr w  moim rozumieniu powinien być 

miejscem spotkania zarówno ze współczesną  lite-
raturą,  jak i z oryginalnymi interpretacjami klasy-
ki, która przecież ciągle ma swoją siłę.

 
 Spektakl Niech żyje cyrk! według Historii sen-
tymentalnej kazimierza Mikulskiego i w pana re-
żyserii jest propozycją dla widzów dorosłych. 

–Tę groteskową opowieść o  grupie artystów, 
którzy poświęcili swe życie rozbawianiu widzów 
– i o tym co dzieje się z nimi, gdy kurtyna opada, 
a za oknem wieje chłodny wiatr przeznaczenia, re-
alizował Tadeusz Kantor jako drugą premierę Te-
atru Cricot 2. Mój spektakl wpisał się w ważne, rze-
szowskie wydarzenie teatralno-naukowe: „Źródła 
pamięci: Grotowski - Kantor - Szajna”, 14–18 wrze-
śnia br. Po entuzjastycznym przyjęciu spektaklu, 
narodził się pomysł, by w Teatrze Maska spektakle 
dla dorosłych  zacząć grać regularnie. A powstało 
ich kilka w  naszym teatrze w  ciągu ostatnich lat. 

BAJKOMOBILEM  
PO PODKARPACIU

Z Jackiem Malinowskim, dyrektorem artystycznym 
Teatru Maska w Rzeszowie, rozmawia Andrzej Piątek

Chcemy zacząć je grać regularnie już od paździer-
nika br. 

 Od kilku sezonów próbuje pan prezentować 
taki właśnie Teatr, którego adresatem jest wie-
kowo szersza widownia. Między innymi dzięki 
Maskaradom?

 – Tak, trzecią już majową edycję Maskara-
dy –Przeglądu Teatrów Ożywionej Formy planuję 
wypełnić spektaklami m.in.: z Węgier, Ukrainy, Li-
twy, Czech i Niemiec oraz oczywiście z Polski. Nie 
chcę mówić jeszcze o szczegółach, wszystko zależy 
bowiem od kwestii finansowych. 

 dzieciom zaproponował pan na początku se-
zonu bajkę Bleee Maliny Prześlugi - wyróżnioną 
na XXI konkursie na Sztukę dla dzieci i  Mło-
dzieży w Centrum Sztuki dziecka w Poznaniu.

– Przedstawia historię niepokornego motylka, 
który zmuszony do opuszczenia swego królestwa 
trafia na grupę oryginalnych mieszkańców stare-
go autobusu. Swoim nowym przyjaciołom udo-
wadnia, że wierząc w  siebie można osiągnąć coś, 
o czym się marzy. Reżyseruje Laura Słabińska, mu-
zykę stworzył Piotr Nazaruk, współpracujący m.in. 
z teatrami Guliwer i Wierszalin

 
 kolejną premierę – Bajkę o księciu Pipo, ko-
niu Pipo i o księżniczce Popi Pierre’a Gripari – re-
żyseruje krzysztof Rau. Po niej Janosik. Napraw-

dę prawdziwa historia, sztuka autora z  Sanoka, 
Michała Walczaka, jednego z najchętniej wysta-
wianych młodych dramatopisarzy. 

–Tekst niezwykle dowcipny i przewrotny. Po-
ruszający między innymi problem powielanych 
często półprawd na temat bohatera i antybohatera. 
Przykładowo – jeśli  dość powszechnie mówi się, 
że ktoś jest zbójem, nie znaczy wcale, że nim jest 
w rzeczywistości... 

 na koniec sezonu - Sklep z zabawkami, auto-
ra rumuńskiego Aleksandru Popescu. 

– Klasyka teatru lalek, poetycka opowieść 
o niezwykłym, ukrytym w lesie sklepie z zabawka-
mi, w którym można znaleźć wszystko, o czym się 
tylko zamarzy. Sklep jest wyjątkowy jeszcze z jed-
nego powodu – za zabawki nie płaci się pieniędz-
mi…!  

Jacek Malinowski

Andrzej Piątek

W Rzeszowie zakoń-
czył się XX Festi-

wal Muzyki Organowej i  Ka-
meralnej. Organizowany ar-
tystycznie przez znakomitego 
organistę Marka Stefańskiego 
corocznie odbywa się w  miej-
scowej katedrze i kilku kościo-

łach. W bieżącym roku części koncertów słuchano 
w Jarosławiu i Sędziszowie Małopolskim. 

Jako pierwszy wystąpił Wratislavia Trumpet 
Consort. Koncert muzyki  paradnej z barokowych 
oper i  suit był – czego się spodziewałem – bardzo 
interesującą próbą jej zaprezentowania ze względu 
na doskonałą, akustyczną przestrzeń rzeszowskiej 
katedry, w której  brzmienie trąbek osiągało ocze-
kiwane efekty kolorystyczne. Wykonanie Andrzeja 
Chorosińskiego Fantazji i  fugi Ad nos, ad saluta-
rem undam Liszta było błyskotliwe i  natchnione. 
Recital Agnieszki Radwan-Stefańskiej – nieco-
dzienną próbą pogodzenia muzyki organowej z gó-
ralską. Kunsztownie i starannie zagrała Chorał Song 
Obyrtany Wesleya, Taneczne obrazki Sawy i Toccatę 
G-dur Duboisa. Przemiennie występująca z nią ka-
pela jaśka kubika z Krościenka n. Dunajcem, gra-
jąc i śpiewając sakralne pieśni pienińskie, dodawała 
recitalowi organowemu wigoru i przaśności. 

MISTYCZNY KLIMAT SKUPIENIA
XX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Marek Stefański zagrał Toccatę Dietricha 
Buxtehude, Fantazję, Addagio i  Fugę c-moll Ba-
cha oraz własną transkrypcję części drugiej op. 
13 Oratorium Quo vadis? Nowowiejskiego. Prze-
miennie koncertował z nim na instrumentach per-
kusyjnych Ryszard Haba. Stefański zjednał sobie 
słuchaczy muzykalnością i pełną fantazji umiejęt-
nością dobierania barw, służącą tworzeniu wręcz 
mistycznego klimatu skupienia. Hołd, jaki złożył 
Bachowi, był wspaniały nie tylko ze względu na 
warsztatową precyzję, ale również młodzieńczą 
interpretację. Błyskotliwa technika, swoboda wy-
konawcza i  pewna mistrzowska ręka charaktery-
zowały talent Ryszarda Haby, który ukazał nie tyl-
ko dynamikę, ale również urzekającą subtelność 
brzmień swoich instrumentów. Organista Ulfert 
Smith z Hannoveru imponował świetną techniką, 
wykonując m.in. Toccatę i fugę d-moll Bacha, Toc-
catinę na flet Pietro A. Yona i Toccatę G-dur Du-
boisa. Jego występ przedzielały Psalmy Dawidowe 
w przekładzie Czesława Miłosza i pełnej ekspresji 
interpretacji krzysztofa Globisza. Goszczący 
pierwszy raz w  Polsce organista Gianluca Liber-
tucci z Bazyliki św. Piotra w Watykanie popisał się 
delikatnym, aksamitnym dźwiękiem w  utworach 
m.in. Morettiego, Storace i Stradelli. W pieśniach 
maryjnych akompaniował sopranistce Magdale-
nie Ziai-dobrowolskiej i  basowi jackowi Ozim-
kowskiemu. 

W koncercie finałowym wystąpił zespół Servi 
Domini Cantores, złożony z księży wokalistów. Pa-
weł Sobierajski, Rafał kobyliński, Zbigniew Ma-
dej i Tomasz jarosz śpiewali arie z oper i oratoriów 
– od barokowych, po neoromantyczne – zarówno 
w chórze, jak prezentując swe talenty indywidual-
nie. Fascynowali nienaganną dykcją, nieomal ro-
mantyczną siłą dynamiki z delikatnym pianissimo 
i dalekim od drapieżności fortissimo, trzymającym 
w  napięciu frazowaniem, cudownie przejrzystą 
i elegancką barwą głosów.

  Andrzej PIĄTEK 

Gra Agnieszka Radwan – Stefańska.
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Piotr Rędziniak

Wystawa, którą można 
oglądać do początku 

listopada, to malarstwo i  gra-
fika komputerowa Krzysztofa 
Skarbka. Artysta jest znanym 
w  Polsce malarzem, performe-
rem, jednym z kilku czołowych 

twórców awangardy lat 80. w  Polsce. Przedstawi-
ciel nowej ekspresji jest wymieniany jednym tchem 
z Jarosławem Modzelewskim, Ryszardem Woźnia-
kiem, Ryszardem Grzybem czy nawet Leonem Ta-
rasinem, który w  grupie tej był najbardziej zajęty 
„tylko malarstwem”. Krzysztof Skarbek o  „Nowej 
ekspresji w  Polsce” pisze: „... była zjawiskiem na 
wskroś oryginalnym, ze względu na rodzaj doświad-
czeń życiowych młodych twórców, jak również wpły-
wy innych dziedzin sztuki, alternatywnej muzyki, 
teatru otwartego i literatury postmodernistycznej”. 

krzysztof Skarbek urodzony w 1958 r. we 
Wrocławiu. Uzyskał dyplom z  zakresu malar-
stwa w  pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego 
w  PWSSP, obecna Akademia Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu w 1985 r. Zajmuje się malarstwem szta-
lugowym, ściennym, sztuką wideo, akcjami oraz 
instalacjami. Po ukończeniu studiów brał udział 
w  230 wystawach zbiorowych a  także festiwalach 
sztuki, zorganizował 51 wystaw indywidualnych, 
41 akcji plastyczno-dźwiękowych w kraju i za gra-
nicą, również ze swoimi grupami twórczymi: Poły-
kacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych. 
Tworzył w środowisku wrocławskim równolegle do 
okresu, w którym działała łódzka grupa Łódź Kali-
ska. Jego malarstwo ma dużo wspólnego z muzycz-
nymi, tanecznymi i  happenerskimi akcjami, stąd 
sam mówi: „Forma malarska to pewne „rozwibro-
wanie”. W moim środowisku to określenie związane 
z muzyką i rodzajem napięcia, jakie wytwarzaliśmy 
podczas naszych akcji...” Pamiętać należy, że akcje 
te często związane i  łączone są z  ruchem Poma-
rańczowej Alternatywy, która oprócz Wrocławia 
pojawiała się w  innych miastach w  kraju (Łódź, 
Warszawa, Gdańsk, Lublin). Obecnie K. Skarbek 

ROMANTYCZNY EKSPRESJONISTA
BWA zaprasza na wystawę Krzysztofa Skarbka

kieruje na ASP we Wrocławiu 
pracownią malarstwa studiów 
dziennych i  pracownią ma-
larstwa studiów licencjackich 
jako profesor tej uczelni. 

Wystawa nosi tytuł „Ma-
larstwo ciekawszej cywiliza-
cji”. Tytuł ten już zdradza, 
że w  twórczości Krzysztofa 
Skarbka jest zawarte marzenie, 
oczekiwanie lepszej rzeczy-
wistości niż obecna. Obrazy 
przedstawiają reportażowe sy-
tuacje z rzeczywistości amery-
kańskiej. Znajdziemy na nich 
pierwsze komputery, cadillaki, 
kosmiczne kombinezony oraz 
przeróżne urządzenia i atrybuty cywilizacji wyso-
ko rozwiniętej jak na lata 80. XX w. Pamiętajmy, 
że autor kończył studia w 1985 r., a więc w czasach 
przemian ustrojowych w  Polsce. Jego malarstwo 
można odczytać jak jeden wielki sen o Ameryce – 
Zachodzie, jaki miało wtedy mnóstwo ludzi. Wie-
lu emigrowało na zachód w sensie dosłownym. To 
malarstwo jest swoistą emigracją wewnętrzną arty-
sty. Fakt, iż trwa ona do dziś potwierdza to, że wiele 
z obrazów znajdujących się na wystawie pochodzi 
z  2009 i  2010 roku. Trwając przy swojej estetyce 
i  tematyce dzieł artysta, moim zdaniem, daje wy-
raz już nie tyle fascynacji kulturą Ameryki i świata 
zachodniego, co bardziej niezadowolenia z  prze-
mian, jakie zaszły w  naszym kraju. Nie taką Pol-
skę sobie wyobrażał jako dwudziestoparolatek. Być 
może warto marzyć przez całe życie, a  co ważne 
tych marzeń nie zamieniać na inne. Stąd zapewne 
Krzysztof Skarbek przez jednego z krytyków został 
nazwany „najbardziej romantycznym ekspresjoni-
sta” w Polsce.

Wiem, że tekst ukaże się już po wyborach par-
lamentarnych. Dlatego z ulgą to piszę, iż nie łamię 
„ciszy wyborczej”. Z drugiej strony nie chcę , by ta 
wystawa została odebrana li tylko jako politycz-
na. Sadzę, że sam artysta by się z tym nie zgodził. 
Warto wskazać na jej walory artystyczne. Wielkie 

formaty obrazów, będące drukami cyfrowymi na 
płótnach, są „poprawiane”, podmalowywane przez 
artystę. Farby często są świecące brokatem – co 
jeszcze bardziej podkreśla bajkowość scen. Kilka 
z  obrazów nie jest tą amerykańską sielanką. Jak 
sam artysta mówi są to obrazy z jego snów i kosz-
marów. Na jednym z obrazów widzimy ogromnych 
rozmiarów sprawionego kurczaka owiniętego w fo-
lię z łbem jakiegoś dziwnego potwora. Miało to być 
swoistym ekologicznym protestem artysty. Na in-
nym obrazie zobaczymy nadnaturalnej wielkości 
tygrysa, który wskakuje na niebieskiego cadillaka, 
z którego przed tygrysem ratuje dziewczynę robot. 
A  tygrys wcale nie poluje na dziewczynę tylko na 
ogromną czerwoną malinę Tym przerażającym 
scenom nadaje autor wymiar komiksu, który raczej 
wywołuje uśmiech niż strach. Wkraczamy bardziej 
w  krainę fantazji i  do świata kultury właśnie ko-
miksowej.

Mamy do czynienia w rzeszowskim BWA na-
prawdę z  niecodzienną wystawą, którą warto zo-
baczyć w  któryś dżdżysty albo pochmurny dzień 
października. Zapraszam do świata marzeń nie 
tylko politycznych!

 Piotr RĘDZINIAK

zUzaNNa KUSeK – KUd

Urodziła się w 1932 roku w Jaźwinach k. Dębicy. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1958 roku otrzymała dyplom w pracowni Jerzego Fedkowicza. 

Mieszka i pracuje twórczo w Rzeszowie. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Przynależy także do Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Ma w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych, m. in.: w Muzeum 
Okręgowym, Rzeszów – 1962; Domu Kultury, Dębica – 1966; Domu Kultury oraz BWA – obie w Rze-
szowie w 1969; Klubie 13 Muz, Szczecin – 1970; Galerii PSP, Rzeszów – 1981; w BWA Rzeszów – 1995; 
Jubileuszowa Wystawa z okazji 45-lecia pracy twórczej (wspólnie z Alfredem Kudem), BWA Rzeszów – 
2004; w rzeszowskim ratuszu – 2006. Nestorka rzeszowskiego środowiska plastycznego. Była członkiem 
Grupy XIV, która w latach 50., 60. stanowiła trzon rzeszowskiego oddziału ZPAP. Brała więc udział we 
wszystkich wystawach objazdowych Grupy XIV, przeglądowych wystawach ZPAP, zarówno przed, jak 
i po rozwiązaniu związku. W 2005 roku została uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Pod-
karpackiego. Jej prace znajdują się w zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki, w Muzeum w Łańcucie, 
Muzeum Okręgowym oraz BWA w Rzeszowie, Muzeum w Tarnobrzegu oraz w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą, m. in. Hiszpanii i USA. 

Niektórzy z nostalgią powiedzą: dziś się już tak nie maluje. I coś w tym jest. Malarstwo Zuzanny Ku-
sek – Kud jest kontynuacją szkoły polskiego malarstwa I połowy XX w., gdzie formiści i kapiści sczepili 
idee malarstwa, w którym istotną rolę odgrywa forma, którą ma budować kolor. Drugim atutem jej ma-
larstwa jest przedstawianie w niebywale umiejętny sposób nastroju, w którym znajduje się portretowana 
postać czy wazon z kwiatami i owocami stojący na jakimś stole. Prace artystki będzie można niebawem 
zobaczyć w BWA w Rzeszowie na wystawie ZPAP organizowanej w setną rocznicę powstania Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 

Krzysztof Skarbek, „Tygrys polujący na malinę”, tech. mieszana 100 x150.

Rzeszowscy artyści – encyklopedia autorska piotra Rędziniaka

Zuzanna Kusek-Kud, „Przy otwartym oknie”, 1983, olej/płótno 
104x85cm.
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Andrzej Szypuła

Nazywaliśmy ją Hal-
ką, chociaż miała na 

imię Helena. Pewnie dlatego, 
że grała Halkę w  operze S. 
Moniuszki pod tym samym 
tytułem, często też śpiewała 
arie z tej opery.Całe swoje pra-

cowite życie Helena Maroń poświęciła muzyce. 
Absolwentka Wydziału Wokalnego Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie, wielka 
pasjonatka śpiewu, przez wiele lat rozwijała swój 
talent, śpiewając przy różnych okazjach, będąc za-
razem instruktorem i wychowawcą wielu pokoleń 
grup muzycznych i zespołów działających w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Była m.in. 
solistką Zespołu Pieśni i  Tańca Bandoska. Przez 
wiele lat organizowała koncerty w ramach Klubu 
Miłośników Muzyki, w których często występowa-
li uczniowie szkół muzycznych.

Odeszła na zawsze 15 lat temu, 29 września 
1996 roku. A  wydawało się nam, że tacy jak ona 
– skromni, o tak życzliwym spojrzeniu na świat – 
nigdy nie umierają…

HALKA
Wspomnienie  

o Helenie Maroń

Jeszcze kilka tygodni przed śmiercią uzgad-
niałem z  nią szczegóły jej publikacji o  StudiU 
Operowym przy WDK w  Rzeszowie, w  którym 
śpiewała, m.in. rolę tytułową w  operze Sprzeda-
na narzeczona B. Smetany (premiera 17 czerwca 
1962 r.). Publikacja ta ukazała się w „Kamertonie” 
1–2 (24–25) 1996 r., oparta została na pracy dyplo-
mowej napisanej w 1978 roku przez Helenę Maroń 
w Studium Oświaty i Kultury w Krakowie pod kie-
runkiem mgr Zofii Weberowej. Opowiada w  niej 
o niezwykłych dziejach Studia Operowego w Rze-
szowie, które działało przy WDK w  latach 1952 
–66. Ta bezcenna, historyczna już praca przynosi 
wiele szczegółów sprzed i powojennego życia mu-
zycznego Rzeszowa, z  całą plejadą rzeszowskich 
muzyków, programami koncertów, jest w  niej 
także cały ten specyficzny klimat ówczesnego ży-
cia kulturalnego, które borykało się z niemałymi 
kłopotami, także finansowymi. Ale pasja i  zapał 
artystów przełamywały wszystko! Studio Operowe 
przez 14 lat zdołało wystawić 10 premier, w  tym 
4 opery, 4 operetki i  2 wodewile. Wszelako obo-
wiązujący w latach 50. i 60. realizm socjalistyczny 
w sztuce zmusił zespół do wystawiania także tzw. 
produkcyjniaków rodem ze Związku Radzieckie-
go, co, jak się wydaje, walnie przyczyniło się do 
upadku tej niezwykłej i niepowtarzalnej inicjaty-
wy kulturalnej. I tak od 1966 roku własnego teatru 
muzycznego w Rzeszowie jak nie ma, tak nie ma!

„Gdyby rannym słonkiem wzlecieć mi skow-
ronkiem...” Czasami, idąc schodami w  WDK na 
próbę chóru, zda się, słyszę głos Halki, zrozpa-
czonej po zdradzie panicza Janusza… Ale to tylko 

Helena Maroń w roli Marzenki w rzeszowskiej premierze 
opery Bedrzicha Smetany  „Sprzedana narzeczona”, pre-
miera 17 czerwca 1962 r.

echo, wspomnienie dawno minionych lat. Dobrze, 
że zostają wspomnienia.

 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

Gdy Maska weszła w  nowy sezon w  kan-
torowskich klimatach awangardowym 

przedstawieniem dla dorosłych Niech żyje cyrk! 
w  reż. jacka Malinowskiego, to na dużej scenie 
w Teatrze im. Siemaszkowej była 11 września pre-
miera Żaru , a  dzień wcześniej w  Bóbrce inaugu-
rowano tym widowiskiem Europejskie Dni Dzie-
dzictwa na Podkarpaciu, bo bohaterem spektaklu 
według scenariusza i  w  reż. Czesława Sieńki jest 
właśnie Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naf-
towej i prekursor w Europie przemysłu naftowego. 
Postać niezwykła, związana z  wieloma miejsca-
mi obecnego Podkarpacia, w  tym z  Rzeszowem, 
ale właśnie i  z Bóbrką , gdzie założył pierwszą na 
świecie kopalnię ropy. Politechnika Rzeszowska 
nosi dziś jego imię. Czy studenci i  kadra uczelni 
poznają ten spektakl, widniejący jedynie dwa razy 
w październikowym repertuarze teatru? Kto jesz-
cze poszerzy sobie obraz tego badacza, ale i rewolu-
cjonisty powiązanego z Dembowskim, o „lekturę” 
sceniczną? 

W każdym razie aktorzy nie zawiedli, a zwłasz-
cza kreujący Łukasiewicza Robert Żurek, ale i zna-
komicie zapisała się w roli Emilii, siostry bohatera, 
Małgorzata Machowska, czy w  roli dziewczyny 
pielęgniarki – wykorzystująca także oprócz talentu 
aktorskiego atut urody i  młodości – Małgorzata 
Pruchnik. Jak zawsze zachwycał swą grą Robert 
Chodur (tym razem przemiennie jako scenicz-
ny policjant i  Żyd), ale i  pozostali aktorzy: Paweł 
Gładyś , józef Gmyrek oraz gościnnie występująca 
u nas dominika Buczek w roli Honoraty, żony Łu-
kasiewicza. Reżysersko też były ciekawe pomysły, 
ale monografia pomnikowej dziś postaci to jednak 
tworzywo niezbyt sceniczne, jeśli nie ma podparcia 
w wybitnym źródle literackim.

Po zmianach organizacyjnych w teatrze, nowy 
dyrektor naczelny Remigiusz Caban nie był w sta-

HAMLET PÓŹNIEJ
Przed spotkaniami jubileuszowymi

nie, we wrześniu na konferencji z dziennikarzami, 
określić jeszcze kształtu kolejnych premier. Poza 
Hamletem, który miał otwierać jubileuszowe 50. 
Rzeszowskie Spotkania Teatralne, ale – jak poin-
formował obecny szef teatru – premierę tę obejrzy-
my dopiero w  styczniu przyszłego roku. Zamiast 
tego będzie wznowione przedstawienie w reż. i wg 
scenariusza R. Cabana Murzyn (może odejść), bo 
nomen omen odszedł Waldemar Matuszewski, 
były dyrektor artystyczny Siemaszkowej i p.o. szefa 
tej placówki, który był również inicjatorem i reży-
serem zamierzonej na spotkania inscenizacji Ham-
leta, ale zrezygnował ze współpracy z teatrem, gdy 
w konkursie nie został wybrany na jego szefa. Do 
lamusa powędrowały zatem także i  pomysły sce-
nograficzne oraz taki prof. janusza Pokrywki, bo 
w Hamlecie Matuszewskiego scena zabójstwa Gon-
zagi miała być zrealizowana w konwencji lalkowej, 
we współpracy reżyserskiej jacka Malinowskiego 
i  z  udziałem zespołu aktorskiego Maski. Zatem 
dramat Szekspira zobaczymy w  reżyserii artysty 
z Wielkiej Brytanii, czyli rzec można rodaka Szek-
spira, a jest nim Steve Livermore, którego dyrektor 
Caban poznał jeszcze w Łodzi, podobnie jak i jó-
zefa Hamkałę, zaangażowanego do roli Hamleta. 
Reżyser, który jest też dramaturgiem i  aktorem, 
zapowiada widowisko nowoczesne, z  bohaterem 
tytułowym jako człowiekiem czynu. A wspomagać 
go ma w kontakcie z naszymi aktorami w roli kon-
sultanta scenicznego Stanisław Brejdygant, znany 
polski aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz i drama-
turg, który zagra też min. rolę Ducha ojca Hamleta. 

To będzie pierwsza premiera w  teatrze pod 
nowym kierownictwem. Dyrektorowi Cabanowi, 
który wyraził opinię, że nasze miasto dojrzało do 
własnego Hamleta, należy życzyć tym przedstawie-
niem udanego startu artystycznego i organizator-
skiego. Z  pożytkiem dla miłośników Melpomeny. 

Dla kronikarskiego porządku należy tylko przy-
pomnieć, że premiera Hamleta miała już raz miej-
sce na tej scenie 20 stycznia 1969 roku w reżyserii 
ówczesnego dyrektora teatru Stanisława Bieliń-
skiego. Hamleta grał wtedy Bogdan kiziukiewicz, 
a  nieżyjący już Zdzisław kozień, obecnie patron 
małej sceny, rolę Klaudiusza. 

 Ryszard ZATORSKI

50. RZESZOWSKIE 
SPOTKANIA TEATRALNE
5 i 6 listopada – Teatr im. W. Siemaszkowej, 

Murzyn (może odejść) w  reż. Remigiusza Caba-
na. Obsada: Magdalena Kozikowska-Pieńko, 
Mariola Łabno-Flaumenhaft, Jagoda Pietrusz-
kówna, Beata Zarembianka, Robert Chodur, Mi-
chał Chołka, Sławomir Gaudyn, Paweł Gładyś, 
Aleksander Janiszewski, Wojciech Kwiatkowski, 
Adam Mężyk, Piotr Napieraj, Grzegorz Pawłow-
ski i Kornel Pieńko.

12 listopada –Teatr Ateneum z  Warszawy, 
Trash Story, reż. Ewelina Pietrowiak. Obsada: Ja-
dwiga Jankowska-Cieślak, Tadeusz Borowski, Bar-
tłomiej Nowosielski, Dorota Nowakowska, Tade-
usz Borowski, Marta Gajko.

13 listopada – Teatr Narodowy w Koszycach, 
Janosik (spektakl taneczny), reż. Ondrej Šoth. 

18 i  19 listopada – Teatr Stary w  Krakowie, 
Król umiera, czyli ceremonie, reż. Piotr Cieplak. 
Obsada: Dorota Segda, Jerzy Trela, Anna Dymna, 
Anna Polony, Jacek Romanowski, Zbigniew Ko-
sowski. Tancerze: Sylwia Ciurko, Dominika Józe-
fowiak, Katarzyna Torzyńska, Krzysztof Dziuba, 
Dominik Jurewicz, Paweł Skalski.

26 listopada –Teatr Polonia w  Warszawie, 
Przygoda, reż. Krystyna Janda. Obsada: Jan En-
glert, Edyta Olszówka, Beata Ścibakówna, Zofia 
Zborowska, Wiesław Komasa, Maciej Marczewski, 
Mariusz Zaniewski.
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WIROWANIE 
NA PLANIE ODPRYSKI

zWIdY KRzeSzCzYLa BIMBaŁY

Już druga z kolei kampania wyborcza z udziałem prezydenta Tadeusza 
Ferenca wywołuje u właściciela lokalnej gazety bardzo niezdrowe emo-

cje trącące jakąś antyferencowską, nieuleczalną wręcz fobią. Uruchamia całą 
redakcyjną maszynerię do mielenia nienawiści, kłamstw i  zwykłych bredni 
na papkę, którą mógłby jakiś niedoinformowany ekscentryk kupić. Co świa-
tlejsi dziennikarze odeszli z gazety, gdyż praktyka uprawiania super podłości 
ubliżała ich etyce zawodowej oraz zwykłemu poczuciu przyzwoitości. Pozo-
stali w niej mierni, ale wierni do ostatniej krzty godności. I tyrają dla dobre-
go samopoczucia swojego pryncypała. Jeśli tak dalej pójdzie, to sprawdzi się 
mądrość zawarta w skeczu wrocławskiego kabaretu Elita – gdy mądra kobyła 
trochę zdurnieje, to nawet redaktorem zostanie.

Nie mam najmniejszego zamiaru polemizować z całokształtem idiotycz-
nej kampanii kłamstw i oszczerstw. Szkoda zdrowia. Skupię się na jednym ni-
by-felietonie, na mój gust wyjątkowo porąbanym. Powiedzmy, że spłodził go 
niejaki Krzeszczyl Bimbała, jak sam przyznaje, na podstawie oglądu rzeczy-
wistości szklanym okiem. Skoro został okaleczony wzrokowo, ktoś musiał mu 
opowiadać, co dzieje się wokół. Ale opowiadacz miał takie zwidy, że krzyże na 
cmentarzu kiełbasiły się mu z plusami, przeto owemu Bimbale naopowiadał, 
że wraz z postępem prezydentury Ferenca pogłębiał się niedorozwój Rzeszo-
wa, gdyż prezydent zna się tylko na wizażu, kwiatkach i  rabatkach, a  aglo-
meracja rzeszowska (istnieje coś takiego?) potrzebuje dróg, których onże nie 
buduje, bo nie potrafi sięgać po unijne grosiwo. No i Bimbała tak dokładnie 
nagryzmolił. Ileż ta jego matka musiała najeść się śniegu, żeby tak wielkiego 
bałwana urodzić! 

Widocznie wierzy tylko w  te statystyki, które sam wymyślił. Wszystkie 
oficjalne mówią, że Ferenc corocznie pozyskiwał najwięcej w kraju unijnych 
środków w przeliczeniu na mieszkańca. Wszystkie główniejsze drogi zostały 
przebudowane, poszerzone i zmodernizowane. Pozostały z nich do roboty je-
dynie: Podkarpacka, Rejtana i Lubelska, z czego Podkarpacką już rozpoczyna 
się przebudowywać. To właśnie za upór w sprawie dróg złośliwi nazywali go 
krawężnikiem. 

 To nie jest tylko kilometr obwodnicy. Każdy przyjezdny zazdrości nam 
głównie jakości miejskich dróg. Gdyby było inaczej, to Rzeszów nie byłby je-
dynym obok Białegostoku większym miastem w Polsce, po którym jeździ się 
najwygodniej i  z  najwyższą średnią prędkością 27 km/godz. Wiedza na ten 
temat jest ogólnie dostępna. No, chyba że komuś drukowane kiepsko idą. Jeśli 
tak, to niech bierze się za kopanie rowów, a nie pisanie. Zaś mieszkańcy mogą 
przecierać oczy, lecz nie z tego powodu, iż ponoć w mieście Ferenc nic nie zro-
bił, lecz z tego, czy ich wzrok nie myli, czytając mądrego inaczej Krzeszczyla 
Bimbałę. Musiał bowiem to wszystko pisać z głowy, czyli z niczego. Gdzież on 
takich trących oczy znalazł? Chyba tylko w ogródku piwnym. Jak na redaktora 
pańszczyźnianego przystało, zwarł się ze zdrowym rozsądkiem i wygrał przez 
położenie owego rozsądku na łopatki. Taki nierozgarnięty sam od siebie, czy 
mu za to płacą?

 Wreszcie następuje część felietonu tak ekscytująca jak beczka kapu-
sty. Autor władczo wzywa prezydenta do wskazania chociażby jednej firmy 
z dziedziny najnowszych technologii, którą skłonił do zainwestowania w Rze-
szowie. Nie wiadomo, śmiać się czy boleć nad idealną gładzią powierzchni 
jego mózgu, po której pchły z pewnością ślizgają się. Przecież bez większego 
wysiłku intelektualnego, nawet kiepsko zaawansowany w wirtualne zawiłości 
internauta, odszuka kilkudziesięciu inwestorów, spośród których kilkunastu 
wywodzi się z górnej, światowej półki technologicznej. Przedstawiciele kilku 
z nich występowali nawet w czasie posiedzeń rady miasta. No, ale skąd redak-
tor ma o tym wiedzieć, skoro na sesjach nie bywa, zapewne z obrzydzenia do 
władzy miejskiej. Ponadto w odróżnieniu od Bimbały nie znam przypadku, 
aby ktoś z  przyjezdnych do Rzeszowa śmiał się z  jego rozwoju, urody oraz 
sposobu włodarzenia nim. Zatem nie mam najmniejszego powodu do za-
żenowania z  tej przyczyny. Pojawił się on dopiero po opublikowaniu bzdur 
przez niby-dziennikarza, niby-rzetelnej gazety. Wstyd mi, że można w moim 
mieście tak bezceremonialnie fajdać jego wizerunek, tak bezkarnie wypisy-
wać idiotyzmy o nim. Poza tym wyrażam zdecydowane nie dla poniewierania 
dziennikarskiego zawodu i sprzeniewierzania się kardynalnym zasadom za-
wodowej etyki. W cywilizowanym świecie, czyli na zachód od Bimbały, rzecz 
nie do pomyślenia. A wydawało mi się, że z dzikich plemion pozostały już na 
tym świecie tylko plemiona kiboli. Byłem w błędzie.

 Nie zamierzam w żaden sposób ułatwiać życia leniom, łgarzom i kręta-
czom, dlatego dotarcie do stosownych informacji pozostawiam talentom re-
dakcyjnym obywatela Krzeszczyla Bimbały. Obawiam się tylko, że jego po-
tencjał twórczy został zaczerpnięty z lumpeksu i pojawią się w tym względzie 
niejakie kłopoty natury technicznej, że o intelektualnych nie wspomnę. Życzę 
mu zdrowia, bo na rozum już chyba za późno. Chociaż z drugiej strony na 
„Titanicu” wszyscy byli zdrowi i co?

 Roman MAŁEK

Po cóż masz siedzieć sama 
wśród czterech ścian?
Chodź, gdzie muzyki dźwięk.
Życie wszak kabaretem jest
Odwiedź kabaret ten…

STaWIaM Na KaBaReT

Wszyscy pamiętamy znakomity Kabaret, film amerykański 
w  reżyserii Boba Fosse z  Lizą Minnelli i  Michaelem Yorkiem 

w rolach głównych. A skojarzyłem go sobie w związku z nasiloną ostatnio 
kampanią na rzecz płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zachęca-
ją do tego osoby poważne bardziej lub mniej. Pana Królikowskiego jeszcze 
rozumiem. Jego serial Ranczo wart jest każdych pieniędzy. Ale reszta? Nie 
namawiam do niepłacenia. Ale zwracam uwagę szanownej telewizji, że za-
wsze jest coś za coś. A co nam proponuje telewizja publiczna? Programy 
wartościowe, poważne i dobre filmy emitowane są po godzinie 23. kiedy 
przeważnie wszyscy idą spać. W dodatku około drugiej nasza „szanowna 
publiczna” wyłącza się, najczęściej przerywając emitowany program. Trud-
no to nazwać szanowaniem widza. 

Ale za to w dzień bełkot! Taki, że nawet Forrest Gump ze swoimi 73. 
punktami ilorazu inteligencji nie chciałby go oglądać. Dominuje głupko-
waty program „Kocham cie Polsko” i… kabarety. Pod wszelką postacią. 
Niczym w  kiepskiej jadłodajni odsmażane i  odgrzewane. Odgrzewane 
najczęściej. Problem w tym, że owe popisy różnych trup, jakby się one nie 
nazywały, z  kabaretem mają tyle wspólnego, co ja z  sutanną. One tylko 

uzurpują sobie nazwę szlachetnej formy sztuki. Bo kabaret to forma sztuki 
widowiskowej, mająca charakter satyryczny a nie jarmarczny. Początkowo 
ta forma nie była bezpośrednio związana ze sztuką teatralną czy występem 
artystów. Był to lokal gromadzący nocą artystyczny światek. Pierwszy pol-
ski kabaret Zielony Balonik został założony w roku 1905 w Krakowie. Tek-
sty pisał do niego sam Boy-Żeleński, a  swój udział w  sztuce kabaretowej 
zaznaczyli tacy twórcy jak Tuwim czy Słonimski. 

Po wojnie Polska nie miała szczęścia do kabaretu. Owszem, były różne 
trupy, którym wydawało się, że bawiąc „załatwiają w  sposób satyryczny” 
ważne sprawy polityczne. Ale tylko wydawało im się. Na dobrej drodze był 
zespół Pietrzaka. Niestety, z chwilą pojawiania się szefa na scenie, kabaret 
zamieniał się w jarmark. Osobiście znam trzy kabarety w Polsce godne swe-
go miana. Pierwszym jest krakowska Piwnica pod Baranami Piotra Skrzy-
neckiego, a nazwiska je tworzące mówią same za siebie. Kudy pietrzakowej 
warszawce, a  zwłaszcza obecnym trupom, do niego. Ten kabaret to sama 
poezja, która nawet po śmierci mentora nic nie straciła na swej artystycz-
nej wartości. Drugim jest wrocławska Elita. Zwłaszcza ta z nieżyjącymi już, 
Waligórskim i Kaczmarkiem. 

Od rewolucji solidarnościowej funkcjonuje bodaj najlepszy kabaret, 
który za zgodą całego narodu ma się dobrze zarówno pod względem mery-
torycznym, jak i finansowym. Dostarcza nam rozrywki pełnej, specyficznej 
„poezji” i  wyszukanego humoru, zarówno sytuacyjnego, jak i  słownego. 
Jednym słowem najlepszy kabaret na nasze życzenie. Spektakl trwa cztery 
lata. Jesteśmy przed kolejna odsłoną?

 Zbigniew GRZYŚ



19

Październik 2011

Baran (21 III–20 IV) Przed Tobą spokojne paź-
dziernikowe dni. To odpowiedni moment, aby 
zadbać o siebie, dom, rodzinę. Warto też właśnie 
teraz zaplanować większe wydatki.

Byk (21 IV–20 V) Twoje emocjonalne zaangażo-
wanie w pracę, silna wola i koncentracja przynio-
są dobre rezultaty. Planety sprzyjają sukcesom 
damsko-męskim i  przedsięwzięciom finanso-
wym.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Zbliżysz się do kogoś z ro-
dziny, od kogo na co dzień trzymasz się z daleka, 
tym samym poprawisz swój wizerunek i zyskasz 
przychylność w sprawach finansowych.

Rak (22 VI–22 VII) Wypadałoby trochę zwolnić. 
Dobrze Ci zrobi porządkowanie dawnych spraw 
rodzinnych. Układ planet sprzyja podróżom 
i  licznym kontaktom towarzyskim. Pamiętaj 
o  swoim zdrowiu i nie pomiń wizyty u  swojego 
lekarza.

Lew (23 VII–23 VIII) To czas na porządkowa-
nie spraw sercowych i  ukonkretnianie planów 
małżeńskich. W pracy nawiążesz  nowe, ciekawe 
zawodowe kontakty, może nawet w  przyszłości 
awans.

Panna (24 VIII–22 IX) Mars przyczyni się, że do-
staniesz spory zastrzyk energii. Zatem do dzieła!

Waga (23 IX–23 X) Twoje urodziny przyciągną 
różne osoby, które będą chciały przy Twoim bla-
sku załatwić też i swoje interesy. Zastanów się, co 
może przynieść Ci perspektywę rozwoju osobi-
stego i tego się trzymaj.

Skorpion (24 X–22 XI) Władca Twego znaku, 
Pluton, pomoże Ci realizować plany, które już 
dawno zostały ustalone. Czeka Cię w  związku 
z tym większy wysiłek fizyczny lub podróż.

Strzelec (23 XI–21 XII) Postawisz na swoim 
i osiągniesz cel. Dla otoczenia staniesz się autory-
tetem. Czeka Cię trochę wydatków, ale też moż-

liwy jest niespodziewany uśmiech losu, szczegól-
nie w sprawach miłosnych.

koziorożec (22 XII–20 I) Zapowiada się nieco 
pracowity czas. Przyjazd rodziny może skompli-
kować Twoje plany, ale bardzo szybko odzyskasz 
równowagę. Udane operacje finansowe.

Wodnik (21 I–19 II) Aktywny Neptun będzie 
sprzyjał artystom, zakochanym i  bankierom. 
W podróży zachowaj trzeźwość umysłu, aby póź-
niej nie odkręcać trudnych spraw.

Ryby (20 II–20 III) Co prawda masz teraz nad 
sobą oddziaływanie wojowniczego Marsa, ale bę-
dziesz uosobieniem łagodności i  dobroci. Tylko 
nie daj się wykorzystywać!

SPOKOJNE CHWILE

Jerzy Maślanka
SEKRETY ŻYCIA
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JESIENNE ZMIENNOŚCI

Niebo nad nami w październiku pełne jest zmieniających się układów 
planet i to zarówno tych bliższych, jak Księżyc czy Mars, ale też od-

ległych, jak Pluton czy Uran. Światło słoneczne dociera do Ziemi z różnym 
natężeniem, a to wpływa w pewien sposób na nasze samopoczucie. Zatem 
nic dziwnego, że czasem jesteśmy pełni energii i moglibyśmy przysłowiowe 
góry przenosić, a kiedy indziej zaszylibyśmy się w mysiej norce, aby nie mieć 

z kimkolwiek żadnego kontaktu. I jest to zauważalna ciągłość. Zamiast biec po przeróżne tańsze lub 
droższe medykamenty – warto spokojnie przyjrzeć się sobie. Sami najlepiej wiemy, co na nas działa 
przygnębiająco, a co dodaje nam skrzydeł. Medycyna Wschodu określa to zazębianiem się dwóch 
energii: Jang i Jing- rozpędu i hamowania, ciepła i zimna. Szczególnie ta równowaga energetyczna 
potrzebna jest w październiku wszystkim mieszkającym pod polskim niebem. 

Układ pasa wiatrów oraz długość fal są odbierane przez nasz, jakże czuły odbiornik, jakim jest 
mózg. Sygnały wysyłane z mózgu przekazują nam obraz świata, który możemy uskrzydlać swoimi 
działaniami lub też, od którego wycofujemy się. Skoro to wiemy, to trzeba racjonalnie wydawać swoją 
energię. Coś nam się nie powiodło raz, drugi, ale to nie znaczy, że tak będzie cały czas. To wydarzenie 
czegoś nas nauczyło, wzmocniło. Tylko nic na siłę. Jeśli wiemy od lat, że jesienią , na przełomie paź-
dziernika- listopada dopada nas sezonowe obniżenie nastroju, to po prostu nastawiajmy się do tego, 
jak do czegoś, co będzie, ale niekoniecznie musi nas cały czas dołować. Powinniśmy sobie uświado-
mić, że aby człowiek mógł się prawidłowo emocjonalnie i społecznie rozwijać, potrzebuje poznania 
smaku radości i łez, zdrowia i choroby. Dzięki temu bardziej potrafi zrozumieć siebie i innych. Tylko 
dlaczego tak szybko o potrzebnej równowadze zapomina?

 Nina ESTERA 

AdAM deCOWSkI

BOGdAn LOeBL

SenATORSkA  LOŻA
Pękła bomba, wyszła para.
Rzekł Prezydent: Się postaram,
w cuglach wygram te wybory,
no i pójdę w senatory.

Więc w Ratuszu trwogi fala,
kto nas będzie op…
Kto wspaniałej da rozrywki,
prowadząc operatywki.

Zarząd – choć chłopaki zdrowe –
wezmą sobie chorobowe,
bo ich kariera śliska,
mogą stracić stanowiska.

Kiedy w mieście będzie luka,
kandydata trzeba szukać.
Jego cele co by ziszczał
i rozwijał dzieło mistrza.

Więc się nad problemem skupiam.
Czy ktoś będzie od biskupa?
Czy nastąpi zrzut z centrali?
Czy będziemy wybierali?

By wypełnić władzy dołek,
marzy o tym Konrad Fijołek,
walczyć o to chce ambitnie,
lecz nie wiemy czy zakwitnie.

Pewnie wkrótce się okaże,
że znajome wszystkim twarze 
te z bilbordów i ulotek
merem być mają ochotę.

Choć w Senacie brak roboty,
lecz jest ładnych kilka złotych.
Czy się działa, czy się drzemie,
ma się to zadowolenie.

PS (z ostatniej chwili)
W podkarpackim i rzeszowskim
elektorat jest PiS-owski.
Powiedziały gminy, wioski:
Nasz senator – to Jaworski.

nA LASZkI
Czasem nawet Laszki
pociągają z flaszki.

ZŁOdZIejSkA FILOZOFIA
W swoim fachu wtedy
czuje się spełniony,
gdy inny złodziej przez niego
zostanie okradziony.

OZIĘBŁOŚĆ
Chłód 
ud.

O PROkReACjI
Dzisiaj w prokreację
wkracza nowa era:
Dziecko z in vitro
ojciec z komputera.   

Albinowi nie wiodło się w życiu
większość czasu on spędzał w kiciu
lecz gdy w ZOO pogadał z osłem
kandydował i został posłem
teraz stać go na wikt i na picie

Nie wiedział Antoni z Pniewa
którą nogą zacząć marsz – prawą czy lewą
tak to jest gdy niektórzy
w armii nie chcą służyć
gdyby służył – wiedziałby że lewą

Anorektyczka z miasta Szczecin
nagle zapragnęła mieć dzieci.
I choć bardzo chciała
szybko zrozumiała,
że mężczyzna na kość nie poleci.

 *      *       *
Kobieta mieszkająca w Ełku
zamknęła raz węża w pudełku.
Wierząc, że mąż się zmieni,
bo nie ma już węża w kieszeni
trwa teraz w małżeńskim ciepełku.

 *        *        *
Stały bywalec pubu spod Sewilli
po wyjściu zobaczył UFO po chwili.
Wielu mu nie dowierzało
bo zaraz się okazało,
że było to za sprawą promili.
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PUR - nowatorska technologia oprawy miękkiej,  
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pOLIMaRKY to dynamicznie rozwijająca się fir-
ma powstała w  1984 roku w  Rzeszowie, modyfikująca 
i wzbogacająca tworzywa sztuczne. Aktualnie POLIMARKY 
produkuje szeroką gamę granulatów modyfikowanych two-
rzyw sztucznych znajdujących zastosowanie m.in. w przemy-
śle produkującym sprzęty AGD, elektrotechnice, motoryzacji, 
budownictwie, instalacjach, technice zamocowań, zabawkar-
stwie, produkcji artykułów wyposażenia wnętrz, opakowań 
i innych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje specjalistyczne tech-
nologie uszlachetniania tworzyw, nowoczesny park maszyno-
wy oraz współpracuje z  ośrodkami naukowymi i  wybitnymi 
specjalistami w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
między innymi z Politechniki Rzeszowskiej. 

Co w praktyce oznacza dla użytkownika stosowanie 
przez POLIMARKY nowoczesnych technologii i gdzie użytkow-
nik spotyka się z tymi produktami? Na tak postawione pytanie 
odpowiedź jest jedna – produkty POLIMARKY są wokół nas, 
ułatwiają nam życie i  czynią je bezpiecznym i  bardziej kom-
fortowym. Przykłady? Bardzo proszę. Czy wiecie państwo, 
gdzie w  domach znajduje się największe siedlisko bak-
terii? – oczywiście w lodówkach!!!. A co skutecznie zwalcza 
te bakterie? – oczywiście srebro. Dodatek srebra do kompo-
zytów wtryskanych powoduje zabicie flory bakteryjnej na 
powierzchni detali. Zatem dzięki nanododatkom srebra sto-
sowanym przez POLIMARKY spożywamy zdrowszą żywność. 
Zapewne każdy też widział pojemnik na detergenty w pralce 
i „szlam”, który powstaje tam w wyniku rozwoju bakterii. Do-
datek biostatyku, jakim jest srebro, skutecznie hamuje ich roz-
wój. 

Kolejną nową aplikacją rozwiniętą w  POLIMARKY 
i  z  sukcesem sprzedawaną na rynku są uniepalnione, bez-
halogenowe mieszanki kablowe. Co to oznacza i  jaka tu jest 
korzyść dla użytkownika? Otóż mało kto wie, że 80 proc. 
ofiar śmiertelnych w pożarach to ofiary zatrucia dymem, 
między innymi toksycznym chlorowodorem powstałym 
podczas spalania polichlorku winylu, zawartego w  osłonach 
starych kabli i  przewodów. Zastosowanie kabli wykonanych 

z  bezpiecznych bezhalogenowych i  uniepalnionych miesza-
nek POLIMARKY, zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo po-
żarowe budynków, a w przypadku nieszczęścia pożaru zwięk-
sza szanse mieszkańców na przeżycie. podczas spalania tych 
przewodów powstaje jedynie dwutlenek węgla i  woda. 
A kolejne przedmioty w domu, które w większości wykonane 
są z modyfikowanych przez POLIMARKY tworzyw? Instalacje 
z rur polipropylenowych do ciepłej i zimnej wody oraz do cen-
tralnego ogrzewania, osłony do kołków budowlanych, na któ-
rych zawieszone są rodzinne pamiątki, obrazy, szafki, wreszcie 
osłony i obudowy lamp, zabawki dla dzieci. 

W  ofercie POLIMARKY mamy też coś dla kobiet. 
Tworzywa produkowane u  nas znajdziemy w  nakrętkach, 
buteleczkach i  pojemnikach na kremy, szampony, balsamy, 
czyli w  opakowaniach w  przemyśle kosmetycznym. Z  two-
rzyw modyfikowanych w  naszej firmie powstają również 
plastikowe elementy stosowane w motoryzacji i montowane 
w  samochodach – klamki, wywietrzniki, obudowy lusterek 
i drzwi, deski rozdzielcze, uchwyty, wycieraczki, osłony prze-
ciwsłoneczne. Elementy z tworzyw sztucznych wpływają na 
oszczędność paliwa, zmniejszając jego zużycie o 2,5 litra ma 
każdy kilogram użytego tworzywa przez cały okres eks-
ploatacji pojazdu.
Przy produkcji granulatów na wymienione tu aplikacje  
POLIMARKY działa w oparciu o wdrożone systemy zarządzania 
jakością i środowiskiem zgodne z normami ISO 9001:2000 oraz 
ISO 14001. Firma zdobyła też szereg wyróżnień, dyplomów 
i medali na branżowych, najbardziej prestiżowych imprezach 
wystawienniczych w Polsce.

Cały personel pracujący w  naszej firmie, który my 
nazywamy Drużyną POLIMARKY, jest dumny z osiągnięć do-
tychczasowych i  wytrwale pracuje nad kolejnymi, nowymi 
produktami przyjaznymi dla użytkownika i środowiska. A ha-
sło „POLIMARKY wokół nas” staje się z każdym dniem jeszcze 
bardziej aktualne.

Krzysztof PASOŃ,
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

POLIMARKY WOKÓŁ NAS



Książka do nabycia:
 w Wydawnictwie RS DRUK 35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4;
 w hali na Podpromiu przed meczami siatkarzy Asseco Resovii
 w Centrum Handlowym Nowy Świat przy ul. Krakowskiej 20 - II piętro, salon Wyspa Asseco Resovii.
 podczas zakupu karnetów na mecze siatkówki.

„Korzenie sukcesów rzeszowskiej siatkówki”
Pomóżmy siatkarzom

Byliśmy inicjatorami i promotorami tego wydawnictwa. Teraz dzięki darczyńcom 
gromadzone są środki, aby wspierać byłych zawodników i działaczy, których do-
konania sportowe przez wiele lat dostarczały nam wspaniałych przeżyć, radości 
i satysfakcji, a dziś wielu z nich jest w trudnej sytuacji życiowej i wymaga wspar-
cia. Apelujemy do osób kochających sport, a szczególnie siatkówkę o dalszą ofiar-
ność na ten cel. 
Zamierzamy również pomagać utalentowanej młodzieży, uczącej się i studiują-
cej w naszym regionie, a wyróżniającej się w tej dyscyplinie sportu. 

Jerzy MAŚLANKA,
prezes stowarzyszenia i redaktor naczelny miesięcznika 

„ Nasz Dom Rzeszów”

Kupując książkę, wspierasz fundację pomagającą byłym zawodnikom  
rzeszowskiej siatkówki.

Możesz również pomóc, wpłacając na konto: 87 1220 1856 2836 1028 2000 0003


