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Wydanie miesięcznika współfinansowane jest przez województwo 
podkarpackie i gminę miasto Rzeszów.

DZIADKI LEŚNE 
Przysłowiowe leśne dziadki – ptaszki leśne,
okupując swoje drzewka przy ambonie,
zaćwierkały jednogłośnie, jednocześnie:
koniec Lata, przyszła jesień, a z nią Boniek.

I wygodnie w gniazdkach swoich dalej siedząc
w znakomicie wyściełanych fotelikach,
wszyscy patrząc na to niechaj się dowiedzą,
nie przestraszy obraźliwa nas krytyka.

Bo wkraczamy w długo już oczekiwany
czas różnych pomysłów, reform i odnowy.
W górę piłka też wypłynie – to są plany –
jak ostatnio na Stadionie Narodowym.

A na razie:
Ładne mamy drzewka, beztrosko siedzimy,
gdy przyjdzie wiaterek, gałązki zmienimy.
Każdy sobie trzyma smaczne ziarnko w dzióbku,
a wszystkich ochrania nowy strach na czubku.

Za to, że ćwierkamy tak, jak ćwierkać mamy,
to choć nieurodzaj pszeniczkę jadamy.
Gdy na nasze drzewka chcą wejść inne ptaszki,
to im podrzucamy garść zatrutej kaszki.

PS
Teraz w „Zibim” mamy nadzieję, otuchę,
gdy zajdzie potrzeba, to on połknie Muchę.
Wciąż wiele dla sportu możemy uczynić,
z nami jest UEFA, z nami jest Platini.

OD KAŁUŻY 
DO OCEANU

Nowa płyta Klangu na 15. urodziny zespołu

To fakt! Zespół Klang obchodzi w  tym roku piętnastolecie swojej 
działalności artystycznej. Jak przystało i należy, zespół postanowił 

uczcić swoje urodziny wydaniem nowej płyty. Po dwóch „dorosłych” pły-
tach Coś się zdarzyło oraz Tego właśnie chciałem wydawnictwo Od kałuży 
do oceanu jest ukłonem w stronę najmłodszej publiczności. Natchnieniem 
do powstania płyty był powiększający się stan liczebny Klangu, bo mamy 
już w zespole czworo dzieci, oraz duże zapotrzebowanie rynku na tego typu 
wydawnictwo. 

Tak naprawdę to jest to druga do tej pory płyta z piosenkami żeglar-
skimi dla dzieci, jaka ukazała się na polskim fonograficznym rynku szanto-
wym. Na płycie znalazło się dwanaście utworów w większości autorskich, 
które tworzą pewną całość i opowiadają o drodze, jaką przechodzi dziecko, 
stając się żeglarzem, czyli od kałuży do oceanu – i stąd tytuł płyty. Utwory, 
posiadając łatwe do wyśpiewania teksty oraz wpadające „w ucho” melodie 
są łatwe do nauczenia przez dzieci, co w połączeniu z wysokim poziomem 
artystycznym czyni je atrakcyjnymi dla słuchacza. Widać to w czasie kon-
certów, kiedy dziecięca jak i dorosła publiczność wraz z zespołem wykonuje 
refreny piosenek i wspólnie bawi się z zespołem. Dzięki temu wydawnictwu 
i atrakcyjnym koncertom zespołu w całej Polsce, pozycja Klangu na polskiej 
scenie szantowej jest już ugruntowana, a popularność i uznanie stale rośnie. 
Wszystkich, którzy chcieliby kupić płytę zespołu, zapraszamy na nasze kon-
certy, do Tawerny Żeglarskiej lub na stronę zespołu – www.klang.art.pl

 Sławomir GOŁĄB
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ŚPIEW ŻEGLARSKI
Rzeszowskie Dni Kultury Marynistycznej

Sławomir Gołąb

Już po raz szes-
nasty (w  dniach 

14–17 listopada br.) Rze-
szów przyjmie miano pol-
skiej stolicy szant i  pieśni 
żeglarskich, bo właśnie 
w  tych dniach będą od-

bywać się Rzeszowskie Dni Kultury Mary-
nistycznej. Jak co roku organizatorzy, a  są 
nimi Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich 
Drużyn Wodnych działające przy II Liceum 
Ogólnokształcącym w  Rzeszowie, zespół 
Klang, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszko-
le nr 15 w Rzeszowie, Rzeszowski Okręgowy 
Związek Żeglarski oraz Departament Kultu-
ry Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, bez którego pomocy impre-
za nie odbyłaby się, przygotowali dla miesz-
kańców Rzeszowa wiele atrakcji z  różnych 
dziedzin kultury marynistycznej. Znowu 
Rzeszów rozbrzmi melodyjnymi i  rytmicz-
nymi szantami, które w  tym roku będą wy-
konywać zespoły znane i cenione na polskiej 
scenie szantowej: Klang, Formacja oraz 
Prawdziwe Perły. Natomiast dla koneserów 
ballad żeglarskich oraz miłośników Wysoc-
kiego i  Okudżawy specjalnie wystąpi w  Te-
atrze Maska znany duet: Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska. 

DKM to także od kilku lat impreza dla 
dzieci. Po raz kolejny odbędzie się Festiwal 
Dziecięcej Twórczości Marynistycznej – Rze-
szowski Żagielek, w czasie którego na scenie 
w  II Liceum Ogólnokształcącym swoje pro-
gramy inspirowane morzem oraz umiejęt-
ności wokalne i taneczne zaprezentują dzieci 
z  rzeszowskich przedszkoli i  szkół podsta-
wowych. Osobną kategorią w  tym festiwa-
lu będzie konkurs na wykonanie piosenki 
z najnowszej, przeznaczonej dla dzieci, płyty 
zespołu Klang Od kałuży do oceanu, a  sam 
zespół wystąpi dla uczestników festiwalu. 

Nowością w  czasie tegorocznej edycji 
będzie koncert szant i  piosenki żeglarskiej 

patronat miesięcznika 

PROGRAM OBCHODÓW
XVI Dni Kultury Marynistycznej,  Rzeszów 14–17 listopada 2012 r.

Klang – koncert w Bohemie (WDK w Rzeszowie) w czerwcu br. po odebraniu nagrody Zarządu Województwa 
Podkarpackiego za całokształt działalności artystycznej 

w  Millenium Hall. Dzięki firmie Prodental 
na scenie ustawionej w  galerii zaprezentują 
się: rzeszowski dziecięcy zespół Roztańczone 
Nutki, Klang z  programem dla dzieci oraz 
legendarny zespół EKT Gdynia. Wszystko 
to będzie przeplatane zabawami i konkursa-
mi dla dzieci, a nagrody dla nich ufundowała 
również firma Prodental. Natomiast w  piąt-

kowy i  sobotni wieczór Tawernę Żeglarską 
wypełnią Ci, którzy lubią sami śpiewać, 
a okazją będą odbywające się w oba dni noce 
żeglarzy. Program więc zapowiada się inte-
resująco, a  szczegóły obchodów na stronie 
www.szanty.rzeszow.pl

 Sławomir GOŁĄB

Środa (14 listopada)
Tawerna Żeglarska – godz. 18.00 (rozstrzygniecie II edycji konkursu – Podkarpacki Rejs Roku * mul-
timedialne prezentacje zgłoszonych rejsów * ogłoszenie wyników * recital zespołu Klang);
Kino Helios w Rzeszowie – godz. 20.00 (projekcja filmu o tematyce marynistycznej).

Czwartek (15 listopada)
Teatr Maska – godz. 19.00 (Andrzej Korycki, Dominika Żukowska – koncert ballad i piosenek że-
glarskich).

Piątek (16 listopada)
Millenium Hall – godz. 16–21 (występ zespołu Roztańczone Nutki * rozstrzygniecie Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci – „Słońce, woda i przygoda” * występy rzeszowskich dziecięcych 
zespołów artystycznych prezentujących twórczość marynistyczną * wystawa nagrodzonych prac pla-
stycznych ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce marynistycznej * konkursy, 
gry i zabawy dla dzieci, prowadzenie: S. Gołąb, P. Delikat * koncert dla dzieci w wykonaniu zespołu 
Klang – „Od kałuży do oceanu” * koncert zespołu EKT Gdynia).
Tawerna Żeglarska – godz. 22 .00
Pierwsza noc żeglarzy…

Sobota (17 listopada)
II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
Rzeszowski Żagielek – Dziecięcy Festiwal Twórczości Marynistycznej
godz. 9.30
Prezentacje rzeszowskich dziecięcych zespołów tanecznych i wokalnych – koncert dla zespołu Klang
godz. 18.00 
Koncert finałowy Dni Kultury Marynistycznej – koncert szant i piosenek żeglarskich w wykonaniu 
zespołów: Klang, Formacja, Perły i Łotry
Tawerna Żeglarska – godz. 22.00
Druga noc żeglarzy…
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Zaczęło się od Syberiady polskiej, 
potem był Czas kukułczych gniazd 

i  jakby suplement do tych powieści Tajga, 
a zbiór opowiadań Cedrowe orzechy prapo-
czątkiem tej powieściowej sagi rodziny Do-
linów. Z  głównym bohaterem, Staszkiem, 
którego poznajemy w Syberiadzie jako dzie-
sięcioletniego chłopca, gdy 10 lutego 1940 
wyrwany przez NKWD nocą, z  rodziną 
i  wszystkimi polskimi mieszkańcami wsi 
Czerwony Jar na Podolu zesłany zostanie na 
Sybir do tajgi nad Pojmę. Teraz ukazała się 
trzecia powieść z tego sybirackiego cyklu – 
Młode ciemności. Podobnie jak poprzednie 
wydana została przez warszawskie Wydaw-
nictwo Studio EMKA.

– Ten kresowo-syberyjski cykl w tej po-
wieści przetwarza się już na czas tuż powo-
jenny. Zdecydowałem się kontynuować opis 
losów moich bohaterów, zwłaszcza Staszka 
Doliny, bo on reprezentował pewne pokole-
nie…

 Pańskie pokolenie? W  Staszku Dolinie 
odczytuje się życie autora, biograficzne 
wręcz fakty…

– Zdecydowałem się na to, bo uważa-
łem, że ten okres tuż powojenny trzeba opi-
sać i że ja to powinienem zrobić, bo już teraz 
takiej książki chyba nikt nie napisze. To nie 
jest zarozumiałość, tylko stwierdzenie faktu. 
Z  różnych powodów nikt nie napisze takiej 
książki z punku widzenia mojego pokolenia. 
Jestem z pokolenia dzieci wojny, dorastałem 
w Polsce Ludowej. Przeżyte nie mija, powraca 
w pamięci, odkłada się warstwami doświad-
czenia. 

 Zatem też subiektywnie?
– Zapewne, bo wszystko jest subiektyw-

ne w tym przypadku. Ale realia są prawdziwe 
i  dlatego zdecydowałem się. Na nich oparta 
jest konstrukcja tej powieści. Trwały jest też 
ten łącznik syberyjski. Na tym chłopaku, 
Staszku Dolinie, owe lata wojenne i tuż powo-
jenne ciążyły i ciążyć będą do końca żywota. 
I dlatego tak niełatwo się to pisało. Po pierw-
szej euforii, że przeżył Sybir i jego zachwyce-
niu Polską, która jest, lecz czasem której on 
coraz bardziej nie rozumie, jest zdziwiony 
tym, co się w jego kraju dzieje. Wyobrażał so-
bie raj odzyskany, a tutaj brat do brata strzela 
i  te wszystkie powojenne perypetie wokół… 
Dlatego los tego pokolenia wydawał mi się 
taki ważny.

 Los szczególnego pokolenia?
– Jestem z pokolenia, które od wczesne-

go dzieciństwa zostało tak czy inaczej ciężko 
doświadczone wojną i które dorastając innej 
Polski niż ta powojenna nie znało, i które to 
pokolenie w większości wszystko jej zawdzię-
cza – od wykształcenia, poprzez pracę i póź-
niejsze życie. A w każdym razie ja zawdzię-

PRZEŻYTE NIE MIJA
Ze Zbigniewem dominą – pisarzem, sybirakiem, autorem kresowo-syberyjskiej sagi 

powieściowej – rozmawia Ryszard Zatorski

czam na pewno. Dla nas, dla mnie PRL to nie 
była nigdy i  nie będzie czarną dziurą w  hi-
storii Polski, jak chcą tego dzisiaj niektórzy 
nawiedzeni ideolodzy, politycy i niedouczeni, 
mściwi pseudohistorycy. 

 I dlatego zdecydował się pan na napisa-
nie tej książki?

– Tak. Pisało mi się długo i trudno, bo 
chciałem zachować tamten czas w  realiach, 
zachować język i  jak zwykle trzymałem się 
twardo i wiernie historii owych lat. Rzecz się 
dzieje krótko, bo praktycznie nieco ponad 
dwa lata, poczynając od jesieni w  czterdzie-
stym siódmym, a kończy w lipcu czterdzieste-
go dziewiątego promocją oficerską młodego 
podporucznika Staszka Doliny… Ale ile się 
wtedy w  Polsce działo! Jest to również czas 
dojrzewania młodego bohatera tej powie-
ści, dlatego tyle jego zakrętów, oczarowań, 
przygód i miłosnych uniesień. I to wsiąkanie 
w Polskę Ludową, która – podobnie jak mnie 
– dała młodemu Staszkowi Dolinie wszystko. 

 Można rzec nawet odwzorowana została 
autobiograficznie droga samego autora?

– Oczywiście, że w  jakimś stopniu tak 
jest. Bo jak stwierdził Marcel Proust w Cza-
sie odnalezionym „Jedynie życie rzeczywiście 
przeżyte to literatura”. Fantazjować, fabu-
laryzować coś zmyślonego jest znacznie ła-
twiej niż zmagać się z  opisem i  fabularnym 
przetwarzaniem znanego autorowi z autopsji 
świata i ludzi. A wobec tego Młode ciemności 
– jakby powiedział Andrzej Mencwel, a  tak 
napisał w  przedmowie do jednej z  książek 
Igora Newerlego – „to powieść, która napraw-
dę się dzieje”. 

 I tak jest w tej książce? Te wątki autobio-
graficzne…

– Jeśliby ich szukać w  tej powieści, to 
autor, podobnie jak jego główny bohater 
Staszek Dolina, niemalże idą tym samym 
tropem z  rodzinnych rzeszowskich stron 
szczęśliwego dzieciństwa, poprzez Podole, 
z  którego wywieziono na Sybir rodziny: tę 
realną Dominów i  powieściową Dolinów. 
Prawie siedmioletnia syberyjska wyrwa ze-
słańcza w życiu chłopca, który trafił do tajgi 
nad Pojmą mając dziesięć lat zaledwie, a jego 
brat Tadek tylko trzy. Potem powrót do kraju 
w 1946 roku na Ziemie Odzyskane i wreszcie 
wojsko. Tak, są w Młodych ciemnościach wąt-
ki autobiograficzne, bo w jakiej realistycznej 
prozie ich nie ma. 

 Także obrazy z  dni żołnierskiej inicja-
cji rekruckiej w  oddziałach KBW, szkoleń 
i ocierania się o niebezpieczeństwo śmierci 
w walce ze współbraćmi przecież, którzy też 
polskie mundury mieli na sobie i niektórzy 
ryngrafy z Matką Boską na piersiach nosili.

– Tak było. Przechodził to mój boha-
ter i  sam tego po części doświadczałem na 
Białostocczyźnie. Przywołane są w  powieści 
autentyczne postaci, dziś przedstawiane ina-
czej. Jako autor książki przypominam stan 
faktyczny. I nie tylko według mnie, bo histo-
ria nie jest ani czarna, ani biała. I  jeśli w tej 
książce wymienia się „Łupaszkę”, „Młota” 
czy „Burego”, to przecież i „Przegląd” o tym 
pisał, i ludzie się odzywają z Białostocczyzny 
poświadczając, jak okrutnych mordów ten 
„Bury” dopuścił się na niewinnych miesz-

Szczęśliwa rodzina Dominów przed wyjazdem na 
Podole: mama Antonina i ojciec Stanisław oraz ich 
synowie – Zbyszek w komunijnym ubranku i malutki 
Tadzio
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kańcach tamtych rejonów, albo banda „Otto”, 
która miała podobne „dokonania” w  innym 
regionie.

 Postępowali, jak w strofie piosenki zapi-
sanej w  notesie znalezionym przez żołnie-
rzy u jednego z tych leśnych przeciwników: 
„Czy przyjdzie nam polec wśród boju / czy 
w  łagrach Sybiru gnić / komunie się nie 
poddamy, bo nam niestraszny nikt i nic”?

– Komuna? Komuną, jak dosadnym ję-
zykiem wyjaśnił prawdziwemu sybirakowi, 
Staszkowi Dolinie, powieściowy kapral Ka-
niuk – „to jesteś ty i  my wszyscy, a  oni nic, 
tylko sami święci...”. I zanim ten młody chło-
pak i  jego koledzy wyszkolą się na oficerów 
i  w  prawniczym fachu, muszą wcześniej ze-
tknąć się z takimi zdarzeniami i dylematami, 
których nie mogą ani wtedy, ani potem pojąć. 
Bo ta historia, której byliśmy uczestnikami, 
nie jest wcale ani czarna, ani biała, jak chcą ją 
teraz niektórzy uprościć i zapisać. 

 To tak jak we fragmencie powieści, gdy 
pojawia się Kowalczuk z  podolskiej Bary-
szy, któremu banderowcy wymordowali 
całą rodzinę i  przypomina szaleństwo za-
głady Polaków przez współziomków i  nie-
dawnych bliskich sąsiadów Ukraińców. 
I  stwierdzi: „Ale o  takim strasznym nie-
ludzkim obłędzie, jaki niektórych z  nich 
wtedy na Podolu czy na Wołyniu opanował, 
nie wiem co myśleć. I  chyba już nigdy nie 
będę wiedział...” 

– Właśnie obłędzie niektórych, bo gi-
nęli przecież z rąk banderowców i oprawców 
UPA także ich rodacy Ukraińcy, gdy pa-
dło podejrzenie o  sprzyjanie Polakom. Jako 
dziecko wojny na Sybirze też spotykałem 
i  zapamiętałem dobrych Rosjan, Buriatów, 
wcześniej tak samo Ukraińców na Podolu. 
Nie wolno osądzać i uprzedzać się do całych 
narodów. Nie można złych cech przypisywać 
całym narodom za zwyrodniałe czyny jedno-
stek czy ich faszyzujących przywódców. Ale 
i zapominać o tym nie wolno, tak jak niektó-
rzy tego próbują.

Ppor. Zbigniew Domino z bratem Tadkiem  
(lipiec 1949)

 W Młodych ciemnościach autor idzie śla-
dami swojego bohatera i odwrotnie. 

– Ale wyraźnie podkreślam, że jest to 
powieść i  tylko powieść. Ufam też, że moi 
czytelnicy doskonale to rozumieją. 

 I co dalej? Życie młodego podporucznika 
Doliny nie kończy się przecież wraz z ukoń-
czeniem szkoły oficerskiej…

– Co dalej? Sam chciałbym wiedzieć. 
Nie krygując się, proszę zwrócić uwagę, ile 
mam lat i że Młode ciemności pisałem prawie 
cztery lata. Dlatego odpowiedź na to pytanie 
pozostawmy w zawieszeniu. 

Bogusław Kobisz

Dawniej – zazna-
czam, że bardzo 

dawno temu – gdy filozofię 
studiowało niewiele osób, 
o człowieku przemądrza-
łym mówiło się „filozof”; 
funkcjonowało też określe-

nie „filozof chłopski”. Były to określenia lek-
ko drwiące, nie obraźliwe, ale pejoratywne. 
Obecnie mamy prawdziwego filozofa na sta-
nowisku ministra sprawiedliwości. Problem 
w tym, że jest on w ministerstwie, w którym 
trudno się odnaleźć, nie znając podstaw 
funkcjonowania organów wymiaru sprawie-
dliwości, podstaw i istoty prawa. Uważam, 
że filozof mógłby znaleźć swoje miejsce w 
komisji kodyfikacyjnej, ale z pewnością nie 
poradzi sobie w zarządzaniu całym resortem. 

Minister Gowin jest politykiem. Pro-
blem w tym, że zapomina on o tym, że jest 
ministrem i zabiera często głos tam, gdzie 

MIESZANIE RÓL
Czy minister nie chce, żeby kobiety były chronione?

powinien milczeć. W jego wypowiedziach 
aż razi mieszanie tych ról – polityka i mini-
stra. Wytłumaczę, o co chodzi z konwencją 
w sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet, bo wiele osób mnie o to pyta. Wytłu-
maczę zwięźle, o co tyle szumu. Otóż w doku-
mencie – Konwencja Rady Europy w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej – zawartych jest 
szereg przepisów prawnych, nakazów i zaka-
zów, których celem jest pełna ochrona kobiet 
przed znęcaniem się nad nimi, poniżaniem 
ich, przypisywaniem im wyłącznie roli „kury 
domowej”. Problem w tym, że konwencja do-
tyczy wielu krajów – z jednej strony Turcji, 
która ją podpisała, z drugiej Francji czy Nie-
miec. I że nie jest ona pisana tylko na dziś, 
lecz na lata. Znajduje się tam zatem wiele 
przyszłościowych uregulowań (dziś może 
jeszcze niepopularnych czy niepotrzebnych). 
Przykład: w artykule 3. czytamy, że „przemoc 
domowa oznacza wszelkie akty przemocy fi-
zycznej, seksualnej, psychicznej lub ekono-

micznej w rodzinie lub w domu, albo mię-
dzy byłymi lub obecnymi małżonkami bądź 
partnerami”. 

Kościołowi nie podobają się zapisy, że 
państwa mają realizować politykę równości 
między kobietami i mężczyznami. W arty-
kule 10. zapisano, że „strony wyznaczają lub 
ustanawiają co najmniej jeden oficjalny organ 
odpowiedzialny za koordynowanie, wdraża-
nie, monitorowanie i ocenę polityki i środ-
ków służących do zapobiegania i zwalczania 
wszelkich form przemocy z uwzględnieniem 
niniejszej konwencji”. Nie dość, że nie wolno 
bić partnera, to jeszcze będzie to ktoś kontro-
lował. To nie podoba się tak Kościołowi kato-
lickiemu, jak i ministrowi – politykowi. 

Z drugiej strony nie powinniśmy się 
dziwić. Ministrem się jest, a za chwilę nie, 
posłem również tak długo, dopóki podobać 
się będziemy wyborcom. Z czegoś trzeba żyć, 
z samej filozofii byłoby cieniutko. 

 Bogusław KOBISZ, 
prawnik
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Edward Słupek

Pod koniec listopa-
da będzie obrado-

wał w Warszawie V Kongres 
Polskiej Spółdzielczości. 
Spółdzielczość polska to 160 
lat historii istnienia na zie-

miach polskich organizmów gospodarczych na 
spółdzielczych zasadach. Obecnie spółdziel-
czość jest zorganizowana w  16 branżach od 
najmniejszej Cepelii, poprzez spółdzielczość 
rolniczą, bankową, PSS, SKOK, po największą 
mieszkaniową. Odbywa się to w roku prokla-
mowanym przez ONZ jako Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości. Jako przedstawiciel spół-
dzielczości mieszkaniowej mogę wiele proble-
mów zasygnalizować, gdyż dotyczą ogromnej 
populacji około 8 do 10 mln mieszkańców za-
mieszkałych w spółdzielczych zasobach miesz-
kaniowych. 

Od 23 lat obecnej Polski politycy odpo-
wiedzialni za proces tworzenia prawa wie-
lokrotnie sprawili swymi zmianami prawa 
spółdzielczego, w tym o spółdzielniach miesz-
kaniowych, że spółdzielczość jest margina-
lizowana. Szczególnie widać to po zapędach 
liberałów uważających spółdzielczość za swego 
wroga. Co rusz pani poseł Lidia Staroń z Plat-
formy Obywatelskiej wprowadza do Sejmu 
projekt ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych, który gdyby stał się prawem, de facto 
zburzy spółdzielczą formę działalności spół-
dzielni mieszkaniowych. Są to zamysły usta-
wodawcze całkowicie zaprzeczające zasadom 

NIE BURZYĆ 
Przed polskim kongresem spółdzielczości

jakimi powinni kierować się liberałowie, czyli 
takie skonstruowanie ustawy, aby same spół-
dzielnie stanowiły o sobie w swych statutach, 
jak to było w  uregulowaniach międzywojen-
nych. 

Społeczeństwo niewiele rozumie, o  co 
chodzi w  tej rozgrywce. Najprościej powiem, 
że w  rękach polskiej spółdzielczości jest ma-
jątek wart około 20 mld zł. To boli liberałów 
i pomysłodawców, więc tak majstrują przy pra-
wie, aby rozmontować spółdzielczość miesz-
kaniową. Chcą, aby zasoby pospółdzielcze 
administrowali baronowie zarządzania, gdzie 
społeczeństwo płaciłoby na ich prywatne kon-
ta opłaty administracyjne. Nikt tego tak nie 
tłumaczy, ale twierdzę, że społeczeństwo nie 
akceptuje takich relacji. Twierdzę, że przy ta-
kiej praktyce wiele osób straci swoje mieszka-
nia, gdyż nawet najmniejsze potknięcie finan-
sowe bezwzględnie wykorzysta cwany kapitał, 
jaki dorwie się do administrowania zasobem 
mieszkaniowym. 

Zniszczenie spółdzielczości jest w  inte-
resie lobby choćby energetycznego, gdzie do-
tychczas czują naszą presję obrony interesów 
mieszkańców. Tylko mocna i działająca w po-
rozumieniu spółdzielczość jest w stanie zadbać 
o  interesy swoich mieszkańców. Model spół-
dzielczy w  odróżnieniu od spółkowego, czyli 
liberalnego, jest zainteresowany załatwianiem 
spraw swoich mieszkańców. Liberałów intere-
suje jedynie zysk spółki. Zgodzenie się na ta-
kie zmiany ustawodawcze może doprowadzić 
do zniewolenia milionów mieszkańców bez 
możliwości obrony swoich interesów przez 

zorganizowany ruch spółdzielczy. Już teraz 
spółdzielczość jest wykluczona z  korzystania 
ze środków unijnych choćby na solary. Stano-
wimy do tej pory przeciwwagę dla postępo-
wania samorządów, od których zależy wiele 
opłat płaconych przez mieszkańców za po-
średnictwem spółdzielni. Czeka nas niechybna 
podwyżka cen wywozu śmieci, gdyż wejdzie 
w życie ustawa zakładająca, że rozstrzygnięcie 
o  wyborze firmy wywożącej śmieci odbędzie 
się w  drodze przetargu, gdzie może pojawić 
się mocny podmiot nawet zagraniczny, który 
zastosuje dumping i w rezultacie nasze bardzo 
dobre MPGK Rzeszów przestanie istnieć. Nie-
przemyślane ustawodawstwo, którego celem 
jest liberalne dominowanie na rynku. 

To tylko przykłady, gdzie spółdzielczość 
może stanowić przeciwwagę dla rządów libe-
rałów. Obserwuję także dyskusję o  partner-
stwie publiczno-prywatnym, czyli działanie 
firm na styku samorząd lokalny – inne pod-
mioty. Proponuję, aby mechanizm przećwi-
czyć ze spółdzielniami, które są przewidywal-
ne i nienastawione na zysk jako jedyne kryte-
rium. Zmiana podejścia ze strony rządzących 
do spółdzielczości mogłaby uruchomić głę-
bokie pokłady samorządności gospodarczej, 
gdyż ciągle podkreślam, że spółdzielczość nie 
jest zorientowana na zysk, a bardziej na sprawy 
ludzi, którzy zamieszkują zasoby spółdzielcze. 
Miało być tak świetnie, a większość wspólnot 
mieszkaniowych jest zarządzana przez spół-
dzielnie mieszkaniowe. Godzi się przypo-
mnieć, że spółdzielczość to doskonała kuźnia 
kadr samorządowych, to także działalność 
społeczno-wychowawcza w  domach kultury. 
Społeczeństwo doskonale wie, że twardy kla-
syczny kapitalizm nie może zawładnąć wszyst-
kimi dziedzinami życia.

 Edward SŁUPEK

Dorota Dominik

Taki już z  nas 
dziwny naród, 

w  którym stale drzemie ja-
kaś przekora i  destrukcja. 
I  ta skłonność do tego, aby 
dobre zastępować lepszym, 
co – jak wiadomo – zawsze 

daje efekt przeciwny do starań. Ostatnio po-
psuliśmy sobie obchody Święta Niepodległo-
ści, co z  ironią zauważyła większość zagra-
nicznych mediów, pokazując warszawskie gry 
i  burdy uliczne. Rozróby przy okazji jednego 
z  ważniejszych świąt państwowych słusznie 
mogą dziwić i  interesować zachodniego od-
biorcę. Dla Francuza czy Hiszpana, których 
kraje także borykają się z  nacjonalizmami 
i kryzysem, jest raczej niepojęte, aby w święto 
odzyskania niepodległości zamiast radości, 
parady i  sztucznych ogni na własne życzenie 
fundować sobie kamienie i petardy. Smutne to 
strasznie i wstydliwe, bo negatywnym bohate-
rem stały się także środki przekazu, wałkujące 
od rana do nocy zamieszki. Pojawia się prosty 
wniosek, że gdyby z roku na rok nie podsycano 

Otóż: faceci wokół się snują co są już tacy, 
że czego dotkną, zaraz popsują. W domu czy w pracy 

gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym. 
Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek, 

bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę: 
„Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?”

Wojciech Młynarski
CO BY TU JESZCZE...

Po co naprawiać coś, co nie jest zepsute?

tego tematu, fetowanie 11 listopada za pomo-
cą bójek mogłoby umrzeć śmiercią naturalną. 
Tym bardziej że w tym samym czasie na przy-
kład w Poznaniu ludzie bawili się w paradzie 
paradnie – korowody dzieci ze szkół, rodziny 
z flagami, orkiestry cywilne i wojskowe – czyli 
tak, jak powinno wyglądać radosne narodowe 
święto. Niestety relacji z  Poznania telewizja 
poświęciła zaledwie kilka minut...

Smutni panowie i  panie, którzy – jak 
w piosence genialnego Młynarskiego – zabie-
rają się do naprawiania naszej rzeczywistości 
przez co psują ją tak skutecznie, że ciałem stały 
się słowa „miało być lepiej, a wyszło jak zwy-
kle”. Zreformowano edukację – a  już po cza-
sie okazało się, że gimnazja się nie sprawdziły. 
Reformujemy służbę zdrowia? Każde kolejne 
posunięcie resortu powoduje nawet u  zdro-
wych ludzi palpitacje serca, w obawie o to, czy 
teraz będzie horror, czy tylko trzęsienie ziemi. 
Pojawiły się zachęty do tworzenia żłobków? 
I  są, tylko pozbawieni jakiejkolwiek kontroli 
właściciele mogą zatrudniać psychopatki mal-
tretujące maluchy. Zamknijmy domy dziecka 
i twórzmy rodziny zastępcze? Twórzmy, twórz-
my, w osobach takich, jak opiekunów w Pucku, 

przypadkowo i z łapanki, bo liczy się ilość, a nie 
jakość opieki. No i  taniość. Wszystko ma być 
tanie i na wszystkim oszczędzajmy. Zamykaj-
my nierentowne małe szkoły. Zamykajmy, aby 
za kilka lat odtwarzać ich substancję, jak stało 
się w latach 90. z przedszkolami. Najpierw jako 
symbol komuny masowo przedszkola likwido-
wano, dziś okazuje się, że jest ich za mało i że są 
najlepszym dla dziecka środowiskiem eduka-
cyjno-wychowawczym. Poczekajmy teraz, aż 
nowy pomysł na wydłużenie urlopów macie-
rzyńskich zacznie eliminować młode kobiety 
z rynku pracy – co podkreślają z niepokojem 
same zainteresowane. Myślę więc sobie cza-
sem, że byłoby fajnie, aby ci domorośli refor-
matorzy o  krótkich rozumach, którzy nie ra-
dzili się praktyków i niczego konstruktywnego 
nie dokonali, wsiedli pewnego dnia na statek, 
który zawiezie ich na jedną z bezludnych wysp 
Pacyfiku, gdzie stworzą swoje własne państwo, 
prawo i  będą sobie tę wyspę non stop refor-
mować. Szkoda wyspy, co prawda, ale lepsze 
mniejsze zło. A kraj niech zostawią zwykłym 
ludziom. Oni zawsze sobie poradzą.

 Dorota DOMINIK
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Krąży opinia, że w Lubaczowie jest 
największe w kraju „nasycenie” 

plastykami. W stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców na pewno. I albo mieszkają oni 
tutaj nadal, albo dzielą swój twórczy czas po-
między to rodzinne miasto a inne miejsca na 

LUBACZOWSKIE IMPRESJE
Wernisaż w Urzędzie Marszałkowskim

globie. Józef Izydor Dobrowolski przyjechał 
wprost z Paryża na wernisaż lubaczowskich 
artystów, prace których można podziwiać 
na wystawie otwartej 5 listopada br. w holu 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 
Oprócz niego, prezentują tam swe malar-
stwo także czterej inni artyści – Krzysztof 
Krzych, Janusz Szpyt, Jerzy Plucha i Janusz 
Potoczny. – Każdy z nich ma swój własny 

świat artystycznych wizji, ale łączy ich bogac-
two wyobraźni – stwierdziła na wernisażu 
Barbara Kubrak z Muzeum Kresów w Lu-
baczowie. Należy zauważyć, że są to artyści 
znani z wielu wystaw w kraju i za granicą, ak-
tywnie też pomagający kolejnym pokoleniom 

szlifować talenty plastyczne, co obecnie czyni 
np. dyrektor Krzysztof Krzych, kierując jaro-
sławskim liceum. 

Także marszałek Mirosław Karapyta, 
który otwierał wystawę, z satysfakcją wspo-
mniał, że sam należy do tej malarskiej arty-
stycznej rodziny lubaczowskiej. A burmistrz 
Lubaczowa Maria Magoń zauważyła, że od 
dawna nie tylko w muzeum, ale w wielu pry-

watnych zbiorach znajdują się malarskie pra-
ce marszałka, niegdyś także zawodowo zwią-
zanego z jej miastem. – Z ogromną satys-
fakcją i dumą – stwierdziła – możemy tutaj 
pokazać ogrom wyobraźni naszych artystów 
i poprzez sztukę właśnie przybliżać i rozsła-
wiać nasz Lubaczów. Nie omieszkała przy 
tym zachęcić do odwiedzenia tego miasta, 
przyjaznego i gościnnego, z ciekawą historią 
wzmiankowaną już w dokumentach z po-
czątku XIII wieku, a w pewnym zakresie za-
pisaną w wielu wydawnictwach i obrazowaną 

wielością materialnych dowodów zgroma-
dzonych w lubaczowskim Muzeum Kresów, 
które znane jest z inicjatyw o randze krajo-
wej, a nawet szerszej, przybliżających sztukę 
plastyczną, by wspomnieć tylko o Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego.

 Ryszard ZATORSKI

Marszałek Mirosław Karapyta otwiera wystawę Dyrektorki departamentów  UM Grażyna Szeliga, Krystyna Lech  
i burmistrz Lubaczowa Maria Magoń
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Alicja Rega, uczennica Centrum 
Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie 

pracująca pod kierunkiem Anny Czenczek, 
odniosła sukces w  Światowym Festiwalu 
Młodych Talentów w  Kownie na Litwie – 
wygrała, zajmując pierwsze miejsce. Cen-
trum Sztuki Wokalnej otrzymało również 

WOKALNY SUKCES
Na festiwalu młodych talentów na Litwie

dwie nagrody specjalne od jurora tureckiego 
i bułgarskiego, i będzie reprezentować Polskę 
w Międzynarodowym Festiwalu w Istambule 
w Turcji (Eurowizja Dziecięca) oraz Między-
narodowym Festiwalu Srebrna Iantra w Veli-
ko Tarnovo w Bułgarii.

Festiwal Młodych Talentów jest naj-
większym konkursem na 
Litwie, w którym wzięło 
udział 120 wokalistów 
w  wieku od 9 do 30 lat. 
Polskę reprezentowa-
ły wokalistki rzeszow-
skiego CSW w  składzie: 
Kinga Cieśla, Mariola 
Leń, Marzena Gargas, 
Karolina Kwiecień, Ju-
lia Kawa, Alicja Rega. 
Ich występy oceniało 
międzynarodowe jury. 
Poziom uczestników fe-
stiwalu był bardzo wyso-
ki i  aby zdobyć nagrodę 
należało być w  dobrej 
formie wokalnej oraz 

mieć perfekcyjnie dobrany repertuar. Anna 
Czenczek zasiadała wprawdzie w międzyna-
rodowym jury, składającym się z 30 jurorów 
z  30 krajów, ale nie mogła oceniać polskich 
reprezentantek.

– W  finale tego konkursu już i  w  po-
przednich latach śpiewali nasi uczniowie 
i  absolwenci – przypomina Anna Czenczek 
– m.in. w  roku 2007 tercet wokalny CSW 
Mocha zdobył Grand Prix w składzie: Alek-
sandra Kołcz, Sabina Nycek, Sara Chmiel. 
Rok później pierwsze miejsce zdobyła Sara 
Chmiel, obecnie solistka zespołu Łzy, w ko-
lejnym roku podobnie triumfowała Ewa 
Siembida, a  w  2010 także pierwsze miejsce 
wyśpiewała Joanna Zarembska. Rok póź-
niej przywieźliśmy aż 6 nagród – za I miejsce 
Anna Wiącek, II Marysia Socha, III Justyna 
Nowak, nagrodę WAFA-TV Paulina Pie-
niążek i wyróżnienie Kornelia Stachowska. 
Tamże otrzymaliśmy także jako CSW nagro-
dę dla najlepszej szkoły.

Obecnie uczniowie Centrum Sztuki 
Wokalnej, które założyła i kieruje nim Anna 
Czenczek, przygotowują się do festiwalu na 
Łotwie, który odbędzie się w Rydze w grud-
niu.

 Piotr BIERNACKI
Od lewej: Mariola Leń, Anna Czenczek, Kinga Cieśla, Julia Kawa, Karolina 
Kwiecień, w środku Alicja Rega
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patronat miesięcznika 

Rafał Białorucki

Rzeszowski Dom 
Kultury filia Wil-

kowyja był organizatorem 
koncertu pod nazwą „Jaz-
zowa Jesień w  Rzeszowie”. 
28 października wystąpi-
ła grupa Old Rzech Jazz 

Band, która w tym roku świętuje 5-lecie dzia-
łalności koncertowej. – Wykonujemy jazz 
tradycyjny, jest to muzyka niosąca radość 
i optymizm – mówi Jerzy Dynia, kierownik 
zespołu. – Repertuar bandu bogaty jest w no-
woorleańskie standardy i  jazzowe adaptacje 
melodii rozrywkowych i ludowych. 

Zespół powstał jesienią 2007 roku. Mu-
zyków połączyła wspólna miłość do jazzu 
tradycyjnego oraz muzyczna pasja tworze-
nia. Próby odbywały się w ówczesnym Osie-
dlowym Domu Kultury w Słocinie. – Nazwa 
Old Rzech Jazz Band to specyficzna składo-
wa. Dodaliśmy lata wszystkich muzyków 
i okazało się, że jesteśmy niewiele młodsi od 

Małgorzata 
Wojnowska

Skończył się sezon 
na grzyby, ale 

niestety wedle złej reguły 
po zakończeniu każdego 
takiego sezonu w  lasach 

przybywa śmieci. Jeszcze zbyt wielu „grzy-
biarzy” i amatorów spacerów po lesie nie ro-
zumie, że szkodząc środowisku naturalnemu 
w rezultacie szkodzą sobie. W lasach zbudo-
wano wiele dróg i  rowów, coraz wygodniej 
jest się po nich poruszać. Niestety, w rowach 
tych zalegają butelki i  inne odpady, czasami 
trafić też można na dzikie wysypisko śmieci. 

Zawsze, idąc do lasu na grzyby, należy 
zabierać ze sobą koszyk i  reklamówkę. Do 
koszyka zbieramy grzyby, do reklamówki 
puszki po piwie, butelki szklane i  plastiko-
we. Za każdym razem należy zbierać odpady, 
oczywiście w takiej ilości, żeby nie przeszka-
dzały nam w  zbieraniu grzybów. Niestety, 
z  tego, co zaobserwowałam, raczej nieliczni 
zbierają odpady. Przy leśnych parkingach czy 
też zatoczkach, gdzie zatrzymują się auta, nie 
ma pojemników na śmieci, a  jeżeli wyjątko-
wo trafi się jakiś, to zazwyczaj jest zbyt mały 
i  całkowicie zapchany. Brak pojemników na 
śmieci nie usprawiedliwia tych, którzy bez-

GRZYBY I PUSZKI PO PIWIE
Wywozimy z lasów setki tysięcy ton odpadów

myślnie zaśmiecają las, bo skoro ktoś nie ma 
nawyku wyrzucania śmieci do kubła, to bez 
względu na to, czy pojemnik będzie, czy nie, 
śmieci wyrzuci pod nogi. Pojemniki jednak 
przydałyby się, żeby ludzie, zbierając śmieci 
w lesie, mieli gdzie je wyrzucić, bez koniecz-
ności przewożenia do domu.

Zauważyłam, że gros śmieci znajduje 
się w miejscach, gdzie odbywały się wycinki 
drzew bądź trwały jakieś prace przy leśnych 
drogach, co by oznaczało, że zatrudnieni przy 
tych robotach pracownicy nie zostali odpo-
wiednio przeszkoleni, żeby nie zaśmiecać 
lasu. Może zawiódł nadzór nad tymi praca-
mi. Żadnych prac nie powinno się odbierać 
bez sprawdzenia stanu czystości miejsca, 
gdzie się odbywały.

Rząd, samorządy i  różnego rodzaju 
organizacje społeczne stale prowadzą kam-
panię na rzecz czystości lasów, a śmieci stale 
przybywa. Przez dwa najbliższe lata trwać 
będzie szczególnie wzmożona kampania na 
rzecz ochrony lasów. Mają być likwidowane 
dzikie wysypiska śmieci, montowane kamery 
w lasach, wzmożone kontrole, akcja uświada-
miająca w mediach i w szkołach itp. Na „od-
śmiecanie” lasów wydajemy miliony złotych, 
wywozimy z lasów setki tysięcy ton odpadów 
– czy to normalne?

W lasach pojawiło się sporo tablic infor-
macyjnych (edukacyjnych) o roślinach, zwie-

rzętach; oznakowano ścieżki przyrodnicze. 
Uważam, że obok tych tablic i w ogóle przy 
drogach prowadzących do lasu powinny być 
tablice informujące, jak długo ulegają zupeł-
nemu rozkładowi różnego rodzaju odpady. 
Może do ludzi przemówią tego typu infor-
macje: czas rozkładu puszki po piwie 50–
100 lat, torby foliowej 100–200 lat, butelki 
plastikowej 500–1000 lat, a szklanej ponad 
1000 lat. Dyrekcje Lasów Państwowych 
powinny zadbać, by tych tablic przy lasach 
znalazło się jak najwięcej. Równolegle Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska po-
winny rozmieścić we wszystkich placówkach 
oświatowych plakaty informacyjne o podob-
nej treści. Treść i kolorystyka zarówno tablic, 
jak i  plakatów powinna być w  całym kraju 
taka sama, żeby utkwiły w  pamięci. Powin-
ni zająć się tym specjaliści od reklamy. Takie 
same tablice należy umieścić przy plażach 
i w górach, aby każdy wiedział, że wyrzuce-
nie butelki to ułamek sekundy, którego skut-
ki odczuwać będziemy przez dziesiątki, setki 
i tysiące lat. 

Trzeba zachęcać ludzi, by idąc do lasu 
mieli dodatkową torbę na znalezione śmieci 
i żeby te śmieci z  lasu zabierali do pojemni-
ków. Dobrze by było, żeby takie zachowanie 
stało się modne i  stanowiło dodatkowy cel 
naszego spaceru po lesie. 

 Małgorzata WOJNOWSKA

KLIMATY NOWEGO ORLEANU
5-lecie działalności koncertowej Old Rzech Jazz Band

Rzeszowa, w którym pierwszą znaną postacią 
był Rzech – wyjaśnia Henryk Wądołkowski. 
–  Nazwa świadczy również o  przywiązaniu 
do muzyki jazzowej oraz do historii miasta. 

Zespół w ciągu kilku lat osiągnął wyso-
ki poziom muzyczny wykonywanych utwo-
rów, których w swoim repertuarze ma około 
pięćdziesięciu. W  2011 
roku grupa wydała 
płytę CD oraz DVD pt. 
Zakochani w  muzyce 
i  swoim Rzeszowie. Ich 
największym sukce-
sem były koncerty na 
Ukrainie podczas Mię-
dzynarodowego Festi-
walu – Jazz bez granic 
w Łucku oraz w Filhar-
monii Lwowskiej. – Old 
Rzech Jazz Band obecny 
jest także na Festiwalu 
Jazz nad Nilem w  Kol-
buszowej i  Impresjach 
Jazzowych w  Niebylcu 

– dodaje Andrzej Warchoł. – Występujemy 
także podczas promocji książek, inauguracji 
roku akademickiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, na scenie Rynku rzeszowskiego 
i w innych miejscowościach Podkarpacia. 

Podczas koncertu w kameralnej sali wi-
dowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury 
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filia Wilkowyja zespół zaprezentował lekką 
i  przyjemną muzykę jazzową. – Tak rozpo-
częliśmy tegoroczną jazzową jesień w naszym 
mieście. Cieszy fakt, że na koncercie nie za-
brakło młodych jak i  starszych fanów jazzu 
– podkreśla Marzena Styga, kierownik filii 
Wilkowyja. 

Obecnie skład zespołu tworzą: Seba-
stian Ziółkowski – puzon, Jerzy Dynia – sak-
sofon sopranowy, Tadeusz Karczmarz – klar-
net, Henryk Wądołkowski – perkusja i wokal, 
Andrzej Warchoł – gitara basowa i  wokal, 
Mariola Niziołek – wokal oraz gościnnie Ste-
fan Ryszkowski – banjo. W zespole występo-
wali także Ryszard Krużel – banjo, Daniela 
Lisowska i Małgorzata Kluz – wokal, a także 
Stanisław Sitarz – puzon i  Janusz Solecki – 
saksofon altowy.

Podczas koncertu został odczytany list 
gratulacyjny, który do zespołu wystosował 
prezydent Tadeusz Ferenc. Zespół przyjął 
również gratulacje od Marioli Cieśli, dyrek-
torki Rzeszowskiego Domu Kultury, która 

podkreśliła obecność bandu podczas imprez 
organizowanych przez tę jednostkę kultury. 
Niedzielny koncert poprowadzili Ilona Ma-
łek i  Paweł Międlar, a  historię muzyki jaz-

zowej przybliżyła Elżbieta Lewicka, dzienni-
karka muzyczna Radia Rzeszów.

 Rafał BIAŁORUCKI

Michał Basamon

30 paździer-
nika br. 
m i a ł e m 

zaszczyt wspólnie z Jadwi-
gą Kupiszewską, Marią 
Tomkiewicz oraz Doro-
tą Kwoką reprezentować 

Klub Młodych Twórców Stowarzyszenia 
Nasz Dom – Rzeszów w  kolejnym przeglą-
dzie talentów. Tym razem odbył się on w in-
ternacie Zespołu Szkół Gospodarczych im. 
Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie. Dyrek-
torem szkoły jest mgr inż. Irena Baran, zaś 
kierownikiem internatu mgr Marta Augu-
styn-Bieda, a  wychowawcą mgr Beata Ma-
zur. Uczniowie, głównie z ZSG, prezentowali 
swoje umiejętności artystyczne w  sali, gdzie 
można było podziwiać eksponowane tam 
obrazy uczniów szkoły plastycznej: Weroni-
ki Strycharz, Gabrieli Serafin, Aleksandry 
Piekło i Mikołaja Rozenbajgiera.

Prezenterką spotkania była Ilona Żoł-
dak, uczennica II LO w Rzeszowie. Wieczór 
talentów zainaugurował występ członków 
Szkolnego Koła Młodych Barmanów, którzy 
zaprezentowali pokaz w  kategorii Flair. Byli 
to uczniowie: z  klas III ET – Patryk Szylar 
i III FT – Szymon Piekło, Paweł Sołtys, Prze-
mysław Szczepański i  Krystian Szydełko. 
Chłopcy pokazali kunszt i wyczucie w swych 
prezentacjach. Następnie zachwyciła wokal-
nie utalentowana Justyna Zuba, laureatka II 
Przeglądu Dorobku Artystycznego Młodzie-
ży Szkół Średnich Rzeszowa oraz ubiegło-
roczna zdobywczyni I miejsca w festiwalu Na 
Skrzydłach Muzyki. Śpiewała także na Ogól-
nopolskim Festiwalu GimHit. Zaprezentowa-

WIECZÓR TALENTÓW
W internacie Zespołu Szkół Gospodarczych

ła się w repertuarze Szyba Katarzyny Groniec, 
z  musicalu Metro. Natomiast Sabina Blak, 
tegoroczna przewodnicząca samorządu inter-
natu ZSG, której zainteresowania skierowane 
są na literaturę i nauki ścisłe, recytowała swoje 
dwa wiersze: Skryte uczucie jest odpowiedzią 
na Przy okrągłym stole 
Juliana Tuwima, drugi 
nosi tytuł Natchnienie. 
Patrycja Pająk, intere-
sująca się sportem, mu-
zyką i turystyką, zagra-
ła na skrzypcach Largo 
Haendla. Słuchaliśmy 
z  podziwem i  zacieka-
wieniem.

Ciekawym, rzad-
ko spotykanym talen-
tem w  układaniu na 
czas różnego rodzaju 
kostek Rubika, nie tyl-
ko tych sześciennych, 
wykazał się Michał Ła-
komy. Uczeń wprawił 
widownię w  podziw, 
kiedy szybkimi ruchami palców przywrócił 
pomieszane kostki do stanu początkowego 
raptem w kilka lub kilkadziesiąt sekund. Na-
tomiast w  sztuce kuglarstwa zaprezentował 
się Krystian Nagórny. Żonglując piłeczkami, 
zachwycił widownię, która wpatrywała się 
w jego poczynania z zapartym tchem.

Ania Kistela kolejny już raz przedsta-
wiła na przeglądzie swój własny wiersz, tym 
razem wprowadzając słuchaczy w  tematykę 
religijną, w  nadzieję, jaką przynosi człowie-
kowi wiara w Boga. Jako następna wystąpiła 
Natalia Bizoń, dwukrotna laureatka piosen-
ki niemieckojęzycznej i  zwyciężczyni kon-

kursu O  Złotą Nutkę. Zaprezentowała dwa 
utwory: Ave Maria Schuberta oraz Think of 
me z musicalu Upiór. Swym głosem oczaro-
wała publiczność. Następnie Dominika Mar-
towicz przedstawiła swój wiersz. Przegląd 
artystyczny zakończyła Oliwia Wysocka, 
zeszłoroczna laureatka II Przeglądu Dorob-
ku Artystycznego Młodzieży Szkół Średnich 
Rzeszowa. W  piosence Ireny Sośnickiej pt. 
Pamięć nie pierwszy już raz zaprezentowała 
swoje zdolności wokalne.

Występ członków Szkolnego Koła Barmanów 

Stroną techniczną, tj. udźwiękowie-
niem, zajął się Piotr Konefał.

Jak widać, każdy z  nas posiada jakiś 
talent. Nie wszyscy jednak mają odwagę go 
rozwijać i uzewnętrznić publicznie. Tamtego 
dnia miałem okazję widzieć wielu utalen-
towanych uczniów. Oby więcej było takich 
przeglądów, na których młodzież będzie mo-
gła się zaprezentować! Kto wie, może kiedyś 
zobaczymy ich w  telewizji choćby w  takich 
programach, jak „Szansa na sukces” czy 
„Mam talent”.

 Michał BASAMON
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Wojciech Wilk

Historia Szkoły 
P o d s t a w o w e j 

nr 9, a  następnie V Li-
ceum Ogólnokształcącego, 
związana jest z  procesem 
– jak ujmują socjolodzy 
– przekształcenia Rzeszo-

wa ze średniego miasta w  duże. Lokaliza-
cja „dziewiątki” na rzeszowskich Rudkach 
rozwiązywała w  1957 roku problem nauki 
w  szkole podstawowej dla dzieci z  tej części 
rozbudowywanego dynamicznie miasta. Jed-
nocześnie gmach szkoły, wraz ze stadionem 
sportowym ZKS Stal, stanowił ostatni akcent 
miejskiej zabudowy. Dalej, na południe, były 
już zabudowania gospodarcze, ogrody, pola 
uprawne, wreszcie zakryte lasem Lisiej Góry 
budynki i  hale fabryki silników lotniczych 
WSK PZL. Stąd uczniami „dziewiątki” były 
głównie dzieci miejscowych rolników, pra-
cowników fabryki i  po części urzędników. 
Natomiast rozbudowa kompleksu szkolnego 
(od 1973 roku szkoły o  profilu sportowym 
stopnia podstawowego) oraz utworzenie 
w  1977 roku szkoły średniej – V Liceum 
Ogólnokształcącego – wpisały tę dzielni-
cę w  ogólnomiejską strukturę oświatową. 

ZAPISANE 
W PAMIĘCI 

I SERCU 

Swoisty czas refleksji

Wszak uczniowie liceum nie rekrutowali się 
wyłącznie z najbliższej okolicy, z Rudek, lecz 
z całego Rzeszowa, liczącego wówczas około 
sto tysięcy mieszkańców. Tym bardziej że V 
LO miało klasy o profilu sportowym jako je-
dyna w mieście szkoła średnia. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
w którego skład obecnie wchodzi V Liceum 
Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Gim-
nazjum Sportowe – daje możliwość kom-
pleksowego kształcenia młodzieży, zarówno 
w  zakresie gimnazjalnym, jak i  licealnym. 
Nic zatem dziwnego, że uczniami szkoły jest 
młodzież wywodząca się nie tylko z Rzeszo-
wa, lecz także Podkarpacia i innych regionów 
Polski, a jej absolwenci kontynuują naukę na 

studiach w kraju i za 
granicą. 

13 paździer-
nika 2012 r. obcho-
dziliśmy jubileusz 
powstania 55 lat 
temu Szkoły Podsta-
wowej nr 9 i 35-lecie 
V Liceum Ogólno-
kształcącego im. 
Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Uro-
czystość ta została 
połączona z  I  Zjaz-
dem Absolwentów 
Szkoły. Obchody 
rozpoczęły się mszą 
świętą w  kościele 

Matki Bożej Saletyńskiej, podczas której po-
święcony został nowy sztandar szkoły.

Oficjalna cześć uroczystości odbyła się 
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Zaszczycili nas swoją obecnością: 
Henryk Wolicki – wiceprezydent Rzeszowa, 
Zbigniew Bury – dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Andrzej Dec – były nauczyciel V LO, 
przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 
Konrad Fijołek – wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa; radni – Mirosław Kwa-
śniak i Marcin Deręgowski, absolwent V LO. 
Kuratorium Oświaty reprezentowali – Alina 
Pieniążek oraz Marek Kondziołka, były na-
uczyciel i wicedyrektor V LO, a związkowców 
miejskich organizacji nauczycielskich: Anna 

Szczołko – przewodnicząca oddziału ZNP 
i  Bogusława Buda – przewodnicząca MK 
Solidarności Oświaty i Wychowania. Obecni 
byli również poprzedni dyrektorzy szkoły: 
Józef Kłeczek, Aleksander Kuliński, Jan 
Franecki, Jan Kurp, Waldemar Łępa, Jan 
Stanisz i Jolanta Miąsik.

Po akademii spotkanie w  murach 
szkoły stało się miłą okazją do wspomnień, 
zwłaszcza podczas zwiedzania wystawy jubi-
leuszowej – z kronikami, pucharami i plan-
szami zawierającymi zdjęcia z  55 lat istnie-
nia szkoły. Uwieńczeniem jubileuszu był bal 
absolwenta, który odbył się w  Villi Riviera 
i trwał do białego rana…

 Mgr Wojciech WILK,
dyrektor Gimnazjum Sportowego i V LO  

im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
w Rzeszowie

Poświęcenie nowego sztandaru szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Mrowli zaj-
muje się edukacją i  wychowaniem osób niepełnospraw-

nych intelektualnie. Od września 2011 roku uczniowie spędzają czas 
w nowym budynku, w którym (oprócz wielu sal lekcyjnych) znajdu-
je się również biblioteka. 

Podstawowym zadaniem biblioteki w każdej szkole jest udo-
stępnianie księgozbioru do samodzielnego czytania. W przypadku 
uczniów niepełnosprawnych to zadanie staje sie drugoplanowe, 
gdyż tylko niewielu z nich potrafi samodzielnie czytać. Tutaj książka 
staje się „narzędziem terapeutycznym”. Wiedzą o  tym nauczyciele 
pracujący z uczniami, którzy organizując lekcje biblioteczne stosu-
ją różne formy pracy. Sam pobyt w bibliotece jest swoistą terapią. 
Chwile spędzone w zaciszu, wśród kolorowych książek, czasopism, 
dekoracji wpływają uspokajająco. Każdy uczeń może wziąć do ręki 
książkę, która wzbudziła jego zainteresowanie. 

Oglądając książkę skupia uwagę, wzbudza swoje zaciekawie-
nie, działa wolno bez przynaglania do pośpiechu, nie odczuwa lęku 

BIBLIOTECZNA TERAPIA 
Wyzwoliły pozytywne emocje

przed nakazami i  zakazami. Przekładając 
stronice książki bądź manipulując jej rucho-
mymi częściami usprawnia koordynację ru-
chowo-wzrokową, wyrabia sprawność swoich 
palców, nabywa nowych umiejętności, np. 

Dorota Kwoka i Jadwiga Kupiszewska na uroczystości otwarcia biblioteki

Zwiedzanie wystawy było okazją do miłych spotkań 
i wspomnień
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JUBIlEUSZ lItERatÓW

Rzeszowski oddział Związku Literatów 
Polskich przeżywa w  tym roku wyjątkowe 
jubileusze, które pozwalają spojrzeć z  dumą 
wstecz i  docenić lata działalności związane 
z  integrowaniem środowiska literackiego ze 
społeczeństwem Podkarpacia. 

27 października w  ODK RSM Karton 
miała miejsce uroczystość z  okazji 45-lecia 
oddziału oraz 20. edycji wręczania Hono-
rowych Nagród Literackich „Złote Pióro”. 
Uroczystości prowadzili: prezes Marta Pe-
linko i  sekretarz Jerzy S. Nawrocki. Reko-
nesans po literackiej historii łączył program 
z  nastrojową muzyką Jazz Bandu z  Niebylca 
pod kierownictwem Wiktora Bochenka oraz 
współgrający z  literaturą repertuar piosenek 
polskich i francuskich zaprezentowany przez 
Izabelę Sobotę i  Zuzannę Hudzicką. Listy 
gratulacyjne, m.in. od prezesa ZG ZLP Mar-
ka Wawrzkiewicza, zainicjowały uroczyste 
spotkanie literatów z gośćmi, którzy przybyli 
z  tej okazji. Korzystając z wyjątkowej okazji, 
przedstawiciele ZZ Budowlani wręczyli Jerze-
mu Stefanowi Nawrockiemu medal z okazji 
50-lecia jego pracy.

panorama literacka podkarpacia

JUBIlEUSZOWa, REFlEKSYNa 

Jeden z  październikowych wieczorów 
w  Klubie 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich rozbrzmiewał nostalgiczną piosenką 
i  liryczną poezją Jadzi Kupiszewskiej z  naj-
nowszego jej tomiku Zostawić dzień. Całość 
miała niecodzienny wymiar, bowiem państwo 
Jadwiga i  Ludwik Kupiszewscy obchodzili 
właśnie swoje złote gody. Poezja refleksyjną 
frazą wpisywała się znakomicie w  nastrojo-
wą, nieco melancholijną atmosferę wieczoru. 
Było w niej wszystko, co przystoi lirycznemu 
oglądowi świata i  postrzeganiu rzeczywisto-
ści w całej palecie jej emocjonalnych i reflek-
syjnych barw. Taka jest właśnie liryka Jadzi 
Kupiszewskiej, jak jej autorka – pełna wraż-

NIWISKIE IMpRESJE

Gminy Ośrodek Kultury w  Niwiskach 
(powiat kolbuszowski), kierowany przez dyr. 
Małgorzatę Tetlak, gościł 11 października br. 
uczestników Złotojesiennej Zbiórki Poetyc-
kiej, organizowanej dorocznie przez Podkar-
packą Izbę Poetów WDK w Rzeszowie. Sece-
syjny dworek Hupki stał się miejscem potyczek 
prozatorsko-poetyckich. Uczestniczyli w nich 
członkowie oddziału ZLP – Marta Pelin-
ko, Adam Decowski, Nina Ataman-Gąsie-
wicz, Edward Bolec, Edward Guziakiewicz, 

Powroty do 
historii oddziału 
i  jego honorowych 
nagród Złotych 
Piór, połączone 
z  prezentacją sylwe-
tek autorów i  frag-
mentami utworów 
z  uznanych za naj-
lepsze w  roku i  na-
grodzonych książek, 
czyli z  tomikiem 
poetyckim Bogda-
na Stangrodzkiego 
W opałach mgły oraz 
powieścią Ryszar-
da Hopa Zaplątane 
anioły. Honorową nagrodę Złotego Pióra za 
działalność animatorską i  promocję kultu-
ry, w  tym literatury Podkarpacia, otrzymała 
dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Stalowej Woli Ewa Biały, a nagrodę prezesa 
oddziału ZLP kierownik działu upowszech-
niania sztuki WDK, inicjator Podkarpackiej 
Izby Poetów Czesław Drąg. Laureatkami na-
gród zarządu ZLP O/Rzeszów zostały: Barba-
ra Mazurkiewicz za tomik Wronie lądowisko 

Ryszard Hop, Krystyna Bęczkowska, Bogdan Stangrodzki, Barbara Mazurkiewicz, 
Czesław Drąg

członkowie RSTK – Józef Kawałek, Dorota 
Kwoka i Stefan M. Żarów, członkowie Grupy 
Literackiej Słowo z Mielca – Andrzej Talarek 
i Kazimierz Trela oraz inni twórcy – Rado-
van Brenkus (Słowacja), Kazimierz Smolak, 
Zdzisław Czop i Cecylia Lubach. Głównym 
bohaterem był Edward Bolec, promujący wy-
dany ostatnio zbiór opowiadań Facet z nocy. 
W  tym literackim wydarzeniu uczestniczył 
Marek Jastrzębski, dyrektor WDK w Rzeszo-
wie oraz Elżbieta Wróbel, wójt gminy Niwi-
ska i Jolanta Marut, sekretarz gminy. Kolejna 
Złotojesienna Zbiórka Poetycka udokumen-

towana została oko-
licznościowym wy-
d a w n i c t w e m 
– jednodniówką 
przygotowaną przez 
Czesława Drąga, 
Adama Decowskie-
go i Edwarda Guzia-
kiewicza.

Stefan M. 
ŻARÓW

oraz Krystyna Bęczkowska za całokształt 
pracy twórczej i krytycznoliterackiej.

Specjalne dyplomy przygotowano dla 
sponsorów: Stanisława Krawca i  Jerzego 
Ozgi z Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysło-
wych Izomet w Stalowej Woli oraz Kazimie-
rza Smolaka, wiceprezesa zakładów Smak-
Eko z Górna.

Punktem kulminacyjnym programu 
było złożenie życzeń i wręczenie kwiatów wy-
jątkowemu pisarzowi, który tak w literaturze 
polskiej, jak i w historii oddziału oraz sercach 
wielu jego członków zajmuje miejsce szcze-
gólne. Jest nim Zbigniew Domino, którego 
Syberiada polska doczekała się nie tylko wielu 
nagród i tłumaczeń na inne języki, ale także 
ekranizacji filmowej, z  bliską już premierą 
w kinach.

 Ryszard MŚCISZ

w zakresie samoobsługi, poprawnej wymowy. 
Jednocześnie znajduje się w świecie kolorów, 
odbiera wrażenia estetyczne, poznaje nowe 
treści. Oglądanie książek, czasopism, sprawia 
dziecku przyjemność, zadowolenie z  samo-
dzielności wykonywanego zadania, wyzwala 
uczucie radości, podnosi poziom jego warto-
ści. Takie zajęcia z książką spełniają funkcje 
rewalidacyjne, psycho- i biblioterapeutyczne.

Szczególnymi walorami cieszą się bez-
pośrednie spotkania z autorami książek. Ta-
kie spotkanie miało miejsce 23 października 

br. podczas uroczystego otwarcia biblioteki 
szkolnej w  SOSW w  Mrowli przez dyrektor 
Elżbietę Świder. Zaproszone autorki, Doro-
ta Kwoka i  Jadwiga Kupiszewska, w  prosty, 
a  zarazem ciekawy sposób zdradziły, skąd 
czerpią pomysły do swoich książek. Nawią-
zały ciepły i  serdeczny kontakt z  uczniami, 
a  czytając swoje utwory, poprzez odpowied-
ni nastrój, intonację, wprowadziły uczniów 
w  chwilę zadumy, spokoju – wyzwoliły 
w nich pozytywne emocje. Spotkanie minęło 
szybko... W podziękowaniu panie obdarowa-

ne zostały upominkami wykonanymi przez 
uczniów SOSW w Mrowli.

Realizowanie różnych form bibliotecz-
nych przyczynia się do pokazania uczniom 
niepełnosprawnym, że w  książkach jest 
mądrość i  wspaniała przygoda, ale przede 
wszystkim okazja do spędzenia miłego czasu 
z innymi. 

 Jadwiga RUSZAŁA, 
nauczyciel/opiekun biblioteki w SOSW w Mrowli
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ZaNIM SIĘ ZaCZNIE

Poetycka książka Wacława Turka 
Zanim się zacznie (2012) jest wybo-

rem utworów z wydanych poprzednio sześciu 
zbiorów wierszy. Ale nie tylko, bowiem autor 
zamieścił też wiersze jeszcze niepublikowa-
ne. „Nowe wiersze tego autora mają jakby 
inne światło, znaczą nowy punkt na jego po-
etyckim firmamencie. Wacław Turek ulega 
świadomości minionego czasu, czyni próby 
temporalnego remanentu. A  jego miniony 
czas to olbrzymi krok w historii prawie trzech 
pokoleń, co za tym idzie – w naszej wspólnej 
historii” – pisze Jan Tulik we wstępie Sepia, 

skrzypce i  cień 
fary… zamieszczo-
nym w tej książce. 
Autor w tych wier-
szach powraca do 
chwil dzieciństwa 
i  młodości, ale 
też odnosi się do 
czasów współcze-
snych. Sięga też po 
motywy dotyczące 
Krosna, rodzinne-
go miasta poety. 

 (adec)
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pOŻYtKI SZtUKI pOEtYCKIEJ

Jan Tulik jest poetą doświadczonym i  świadomym swej 
sztuki poetyckiej. Własne miejsce w literaturze zaznaczył 

także książkami prozatorskimi.
 Wiersze Tulika bywają refleksyjne, filozoficzne, impresyjne, 

bywają poddane bardzo ścisłym rygorom formy i konstrukcji, by-
wają lakoniczne niczym haiku, to znów gadatliwe i  rozlewne na 
kształt eseju. Poeta nie ulega modom.

Tom retrospektywny Poezje wybrane pozwala na to, by przyj-
rzeć się bliżej całemu jego dziełu lirycznemu. Odwołując się do pa-
mięci, jego wiersze tworzą nowe konstelacje, które zapewne mogą 
być punktami wyjścia do następnych opowieści i diagnoz. Budują 
drogę, która służy samopoznaniu, potwierdzeniu obrazu już zapi-
sanego, konfrontacji ze współczesnością i upływem czasu, porów-
naniu, z którego poezja ta wychodzi jeszcze bardziej wzmocniona. 
Ma Tulik naturalną predylekcję do śpiewności, jakiejś melancholii wewnętrznych rymów, ali-
teracyjnych współbrzmień, rytmiczności sonetu. Można się w tym dopatrywać śladów roman-
tyczno-nastrojowego klucza, z jego neoromantycznym, czyli młodopolskim dopowiedzeniem. 
Wiersze jego to konstrukcje liryczne oparte na mowie, języku, z którego buduje się świat i wy-
znacza jego granice, a zarazem i własną tożsamość. Operuje nastrojami, niedopowiedzeniami 
i równie często posługuje się konkretem, dopowiada, choć konstruowanie puent należy zazwy-
czaj do odbiorców. Zawsze jednak przede wszystkim zdumiewa. Ma zdolność formułowania 
trafnych diagnoz, umie budować wzruszenia. Muzyczny element obecny w jego twórczości nie 
jest zdobniczym ornamentem, lecz głęboko przemyślaną metaforą i osią konstrukcyjną poezji.

 Tulik umie wypowiadać się w przejmujący sposób o sprawach pełnych filozoficznego czy 
życiowego niepokoju, ale raczej dalekich od manifestowania gorzkiego doświadczenia. Można 
by rzec, że to poeta prawdziwy, który pisze ciągle jeden i ten sam wiersz, drąży w głąb, choć 
posługuje się różnymi formami i rejestrami języka.

 Jan WOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

Jan Tulik, Poezje wybrane 
(wybór i wstęp Jana Wolskie-
go), LSW, Warszawa 2012.

Z pÓl MalOWaNYCH 

Witraż z  Futomy – to zbiór wierszy wyraźnie okre-
ślonych topograficznie w  „małej ojczyźnie” autora, 

dodajmy – w małej ojczyźnie z wyboru, w krainie Pogórza Rze-
szowsko-Strzyżowskiego. Jej centrum stanowi Futoma i jej okoli-
ce, którym Mieczysław A. Łyp poświęca pierwszą część tomiku. 
W drugiej pojawiają się miejsca i krajobrazy okoliczne, nieco dal-
sze, ale współtworzące pejzaże łagodnych wzgórz i rozległych pól, 
budujące nastroje pogodnej harmonii z naturą. Sądzić należy, że 
odnalazł poeta w  tej krainie „miejsca magiczne” i  zadecydowały 
o  tym nie tylko uroki krajobrazu. W  utworach z  prezentowanej 
tu książki odnajdujemy fascynację ludźmi z  Futomy (i  regionu), 
głównie artystami ludowymi: rzeźbiarzami, muzykami, rękodziel-
nikami, którzy nie tylko kultywują tradycje miejscowego folkloru, 
ale także swymi działaniami budują społeczeństwo obywatelskie w środowisku.

Mozaika obrazów, refleksji, wspomnień, odwołań do znaków i symboli kultury, postaci 
i pejzaży – to poetycka materia Witraża z Futomy. Utwory z tego tomu łączy – w witrażową 
właśnie całość – humanistyczna wrażliwość, autentyczny zachwyt autora tym, co go otacza 
i chęć „przełożenia” tegoż zachwycenia na słowa, jak w wierszach: Witraż sierpniowy, W skarb-
cu zaklętych dźwięków czy Modlitwa. W wierszach M. A. Łypa dostrzegamy uparte dążenie do 
szukania (i odnajdywania) tego, co dobre, odkrywania tego, co piękne. Dostrzegamy także de-
likatnie wyrażaną – a czasem tylko sugerowaną – wiedzę o tym, że nie wszystko, co nas otacza 
i doświadcza, jest piękne i dobre.

Zbiór Witraż z Futomy to także wizytówka „małej ojczyzny”, godnej popularyzowania jej 
urokliwych klimatów, stworzonych przez naturę i ludzi. Wiersze w nim pomieszczone odkry-
wają piękno przyrody, całą bogatą gamę odczuć i wrażeń, jakie są udziałem człowieka w kon-
takcie z poetyckim słowem. Równocześnie zaświadczają twórczą obecność człowieka w natu-
rze, harmonijnie włączoną w poetyckie pejzaże.

Książka, dopełniona tłumaczeniami (na języki: francuski, angielski, rosyjski, ukraiński 
i niemiecki), stanowi ciekawą i piękną wizytówkę miejsc i ludzi: słowem krainy, którą nazywa-
my Futomą.

Witraż z Futomy to zbiór szczególny. Sporo utworów komponowanych jest na wzór wi-
trażowej fabuły i techniki: z kolorowych miniobrazów, ułamków wspomnień, zaskakujących 
odwołań, porównań i neologizmów. Wszystko to poświadcza bogactwo warsztatu i  twórczej 
wyobraźni autora. Mariaż słowa poetyckiego i artystycznej fotografii, dopracowanie edytorskie 
– przydają książce także walorów popularyzatorskich.

 Dr Anna NIEWOLAK
Uniwersytet Rzeszowski 

Mieczysław A. Łyp, 
Witraż z Futomy. 
RS Druk, Rzeszów 2012.

liwej i pogodnej zadumy nad darem miłości, 
boleścią samotności i wartościami ludzkiego 
bytu.

Przyjaciół i wielbicieli artystycznych ta-
lentów Jadzi z  galanterią powitał gospodarz 
klubu, ppłk Kazimierz Gałka, zaś walory es-
tetyczne tomiku zaprezentował Stach Ożóg, 
który następnie wraz z  autorką recytatorsko 
przybliżył zebranym artystyczny sens wybra-
nych utworów. Odczytał także skierowany 
do jubilatów list gratulacyjny prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Harmonijnie 
utrafione w nostalgiczny nastrój dawne prze-
boje zaśpiewali członkowie klubowego zespo-
łu Ewy Jaworskiej-Pawełek „Jedna Chwila” 
w składzie: Agnieszka Podubny, Kaja Adam-
czyk, Katarzyna Wąsacz, Monika Krawiec 
i Michał Podgórski.

 Roman MAŁEK

Jadwiga i Ludwik Kupiszewscy
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Poezja
Mieczysław Arkadiusz Łyp

Poeta, krytyk literacki, edytor, fo-
tografik, nauczyciel akademicki 

UR, aktywny promotor kultury i sztuki 
Podkarpacia. Od 1993 r. redaguje rocznik 
„Krajobrazy”. Opublikował monografię 
Literacka młodość Rzeszowa 1945–1990 
(1990). Zredagował Almanach Jarmarku 
Poezji o Laur „Prometeja”. Pejzaż polski 
(1991). Wydał książki poetyckie: Na ścież-
kach pamięci (2005), Ars longa, vita brevis 
(2008), Genius loci (2009), W krainie zło-
tej muzyki. Impresje z Futomy (2010), Or-
bis pictus (2010), Wiersze z Turcji (2011), 
In Arkadia (2011) oraz Witraż z Futomy 
(2012). Laureat Złotego Pióra (1992, 2010).

Modlitwa  
Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
chorym odejmij udrękę
zakochanym daj miłość i ekstazę
mędrcom przywróć jasność źrenicy

Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
wrażliwym daj moc tworzenia
szarym i pogardzanym daj blask krzewu gorejącego
wysłuchaj oszukanych i odepchniętych

Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
pochyl się nad rozpaczającymi
wysłuchaj ubogich i szukających sprawiedliwości
synogarlicy z gałązką oliwną daj lot szczęśliwy

Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
przywróć ludziom dar sumienia
daj niebiosom błękit prawdziwy i nadzieję
Nie pozwól podpalić świata tego

   26.08.2012 r.

Ślady łez
Czas stanął 
za pękniętą ścianą 
odgrodził stopy 
drzwiami 
którymi wejść 
już nie zdołam 
Kruche wspomnienia 
zatarły mokre od łez 
ślady 
Zawiłą ścieżką 
podążam dalej 
zapachem łąki 
błękitnego sadu 
który zatrzymał 
smak 
urodzinowego 
tortu

Poezja
Jadwiga Kupiszewska

Z wykształcenia biolog, absol-
wentka UJ, z zamiłowania 

malarka, poetka, animatorka kultury. 
Zakochana w Rzeszowie. Opublikowa-
ła: Wieniec dożynkowy, Jestem Rzeką 
(2009) [współautorka], Moja Bernar-
dyńska (2009), W prześwicie wieżowców 
(2010), Karnawałowy Olimp (2010), Ma-
kagigi (2011), Zostawić dzień (2012). 

Światło 
Na pokryte kurzem 
witraże 
padł słońca promień 
Wędrował Imionami 
Świętych 
Blaskiem otoczył 
Krzyż 
rozpostarte ramiona 
W alegoriach męki 
purpurowa czerwień 
spływała kroplami 
w konfesjonale 
prawdy 
Cierpiała 
za grzechy 

Iluminacja
 Rzeźbiarzom ludowym z Futomy

W światło iść i światłem się cieszyć
W zieleni i w słońcu
zobaczyć lśniące wylśnione do granic
prawie białe jabłka
i słodko-gorzkie prawie złote renklody

W światło iść i światem się cieszyć
Muzyką beztroskich cygańskich skrzypków
zatrzymać w sercu okruch tęsknoty
i biel dnia wigilijnego

W światło iść i zmierzchem się cieszyć
Spłynąć na skrzydłach pyzatych aniołów
w zieleń w zakręt w rozdroże
w przepaść w dolinę w słowo

Dłutem wyrzeźbić frasunek Frasobliwych
tkliwość matczynego kołysania
zapach drzewa lasu i losu
W światło iść i światem się cieszyć

  12.08.2012 r.

Wróżka
Gdy łzy opadną 
w otchłani piekieł 
wyrocznia zmieni 
trefla czarną 
kartę 
Świt wstanie jasny 
z mgieł opadnie 
rosa 
wysrebrzy blaskiem 
testament nadziei 
a czerwień kiera 
pomaluje
usta 

Garby wieku
Pochyliła się starość 
bez skargi 
łzy jednej 
Srebrem zapłaciła 
za każdy krok 
bez laski 
Bruzdami przeorała 
pamięć 
Cofnęła czas 
wspomnieniami 

Zapytała młodość 
czemu śmieje się 
ze starości 
że koślawo wykrzywiła 
obcasy 
podparła plecami 
garby wieku 
bezcielesnej niemocy 

Może boi się ciszy 
samotności 
Chce ocalić przeszłość 

Potrzebuje pomocy
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Poezja
Jan Tulik

Poezja
Wacław Turek 

Galicyjski 
Teresie i Edwardowi Serwatkom 

Przez wieś rodzinną – ze źdźbłem w oku – idę, 
(piasek z mym butem szemrze o powrocie) 
cierniowe akacje koronują – widzę – 
dom, w którym starzy siedzą przy tęsknocie. 

Dalej – łan żyta, wiatr kryształu dłonią 
drapuje światło pod sosnowe stopy, 
a kleksy wrzosów listki brzozy chronią 
przed zbyt bolesnym upadkiem w listopad. 

Dalej, gdzie stare przylatują panny 
siwieć po stracie nocy i słowików, 
tam, gdzie butwieje krzyż z ostatniej wojny, 

gdzie wrony musztrują czarny patrol wojska – 
to już horyzont szlaban swój zamyka. 
Moja naiwna, smutna Mała Polska. 

Poeta, prozaik, eseista, krytyk 
literacki, autor słuchowisk 

poetyckich i zbiorów wierszy: Zdarze-
nie w c-durze (Rzeszów 1981), Ocalone 
drzewo (1982), Budzenie licha (1985), 
Wada pierworodna (1993), Godzina 
drogi (2008), Szepty przy Początku 
świata (2011), Kaligrafia zdziwienia 
(2011), Poezje wybrane (2012) oraz cy-
klu poetyckiego Suplikacje (2000). Wy-
dał również powieści: Doświadczenie 
(1986), Furta (2001), zbiór opowiadań 
Gry nieużyteczne (2000), dramat Kon-
tynenty (1998). Za twórczość literacką 
tłumaczoną na kilkanaście języków 
otrzymał wiele nagród, m.in.: Fundacji 
Kultury im. Stanisława Piętaka i  im. 
Ryszarda Milczewskiego-Bruno. 

Ur. się w  1947 r. w  Krośnie. 
Poeta, fotograf, opubliko-

wał dotychczas zbiory wierszy: Na czas 
przemijania (1982), Jeśli mnie słuchasz 
(1996), Czasami skrzypce (1998), Za-
siany czas (2000), Wrócę na inny czas 
(2000), Zapisane spojrzeniem (2007), 
Zanim się zacznie (2012). Wiele wierszy 
opublikował w almanachach i czasopis- 
mach literackich. Uczestniczył w  edy-
cjach Warszawskich Jesieni Poezji, 
Maju nad Wilią na Litwie, Spotkaniach 
Literackich na Słowacji oraz V Wiośnie 
Poetyckiej w  Chicago. Otrzymał wiele 
nagród i  wyróżnień w  ogólnopolskich 
konkursach literackich. 

Liryczne muszki 
Wiersze 
jak gwiazdy 
krążą w przestrzeni 

Tylko niekiedy zdarzy się 
że przypadkiem 
wpadnie komuś w oko 
liryczny pyłek 

I ten ktoś 
dobywa go rogiem chusteczki 
jak piekącą muszkę. 

Czasem ta muszka 
wypływa sama 
ze łzą

Żal Kovalsky’ego 
Kovalsky zapala papierosa 
i nie myśli 
kto wymyślił zapałki 

Wsiada do auta 
i nie myśli 
kto wymyślił drogi 

Zjada szynkę 
i nie myśli 
czy świnia myśli 

Kovalsky myśli o ogniu 
o podróżach o zwierzętach 
które nie są jego – a żal 
a żal 

Zanim się zacznie
Niewiele wiem o miejscu
do którego zmierzam
to co mi powiedziano
w wędrówce życia
nie zdążyłem przetłumaczyć 
na widzącego siebie w raju

Patrząc w zegar wieży Portiusa
nie mam co przyśpieszać
prośby nie wstrzymają
wyzłacanych wskazówek

Za to cieszy mnie głębia miasta
i ciepło wieczornych latarni
czuję ten rysunek na duszy
który zabiorę z sobą

Zanim się zacznie…
przeliczę gołębie skrzydła 
na gzymsach krośnieńskiej starówki
pozbieram co pozostawiłem
w zakamarkach ulic
zostawiając miejsca innym
na przemijanie

Świętych spokój
Nie mówiono pacierzy
nie grały organy
złotymi ustami
milczały chóry
tłustych aniołków

Kropielnica nabrała
święconej wody w usta
przez witraże
spływały krople wieczności
w ogniu potępieńców

Rozmawiałem z ciszą
pustej świątyni
głośniejszą od 
dziesięciu przykazań

Odnajdywania
Tyle mnie było
że nie mogłem się odnaleźć

Wieczność chciałem kupić

Tyle pozostało
że wziąłem się w garść

Jeśli mnie słuchasz
Jeśli mnie słuchasz
nie mów o tym sobie
noc ma coś z nietoperza

Zanim zacznie świtać
opowiedz mi siebie
do syta
zostań boso
na drodze do ogrodu
jednego drzewa

Moje imię zachowaj
do ksiąg wieczystych

Na sześć stron świata
zapiszę to trwanie

Jesiennie
Cóż nad spadanie liści
kiedy tańczą płomienie lasu
zamykane kluczem żurawi

Leniwe koło czasu
oliwione przymrozkiem
przycicha w zamgleniach

Wracają
wydeptane ścieżki
zapisane sepią

Dobrze mieć
jeszcze jedną jesień

* * * 
To było zdarzenie w C-durze 

Wcale nie jaśmin 
wcale nie słowik wyjaśnił 
że ów nokturn to zdarzenie muzyczne 

Po prostu wrona 
usiadła na maszcie topoli 
– czarna flaga 
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W Galerii Fotografii 
Miasta Rzeszowa 

(ul. 3 Maja 9) 29 października 
br. odbył się wernisaż fotogra-
mów pt. „Akty”, autorem któ-
rych jest Wacław Wantuch, 
absolwent krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Wystawę, 
której mecenasem jest Olympus 
Polska, można zwiedzać do 29 
listopada br. 

Czterdzieści czarno-bia-
łych fotografii, prezentowanych 
w  formie dużych wydruków, 
to wybór z  ostatnich dziesięciu lat pracy fo-
tografa. Od 2008 roku należy do Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Od wielu lat 
konsekwentnie realizuje w fotografii tematy-

AKTY WANTUCHA 
W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

kę aktu kobiecego. Jest autorem 
kilku albumów fotograficznych 
publikowanych regularnie od 
2000 r. 

Hanna Bakuła, autorka 
wstępu do najnowszego albu-
mu Akty, napisała m.in.: „Akty 
przypominają rzeźby klasycz-
ne, czarno-białe układanki 
pełne tłumionych emocji, na-
tomiast odróżniają się samą 
koncepcją artystyczną. Zdjęcia 
modelek w dużej mierze nawią-
zują do przywoływanych przez 

bogatą wyobraźnię figur i  brył geometrycz-
nych. Tworzą tym samym nową jakość odbio-
ru i poszerzają pole interpretacyjne, wzmac-
niając jednocześnie doznania estetyczne”. 

Wacław Wantuch, autoportret

Andy Warhol jest jednym z  naj-
bardziej wpływowych artystów 

XX wieku. Uznawany za rewolucjonistę 
sztuki, twórcę pop-artu i  ikonę popkul-
tury. Artystą, który przeszedł drogę od 
dobrze prosperującego grafika reklamo-
wego, do artysty-gwiazdy o popularności 
porównywalnej z  gwiazdami filmowymi 
czy idolami muzyki pop. Twórcą, którego 
sposób bycia, strój, kolor włosów, każdy 
gest staje się równie ważny, jak realizo-
wana przez niego plansza graficzna. Jego 
wczesne dzieła będzie można podziwiać 
w grudniu br. i styczniu 2013 r. w Muzeum 
Okręgowym w  Rzeszowie. Wystawie to-
warzyszą pokazy filmów oraz zajęcia 
warsztatowe.

Twórczość Andy’ego Warhola jest głów-
nie postrzegana jako przykład pop-artu i re-
wolucyjnej zmiany w  podejściu do dzieła 
sztuki. Pomimo iż stał się artystą ciągle ko-
mentowanym i  budzącym zainteresowanie, 
znamy go tylko jako autora obrazów przed-
stawiających puszki Coca-Coli, zupy Cambel-
la, portrety znanych gwiazd oraz frapujących 

IKONA POPKULTURY
Twórczość Andy’ego Warhola w Muzeum Okręgowym 

w Rzeszowie

autoportretów. Mniej znane są początki jego 
drogi twórczej, w  której badacze odnajdują 
tradycję rusińską związaną z  pochodzeniem 
artysty. 

Urodził się 6 sierpnia 1928 r. w Pittsbur-
gu w Pensylwanii jako Andrew Warhola. Jego 
rodzice, Andrij (Andrew) Warhola i Ulija (Ju-
lia) Justyna Zavacka, byli imigrantami. Po-
chodzili z  mniejszości grekokatolików łem-

kowskich (rusińskich) z wioski Miková, usy-
tuowanej na północy Słowacji. Dziś w nieda-
lekich Medzilaborcach istnieje Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej gromadzące dzieła i pamiątki 
związane z  Warholem. Rzeszowska wystawa 
oparta jest na zbiorach tego muzeum. 

Ekspozycja zatytułowana Wesołych 
Świąt i  Szczęśliwego Nowego Roku, Andy! 
ukazuje mało zapoznaną twórczość arty-
sty, gdzie do głosu dochodzi jeszcze tra-
dycja rodzimej kultury. Tradycję tę kulty-
wowała matka artysty Julia Warhola, która 
miała wpływ na jego działania twórcze. 
Młody Andy z  upodobaniem powielał 
kaligrafię matki w  swych reklamach, ma-
teriałach promocyjnych, opierał się na jej 
sugestiach w  kwestiach artystycznych. 
Z upodobaniem wykorzystywał wyrazistą 
kolorystykę, stosował technikę monotypii, 
zabiegi zwielokrotnienia elementów deko-
racyjnych tak charakterystyczne dla rusiń-
skich twórców. 

Na wystawie zaprezentowano dzieła, 
które tematycznie związane są z  okresem 

Bożego Narodzenia. Ukazują one nieznanego 
Warhola, nie jako ekscentryka, budzącą kon-
trowersje gwiazdę popkultury, ale jako wraż-
liwego człowieka powracającego do swych 
rodzinnych korzeni, do swojego dzieciństwa, 
gdzie można odnaleźć spokój i  bezpieczeń-
stwo. 

 Michał RUT

Andy Warhol, „Zwiastowanie”, detal z renesansowego  
malarstwa, screenprint, akwarela, papier, 1984

Andrzej Piątek

Z Rzeszowa po-
chodzą Jerzy 

Grotowski i  Józef Szajna. 
Tadeusz Kantor urodził się 
w  Wielopolu Skrzyńskim. 
W  projekcie II Konferen-

CZERPANIE ZE ŹRÓDEŁ 
Grotowski, Kantor i Szajna nadal inspirują

cji i Przeglądu Teatralnego „Źródła pamięci. 
Grotowski – Kantor – Szajna” (21–24 paź-
dziernika) w Teatrze Maska i na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim, położono nacisk na dostar-
czenie dowodów, że sztuka tej wielkiej trójki 
wciąż inspiruje ludzi teatru. 

Aneta Adamska, inicjatorka i  dyrektor 
artystyczna „Źródeł pamięci”, postanowiła 

kosztem konferencji zwiększyć ilość spektakli 
i spotkań z artystami, m.in. z Iben Nagel Ra-
smussen z Odin Teatret w Kopenhadze i Ireną 
Jun, która grała w Replice Szajny i jego innych 
spektaklach w Teatrze Studio w Warszawie. 

Monodram Iben Nagel Rasmussen 
White as Jasmin był interesującym pokazem 
nie tylko jej umiejętności, dotyczących wyko-
rzystania głosu i ciała, lecz również prezenta-
cją jej przemyśleń na temat teatru, zaczerp-
niętych ze współpracy z Eugenio Barbą i po-
średnio z nauk Jerzego Grotowskiego. Duńska 
aktorka sugestywnie podporządkowała sobie 
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publiczność, udzielając jej pasjonującej lekcji 
teatru. Pokazała jak i jakim zmianom ulegały 
jej ciało i  głos w  spektaklach granych w  bu-
dynkach teatralnych, gdzie mogła łatwiej 
odsłonić swój świat wewnętrzny i  podczas 
przedstawień ulicznych, gdzie despotycz-
nie oddziaływał na nią świat zewnętrzny. 
W  przestrzeni, którą tworzą, przekazywanie 
treści wymaga spożytkowywania specyficznej 
energii wyzwalanej przez ciało i umysł. Mo-
nodram Ireny Jun Sonata księżycowa w  in-
scenizacji Szajny, opierający się na wątkach 
z  literatury greckiej, był wrażliwie i  pięknie 
opowiedzianą historią starej kobiety rozpa-
miętującej swoje życie. Aktorka dała wszech-
stronny popis swoich powszechnie docenia-
nych umiejętności posługiwania się słowem, 
przeżywania postaci, perfekcyjnego zadbania 
o inscenizacyjne detale. Po spektaklu, wspo-
minając Szajnę i Grotowskiego, zdradzała za-
skakujące podteksty ich pomysłów. 

Aktorzy słynącego z nowatorskich roz-
wiązań i eksperymentów tokijskiego Gekidan 
Kaitaisha w spektaklu Finality Living, skon-
struowanym w  ogromnej mierze z  ruchu, 
fenomenalnie umieli pokazać, jakie w sensie 
teatralnym są możliwości ludzkiego ciała. 
W przedstawieniu zdecydowanie podporząd-
kowanym tezie, że każda inscenizacja powin-
na być powyżej barier językowych, traktowali 
ciało jakby było ekranem, z  którego mają 
emanować uczucia i  myśli. Jakby wszystko, 
co widzimy, było lustrzanym odbiciem tego, 
co czujemy. A samo ciało wystawione na ab-
solutną bierność, a  w  przekazywaniu uczuć 

i  myśli jedynie inspirowane oddechem, ru-
chem i  przepływem wewnętrznej energii. 
Przedstawienie Hotel Dieu Teatru Cinema 
zawierało prawdopodobnie zamierzoną re-
zygnację ze spójnego sensu na rzecz płynnej 
swobody improwizacji. Wiersz Hotel Dieu 
Szymborskiej, który mógł być rdzeniem spek-
taklu, w  istocie był źródłem dość swobod-
nych skojarzeń aktorów wyrażających siebie 
ekspresją ciała. W  wielu przypadkach tłem. 
W  spektaklu trwale powracał wątek śmier-
ci, często z  podtekstem ironicznym, o  czym 
świadczyły groteskowe maski i scena symbo-
licznego samookaleczenia. O  dynamice tego 
charyzmatycznego spektaklu decydowała 
świetna muzyka i  jakość aktorstwa przepeł-
nionego indywidualną ekspresją. 

Ten cykl prezentacji sugestywnie uka-
zujących zawarte w nich pośrednio inspiracje 
wielką trójką – Grotowskim, Kantorem i Szaj-
ną – dopełniło Rzeszowskie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Artystycznych Pełna Kultura 
spektaklem Bobok, luźno opartym na noweli 
Dostojewskiego. Udanym pod względem pla-
stycznym i ruchowym, o granicach wolności 
i próbach zrzucenia jarzma skorupy material-
nej i światopoglądowej. Ambitnie pod wzglę-
dem formy nawiązującym do wizji Szajny 
i będącym swoistym ukłonem w stronę tego 
wybitnego artysty. Fabuła mało skompliko-
wana, trochę szokowała: gromada niebosz-
czyków, w życiu doczesnym oszustów, dziwek 
i  donosicieli, w  oczekiwaniu na ostateczny 
rozkład ciał poświęca ostatnie chwile świado-
mości na wspominanie swoich łajdactw. Taki 
prezent przyjąłby Szajna życzliwie i  z  cieka-
wością. Lubił szokować, także wizją grotesko-
wego życia po śmierci. Lubił też sobie zakpić 
z ludzi, chociaż ich kochał. 

Teatr Maska pokazał przedstawienie 
Mama da, którego fabuła po części była opar-
ta na improwizacji: Aktorzy odbywają próbę 
czytaną i  próbują „wejść” w  grane postacie. 
Tworzywa spektaklowi dostarczyły fragmen-
ty pamiętników z  lat wojny Etty Hillesum, 
młodej Żydówki, uznane za wydarzenie li-
terackie minionego półwiecza. W  założeniu 
inscenizacyjnym Bogdana Renczyńskiego, 
związanego z  teatrem Kantora i  krakowską 
Cricoteką, aktorzy powoli mieli zagłębiać się 
w  jej życie, rozmawiając o  niej i  z  nią. Dość 

nieoczekiwanie następował zwrot akcji: ak-
torki w  założeniu miały grać kobiety stające 
się poniekąd z  własnej woli prostytutkami 
w obozie zagłady i widzowie mieli duży pro-
blem z odróżnieniem, kiedy są nimi, a kiedy 
aktorkami na próbie? Renczyński stawiał 
pytanie: Co pchało grane przez nie kobiety 
w takie bagno i kim ty, widzu, byś był, gdybyś 
był w  takiej sytuacji? Oprawcą czy dziwką? 
Temat inspirujący widownię, wymuszający 
ważną refleksję i  inspirujący aktorów, bo im 
z kolei pozwalający odkrywać nowe rejony ich 
sztuki. 

Aneta Adamska, która jest również au-
torką scenariuszy, reżyserem i aktorką w za-
łożonym przez siebie Teatrze Przedmieście 
w Rzeszowie, w Kulturalnej Piwnicy przy ul. 
Reformackiej 4 dała premierę swego najnow-
szego spektaklu Tchnienie, skoncentrowanego 
właściwie całościowo na jej wrażliwym aktor-
stwie i aktorstwie Maćka Szukały, opowiada 
o przeżyciach dwojga bohaterów na pograni-
czu jawy i  snu, rzeczywistości i  wspomnień. 
Pełnych tęsknot, pragnień i  lęków wobec 
miłości, śmierci i  cierpienia. Sceniczne „wy-
posażenie” stanowiły stare łóżko, walizka, 
prześcieradło, peruka i  rzutnik, który służył 
do pokazywania rodzinnych fotografii. Bo 
Tchnienie jest opowieścią rodzinną samej 
Adamskiej, historią z  jej własnej rodzinnej 
przeszłości i co ważne – opowiedzianą szcze-
rze. Żeby zapytać nas o ważne dla nas sprawy, 
skłonić do pogrzebania w duszy i szczerej od-
powiedzi. 

II Konferencji i  Przeglądowi Teatral-
nemu „Źródła pamięci” towarzyszyły oży-
wione dyskusje. Była okazja do obejrzenia 
filmowych wersji ważnych spektakli wielkiej 
trójki twórców teatralnych: Akropolis Gro-
towskiego, Nigdy tu już nie powrócę Kantora 
i Repliki Szajny. Najważniejsza z tych dyskusji 
z udziałem m.in. wybitnego teatrologa, czoło-
wego znawcy twórczości Grotowskiego, prof. 
Zbigniewa Osińskiego, odbyła się w  Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Tamże promowano 
książkę Źródła pamięci. Grotowski – Kantor 
– Szajna, zawierającą wystąpienia z ubiegło-
rocznej sesji. 

 Andrzej PIĄTEK



Scena ze spektaklu „Bobok”

Druga edycja festiwalu, wymyślone-
go przez Anetę Adamską, przy-

niosła również w  postaci książkowej owoce 
ubiegłorocznej sesji naukowej poświęconej 
magom teatru – Jerzemu Grotowskiemu, 
Tadeuszowi Kantorowi i  Józefowi Szajnie. 
Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna 
w  redakcyjnym opracowaniu Anny Jamro-
zek-Sowy przy współpracy Anety Adamskiej 
są cennym wydawnictwem, zawierającym 
studia, szkice i relacje, które pomnażają wie-
dzę na temat owych wybitnych artystów wy-
wodzących się z Rzeszowszczyzny. 

O REFORMATORACH TEATRU
Studia, szkice i relacje

Odkrywamy znowu Szajnę w opo-
wieściach reporterskich Andrzeja Piąt-
ka i  analizie reformatorskiego dorobku 
scenograficznego mistrza, której doko-
nuje Agnieszka Koecher-Hensel. Dzieło 
Kantora przypomina jego aktor i partner 
sceniczny Bogdan Renczyński, a do fak-
tów, dokumentów i źródeł pamięci o artyście 
nawiązują Klaudiusz Święcicki i Małgorzata 
Paluch-Cybulska. Najobszerniej przypo-
mniany jest Grotowski, poczynając od szki-
cu prof. Zbigniewa Osińskiego, w  którym 
podąża on od Teatru Źródeł do Nienadówki, 

z  Anny Jamrozek-Sowy 
i  Piotra Wisza obrazem 
lat rzeszowskich twór-
cy, Janusza Pasterskiego 
przybliżeniem nieznanej 
na ogół poezji młodego 
Grotowskiego i  Magdale-
ny Rabizo-Birek o „prak-
tykowaniu romantyzmu” 
przez artystę. „Autorzy 
tomu podejmują tematy-
kę pamięci, zerwania jej 

ciągłości, także prób jej przywracania. Przy-
wołują wypowiedzi artystów, kreślą etapy 
ewolucji artystycznej, wydobywają specyfikę 
kluczowych dokonań reformatorów” – odno-
towała we wstępie A. Jamrozek-Sowa.

 Ryszard ZATORSKI 
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Remigiusz Caban

Od 17 do 25 listopada 2012 roku 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej 

w  Rzeszowie stanie się stolicą teatralnej wi-
zji za sprawą Rzeszowskich Spotkań Teatral-
nych – VizuArt Festiwalu Scenografów i Ko-
stiumografów. W  ciągu dziewięciu dni rze-
szowska publiczność będzie mogła zobaczyć 
dziesięć spektakli, które, wedle przekonania 
dyrektora artystycznego festiwalu, prof. Lesz-
ka Mądzika, „zawierzyły scenografii i kostiu-
mowi, czyniąc z nich dzieło sztuki”. 

Spektakle konkursowe ocenione zosta-
ną przez jury w składzie: Zofia de Ines, Hen-
ryk Waniek, Zbigniew Taranienko, Adam 
Sikora. Zobaczymy:
Wesele hrabiego Orgaza, reż. Jan Klata, scen. 
Justyna Łagowska, Narodowy Stary Teatr im. 
H. Modrzejewskiej w Krakowie, 18 listopada, 
godz. 19.00;
Galgenberg, reż. i  scen. Agata Duda-Gracz, 
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, 19 listo-
pada, godz. 19.00;
Bruno Schulz – historia występnej wyobraźni, 
reż. Konrad Dworakowski, scen. Andrzej 
Dworakowski, Teatr Lalki i  Aktora Pinokio 
w Łodzi, 20 listopada, godz. 19.00;
Białe małżeństwo, reż. Weronika Szczawiń-
ska, scen. Izabela Wądołowska, Teatr im. S. 
Żeromskiego w Kielcach, 21 listopada, godz. 
19.00;
Ja im jeszcze pokażę. Hommage à Różewicz, 
reżyseria i  aranżacja videoprzestrzeni Piotr 
Lachmann, Lothe Lachmann Videoteatr 
Poza, 22 listopada, godz. 19.00;
Jajo węża, reż. Małgorzata Bogajewska, scen. 
Justyna Łagowska, Teatr im. S. Jaracza w Ło-
dzi, 24 listopada, godz. 17.00.
Poza spektaklami konkursowymi zaprezen-

STOLICA TEATRALNEJ WIZJI
VizuArt – festiwal scenografów i kostiumografów

towane zostaną także towarzyszące:
Déballage, reżyseria i scenografia Józef Szaj-
na, Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – 
spektakl zaprezentowany zostanie 23 listopa-
da o godz. 19.00 w Europejskiej Galerii Sztuki 
w Millenium Hall;
Sprzedawcy gumek, reż. i scen. Joanna Zdra-
da, kostiumy Zofia Mazurczak, Teatr im. 
W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 24 listopada, 
godz. 19.30.
Festiwal zostanie zainaugurowany w dniu 17 
listopada spektaklem pt. Osąd Wrocławskie-
go Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego 
(reż. Jerzy Kalina, Paweł Passini, Leszek Mą-
dzik, scen. Jerzy Kalina 
i Leszek Mądzik.

Natomiast na zakoń-
czenie festiwalu VizuArt 
publiczność obejrzeć bę-
dzie mogła Makbeta (reż. 
i  scen. Leszek Mądzik, 
kostiumy Zofia de Ines) – 
25 listopada o godz. 18.00. 
Po tym spektaklu ogło-
szony zostanie werdykt 
jury – dowiemy się, kto 
otrzyma nagrody za naj-
lepszą scenografię i  naj-
lepsze kostiumy.

W  trakcie RST Vi-
zuArt Festiwalu Sceno-
grafów i Kostiumografów 
zorganizowany zostanie też szereg wydarzeń 
towarzyszących (wstęp wolny). Od 17 listopa-
da zaprezentowane zostaną wystawy i  insta-
lacje:
•• Henryk Waniek – malarstwo – wystawa 

(foyer Teatru im. W. Siemaszkowej);
•• Karel Mišek – plakaty – wystawa (foyer 

teatru);
•• Zewnętrzna galeria plakatu teatralnego – 

wystawa (teatr);
•• Leszek Mądzik – Plakat. Fotografia – wy-

stawa (letni pałac Lubomirskich);
•• Scenografia 6D. Sześć wymiarów scenogra-

fii – wystawa (Szajna Galeria);
•• Krzysztof Motyka – instalacje uliczne 

w przestrzeni miejskiej Rzeszowa.

Poza tym 18 listopada o  godz. 15.00 
w  Europejskiej Galerii Sztuki w  Millenium 
Hall odbędzie się pokaz filmowy – Multime-
dia Szajna, prezentujący twórczość J. Szajny, J. 
Grotowskiego, T. Kantora, A. Pronaszki. 

– Rzeszowskie Spotkania Teatralne, 
których pięćdziesiąty jubileusz przypadł 
jesienią 2011 roku, stanowiły dotychczas 
lokalny przegląd spektaklowych nowości 
z  kraju i  okolicy, bez wyraźnej dominanty 
tematycznej, bez ambicji definiowania arty-
stycznej skali wartości w żadnej z teatralnych 
dziedzin. Spróbujmy inaczej – RST VizuArt 
Festiwal Scenografów i  Kostiumografów jest 

mutacją Spotkań i, jak sama nazwa wskazu-
je, skoncentruje uwagę widzów i  jurorów na 
pomijanym dopotąd (sic!) aspekcie teatralnej 
twórczości, będzie nagradzał twórców, którzy 
swojego festiwalu, swojego święta w  Polsce 
jeszcze nie mają. Teatr, który szczyci się Szaj-
na Galerią, miasto, które wydało znanego na 
całym świecie mistrza inscenizacji, wirtuoza 
teatralnej plastyki Józefa Szajnę, ma zaszczyt 
i obowiązek stać się raz w roku stolicą teatral-
nej wizji. 

 Remigiusz CABAN,
dyrektor naczelny Teatru im. W. Siemaszkowej,  

reżyser i dramaturg, pomysłodawca festiwalu  
RST VizuArt

Scena ze spektaklu „Osąd” Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Ryszard Zatorski

Pomiędzy dwoma 
wielkimi wy-

darzeniami teatralnymi 
w  Rzeszowie w  paździer-
niku i  listopadzie – „Źró-
dłami pamięci”, których 

przesłaniem i inspiracją była twórczość Gro-
towskiego, Kantora i  Szajny, a  VizuArtem, 
festiwalem scenografów i  kostiumografów, 

AKTORZY I WIDOWNIA
Edukacyjna poetyka sceny

zmieniającym formułę dorocznych Rzeszow-
skich Spotkań Teatralnych – przemknęły 
dwie premiery w Teatrze im. W. Siemaszko-
wej. Obie w  swym przekazie artystycznym 
o  poetyce edukacyjnej poniekąd, sięgające 
treściowo jakby za kulisy, odsłaniające i  ob-
nażające różnorakie problemy i wzajemne re-
lacje artystów, którzy tworzą spektakl. 

Przedstawienie Remigiusza Cabana 
już tytułem sytuowało tę lekcję teatru: Aktor 
zdemaskowany, albo co (tu) jest grane?! Na 

widowni 26 października br. w  zdecydowa-
nej większości była młodzież, którą w  istotę 
tej artystycznej lekcji wprowadził i  zaprosił 
do uczestnictwa sam reżyser Caban, jedno-
cześnie wszak dyrektor prawdziwego teatru, 
w  którym się znaleźli. By potem już obser-
wować równie prawdziwych aktorów – Józef 
Hamkało, Adam Mężyk, Grzegorz Pawłow-
ski, Katarzyna Bieniek – którzy grali role ak-
torów i reżysera (Pawłowski), ale te określone 
już scenariuszem Remigiusza Cabana (spolsz-
czył tekst, który napisał Jesús María Tómala). 
Uczestniczyli jakby w powstawaniu i próbach 
jakiegoś spektaklu, obserwowali tę podwój-
ną sceniczną (literacką) tożsamość aktorów, 
a  tuż po przedstawieniu trzecią, już realną, 
bo prawdziwi aktorzy przedłużyli poniekąd 
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 ten spektakl, zapraszając na scenę czworo wi-
dzów, z  udziałem których zaimprowizowali 
warsztatowe scenki. Dobry pomysł, aby zbli-
żyć młodzież do teatru.

Na małej scenie im. Z. Kozienia 9 li-
stopada br. też uczestniczyliśmy 

w  lekcji teatru, czyli prapremierze polskiej 
Autora, sztuki współczesnego angielskiego 
dramaturga Tima Croucha, w  przekładzie 
Izabelli i  Lecha Mackiewiczów, w  reżyserii 
Steve’a Livermore’a. W tym spektaklu wszy-
scy byli poniekąd aktorami, bo sceną była 
cała sala teatralna, w  której jedynie wąskie 
przejście dzieliło widzów naprzeciwko siebie 
ulokowanych. Obserwowali się nawzajem 
niczym w  lustrze, m.in. w  tych reakcjach na 
kwestie wypowiadane gdzieś spoza ich ple-
ców, bo aktorzy usytuowani byli cały czas 
pośród widzów. Ciekawie brzmiały te mono-
logi postaci literackich – dramaturga Tima 
(Robert Żurek), aktorów (Magdalena Kozi-
kowska-Pieńko i  Waldemar Czyszak) oraz 
widza, przyjaciela teatru, recenzenta (Paweł 

Gładyś), którzy realnie byli wśród nas. Po-
dobnie jak i  scenografka Zofia Mazurczak, 
która to dość surowe wnętrze powiązała i za-
mknęła w  jedną scenę-widownię pomysłową 
instalacją białych kolumn-filarów świetlnych 
umieszczonych przy obu ścianach wzdłuż 
sali. Premierowa widownia zapewne nie po-
wtórzy się już na kolejnych spektaklach – bo 
tego wieczoru, w  tym miejscu byli nie tylko 
wszyscy wykonawcy i  twórcy widowiska, ale 
i plejada innych artystów z Siemaszkowej.

W tej propozycji teatralnej, innej w for-
mie przekazu niż na ogół doświadczamy 
(związanie miejscem akcji widzów i  wyko-
nawców), było jakby echo takich działań sce-
nicznych… sprzed ponad pół wieku, z wielki-
mi prekursorami, którzy wyrośli ze studenc-
kiej awangardy artystycznej owych czasów, 
by przypomnieć choćby Krzysztofa Jasińskie-
go z  jego Teatrem Stu czy Andrzeja Rozhina 
z jego Gongiem-2. 

Uczestnictwo w tej werbalnej wiwisekcji 
dramatu i jego scenicznych bohaterów – wy-

rażanej chwilami ostrymi, wręcz wulgarny-
mi słowy, ewokowanie refleksji potępienia 
do okropieństw pedofilskich czy gwałtu na 
nieletniej, albo dla katowania człowieka przy 
milczącym bezruchu otoczenia – byłoby nu-
żącym, przytłaczającym i  niepotrzebnym 
dydaktyzmem, bo publicystyka codzien-
na, zwłaszcza telewizyjna aż kipi od takich 
przykładów. Tu raczej warto doświadczyć 
i  posmakować można tej muzyki słowa, bo 
dla większości widzów przez prawie półtorej 
godziny dociera wszak tylko głos aktorów, jak 
z radia. Ale te monologi – bo tak „ta rozmo-
wa” się toczy – są jednak w wielkiej harmo-
nii, jak dobra muzyka. I znowu Robert Żurek 
– wykonawca roli scenicznego dramaturga, 
kluczowej w tej sztuce – wzbudził podziw per-
fekcją recytacyjnego przekazu. To nie było ła-
twe zadanie także dla każdego z pozostałych 
aktorów. Wszyscy spisali się dobrze.

 Ryszard ZATORSKI 

Jerzy Dynia

Wiosną 2005 
roku na rze-

szowskim Starym Cmen-
tarzu wmurowana została 
tablica upamiętniająca Ta-
deusza Nalepę, rockmana, 
współzałożyciela zespołu 

Blackout. Tego samego dnia w Wojewódzkim 
Domu Kultury odbył się koncert, podczas 
którego Sebastian Stachurski i  jego grupa 
wykonywali kompozycje Nalepy. Na chod-
niku przy ulicy 3 Maja stoi pomnik Tadeusza 
Nalepy idącego z gitarą.

A MIRA? mógłby ktoś zapytać. Pamię-
tajmy o tych co odeszli, inaczej będą napraw-
dę martwi. Ma świadomość tego Stanisław 
Żyracki, dyrektor Gimnazjum nr 11 w  Rze-
szowie, wychowanek Harcerskiego Zespołu 
Uśmiech. Od kilku lat jest siłą napędową gro-
na osób, które postanowiły na trwałe pozo-
stawić w  ludzkiej pamięci postacie Tadeusza 
Nalepy i jego żony Miry Kubasińskiej.

Początek znajomości tej pary był dość 
banalny. Mira tańczyła w  folklorystycznym 
zespole pieśni i  tańca w  Ostrowcu Święto-
krzyskim. Tadeusz grał do tańca w  jednej 
z rzeszowskich restauracji. Któregoś dnia ze-
spół Miry przyjechał na występ do Rzeszowa 
i po koncercie przyszedł na kolację do tej re-
stauracji. Kiedy Mira zaczęła śpiewać, zainte-
resował się nią Tadeusz. Zainteresowanie było 
tak silne, że niedługo potem Mira przyjechała 
do Rzeszowa i została żoną Tadeusza. Tak za-
częła się ich wspólna, muzyczna droga.

Na początek, w  listopadzie rozpoczęli 
pracę w  grającym do tańca w  kawiarni Klu-
bowa zespole Romana Albrzykowskiego. 

Wspomnienia są jak perły: mają w sobie coś z klejnotów i coś z łez…

MIRA KUBASIŃSKA
To był dobry koncert, momentami wzruszający

Niezbyt długo, bo wyszły na jaw różnice po-
glądów dwóch pokoleń na temat rodzajów 
muzyki. Potem był Festiwal Muzyki Nasto-
latków, podczas którego śpiewali razem Twist 
again i Zakochana dziewczyna. Podczas fina-
łowej imprezy w Szczecinie znaleźli się w Zło-
tej Dziesiątce laureatów. Julian Krzywka, 
dyrektor rzeszowskiej Estrady, zaangażował 

Miry coraz bardziej przypominało obrazki 
rodem z  kalejdoskopu. Na rok związała się 
z brytyjską grupą The London Beat. Wpraw-
dzie nie znała języka angielskiego, ale teksty 
miała napisane fonetycznie. Za pieniądze za-
robione na Zachodzie kupiła gitary i aparatu-
rę nagłaśniającą – dla Blackoutów. 20 kwiet-
nia 1965 r. Nalepom urodził się syn Piotrek, 
zaś dzień urodzin Tadeusza – 26 sierpnia 
tegoż roku – traktowany jest jako dzień naro-
dzin zespołu Blackout. Nalepa miał zdolności 
kompozytorskie. Tworzenie nowych piosenek 
szło mu dość łatwo. Strzałem w  dziesiątkę 
było namówienie do pisania tekstów poetę 
Bogdana Loebla, który mieszkał wówczas 

w  Rzeszowie. Profesjonalne teksty miały 
duży wpływ na powodzenie przebojów Blac-
koutów. Jednym z pierwszych była Anna śpie-
wana przez Stanisława Guzka – później i dziś 
Stana Borysa. Na winylowych płytach, na ra-
diowych taśmach utrwalone zostały dziesiąt-
ki przebojów, które popularne są wśród ich 
rówieśników do dziś. Uczestniczyła w nagra-
niach Mira. Jej dorobek to m.in.: Chciałabym 
być słońcem, Po ten księżyc, Gdybyś kochał – 
hej, Czy warto było, Zobacz jak pięknie, Wy-
spa, Zaśpiewam ci tak, Wołanie przez Duna-
jec, Poszłabym za tobą.

Mirę i Tadka do artystycznych programów tej 
placówki. Estrada miała wówczas etaty i włas- 
ny zespół artystyczny; to były jej złote czasy. 
W Mirze przypadkowo odkryto także talent 
aktorski. Wystąpiła w  spektaklu Julia, czy-
li delikatność uczuć z  tekstami Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Nie przysięgaj 
na Księżyc. Spektakle zdobywały nagrody na 
krajowych konkursach profesjonalnych ze-
społów estradowych.

Był jeszcze Klub Łącznościowca przy ul. 
Moniuszki, gdzie w środy grał zorganizowany 
przez Nalepę i Guzka zespół Blackout. Życie 
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Rzeszowscy artyści – galeria autorska piotra Rędziniaka

Po latach tras koncertowych, latach stu-
dyjnych nagrań i wspólnego, trudnego często 
życia, przyszedł kryzys. Pod koniec 1984 roku 
– po dwudziestu latach wspólnego koncerto-
wania – ich drogi rozeszły się. Została sama, 
praktycznie bez środków do życia. Przyszła 
depresja. Próbowała utrzymać się na estradzie, 
ale kiedy zabrakło kompozycji, tekstów i  ze-
społu, było to niesłychanie trudne. Na krótko 
wiązała się z zespołami After Blues, Krawczyk 
Grand Band, z  którą to grupą zaczęła przy-
gotowywać po 25 latach przerwy materiał na 
płytę. Niestety, nie zdążyła. 22  października 
2005 roku doznała udaru mózgu, a w trzy dni 
później odeszła na zawsze.

Stanisław Żyracki i grupa entuzjastów 
rozpoczęła zbiórkę na tablicę mającą upa-

miętnić Mirę. W Wojewódzkim Domu Kul-
tury, 25 października, a więc w rocznicę jej 
śmierci odbył się wspomnieniowy koncert. 
Wystąpili w nim młodzi muzycy, w tym część 
związana z  Instytutem Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, prezentując najbardziej 
znane piosenki z  repertuaru Miry. Śpiewa-
ły: Katarzyna Kuraś-Zebzda oraz Mariola 
Niziołek. Grali: perkusista Wojtek Czachur, 
akordeonista Grzegorz Mazur, gitarzysta 
basowy Kamil Nieznański, skrzypek Piotr 
Ogorzelec, gitarzysta Ireneusz Pałac i na in-
strumentach klawiszowych Klaudiusz Szpyt-
ma. Kierownictwo muzyczne sprawowali nad 
koncertem: rzeszowski pedagog Wojciech Ja-
kubiec oraz gitarzysta Kamil Nieznański. To 
był dobry koncert, momentami wzruszający.

Piotr Rędziniak

Wcześniej anon-
sowana wysta-

wa twórczości artystów li-
tewskich prezentowana jest 
w  BWA od 8 listopada br. 
To druga tak duża wystawa 

zorganizowana we współpracy z  Litewskim 
Związkiem Artystów LAA w  Wilnie. Głów-
nym organizatorem wystawy jest czołowa 
w  stolicy Litwy Art. Galery ARKA, w  któ-
rej – dla przypomnienia – prezentowaliśmy 
w 2011 roku wystawę artystów rzeszowskich 
i  podkarpackich. Obecna wystawa, będąca 
kolekcją Lithuanian Artist’s Association pod 
nazwą „Identiti” (Tożsamość), prezentowana 
jest w obu salach wystawowych BWA. Zosta-
ła zorganizowana pod patronatem Minister-
stwa Kultury Republiki Litewskiej, Fundacji 
Wspierania Kultury Litewskiej i  prezydenta 
Rzeszowa.

Prezentowana w  BWA kolekcja składa 
się z  ponad 40 obrazów, 20 grafik, 12 rzeźb, 
3 tkanin. Jest ona najbardziej reprezentatyw-
nym zbiorem prac aktywnych i  znanych na 
Litwie artystów. Ta kolekcja jest w  trasie od 
czerwca 2010 roku i została przedstawiona na 
Litwie, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Łotwie, 
Niemczech, Austrii i  Andorze. Przyjechała 
z Salzburga i kończy swoją trasę w  rzeszow-
skim BWA. Jak pisze o niej kurator wystawy 
Egle Bartesiene, jej głównym celem „jest po-
kazanie bogactwa i  wszechstronności litew-
skiej sztuki wizualnej, tożsamości i znaczenia 
organizacji (LAA) dla twórców i  społeczeń-
stwa miasta. Wystawa litewskiej sztuki współ-
czesnej składa się z dzieł klasyków litewskich, 
także przedstawicieli pokolenia średniego 
i  młodego. Różnorodność malarstwa litew-
skiego stanowi ekspresjonistyczne tendencje 
wszystkich litewskich artystów przełomu 
wieków XX–XXI, również przykład sztuki 
abstrakcyjnej i technik mieszanych”.

Dla mnie jest interesującą rzeczą, że na 
Litwie przeżywa swój renesans tkanina arty-
styczna, której imponujące przykłady można 

TOŻSAMOŚĆ
Kolekcja Związku Artystów Litewskich z Wilna

zobaczyć na wystawie. Podob-
nie jak pozostałe dzieła, które 
stanowią starannie dobieraną 
przez wiele lat kolekcję wi-
leńskiego związku, bowiem 
są to dzieła sztuki kupowane 
od wybitnych, nagradzanych, 
uznanych artystów w  Wilnie 
i na Litwie. Oglądając wysta-
wę nasuwa się jedno zaska-
kujące spostrzeżenie: w dobie 
uniwersalizacji i  tak mocno 
zaznaczającej się unifika-
cji symboli, znaczeń i  treści 
w  sztuce współczesnej, litew-
scy artyści w  przeważającej 

części nie poddali się tej tendencji. I  zdaje 
się, iż potwierdza to tytuł wystawy „Identiti”, 
czyli „Tożsamość”, której – zarówno tej kul-
turowej, jak i  stylistycznej w  sztuce –artyści 
litewscy pozostają wierni. Niech dowodem 
na moje słowa będzie twórczość najbardziej 

znanego w Polsce artysty li-
tewskiego pochodzenia Sta-
sysa Eidregiviciusa, którego 
praca ilustruje ten artykuł. 
W  jego, jakże rozpoznawal-
nej stylistycznie twórczości, 
nierozpoznawalne przez 
większość osób korzenie 
litewskie jawią się jako ory-
ginalne przesłanie. Wysta-
wa czynna jest do 2 grudnia 
2012 r. Serdecznie polecam 
i zapraszam.

 Piotr RĘDZINIAK

JaN KaZNECKI (1916–2012)

Listopad zawsze skłania nas do wspo-
mnień i zadumy nad tymi, których nie ma już 
z nami. W świecie sztuki, plastyki jest również 
o kim wspominać… Wprawdzie postać ta nie 
była w  kręgu ścisłego mojego zainteresowa-
nia i podziwu, uważam jednak, że zwłaszcza 
mieszkańcy naszego miasta 
powinni zachować w pamię-
ci człowieka legendę, który 
odszedł w tym roku.

Jan Kaznecki – uczest-
nik kampanii 1939 roku, 
członek ZBoWiD, kościelny 
rzeszowskiej fary, długolet-
ni emerytowany pracownik 
rzeszowskiej mleczarni, 
artysta malarz nieprofesjo-
nalny, zwany przez wielu 
rzeszowskim Nikiforem. Już 
w 1965 roku w warszawskiej 
Zachęcie porównywany do 
Nikifora Krynickiego i  Teo-
fila Ociepki. Od 1972 r. był 
członkiem Klubu Artysty 
Amatora, a  od 1988 Klu-

bu Artysty Nieprofesjonalnego przy WDK 
w Rzeszowie. Wprawdzie był laureatem Arty-
stycznej Nagrody Miasta Rzeszowa (1986), to 
jednak miasto nie pomagało mu w stworzeniu 
własnej pracowni. Przez parę lat został przy-
garnięty do Muzeum Okręgowego w  Rze-
szowie dzięki zainteresowaniu Teresy Szete-
li-Zauchowej i  życzliwości ówczesnego dy-

rektora muzeum Tadeusza 
Aksamita. Po roku 2003 
pracował w domu, a utrud-
nił mu jeszcze bardziej pra-
cę wypadek i pozostawanie 
na wózku inwalidzkim.

Znany i  podziwiany 
w  kraju i  za granicą. Wy-
stawiał indywidualnie i  na 
wystawach zbiorowych 
w  Rzeszowie, Krakowie, 
Bydgoszczy, Stuttgarcie, No-
rymberdze. Warto wierzyć, 
Panie Janie, że wróci Pan 
do Muzeum Okręgowego 
w  Rzeszowie w  postaci sta-
łej ekspozycji w jednej z sal 
i przez to pozostanie w na-
szej pamięci na zawsze. 

Jan Kaznecki – „Matka Boska Katyńska”, 
tempera, płyta, 100 x 70 

Stasys Eidregivicius – „Iluzjonista”, 
olej, 100 x 80, 2008 r.

W ciągu 2 lat organizatorzy akcji ufun-
dowania tablicy dla Miry zebrali ok. 1500 
złotych. Po październikowym koncercie 
środki powiększyły się o kwotę 900 zł z wol-
nych datków, a  także ze sprzedaży książek 
Blackout wraca do domu Tadeusza Niedziel-
skiego, które autor podarował organizatorom 
koncertu. Wszystko zatem przemawia, że 
pamiątkową tablicę będzie mieć w  Rzeszo-
wie również Mira Kubasińska. I to może już 
przyszłym roku. 

 Jerzy DYNIA

Od redakcji: Na zaproszenie organizatorów koncert 
prowadził – podobnie jak ten, który upamiętniał 
przed laty Tadeusza Nalepę – rzeszowski dzienni-
karz muzyczny Jerzy Dynia.

Fot. Jacek Nowak
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Każdy na swój strój!

W Warszawie znowu poświętowali sobie niepodległo-
ściowo w 11 nieznoszących się wzajemnie marszach 

z  tej samej okazji. Tego nikt w  cywilizowanym świecie nie jest 
w stanie pojąć i dlatego na ogół śmieją się z naszej narodowej mą-
drości inaczej, żeby nie rzec politycznej głupoty. Wpierw prezydent 
Komorowski przed Grobem Nieznanego Żołnierza ogłosił wszem 
wobec, że jest dumny z  tego, co Polacy osiągnęli po roku 1918 
i 1989, wykreślając w  ten sposób ze swojej dumy dorobek całych 
dwóch pokoleń okresu PRL, czyli historycznej dziury narodowej. 
A  ponoć prze do jakiejś jedności! Póżniej czołówka marszu jed-
ności odśpiewała Piłsudskiemu (pierwszemu), stojącemu na cokole 
na swoim placu, „My, pierwsza brygada...” głosami zdecydowanie 
nadającymi się do baletu i całość, z przywiezionym z Afganiztanu 
czołgiem francuskim na lawecie, ruszyła w  drogę krzyżową pod 
właściwe pomniki, kończąc peregrynację pod drugim Piłsudskim 
koło Belwederu. Temu też kwiecia nie pożałowali. Dziwnym zbie-
giem okoliczności w Warszawie pomnika nie zdążyli jeszcze wy-
budować pierwszemu po rozbiorach premierowi i marszałkowi Sej-
mu, Ignacemu Daszyńskiemu, zatem żadnym warzywem z szarfa-
mi go nie uhonorowano. Ba, nawet kotyliona od prezydentowej nie 
dostał. Nie od dziś jednak wiadomo, że w życiu jak w psim zaprzę-
gu – jeśli nie jesteś liderem, to krajobraz przed tobą się nie zmienia.

Najciekawsze jednak zaczęło się później, gdy swój marsz za-
częła śmietana patriotyczna, czyli narodowcy. Część z nich przy-
szła ze stosowną manifestacyjnie biżuterią, czyli: kijami, młotka-
mi, racami, cegłami i  co tam kto miał pod ręką. Jeszcze patrioci 
nie zaczęli na dobre maszerować niepodległościowo, a  już zady-
miło i w ruch poszła owa biżuteria, i nie tylko. Policja tym razem 
nie dawała sobie dmuchać w kaszę i dała czadu gazem łzawiącym, 
granatami hukowymi i  salwą z  broni gładkolufowej. Zatrzymała 
marsz. Po uspokojeniu wybuchowo żarliwego patriotyzmu co bar-
dziej mobilnych narodowców całość ruszyła. Później zadymiło 
jeszcze parę razy, tak że kilku policjantów poturbowano, a ponad 
130 patriotów funkcjonariusze zdołali zapuszkować. No, ale skoro 
z paranoi uczyniono doktrynę polityczną, to trudno dziwić się, że 
oprawa policyjna takiego marszu przypominała do złudzenia opra-
wę stadionową. Aby było jeszcze śmieszniej, naszych wybitnych 
patriotów przyjechali zasilić pod własnymi sztandarami skrajni 
prawicowcy z Ukrainy. Skąd ta wesołość? A stąd, że są oni progra-
mowo skrajnie antypolskimi polakożercami. To jak to jest z  tym 
patriotyzmem? Może narodowcy mało czytają, albo pozamieniali 
się z małpami na rozumy? 

Całość waliła pod głównym zawołaniem: „Bóg, honor, ojczy-
zna i rodzina”. Poza pustosłowiem nic z hasłowej treści nie pojawiło 
się w praktyce. Natomiast nienawistnych okrzyków nie mających 
nic wspólnego z Bogiem, a tym bardziej z honorem było co niemia-
ra. Trzeba było być Basterem Keatonem, który potrafił zachować 
powagę w każdej sytuacji, aby nie ryczeć ze śmiechu, gdy zajścia 
interpretował Artur Zawisza, członek jakiejś tam kanapy partyjnej, 
tak dużej jak jego trzeźwość w postrzeganiu rzeczywistości. Otóż 
upierał się on, że za tych chuliganów i bandytów od zadymiania 
robili policyjni tajniacy. Zatem policjanci sami sobie sprali gęby 
i w dodatku zapuszkowali się, a Zawisza ma na to dowody. Może 
coś mieć, ale chyba tylko żółte papiery.

Zupełnie przyzwoicie w tym politycznym cyrku wypadli tak-
że prezes I Ogromny oraz Zbigniew Ziobro i ich kamaryle. Każdy 
z  nich oddzielnie, bo się nie lubią, wspierany swoimi podnóżka-
mi, z rana, aby być przed siłami głównymi, zapychał pod te same 
pomniki z warzywem zdobnym w narodowe szarfy, aby co trzeba 
uczcić i nie być gorszym. Tyle tylko, że trasa ich pielgrzymki prze-
biegała w odwrotnym kierunku do przemarszu prezydenta Komo-
rowskiego i dlatego nie jestem pewien, czy to ich czczenie jest waż-
ne. Po mojemu jakieś takie, jakby tyłem do przodu.  

 Roman MAŁEK 

pamięć i zapomnienie
Oto obchodzimy Dziady!
Zstępujcie w święty przybytek;
Jest jałmużna, są pacierze,
I jedzenie, i napitek.

Pamiętam ten listopadowy dzień. Miałem wtedy chyba z pięć 
lat. Dziadek rano z ogrodu przynosił kwiaty, wiązane później w bu-
kiety. Babcia pakowała świece. Białe, długie. I takie robione w domu, 
w denkach po paście do butów. Te, na opuszczone mogiły. I bratki do 
zasadzenia na grobach. Jeszcze tylko garść „drobniaków” do torebki, 
dla „dziadów” i wychodzimy. Najpierw na „stary” do wujka powstań-
ca. Jemu przypadały kwiaty i bratki wkopywane w mogiłę, kiedy my 
dzieci wkładaliśmy w ziemię zapalone świece. Potem na wielu opusz-
czonych, zaniedbanych grobach stawialiśmy świeczki, te „domowe”. 

Ze „starego” na Pobitno. Piechotą. Całą rodziną. Kilkanaście 
osób. Przed bramą tłok. Trzeba się przeciskać między szpalerem że-
brzących „dziadów” płci obojga. Trochę się bałem, bo były ich dzie-
siątki. A babcia w swym szarym płaszczu, z wytartą nieco krymką na 
kołnierzu, rozdawała im swoje drobniaki dotąd, dopóki torebka nie 
opustoszała. Gdy ciekawski spytałem ją, dlaczego to robi, odpowie-
działa mi słowami, które zrozumiałem dopiero w liceum: Bo kto nie 
był ni razu człowiekiem, / Temu człowiek nic nie pomoże.

Wspomnienia, refleksje. W dniu zmarłych przychodzą same. Są 
miłe, ale rodzą okrutne konkluzje. Bo czasy się zmieniały. „Dziady” 
na jakiś czas zniknęły spod kościołów i z cmentarzy. I trzeba było 
polskiej transformacji, by pojawiły się znowu. Ale już nie w łachma-
nach, z głowami obwiązanymi szmatami. Ubrane w czarne suknie, 
nadzorują grupy kilkunastoletnich dzieci, które nachalnie domagają 
się dla nich haraczu. Nawet w takim dniu nie odpuszczą. Ale nie ma 
się czemu dziwić, bo to myśmy wszystko zapomnieli. Zapomnieliśmy, 
że to właśnie oni dla własnych zaborczych interesów zawładnęli na-
szymi umysłami mawiając: Wszakże lubisz książki świeckie?... / Ach, 
te to, książki zbójeckie! Partykularyzm kazał im zawładnąć naszy-
mi wieloma obyczajami i tradycją. Także słowiańskim obrządkiem 
„Dziadów”, czczenia zmarłych. Nieważne, że my, Słowianie żyliśmy 
tu tysiące lat wcześniej, mając własną kulturę i tradycję.

Na początku naszej nowej „Niepodległej” zaprojektowałem 
kilka herbów szlacheckich i sygnetów rodowych ludziom, których 
przodkowie mieli gliniane kuchnie z kapą, a potrzeby fizjologiczne 
załatwiali za stodołą. Dziś owa „szlachta” to prominentni ludzie, 
brylujący w towarzystwie. Ich pamięć jest jednak dość specyficzna. 
Pamiętają o święcie zmarłych i raz do roku jadą na cmentarz z całym 
bagażnikiem kwiatów i wielkimi zniczami zdobionymi plastikowy-
mi aniołkami lub innym paskudztwem. Jadą na „ich” grób, który 
musi być największy i najpiękniejszy. Pokryty najdroższym granitem 
i złotymi literami. A że kiedyś był stary i zabytkowy? Kogo to obcho-
dzi? Przecież są „elitą”, a to zobowiązuje. Kładą więc kwiaty, trwoż-
nie się rozglądając, czy ktoś nie ma ładniejszych i czy czyjś nie jest 
droższy. Wszak pamięć musi kosztować. Więc pamiętają o święcie, 
choć już nie pamiętają – co to za święto. 

tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Baran (21 III–20 IV) Przed Tobą czas równowagi 
emocjonalnej i dobre chwile na poprawę swego wi-
zerunku. Z finansami ostrożnie!

Byk (21 IV–20 V) Ogrom pracy nie przysłoni chwil 
spędzonych z miłą sercu osobą. W domu pewna 
zawierucha spowodowana przyjazdem niespodzie-
wanego gościa.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Z każdego dołka można 
wyjść, trzeba tylko chcieć, a nie użalać się nad sobą! 
Czas zakasać rękawy i z zapałem wziąć się do pracy, 
jeśli nie chcesz odpaść w przedbiegach.

Rak (22 VI–22 VII) Listopadowe światełko roman-
tycznych świec stworzy nastrój do wyznań i wzru-
szeń. A może kolacja zakończy się śniadaniem, kto 
wie...

Lew (23 VII–23 VIII) Nie można palić za sobą mo-
stów, bo nigdy nie wiesz, czy nie staniesz na rozwi-
dleniu dróg, z pytaniem: co dalej?

Panna (24 VIII–22 IX) Może nie wszystko będzie 
po Twojej myśli, ale wcześniej zaplanowane sprawy 
potoczą się w dobrym kierunku. Możesz spodzie-
wać się podwyżki.

Waga (23 IX–23 X) Myśli o zbliżającym się okresie 
świątecznym dodadzą Ci skrzydeł, ale też zwiększą 
zakres obowiązków. Poradzisz sobie!

Skorpion (24 X–22 XI) Poznane nowe osoby okażą 
się tymi, na które możesz w przyszłości liczyć.

Strzelec (23 XI–21 XII) Jeśli na balu chcesz jako 
tako wyglądać, to po prostu zacznij dbać o swoją 
kondycję.

Koziorożec (22 XII–20 I) Zmiana pracy nic nie da, 
jeśli Ty sam nie zmienisz do niej swojego podejścia.

Wodnik (21 I–19 II) Pozostaw sprawy swojemu 
biegowi, przy wpływie Marsa nie będziesz potrze-
bować niczyjej pomocy.

Ryby (20 II–20 III) Stopniowo zaczniesz widzieć 
świat w jaśniejszych barwach. Tak trzymać!

SEKRETY ŻYCIA

SMaKI ROdZINNE

FRASZKI LIMERYKI

AFORYZMY

adam decowski Marek pelc

Edward Winiarski

Regina NachaczKazimierz linda 

Jerzy Maślanka

RYSZaRd  
lWIE SERCE

Dźwięcznie grały surmy, strzelono z szampana,
dziura po hotelu wreszcie zasypana.
Bohaterem roku jest ceniony wielce,
rzeszowski wojownik vel Ryszard Lwie Serce.

Pewnego ranka, nie wiem skąd
pojawił się On w mieście
i rwał do przodu, choć pod prąd.
Dziś stoi na podeście!

Policzył sklepy: raz, dwa, pięć…
A liczyć dobrze umiał.
Fortuny koło kręć się, kręć.
I wreszcie coś zrozumiał.

Służbową pałkę rzucił w kąt,
do grodu dając hopsa.
I był to sukces, a nie błąd,
wyrosła EUROPA.

Później galerie, centra, bank,
gdyż miał handlowe geny.
I szedł jak burza, niczym tank,
król biznesowej sceny.

U władzy oko również ma,
z niektórą jest „na ty”.
Bo się na rzeczy chłopak zna,
a władza lubi bogatych.

W Rzeszowie mówią z zachwytem?
Przekąsem czy zazdrością?
Cieszymy się dobrobytem
przynajmniej jednego gościa.

PS
Król Anglii, Ryszard Lwie Serce,
znakomitego rodu,
okrywał szczelnym kobiercem
wątpliwe źródła dochodów.

Synchronizacja życiowego światła
Listopad zaczyna się od świateł na grobach zmarłych i kończy 

światełkami wróżb andrzejkowych. Te pierwsze, osnute zapachem 
kolorowych chryzantem, wywołują zadumę i zatrzymanie się przez 
chwilę. Te drugie wywołują uśmiech, zabawę, ruch. Całe nasze życie 
składa się z  etapów spowolnienia i  przyśpieszenia… Raz jesteśmy 
otoczeni światłem, a raz jesteśmy w cieniu. Ważna jest równowaga 

zachodząca między tymi zjawiskami. Harmonia ciała i umysłu, a więc ruchu i myśli ma wręcz 
uzdrawiające właściwości, co potwierdzają lekarze, a o czym tak dobitnie pisał tybetański lama 
Tarthang Tulku ponad 40 lat temu, odwołując się do filozofii i  medycyny Wschodu. Dzięki 
stworzeniu wewnętrznej harmonii w sobie, zyskujemy szansę na harmonię z otoczeniem. Mo-
żemy precyzyjniej wyrażać swoje potrzeby, dokładniej przekazywać własne intencje i zamysły, 
mówić to, co naprawdę chcemy powiedzieć, bez obciążenia siebie i innych emocjami przeno-
szonymi z mniej lub bardziej odległych sytuacji. Kiedy z perspektywy lat patrzymy na swoje ży-
cie, to nie tylko osiągnięcia i dokonania okazują się w nim najważniejsze. Treścią życia jest rów-
nież emocjonalne tło, czyli to, co zaszło między zdarzeniami pełnymi światła i blasku. Ogień 
może sparzyć, ale też dać ciepło i ukojenie, a chwilowy cień pozwoli zebrać siły. Najważniejsze, 
aby właściwa była nasza życiowa synchronizacja światła – naszego światła!

 Nina OPIC

Iga Szumska poleca

SUKCES
Sukcesem są zdobyte szczyty,
jeśli już zejdziesz ze zdobytych.

O PRZEGRYWANIU
Wiemy, że przegrywać 
też z klasą należy,
ale lepiej niech tego
nie uczą trenerzy. 

Tajny agent – spec od bomb z Chicago,
w kupie złomu grzebał kiedyś lagą.
Wtem się zrobił sinoblady...
„Tutaj są trotylu ślady!
Zamach – na to nie ma innej rady!”

Po rozkuciu kajdan nie narzeka się na ból rąk. 
*

Najbardziej łudzi nowo narodzone. 
*

Najbardziej łudzą kierunki obiecujące nowy 
początek.

*
Choćby czas na nas pracował – to i tak robi 

swoje.

Listopadowe światełko
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Tort z kremem 
migdałowym

2 jaja  25 dkg zmielonych orzechów laskowych 
 łyżka kaszy manny  czubata szklanka cukru 
 2–3 łyżki soku z cytryny. 
Żółtka utrzeć z ¾ szklanki cukru na puszystą 
masę. Wsypać zmielone orzechy, dokładnie 
wymieszać, skropić sokiem z cytryny. Z białek 
i pozostałego cukru ubić sztywną pianę, delikatnie 

dodać do masy orzechowej, wsypać 
kaszę mannę i powoli wymieszać. Piec 
20–25 min. w temp. 150–160OC. Po 
ostudzeniu przekroić na 3 krążki.

Krem migdałowy
1 szklanka śmietany kremówki  
 10 dkg zmielonych migdałów 
 1 kieliszek likieru pomarańczowego. 
Kremówkę dobrze ubić, delikatnie 
wymieszać z likierem i zmielonymi 
migdałami. Przełożyć tort, pozostałą 
masą posmarować bok tortu, wierzch 
posypać migdałami.

Raz Indianin z Winnipegu
ulepił zamek ze śniegu.
Ogłosił się królem,
zrzekł się jednak z bólem
władzy – w maratońskim biegu.

Myśli emeryta
 
Każdy emeryt
głównie o tym myśli,
czy Bozia da zdrowie,
a ZUS kasę przyśle.



Nasza firma Vita dom wykonuje wszystko – od projekto-
wania po oddanie klucza klientowi, aby mógł zamieszkać kom-
fortowo w idealnie naturalnych warunkach. Proponowane przez nas 
domy modułowe, z  drewna warstwowo klejonego, są ekologiczne 
i ekonomiczne. Idealne, aby żyć zdrowo i komfortowo. Są jak ochron-
ny parasol – mieszkając w nich, wzmacniamy swój system odporno-
ściowy. 

Niezwykle łatwe i  szybkie w  budowie, antysejsmiczne, 
elastyczne, ogniotrwałe, akustyczne i łatwe w utrzymaniu, lżej-
sze od tradycyjnych. Wszystkie domy są dylatowane, co obniża 
wszelkiego rodzaju hałasy do minimum oraz eliminuje przenoszenie 
drgań. Wymiarowa elastyczność ścian, paneli podłogowych i pokry-
cia, które składają się na strukturę domu, pozwalają na umieszczenie 
budowy nawet w  miejscach o  powierzchni najtrudniejszej, w  peł-
nym poszanowaniu środowiska naturalnego. Termin realizacji – od 
projektu do montażu – bardzo krótki. Domy te łatwo jest rozbudo-
wywać lub demontować, gdy chcemy zmienić ich 
lokalizację. Budowa jest cicha i czysta.

przy projektowaniu poszukujemy pełnej 
integracji z otoczeniem, z rosnącymi już np. drze-
wami czy innymi elementami krajobrazu. Drewno, 
najstarszy element budowlany, staje się materia-
łem awangardowym. a system modułowy, który 
stosujemy, pozwala na tworzenie z nich domów 
jednorodzinnych, obiektów hotelowych, tury-
styki i sportu, ale także szkół, żłobków i przed-
szkoli czy innych wymarzonych obiektów. 

Składowe części wykonywane są w  fabryce – 
zamiast na placu budowy – co pozwala na bardzo 
precyzyjną obróbkę każdego elementu. Dzięki 
temu gotowe domy prefabrykowane są doskonałe 
już na poziomie detali. drewno warstwowo klejo-
ne, używane do budowy tych domów, jest nie-
zwykle trwałe i bardzo twarde. Struktura nośna jest zbudowana 
przez pewien system ramowy o  dwuwymiarowej płaszczyźnie, 
gdzie wszystkie komponenty strukturalne – jak filary, belki główne, 
wewnętrzne, poddasza i kratownice – są wykonane z drewna klejo-
nego z  drzew iglastych GL 24. Dachy domów pokryte są dachów-
ką ceramiczną, a opierzenia i patynowane rynny typu tytan – cynk, 
gwarantują wytrzymałość obliczoną na kilkadziesiąt lat.

Domy modułowe z drewna 
klejonego – ekologiczne 
i ekonomiczne

VITA DOM
ul. Konopnickiej 18

35-211 Rzeszów
tel. 17 861 10 65, fax 17 861 14 31 

kom. 666 835 046, 666 835 036
e-mail: vitadom@gmail.com

www.vita-dom.pl

ŻYJ ZDROWO 
I KOMFORTOWO

duże powierzchnie ścian wypełnione są szkłem – są to szy-
by izolowane warstwowo, antywłamaniowe. Dla uzyskania więk-
szej ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń, 
stosujemy szyby hartowane – koloru jasnego brązu. Szyby termo-
izolacyjne – uszczelnione gumą w ramie plastikowej wraz z wodosz-

czelnym zamknięciem okna – zapewniają wysoką 
izolacyjność cieplną i akustyczną domu. 

Struktura jest tak zaprojektowana, by roz-
mieszczenie poziomych i  pionowych wypro-
filowanych kabli elektrycznych było możliwe 
wewnątrz stolarki. Modułowość instalacji i  funk-
cjonalność różnych urządzeń, pozwalają elastycz-
nie modyfikować – albo dokładać w którymkolwiek 
momencie nowe funkcje do systemu – bez ingeren-
cji w instalacje kabli lub samą strukturę.

Każdy dom posiada indywidualne przy-
łącze telekomunikacyjne i  telewizyjne kablem 
światłowodowym. Gwarantuje to dostęp do sze-
rokiej palety programów telewizyjnych o  wysokiej 
jakości oraz bardzo szybkiego Internetu.

Nasza firma na Międzynarodowych Targach 
Rzeszowskich – największych na Podkarpaciu tar-

gach budownictwa – we wrześniu 2012 r. otrzymała wyróżnienie za 
swój wyrób. A w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie 2012, w kate-
gorii usługi – Vita Dom zajęła I miejsce, właśnie za domy modułowe 
z drewna klejonego.

Wybierając Vita dom – żyjesz w harmonii z naturą i samym 
sobą!

Krzysztofa Anna TABAK i Piotr TABAK,
szefowie firmy Vita Dom w Rzeszowie

Krzysztofa i Piotr Tabakowie



Firma DE-MONT, której jestem wła-
ścicielem, istnieje od 16 kwietnia 1995 r. 
W początkowym etapie zajmowałem się 
projektowaniem wyburzeń oraz wyburze-
niami minerskimi różnego rodzaju. Naj-
większym zainteresowaniem i wyzwa-
niem było wyburzanie kominów. Łącz-
nie wyburzyłem 50 kominów, z czego 8 
na Podkarpaciu, w tym 4 w Rzeszowie. 
Następnym etapem było oczyszczanie 
terenów z niewypałów i niewybuchów, 
których do dnia dzisiejszego było kilka-
set zarówno na terenie Podkarpacia, jak 
i w całej Polsce.

Aktualnie firma prowadzi oczyszcza-
nie saperskie terenów zdegradowanych 
przez działania wojenne, poligony. Za-
danie realizowane jest w ramach projek-
tu „Rekultywacja na cele przyrodnicze 
terenów zdegradowanych, popoligo-
nowych i powojskowych zarządzanych 
przez PGL LP” i współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na 
terenie województwa prowadzimy pra-
ce saperskie w nadleśnictwie Tuszyma, 
Mielec, Lubaczów, a w innych częściach 
kraju w nadleśnictwach: Okonek, Wałcz, 
Przasnysz, Wipsowo, Jedwabno Stą-
porków. Do grudnia 2014 roku moi pra-
cownicy mają do oczyszczenia ponad 3 

DORADZTWO TECHNICZNE 
PROJEKTOWANIE PRAC WYBURZENIOWYCH

DE-MONT
 mgr inż. Krzysztof GLIJER

WALKA Z ZARDZEWIAŁĄ ŚMIERCIĄ
Oczyszczanie terenów zdegradowanych

Mgr inż. KRZYSZTOF GLIJER, 
właściciel firmy DE-MONT

W 1979 r. ukończył inżynierię wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk In-
żynieryjnych w stopniu podporucznika i rozpoczął zawodową służbę wojskową 
w jednostce wojskowej w Dębicy, którą zakończył w 2001 r. w związku z rozfor-
mowaniem jednostki. W 1995 r. ukończył studia magisterskie w WSP w Rzeszo-
wie (kierunek wychowanie techniczne), a w 2001 studia podyplomowe w krakow-
skiej AGH (kierunek technika strzelnicza). 
Jest sekretarzem Stowarzyszenia Cywilnych Saperów. Aktywnie współpracuje 
z Muzeum Regionalnym w Dębicy, wzbogacając je o kolejne eksponaty. Przy jego 
ogromnym udziale powstała w tymże muzeum Izba Pamięci Dębickich Saperów. 
Z racji doświadczenia oraz wiedzy fachowej prowadzi również wykłady w zakre-
sie rozminowania oraz przepisów ADR dotyczących materiałów wybuchowych. 
Za prace saperskie został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem 
Za Ofiarność i Odwagę.

tys. hektarów lasów wraz z niszczeniem 
przedmiotów wybuchowych pochodzenia 
wojskowego. Jest to ogromne wyzwanie 
pod względem logistycznym. Oprócz ok. 
50 specjalistów saperów zatrudnieni są 
do tych prac także geodeci, archeolodzy 
i ratownicy medyczni.

Duże uznanie wyrażam szczególnie 
tym, którzy na co dzień walczą z zardze-
wiałą śmiercią. Są to w większości eme-
rytowani wojskowi, ale także osoby, które 
po wielu latach pracy w charakterze po-
mocników sapera, po zdaniu egzaminów 
w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbro-
jenia wreszcie mogą pracować jako peł-
noprawni cywilni saperzy.

W okresie 17 lat prace saperskie na-
brały rozmachu, a do najważniejszych 
realizacji należą: oczyszczanie komplek-
sów leśnych na Mazurach (ok. 1000 ha), 
gdzie usunięto ponad 17 000 bomb, poci-
sków artyleryjskich i granatów moździe-

rzowych; prace w Nadleśnictwie Tuszy-
ma (400 ha), gdzie usunięto kilka tysięcy 
pocisków artyleryjskich, granatów moź-
dzierzowych oraz 473 bomby lotnicze; 
oczyszczanie terenów leśnych na Dol-
nym Śląsku (ponad 600 ha); inwestycje 
drogowe – odcinki A-4: Szarów – Brze-
sko, Brzesko – Wierzchosławice, Tarnów 
– Dębica, Dębica – Rzeszów, Radymno 
– Jarosław; budowa odcinków A-1: Nowe 
Marzy – Toruń, Sójki – Kotliska, droga 
ekspresowa Kalsk – Miłomłyn; dwie ob-
wodnice Gdańska, obwodnice: Słupska, 
Suchedniowa, Wojnicza, Pilzna, Jarosła-
wia oraz setki innych; budowa 4 farm wia-
trowych na Podkarpaciu – w Rymanowie 
i Łękach Dukielskich; budowy fabryki Hu-
sqvarna w Mielcu; budowa parkingu Rze-
szów (21 bomb lotniczych); rozminowanie 
terenu przy rozbudowie lotniska Jasionka 
i lotniska Mielec; rozminowanie terenu 
pod budowę fabryki samochodów w Żo-
rach; dziesiątki kilometrów gazociągów 
na terenie całego kraju oraz wiele innych 
prac. Do najbardziej spektakularnych ak-
cji należy rozminowanie w Latoszynie k. 
Dębicy, gdzie z jednego miejsca usunięto 
1652 miny SMI-Pilz. Dzięki tym pracom 
usunięto dziesiątki tysięcy przedmiotów 
wybuchowych, zapewniając bezpieczeń-
stwo mieszkańcom i wykonawcom prac. 

Krzysztof GLIJERMichał Glijer z bombą w Bliznem



etiam in pugna
Rok założenia 1995

DE-MONT
mgr inż. Krzysztof GLIJER


