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Niech każdy poseł w naszym Sejmie
to takiej pracy się podejmie,
by naród widział ich zalety,
że honor mają oprócz diety.

P. Wipler
A człowiek dobrze mógł działać
i nie zostawać w tyle,
mieć karierę wspaniałą,
gdyby nie te promile.

A. Hofman
Gdy duszę i ciało poświęciłem
dla sprawy, dla Jarka, dla partii,
raz dla zabawy sobie zmierzyłem
i cierpię za młodzieńcze swe żarty.

Z. Ziobro
Czas już rozwiązać parlament,
obalić rządowy zastój.
Dewizą naszą siać zamęt,
a zbójców mam siedemnastu.

A. Macierewicz
Ja muszę, a często tak bywa,
być ostry, zawzięty uparty.
Choć prawda nie zawsze prawdziwa,
dla siebie to robię, dla partii.

J. Protasiewicz
Nad problemem czas się skupić,
aby wygrać, trzeba kupić.
Lecz entuzjazm tu ci gaśnie,
gdy to wszystko jest na taśmie.

L. Miller
Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie 
           spieszmy,
wiem to ze swego doświadczenia.
Miej otwarte oczy, kropla skałę toczy,
a historia później to docenia.

M. Błaszczak
Dziś odkrywam klubu kartę,
który idzie wciąż w zaparte.
Jego credo – przypominam,
wina Tuska, Tuska wina.

R. Czarnecki
„Obatel” mnie docenia,
wciąż na lepszą partię zmieniam.
Robię to przez całe życie,
zawsze będąc przy korycie.

J. Gowin
W personalnym dziś układzie,
ta prawda nie jest mi obca,
nawet w bardzo zgranym stadzie
też się trafi  czarna owca.

D. Tusk
Milczenie złotem jest,
więc wierzcie mi rodacy.
Nie narzekajmy, że jest źle,
nie bądźmy głupi tacy.

S. Niesiołowski
A narzekań w PiS-ie tyle,
ile kropek ma motylek.
Im nie straszny ludu gniew,
no bo zawsze to są wbrew.

W. Pawlak
Być twardym i niezłomnym,
to we mnie pozostaje,
silnym, oddanym, skromnym,
na razie to się przyczaję.
Co robić, drogi Boże, w tej sytuacji marnej?
A może mi pomoże prysznic w straży pożarnej.

PS
Wejdzie ustawa, tu będę szczery,
która określi nam ściśle – 
każdy polityk ma mieć papiery:
zdrowy na ciele i umyśle.

Ważne jest przecież, żeby Polak
z wiarą do urny kartkę wrzucił.
Odczuł, że kończy się swawola
i że się państwo nie przewróci.
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Pluszak

Bolek i Lolek 
– z cyklu slajdów Order Uśmiechu –

ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 

Wydawca: Epoka Slajd, lata 70. i 80. XX w.

Sławomir Gołąb

Już po raz siedemnasty 

Rzeszów będzie szan-

tową stolicą Polski oraz 

centrum kultury maryni-

stycznej. Za sprawą Sto-

warzyszenia Przyjaciół 

Harcerskich Drużyn Wodnych oraz zespołu 

Klang w dniach 21–23 listopada br. będziemy 

gościć najwybitniejszych przedstawicieli tego 

niewątpliwie coraz popularniejszego nur-

tu muzycznego oraz będziemy świadkami 

wydarzeń prezentujących i popularyzujących 

wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców Rzeszowa kulturę maryni-

styczną. 

Jak co roku odbędzie się rozstrzygnie-

cie konkursu – Podkarpacki Rejs Roku, 

w którym żeglarze z terenu Podkarpacia 

przedstawią w formie prezentacji multime-

dialnej swoje wyczyny żeglarskie w sezonie 

2012/2013. Wszystkich zainteresowanych 

oraz ciekawych relacji z wypraw żeglarskich 

zapraszamy do Tawerny Żeglarskiej 21 listo-

pada (czwartek) na godz. 18. Wieczór zakoń-

czy wspólne śpiewanie szant oraz piosenek 

żeglarskich. 

Szczególnie atrakcyjnie zapowiadają się 

koncerty muzyczne. Piątkowy – 22 listopada 

– który odbędzie się w kinie Zorza został za-

tytułowany „Góry morza”, ponieważ organi-

zatorzy dla uatrakcyjnienia koncertu oraz ob-

chodów Dni Kultury Marynistycznej  posta-

KULTURA MARYNISTYCZNA
Rzeszów po raz 17. szantową stolicą Polski
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O LUDZIE, O CZASY…
Trwoży brak pamięci międzypokoleniowej

Edward Słupek 

Nie użyję znanej senten-

cji ks. Jana Twardow-

skiego „Spieszmy się…”, ale 

ona w listopadowe wieczo-

ry jest bardzo adekwatna 

do naszego stanu ducha po 

odwiedzinach cmentarzy, gdzie sceneria nie-

zmierzonej ilości mogił po prostu nastraja. 

Ile to spraw, namiętności zaświadczają te mi-

liony strojnych mogił. Póki trwało życie tych 

odeszłych, sprawy, racje, namiętności wyda-

wały się ważne i jeszcze ważniejsze. Póki tli 

się życie, wszystko wydaje się do załatwienia. 

Śmierć uzmysławia nam niemożliwość i pust-

kę. Odeszły wprowadza pustkę po sobie. Pla-

ny, sprawy, nasza ludzka miara stają się małe, 

nijakie.

Obserwuję i pamiętam, gdy jeszcze bar-

dzo młody słyszałem rozmowy o spokoju 

i pokoju. Odeszłe pokolenie, przeżywszy dwie 

wojny, w każdej ważnej rozmowie nawiązy-

wało do okropności wojny i w konsekwencji 

do jej następstw. A wojna to czas, gdzie warto-

ści szanowane przez pokolenia całego świata 

i wypracowane przez wieki przestają obowią-

zywać. Wszystko, zdaniem walczących stron, 

ma załatwić zniszczenie innego narodu, nacji, 

przeciwnika, jego unicestwienie fi zyczne. To 

czas śmierci nienaturalnej, którą zadaje czło-

Nie wszystek umrę.

Horacy

wiek człowiekowi. Mam wrażenie, że jako 

pokolenie wyjątkowe, które nie przeżyło woj-

ny, zatraciliśmy, zapomnieliśmy o wartości 

spokoju i pokoju. Kiedyś, podkreślam, każda 

rozmowa w sprawach ważnych pokoleń prze-

żyłych wojnę nawiązywała do tego, abyśmy 

mieli spokój i pokój. 

Nasza stara, wartościowa Europa, 

a szczególnie Polska od 1945 roku – to ge-

neralnie czas pokoju i spokoju społecznego. 

Jednak tlące się sprzeczności przez zapo-

mnienie, czym jest wojna, co rusz są odku-

rzane i podsycane. To mnie trwoży. Ten brak 

pamięci międzypokoleniowej jest niczym 

więcej jak trywialnym dowodem na istnie-

nie diabła, jakim jest zło wojny, zapomnie-

niem o potrzebie podstawowej człowieka, 

jakimi są spokój i pokój, jest cofaniem się 

społeczeństw w sensie cywilizacyjnym. To 

jakiś atawizm, że niepokój społeczny, wojna 

coś nam załatwią, wyjaśnią, czyli że przez 

przemoc społeczną, eliminację przeciwnika 

osiągniemy w konsekwencji spokój i pokój. 

Odwieczna kwadratura osiągania celów, ja-

kimi są pokój i spokój, poprzez zło, jakimi 

są wojna i niepokoje społeczne. Oczywiście 

wartość spokoju i pokoju rozciąga się też na 

każdy element życia społecznego, w tym na 

środowisko pracy, rodzinę, środowiska sa-

morządowe miast i gmin, systemy partyjne 

państwa. 

To taki przydługi wstęp. Tutaj powinno 

się opisać konfl ikty; o co mi konkretnie dzi-

siaj chodzi. Nie widzę sensu ich opisywania, 

a nawet sygnalizowania. Mnie chodzi o pa-

mięć, o pielęgnowanie w każdym aspekcie 

życia, działalności, wartości spokoju i pokoju 

jako wartości w samej sobie. Tutaj w każdej 

sytuacji nad wyraz ceńmy ludzi koncylia-

cji, ugodowych, cierpliwych w dochodzeniu 

do sprawy poprzez dialog, wsłuchiwanie się 

w racje innych ludzi. To taka elegancja oby-

cia, znamionująca kulturę bycia, a wymagają-

ca pracy nad sobą. Wszystko można uczynić 

inaczej, lepiej w kontaktach międzyludzkich, 

dając satysfakcję z potrzeby bycia razem. 

W sensie naszym, polskim, warto za-

wsze przypominać, że po doświadczeniach 

historycznych jesteśmy państwem wyjątko-

wym na świecie, bo jednonarodowym, pra-

wie jednowyznaniowym, mówimy jednym 

językiem, czyli łączy nas jedna wypracowana 

przez wieki kultura polska. Pokój wewnętrz-

ny, przy odrobinie dbałości, jest nam prawie 

dany przez historyczne zrządzenie. Dbajmy 

i pielęgnujmy zatem pokój i spokój, o którym 

tak marzyły odeszłe pokolenia, a nie był im 

dany. Puentując, w listopadowe wieczory 

należy w imię pamięci za zmarłymi i ciężko 

doświadczonymi pokoleniami przez wojny 

i niepokoje społeczne zastanowić się – przy 

niekiedy banalnym narzekaniu nad bieżącą 

egzystencją – nad danym nam przez historię 

pokojem i spokojem.

Edward SŁUPEK

W tym głosowaniu to wyłącznie pa-

cjenci wskazują, którego lekarza 

uważają za najlepszego. Plebiscyt dotyczy 

wyboru lekarza rodzinnego, specjalisty oraz 

ESKULAP 2013
Najlepsi lekarze na Podkarpaciu

stomatologa, którzy praktykują 

w naszym województwie. Nie moż-

na głosować na laureatów wcze-

śniejszych edycji Eskulapa.

Plebiscyt trwa od 25 listopada 

do końca tego roku. Może w nim 

uczestniczyć każda pełnoletnia oso-

ba lecząca się na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego, wypełniając 

kupon publikowany na łamach „Super No-

wości” lub dostępny w wytypowanych pla-

cówkach medycznych, a także przez Internet 

pod adresem: www.intermed.pl i telefonicznie, 

dzwoniąc bezpośredni do organizatora plebi-

scytu – Informacji Medycznej r-BIT Rzeszów, 

tel. 17  852 33 66. Podsumowanie plebiscytu 

i ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród 

przewidziane jest w lutym 2014 r.   

nowili zaprosić do udziału zespoły wykonują-

ce utwory z nurtu piosenki turystycznej oraz 

folkowej. I tak oprócz gospodarza – rzeszow-

skiego zespołu Klang – wystąpi znakomita, 

pięknie brzmiąca, wykonu-

jąca szanty a cappella, żeń-

ska grupa wokalna Indygo, 

Jerzy Filar – twórca takich 

przebojów, jak Samba Siko-

reczka oraz gwiazda wieczo-

ru – Orkiestra św. Mikołaja, 

wykonująca muzykę folko-

wą z pogranicza Polski oraz 

Łemkowszczyzny.

Sobotni koncert 

w Teatrze Maska to praw-

dziwa ,,żeglarska kraina 

łagodności”. W koncercie pt. ,,Morze ballad” 

wystąpi znany satyryk, felietonista, a jedno-

cześnie żeglarz i muzyk – Marek Majewski. 

W jego wykonaniu, z charakterystycznym 

,,przymrużeniem oka” oraz dowcipem usły-

szymy prawdziwe historie, jakie przydarzyły 

mu się w czasie wielu rejsów w jego karierze 

żeglarskiej. W koncercie weźmie też udział 

Dominika Żukowska i An-

drzej Korycki – niesamowi-

ty duet, który w całej Polsce 

podbił serca nie tylko żeglar-

skiej publiczności, ale także 

miłośników twórczości Bu-

łata Okudżawy, Włodzimie-

rza Wysockiego oraz Żanny 

Biczewskiej. 

Jak co roku, organi-

zatorzy nie zapomnieli 

o najmłodszej publiczności. 

W sobotę 23 listopada w auli 

II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie 

odbędzie się dziecięcy Festiwal Twórczo-

ści Marynistycznej – Rzeszowski Żagielek, 

w czasie którego dzieci rzeszowskich przed-

szkoli oraz szkół podstawowych zaprezentują 

tańce marynarskie oraz dziecięce piosenki 

żeglarskie. Dla wszystkich uczestników oraz 

widzów swój dziecięcy program muzyczny pt. 

,,Ryby śpiewają na niby” zaprezentuje grupa 

rzeszowskich aktorów oraz muzyków, a na 

zakończenie także w repertuarze dziecięcym 

wystąpi zespół Morże Być.

Każdy wieczór Dni Kultury Maryni-

stycznej kończyć będzie, odbywająca się 

tradycyjnie w Tawernie Żeglarskiej, Noc 

Żeglarzy, gdzie przy ,,kromce grogu” będzie 

można wspólnie śpiewać szanty, piosenki 

żeglarskie i bawić się do białego rana. Za-

praszamy wszystkich żeglarzy, miłośników 

szant oraz dobrej muzyki do wzięcia udziału 

w imprezach XVII Dni Kultury Marynistycz-

nej. Szczegóły na plakatach oraz na stronie 

www.szanty.rzeszow.pl

Z żeglarskim – Ahoj!

Sławomir GOŁĄB
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Zbigniew Domino

Najwyższy czas napra-

wić krzywdę wyrzą-

dzoną ongiś pamięci Anie-

li Krzywoń i przywrócić 

w Rzeszowie ulicę imienia 

tej sybiraczki, poległej 

w historycznej bitwie pod Lenino 12 paź-

dziernika 1943 roku.

W październikowym numerze wspo-

mniałem o tej bitwie. O bitwie pod Lenino, 

wciąż jeszcze przez niektórych politycznie za-

cietrzewionych „strażników świętego ognia” 

z premedytacją przedstawianej w fałszywym 

świetle, a często całkowicie przemilczanej. 

Jednak powoli zaczyna się to zmieniać. Na 

70-lecie bitwy pojechała pod Lenino polska 

ofi cjalna delegacja, złożyła wieńce i oddała 

hołd poległym. Znamienne słowa o szacunku 

dla poległych wypowiedział tam biskup polo-

wy Wojska Polskiego Józef Guzdek, przypo-

minając, że krew przelana za Ojczyznę jedna-

ką ma cenę. Tymczasem u nas w Rzeszowie 

o Lenino panowało głuche milczenie, w tym 

lokalnych mediów. Z jednym chlubnym wy-

jątkiem, miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. 

Szacunek i dzięki za to Redakcji. Poczuwam 

się do tych podziękowań jako sybirak i syn 

sybiraka, żołnierza bitwy pod Lenino.

I choćby tylko z tego tytułu, pragnę upo-

mnieć się przy tej jubileuszowej okazji o honor 

i dobre imię Anieli Krzywoń. Bo dobre imię 

Anieli Krzywoń przed laty ówcześni rzeszow-

scy włodarze publicznie sponiewierali. No bo 

jak inaczej zinterpretować, jak wytłumaczyć 

mieszkańcom Rzeszowa ową zaskakującą de-

cyzję o odebraniu jednej z ulic imienia Anieli 

Krzywoń? Czym w oczach ówczesnych władców 

Rzeszowa, tak się ta walcząca o Polskę i poległa 

pod Lenino dziewczyna pohańbiła, żeby aż na 

taki publiczny afront narazić jej godność? A do-

myślać się o niej można było wtedy wszystkie-

go… najgorszego. No bo skoro niegodna jest 

patronować nawet małej uliczce w Rzeszowie?

NAPRAWIĆ KRZYWDĘ
Przywrócić w Rzeszowie ulicę imienia Anieli Krzywoń

PRAWIE PUSTO
Liście kryją bałagan i brud

Nie znam tamtego uzasadnienia. I chy-

ba nikt z rzeszowian nie zna argumentów, 

jakich wtedy użyto, żeby Anieli Krzywoń tę 

uliczkę odebrać. Można się tylko domyślać, 

że musiały to być wydumane, zmanipulowa-

ne zarzuty natury politycznej w rodzaju tych, 

że wszystko, co spod Lenino to „be”, a spod 

Monte Cassino to „cacy”. Nie pomyślało im 

się, że tu i tam, w obydwu tych bitwach o Pol-

skę walczyli tacy sami sybiracy, których tyl-

ko powrotne drogi do Polski nie z ich woli 

i winy się pokrzyżowały. A gdyby tak Aniela 

Krzywoń poległa pod Monte Cassino? A mo-

gła. Gdyby tak do Andersa, a nie do Berlinga 

trafi ła? Jakie to więc niegodne zarzuty moż-

na było przypisać osiemnastoletniej, dopiero 

co wchodzącej w życie zwyczajnej wiejskiej 

dziewczynie, sybiraczce, której jedynym ce-

lem i marzeniem życia było za wszelką cenę 

wrócić z Sybiru do Polski. Ochotnikiem z taj-

gi do Wojska Polskiego dotarła i… poległa 

pod Lenino. Niejako symbolicznie Aniela 

Krzywoń była pierwszą kobietą, która w tej 

krwawej bitwie zginęła.

Myślę, że tegoroczna 70. rocznica bitwy 

pod Lenino jest najlepszą okazją, żeby Prezy-

dent i Rada Miasta Rzeszowa naprawiły ten 

niewątpliwy – nazwijmy to delikatnie – błąd 

swoich niefortunnych poprzedników. Nie na-

mawiam, żeby odebrane imię przywracać tej 

samej uliczce, która ongiś imię Anieli Krzy-

woń nosiła. Nie należy sprawiać dzisiejszym 

mieszkańcom tej ulicy (choć wiem, że niektó-

rzy po dziś dzień mają do starej nazwy senty-

ment) kłopotów, związanych choćby ze zmia-

ną adresów czy innych dokumentów. Apeluję 

do Prezydenta i Rady Miasta o nadanie 

imienia Anieli Krzywoń jednej z nowych 

ulic w naszym coraz bardziej obszarowo 

rozrastającym się mieście.

Wierzę, że tak się stanie. A wtedy Rze-

szów nie tylko naprawi krzywdę wyrządzo-

ną ongiś dobremu imieniu Anieli Krzywoń, 

ale nie powstydzi się wielu innych polskich 

miast, a m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, 

Szczecina, Zielonej Góry czy choćby naszej 

Nowej Dęby, w których ulice Anieli Krzywoń 

po dziś dzień istnieją i nikomu rozsądnemu 

do głowy nie przychodzi, żeby ich nazwę 

zmieniać. Potwierdzenie tego znajdziemy 

choćby w internetowej Wikipedii. Tam też 

znalazłem prawie wszystko o Anieli Krzy-

woń, jej życiu i rodzinie. W tym taki, istotny 

w omawianej sprawie szczegół, że pochodziła 

z chłopskiej rodziny o tradycjach patriotycz-

nych, a jej ojciec Tadeusz walczył w Legionach 

Piłsudskiego i w kampanii wrześniowej 1939 

roku. W lutym 1940 roku cała rodzina Krzy-

woniów, z piętnastoletnią Anielą, została wy-

wieziona z Podola na Sybir.

Dla porządku przypomnę, że o Anielę 

Krzywoń, o należną jej, a odebraną ulicę, upo-

minam się już po raz drugi. Niestety, pierwsze 

moje pisanie („N.D. Rzeszów”, nr 28 z lutego 

2008 r.) zbyto głuchym milczeniem. Może 

dlatego, że zaniedbałem wtedy zwrócić się do 

konkretnego adresata. Dzisiaj adresuję go już 

według kompetencji: do Prezydenta i Rady 

Miasta Rzeszowa. Nie nazwę tego mojego ape-

lu, jak to w zwyczaju bywa, listem otwartym, 

tym niemniej mam nadzieję, że zostanie on 

tak właśnie zrozumiany i potraktowany. Liczę 

też w tej sprawie na zrozumienie i wielkodusz-

ność wszystkich rzeszowskich radnych, bez 

politycznych podziałów i wyjątków.

Osobno zwracam się do rzeszowskiego 

oddziału Związku Sybiraków o czynne po-

parcie starań o nadanie jednej z ulic Rzeszo-

wa imienia Anieli Krzywoń. O to samo proszę 

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa i – jakże 

już nielicznych – kombatantów, uczestników 

walk na szlaku od Lenino do Berlina. Myślę, 

że nie zabraknie głosów poparcia mieszkań-

ców Rzeszowa, czytelników miesięcznika 

„Nasz Dom Rzeszów”.

Zbigniew DOMINO

Andrzej Grzywacz

Ciepła jesień zachęca do 

spacerów po Rzeszowie, 

ale nie w najstarszym par-

ku przy ul. Dąbrowskiego, 

w którym prawie zawsze 

jest pusto. Alejki straszą 

zniszczoną, asfaltową nawierzchnią. Nie za-

chęcają do odpoczynku połamane i brudne 

ławki. A ptaki panoszące się w gniazdach na 

koronach nieuporządkowanych drzew często 

gęsto dekorują swoimi „orderami” lekko-

myślnych spacerowiczów. 

Liście i śnieg litościwie ukryją bałagan 

i brud jesienią i zimą, ale wiosna nie będzie 

tak litościwa. Pojawią się w jeszcze większym 

stopniu i z naturalną oczywistością, bo skoro 

nikt o park przy ul. Dąbrowskiego nie dba, 

z roku na rok może tam być jedynie coraz go-

rzej. Istniejąca fontanna czy też dawna, która 

zostanie być może reaktywowana (o czym 

pisałem w poprzednim wydaniu miesięcz-

nika ) nie przyciągną nawet najzagorzalszych 

miłośników tego urokliwego parku, jeżeli nie 

nastąpi kapitalna jego odbudowa. 

Może w czasie snu zimowego zrodzi się 

pomysł na jego odnowienie i rajcowie miej-

scy wygospodarują jakieś fundusze? Czy 

odnowione pieczołowicie ulice i kamienicz-

ki w centrum Rzeszowa są lepszym miej-

scem do spacerów aniżeli ten piękny park? 

Świadectwem jego dawnej świetności nie 

mogą być jedynie pożółkłe zdjęcia w rodzin-

nych albumach, często będące wspomnie-

niem dziecięcych lat, kiedy w tymże parku 

stawiano metalowe autka, samolociki, słonie 

i koniki, na których fotografowano dzieci. Co 

pamiętam i ja, i jeszcze wielu rzeszowian!

Andrzej GRZYWACZ
Starannie trzeba omijać kałuże na zniszczonych, 

parkowych alejkach
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Dorota Dominik

Szukając tematu na fe-

lieton, po licznych 

rozmowach ze znajomy-

mi i rodziną ze smutkiem 

skonstatowaliśmy, że szko-

da każdej kropli tuszu na 

analizowanie rzeczy bieżących, ponieważ 

każda z nich, razem i osobno mogą wpędzić 

człowieka w czarną dziurę depresji. Nie jest 

to wina mediów, bo są tylko lustrem wyda-

rzeń. Od bardzo dawna trudno o tematy 

optymistyczne. Ileż można czytać i słu-

chać, że ten a ten zdrajca, a tamten cyniczny 

oszust, że tamci tamtego grillują, wkręcają 

czy coś w tym rodzaju. Haki i pułapki. Me-

dialna krew niestrudzenie się leje. Trudno 

się dziwić, że nasiąknięta takimi treściami 

tłuszcza za nic ma wspólne dobro wszyst-

kich obywateli (tym wspólnym dobrem jest 

Polska, gdyby ktoś zapomniał, co zapisano 

w preambule ustawy zasadniczej), hańbiąc 

święto narodowe…

W dawnych czasach, które działy się dla 

przykładu w latach osiemdziesiątych, gdy 

SMUTNY FELIETON O NICZYM
Aby coś zmienić, musimy sami rozpocząć tę przemianę

Smutek jest jak pochód – przechodzi

Edward Stachura

ktoś komuś chciał dokuczyć, wołał dodając 

sobie ważności „Pan nie wiesz, kim ja je-

stem!”. Dziś krótko, kawa na ławę – „Ja pana 

zniszczę, wykończę”. Smutne jest to, jak wie-

le złości i agresji skumulowaliśmy w sobie. 

Wściekłość na ulicy, złość w sklepie, złośli-

wość w szkole, agresja na każdym kroku. Na-

wet na bezinteresowny uśmiech do drugiego 

człowieka na ulicy spotyka nas komentarz 

„no i czego się k… szczerzysz”, co przeczy 

podręcznikom do komunikacji interperso-

nalnej, jakoby na uśmiech instynktownie od-

powiada się uśmiechem. Powinno się zrobić 

taki przypis: z wyjątkiem Polski. Nie można 

wszystkiego tłumaczyć kryzysem i trudnym 

życiem (pracą, dzieciństwem, szefem – nie-

potrzebne skreślić). Obarczyć innych winą 

za własne niepowodzenia i frustracje – to 

jest najłatwiejsze. Jesteśmy chyba najbardziej 

ponurym narodem na świecie, który w po-

szukiwaniu uśmiechu i ludzkiej życzliwości 

przemierza świat nie znajdując ich u siebie. 

Szukamy ich często w egzotycznych krajach, 

gdzie ludzie żyją biednie, ale uśmiechnięci 

od ucha do ucha częstują przybysza herbatą 

i rozmową. Spragnieni sympatycznej, bezin-

teresownej rozmowy, szczerego śmiechu na 

całe gardło zaciskamy zęby, aby się nie wy-

głupić i nie okazać swojej słabości. Sztywni 

do granic jak kije od szczotki nie potrafi my 

się rozluźnić, zdziecinnieć, stąd może „pol-

ski” model picia alkoholu, czyli do oporu, do 

utraty świadomości. 

Smutni i zgorzkniali nie jesteśmy zdolni 

do zobaczenia fajnego, kolorowego świata. Bo 

w naszym smutnym kosmosie nie ma miejsca 

na głupoty, szkoda sobie głowę zawracać ja-

kimś pięknem czy (a fe!) dobrocią. To dobre 

dla głupich i frajerów. Oplucie opcją na roz-

mowę, shejtowanie sposobem na dyskusję, 

a zniszczenie – metodą na pozbycie się tego, 

co inne. W tym wymiarze spalenie instalacji 

tęczy w Warszawie staje się symboliczne. Tę-

cza wszak symbolem urody i różnorodności 

świata. Przestraszeni, zamykamy się w swo-

ich „niszach ekologicznych”, do których co-

raz bardziej bronimy wstępu innym. Otuleni 

w marzenia o lepszych ludziach zapadamy 

w sen zimowy czekając, że obudzimy się jak 

Śpiąca Królewna od pocałunku księcia i bę-

dziemy żyli długo i szczęśliwie. Tyle że zapo-

mnieliśmy, że aby coś zmienić, musimy sami 

rozpocząć tę przemianę. Inaczej zamiast 

księcia wciąż będziemy całować żabę.

Dorota DOMINIK

Z wielkim żalem i bólem przyjąłem wia-

domość o śmierci Kazimierza Szeligi. 

Mimo że zdawałem sobie sprawę z powagi 

jego choroby, to jednak wciąż tliła się nadzie-

ja, że powróci do zdrowia, bo przecież ener-

gia i wola działania były w nim tak wielkie. 

Kazimierz przepracował 32 lata na kierowni-

czych stanowiskach naszego Międzynarodo-

wego Portu Lotniczego w Rzeszowie-Jasion-

ce, przed emeryturą był dyrektorem do spraw 

technicznych. Jego wkład w przygotowanie 

dokumentacji oraz realizacji budowy nowe-

go terminalu i szeroko pojętej infrastruktu-

ry lotniska jest ogromy. Dalekowzroczność 

i sięganie po najnowsze zaawansowane tech-

nologie, dzięki jego przedsiębiorczości usy-

tuowały nasze lotnisko w czołówce portów 

lotniczych nie tylko w Polsce. Umiejętność 

współpracy i życzliwość względem ludzi zy-

skiwała mu sympatię i powszechny szacunek. 

NIEBO OTWARŁO SIĘ NAD TOBĄ
Jego marzenia spełniają się na naszych oczach

Często stawał na płycie lotniska i na pa-

sie startowym, spoglądając w niebo wypatry-

wał nadlatujących samolotów. I choć było ich 

początkowo niewiele, to zarażał nas nadzieją, 

że kiedyś nadlecą tu w wiel-

kiej liczbie i niebo otworzy 

się dla wielkich lotów, stając 

się oknem na świat Rzeszowa 

i Podkarpacia. Jego marze-

nia spełniają się na naszych 

oczach. Dziś niebo otwarło 

się nad tobą, wzywając po 

wieczną nagrodę za trud ży-

cia. Dziękuję ci, Kazimierzu, 

za twoją dalekowzroczność, 

fachowość, przyjaźń i to za-

patrzenie w niebo nie tylko 

materialne nad lotniskiem. Lotnisko to takie 

szczególne miejsce. Tu wielu ludzi zaczyna 

swą podróż i wyjazd w dalekie strony, ale 

i wielu powraca i kończy tutaj swą podróż. 

Dla ciebie zakończył się etap ziemskiej 

wędrówki, a rozpoczął nowy – w wieczno-

ści. Wierzymy, że śmierć niczego defi nityw-

nie nie kończy. Śmierć jest jedynie pieczęcią 

nad pewnym etapem życia, które trwa dalej 

w wieczności. To przekonanie i wiara nadaje 

sens naszemu życiu i przemijaniu. 

Dziękujemy Bożej Opatrzności za 65 

lat twojego życia, za wszelkie dobro, które 

poprzez twoje ręce i serce spłynęło w naszą 

społeczność. Łączymy się w żałobie z rodzi-

ną i wyrażamy wszystkim bliskim i z nim 

związanym nasze współczucie. Niech nasza 

obecność i modlitwa będą wyrazem szczerej 

przyjaźni i współczucia w tak trudnej chwi-

li dla całej rodziny. Razem bolejemy, ale nie 

poddajemy się rozpaczy, bo nadzieja wiecz-

ności jest mocniejsza i pozwala nam przekro-

czyć próg śmierci i ból rozstania. 

W imieniu zarządu, współpracowni-

ków i swoim własnym składamy rodzinie 

Kazimierza szczere kondolencje oraz wyrazy 

współczucia i głębokiego żalu.

Stanisław NOWAK,
prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

Rzeszów, Jasionka, 2 listopada 2013 r.

Kazimierz Szeliga
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Bogusław Kobisz

Rzadko przyglądam się 

pomnikowi Czynu Re-

wolucyjnego, bo przez cen-

trum jeżdżę samochodem 

i bardziej koncentruję się 

na drodze niż na otocze-

niu. Raz wprawdzie widziałem, że na pomni-

ku wiszą jakieś szmaty i z gazet dowiedziałem 

się, że to manifestują obrońcy dzieci niena-

rodzonych, ale dokładniej nie przyglądałem 

się samemu monumentowi. Słyszałem, że te 

szmaty zdjęto, gdy jakichś dwóch gości przy-

kuło się łańcuchem do pomnika (zaznaczam, 

że tylko słyszałem, a nie widziałem). 

Kiedyś przyjechali do mnie znajomymi 

z zachodniej części Polski, zwiedzali Rzeszów, 

bardzo im imponował i to od nich dowie-

działem się, że przed spotkaniem spacerowali 

Małgorzata 

Wojnowska

Globalne ocieplenie kli-

matu stało się faktem, 

wobec którego nie możemy 

dłużej pozostawać obojęt-

ni. Od 11 do 22 listopada 

2013 r. w Warszawie odbywa się najważniej-

sze globalne forum poświęcone światowej po-

lityce klimatycznej. Jest to już 19. Sesja Kon-

ferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 

Siedzibą konferencji będzie specjalnie do tego 

przygotowany Stadion Narodowy w War-

szawie, a stolica Polski będzie w tym czasie 

gościć około 12 tysięcy osób, wśród których 

znajdą się czołowi politycy, przedstawiciele 

organizacji międzynarodowych, reprezen-

tanci biznesu oraz nauki. Tematem konferen-

cji są zmiany klimatu oraz możliwości ogra-

niczania ich skutków.

O problemach związanych ze zmianą 

klimatu słyszymy już od paru lat i z pewno-

ścią niektórzy nie traktują ich zbyt poważnie. 

Jednak należy zadać sobie pytania podstawo-

we, ale trudne, jak i czy człowiek ma wpływ 

SZCZYT KLIMATYCZNY  
Potrzeba globalnych działań

PANIE PREZYDENCIE, WSTYD!
List otwarty w sprawie pomnika

na klimat, czy zmiany klimatu rzeczywiście 

zachodzą, dlaczego obserwowane zmiany kli-

matu wiąże się z działalnością człowieka, czy 

powinniśmy obawiać się zmian klimatu i czy 

zagrażają one Polsce?

Zmiany klimatu są zjawiskiem natural-

nym i zachodzą na Ziemi w sposób ciągły. 

Klimat Ziemi zależy bardzo ogólnie od trzech 

podstawowych czynników: ilości energii 

docierającej do Ziemi, redystrybucji energii 

na Ziemi oraz ilości energii opuszczającej 

Ziemię. Zmiana któregokolwiek z powyż-

szych czynników będzie skutkować zmianą 

klimatu. I nie ulega wątpliwości, że obecnie 

zachodzą zmiany klimatu. W ciągu ostatnich 

stu lat średnia globalna temperatura wzrosła 

o około 0,8ºC. Podniósł się poziom morza 

o ponad 20 cm, przy czym tempo wzrostu jest 

coraz szybsze. Topnieją lodowce oceanicz-

ne, lodowce górskie. Zmniejsza się pokrywa 

śnieżna półkuli północnej.

Co robi człowiek? Swoją działalnością 

znacząco wpływa na środowisko natural-

ne poprzez wycinanie lasów, spalanie paliw 

kopalnych oraz przyrost ludności, co spo-

wodowało wzrost stężenia dwutlenku węgla 

w atmosferze o 40 procent. Zmiany stężenia 

dwutlenku węgla i globalnej temperatury 

następują w bardzo szybkim tempie. Zwięk-

szenie zaludnienia na Ziemi zwiększyło się 

z około 1 biliona ludzi w 1800 roku do 7,1 bi-

liona obecnie.

Zmiany klimatyczne są problemem 

globalnym, dlatego ich skutki są już dziś 

lub będą odczuwalne we wszystkich pań-

stwach świata. Dotyczy to również Polski. 

Oprócz wzrostu temperatury, na teryto-

rium Polski w ostatnich latach coraz czę-

ściej występują ekstremalne zjawiska pogo-

dowe – dni upalne oraz fale upałów (nawet 

powyżej 30ºC), intensywne opady często 

połączone z gradem, coraz bardziej inten-

sywne burze i trąby powietrzne, a także 

susze przynoszące straty w rolnictwie. Pol-

sce zagraża także podnoszący się poziom 

morza i wzrastająca siła sztormów. Wymie-

nione zjawiska to tylko część zagrożeń bę-

dących skutkiem zmian klimatycznych. Są 

one coraz bardziej intensywne i częstsze. 

W następnych latach jeszcze bardziej się 

zintensyfi kują, chyba że już dziś podejmie-

my odpowiednie działania.

Zmiany klimatu są procesem global-

nym, dlatego zapobieganie im wymaga glo-

balnych działań. Politycy spotykają się raz 

w roku celem dokonania stosownych poro-

zumień w tym temacie, jednak skutecznych 

światowych uzgodnień nie udało się na razie 

osiągnąć.

Małgorzata WOJNOWSKA

wokół pomnika i zauważyli, że jest on w złym 

stanie. Powiem wprost, spytali mnie, czemu 

ten pomnik jest cały obsrany i leżą wokół 

poodklejane płyty marmurowe. Mój znajo-

my o fi lozofi cznym usposobieniu stwierdził: 

chłop, robotnik i żołnierz często przez historię 

byli obsrywani, ale Nike, bogini zwycięstwa, 

co ona winna? Niedawno poszedłem zoba-

czyć, co to za parking i cudowny ogród nad 

parkingiem za społeczne pieniądze zafundo-

wali sobie ojcowie bernardyni. I co? Zapytam 

w ślad za moimi znajomymi, Panie Prezy-

dencie, czemu ten pomnik jest cały obsrany? 

Wstyd, Panie Prezydencie, wstyd! Ja i wielu 

rzeszowian wstydzimy się za Pana.

Po tylu latach kierowania naszym mia-

stem już nawet dzieci wiedzą, że bez Pań-

skiej zgody i przyzwolenia nikt w miejskim 

urzędzie i podległych służbach nie śmie na-

wet kichnąć. Wszyscy wiedzą, że wystarczy 

Pańskie jedno słowo i pomnik będzie błysz-

czał jak nowy. Udawanie więc, że to nie leży 

w gestii prezydenta miasta staje się żałosne, 

śmieszne i przynosi Panu więcej złego niż do-

brego. Nikt nie patrzy inaczej na pomnik, jak 

na majątek społeczny, państwowy, nikogo nie 

obchodzi „co i jak się stało, jak będzie?”. To 

nasz rzeszowski pomnik i nie ma najmniej-

szego powodu, żeby się go wstydzić. Chyba 

że zależy Panu na tym, aby podzielić obywa-

teli Rzeszowa za sprawą pomnika, tak jak to 

czynią niektórzy działacze PiS przy pomocy 

tupolewa.

Gdy kandydował Pan na urząd Prezy-

denta Miasta, w swojej kampanii wyborczej 

obiecywał, że będzie dbał o całe miasto, 

o wszystkich mieszkańców. I gdzie te obiet-

nice, gdzie ten „dobry gospodarz”, na którego 

oddaliśmy głosy?

Żeby ten pomnik nie stał się kiedyś sym-

bolem Pana rządów w mieście, żeby nie mó-

wiono, że na ptasich gównach prezydent się 

pośliznął.

Bogusław KOBISZ

Bartosz Cyganik

W dniu 26 paździer-

nika 2013 r. hala 

sportowa w Cmolasie opodal Kolbu-

szowej była areną zmagań dla zawodni-

PIERWSZE HALOWE
Mistrzostwa Podkarpacia Orlików Młodszych

ków z rocznika 2004 

i młodszych podczas 1. 

Halowych Mistrzostw 

Podkarpacia Orlików 

Młodszych. Organi-

zatorami byli: Pod-

Młoda drużyna 

Junaka Słocina-Rzeszów
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Adam Szeląg

Chciałem zwrócić uwa-

gę na problem, który 

może nie dotyczy bezpo-

średnio policji, ale wraca 

jak bumerang z nastaniem 

okresu jesienno-zimowe-

go. Mam na myśli powtarzające się co roku 

przypadki zatrucia czadem. Każdy sezon 

grzewczy przynosi kolejne przypadki zatruć 

czadem. Ulatniający się tlenek węgla (czad) 

stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jak 

bardzo jest groźny, przekonują liczne donie-

sienia prasowe o tragicznych przypadkach 

zatruć. Z danych statystycznych Państwowej 

Straży Pożarnej wynika, że w ubiegłym roku 

na terenie powiatu rzeszowskiego odnotowa-

no 35 wezwań związanych z tlenkiem węgla. 

W zdarzeniach tych 40 osób uległo zatruciu, 

na szczęście bez ofi ar śmiertelnych (w ana-

logicznym okresie na terenie województwa 

odnotowano 130 interwencji, gdzie 140 osób 

uległo zatruciu, niestety 5 śmiertelnie). 

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, 

bezbarwnym, pozbawionym smaku i silnie 

trującym. Dostaje się do organizmu przez 

układ oddechowy. Wchłaniany następnie do 

krwiobiegu uniemożliwia prawidłowe roz-

prowadzenia tlenu. Powoduje uszkodzenie 

mózgu oraz innych narządów, a w ciężkich 

przypadkach śmierć. 

Objawy zatrucia: ból głowy, duszności, 

ogólne zmęczenie, trudności z oddychaniem, 

senność, nudności. Osłabienie i znużenie, 

które odczuwa zaczadzony, a także zaburze-

nia orientacji i zdolności oceny zagrożenia 

powodują, że jest on całkowicie bierny, nie 

ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny, 

traci przytomność. Jeśli nikt nie przyjdzie 

mu z pomocą – umiera. 

Główną przyczyną ulatniania, a w kon-

sekwencji zatruć czadem są niesprawne prze-

wody kominów wentylacyjnych, spalinowych 

i dymowych. Także wadliwe podłączenie lub 

niesprawność urządzeń grzewczych. Niejed-

nokrotnie jest nią niefrasobliwość użytkow-

ników urządzeń grzewczych. 

Notorycznie powtarzają się przypadki 

zasłaniania otworów wentylacyjnych, a źle 

działająca wentylacja to główny powód za-

truć. Niewłaściwie zainstalowane (często 

samodzielnie) gazowe ogrzewacze wody są 

kolejnym źródłem zatruć. To tylko dwa przy-

kłady najczęściej popełnianych „grzechów” 

prowadzących do zaczadzeń. 

Poniżej kilka porad, które pozwolą 

ograniczyć zagrożenie.

Co zrobić, aby być bezpiecznym:

 zapewnij prawidłową wentylację po-

mieszczeń;

 stosuj drzwi i okna z funkcją mikrowen-

tylacji;

 nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych;

 z pomocą fachowców dokonuj okreso-

wych przeglądów instalacji kominowej, 

wentylacyjnej i urządzeń grzewczych;

 nie spalaj niczego w zamkniętych nie-

wentylowanych pomieszczeniach;

 zainstaluj czujniki czadu.

Jak ratować zaczadzonego:

 przede wszystkim należy zapewnić mu 

dopływ świeżego powietrza:

 natychmiast otwórzmy okna i drzwi, by 

z pomieszczenia usunąć truciznę – tle-

nek węgla;

 jak najszybciej wynieśmy taką osobę na 

świeże powietrze;

 rozluźnijmy mu ubranie – rozepnijmy 

pasek, guziki, ale nie rozbierajmy osoby, 

gdyż nie można doprowadzić do wy-

chłodzenia organizmu.

Jeżeli po wyniesieniu z pomieszczenia 

zaczadzony nie oddycha, powinniśmy nie-

zwłocznie przystąpić do pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Natychmiast wezwijmy służby ratowni-

cze: pogotowie ratunkowe – 999, straż po-

żarną 998 lub zadzwońmy pod nr 112.

W celu zminimalizowania tych tragicz-

nych w skutkach zdarzeń Starostwo Powia-

towe w Rzeszowie wraz z Komendą Miejską 

Policji w Rzeszowie oraz Komendą Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 

postanowiło wdrożyć do realizacji działania 

edukacyjne pn. Czad – cichy zabójca. Poli-

cjanci i strażacy będą uczulać mieszkańców 

regionu na omówione zagrożenie, przy-

pominając jednocześnie o elementarnych 

zasadach bezpieczeństwa. Autorzy działań 

przygotowali również ulotkę zawierającą 

podstawową wiedzę dotyczącą poruszanego 

zagadnienia.

Podkomisarz Adam SZELĄG

karpacki Związek Piłki Nożnej oraz KKS 

Kolbuszowianka.

Zwyciężyła drużyna Ziomki Rzeszów, 

która w fi nale pokonała KS Junak Słocina-

-Rzeszów, trzecie miejsce zajęła Stal St. 

Wola po zwycięstwie nad Kolbuszowianką, 

piąta była Stal Mielec, która wygrała z Re-

sovią, a Pogoń Leżajsk wywalczyła siódme 

miejsce po zwycięstwie nad drużyną 6 Jasło.

Drużyna KS Junak Słocina-Rzeszów 

wystąpiła w następującym składzie: Kac-

per Pawłowski, Aleksy Maślanka, Oliwier 

Linda, Jakub Karabin, Maksymilian Maj-

da, Jędrzej Mazurkiewicz, Filip Dziur-

got, Szymon Bednarz, Jakub Bartkiewicz, 

Tymoteusz Kielar, Jakub Salwa. Warto 

dodać, że było sporo bardzo ciekawych 

i emocjonujących meczów, a młoda drużyna 

słocińskiego Junaka podczas tego turnieju 

w regulaminowym czasie gry nie straciła 

ani jednej bramki! Podziękowanie dla orga-

nizatorów za przygotowanie udanego tur-

nieju, a dla wszystkich drużyn za czystą grę 

i pozytywne emocje, które nam dostarczyły 

podczas zawodów.

Bartosz CYGANIK

CICHY ZABÓJCA
Czad jest bezwonny i silnie trujący

Podczas pierwszego dnia 17. Tar-

gów Książki w Krakowie (24 paź-

dziernika br.) rozstrzygnięto konkurs na 

najlepszy podręcznik i skrypt akademicki, 

organizowany corocznie przez Stowarzy-

szenie Wydawców Szkół Wyższych. W tym 

roku Nagrodę „Academicus” i statuetkę 

„Gaudeamus” otrzymała publikacja Wy-

dawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Hi-

KSIĄŻKA PIETRZAKA
Wyróżniono jeden tytuł z Podkarpacia

storia planowania i budowy miast Janusza 

Słodczyka.

Miło nam poinformować, że wśród no-

minowanych przez Stowarzyszenie do na-

grody książek wyróżniono Nowe podmioty 

w przestrzeni medialnej autorstwa dr. Hen-

ryka Pietrzaka, jedyny tytuł z Podkarpacia 

przedstawiony do konkursu przez Wydawnic-

two Uniwersytetu Rzeszowskiego. „Książka 

ta – jak czytamy we wstępie – ma uzmysłowić 

ludziom, którzy chcą profesjonalnie pełnić 

rolę „podmiotu medialnego”, konieczność 

dobrego i świadomego przygotowania, które 

w obecnej rzeczywistości zyskuje nie tylko 

nowy wymiar społeczny, ale przede wszyst-

kim technologiczny”. Dotychczasowe nazwy 

– dziennikarz, rzecz-

nik prasowy i redaktor 

w nowej przestrzeni 

medialnej funkcjonują 

na nowych, uniwer-

salnych zasadach. Stąd 

wynika także potrzeba 

systematycznej nauki 

i podnoszenia kwalifi -

kacji.   
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Stanisława Pepera

Jubileusz 50-lecia 

Zespołu Szkół nr 2 

w Rzeszowie, który ob-

chodziliśmy 12 paździer-

nika br. był dla nas wy-

darzeniem szczególnym. 

To bilans półwiecznych 

starań, budowania systemu wartości i wi-

zerunku placówki, to blisko dziesięć tysięcy 

absolwentów i ponad 240 znakomitych pe-

dagogów, którzy swoją działalnością zawo-

dową i społeczną przyczyniali się do coraz 

efektywniejszego i bezpieczniejszego funk-

cjonowania szkoły. Nasza szkoła powstała 

z inicjatywy działaczy ruchu spółdzielczego 

w Polsce. Jako nowoczesny kompleks szko-

leniowy miała służyć podnoszeniu kwalifi -

kacji i kształceniu nowych kadr dla sektora 

spółdzielczości na Rzeszowszczyźnie. Na 

przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, 

strukturę i nazwy – od Zespołu Szkół Za-

wodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” pod kierownic-

twem dyrektora Antoniego Cząstki po Ze-

spół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rze-

szowie. Pierwszy dzwonek na rozpoczęcie 

roku szkolnego zabrzmiał w nowo powsta-

łej szkole resortowej 17 września 1963 roku, 

a statusem ucznia pierwszej klasy szczycić 

się mogło wówczas 264 uczniów. Równo-

cześnie uruchomiono wydział zaoczny dla 

pracujących. Grono pedagogiczne szkoły 

i internatu we wrześniu 1963 r. składało się 

zaledwie z trzynastu osób. Wiosną 1967 r. 

odbyła się pierwsza matura. Zdawali ją słu-

chacze zaoczni. W 1968 r. świadectwem 

dojrzałości po raz pierwszy mogli wykazać 

się uczniowie technikum dziennego.

W 1976 r. zmiany w resorcie spowodo-

wały konieczność korekty nazwy placówki 

na Zespół Szkół Zawodowych Centralnego 

Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopo-

moc Chłopska” w Rzeszowie. Zmiana na-

zwy nie miała wpływu na jakość nauczania. 

Placówka należała do początku lat dziewięć-

dziesiątych do wiodących w rankingu szkół 

spółdzielczych, zaś o sukcesach sportowych 

uczniów, głównie w koszykówce, tenisie sto-

łowym i lekkoatletyce, było głośno w Polsce.

Od roku szkolnego 1991/1992 funk-

cjonujemy pod nazwą Zespół Szkół nr 2 

w Rzeszowie. Rozszerzono wówczas zakres 

kształcenia. Ofertę szkoły – czteroletniego 

Liceum Ekonomicznego, które przez wiele 

lat stanowiło podstawę nauczania i prze-

kazywało wiedzę kierunkową – wzboga-

ciło Liceum Ogólnokształcące. Obecnie 

szkoła dostosowuje kierunki kształcenia 

do potrzeb rynku pracy, wychodzi naprze-

ciw oczekiwaniom i zainteresowaniom 

młodych ludzi. 3-letnie VII Liceum Ogól-

nokształcące proponuje naukę w klasach 

o ciekawych profi lach, a 4-letnie Techni-

kum nr 2 kształci w kilku zawodach: tech-

STUDIA LEKARSKIE 

Uniwersytet Rzeszow-

ski planuje za dwa 

lata uruchomienie studiów lekarskich. Jest 

już w tej sprawie jednogłośna decyzja senatu 

tej uczelni. Zostały nawiązane porozumienia 

z instytucjami, które udostępnią swoje od-

działy i sprzęt oraz przekażą doświadczenia. 

Trwają rozmowy dotyczące zatrudnienia ka-

dry naukowo-dydaktycznej. Nowy budynek 

Centrum Medycznego powstający kosztem 

90 mln zł przy ul. Warzywnej 1 w Rzeszo-

wie o powierzchni 12,9 tysięcy mkw pomie-

ści specjalistyczne laboratoria (m.in. biologii 

molekularnej, patofi zjologii narządu ruchu 

i procesów metabolicznych) wyposażone 

w aparaturę za 25 mln zł. U zbiegu ul. Zenito-

wej i Leszka Czarnego w ciągu roku kosztem 

23 mln zł zostanie wzniesiony obiekt Zakła-

du Nauk o Człowieku. – Kolejnym krokiem 

po uchwale senatu będzie złożenie do końca 

tego roku wniosku do Ministerstwa Zdrowia 

i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

– mówi prof. Aleksander Bobko, rektor UR.

LICEUM UNIWERSYTECKIE 

Liceum Uniwersyteckie zostało utworzone 

z  inicjatywy Uniwersytetu Rzeszowskie-

go. Będzie kształciło uczniów w  dwóch kla-

sach o  profi lach matematyczno-przyrodni-

czym (z rozszerzeniem matematyczno-infor-

matyczno-fi zycznym i  matematyczno-che-

miczno-biologicznym) oraz humanistycznym 

(z rozszerzeniem języka polskiego, historii, 

wybranego języka obcego). Nauczycielami 

liceum będą wykładowcy UR, siedzibą budy-

nek przy ul. Moniuszki 10. Część zajęć będzie 

w laboratoriach uniwersytetu.

WSPÓLNE PODYPLOMOWE 

Politechnika Rzeszowska oraz rzeszowska 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

podpisały porozumienie dotyczące wspól-

nego prowadzenia studiów podyplomowych 

z zamówień publicznych – jedynych na Pod-

karpaciu i objętych patronatem Urzędu Za-

mówień Publicznych. Umożliwią one kształ-

cenie kadr zajmujących się przygotowaniem 

i prowadzeniem postępowań o udzielanie 

zamówień publicznych. Studia będą miały 

charakter interdyscyplinarny i poprowadzą je 

wspólnie Wydział Zarządzania PRz i Wydział 

Prawa i Administracji WSPiA. 

AVIATION MANAGEMENT

Pierwsi absolwenci Aviation Management, 

czyli zarządzania lotnictwem w rzeszow-

skiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządza-

nia otrzymali dyplomy ukończenia studiów 

licencjackich. Są one prowadzone po angielsku, 

NOTATNIK AKADEMICKI
Redaguje Andrzej Piątek

patronuje im Luft hansa. WSIiZ dysponuje nimi 

jako jedyna uczelnia w Polsce i jedna z czterech 

w Europie. Utworzyła je wychodząc naprzeciw 

prognozom światowym, które przewidują ro-

snące zapotrzebowanie na wykwalifi kowaną 

kadrę w tej branży. Przed trzema laty przyjęła 

60 studentów z Polski, Ukrainy, Rumunii i Ni-

gerii, korzystając z unijnego projektu „Do ka-

riery na skrzydłach”, dzięki któremu pierwszy 

rocznik studiował za darmo. Luft hansa zapew-

nia wyspecjalizowanych praktyków oraz staże, 

WSIiZ m.in. szkolenia z oprogramowania do 

obsługi lotnisk. Szkolenia te prowadził m.in. 

Kamal Romider Singh, wybitny konsultant 

z zakresu aviation management, prezes fi rmy 

Aviation Research Corporation w Kanadzie. 

WSPÓŁPRACA 

Z IWANO-FRANKOWSKIEM 

Wspólne badania, wymianę studentów 

oraz organizowanie konferencji na-

ukowych podejmą rzeszowska Wyższa Szko-

ła Prawa i Administracji z Uniwersytetem 

Technicznym w Iwano-Frankowsku. Umowę 

podpisali w tym mieście podczas międzyna-

rodowej konferencji naukowej nt. „Integra-

cja Ukrainy z Unią Europejską” prof. Jerzy 

Posłuszny, rektor WSPiA i prof. Eustachij 

Kryżaniwskij, rektor UT. Uczelnie będą pro-

wadziły wspólne badania w zakresie admi-

nistracji publicznej i samorządu lokalnego. 

– Chcemy także przygotowywać wydawnic-

twa naukowe – uzupełnia prof. Krzysztof 

Eckhardt, prorektor WSPiA – naszymi uczel-

niami partnerskimi z Ukrainy są ponadto 

Tarnopolski Instytut Społecznych i Informa-

cyjnych Technologii, Lwowski Państwowy 

Uniwersytet Spraw Wewnętrznych i Uniwer-

sytet im. Iwana Franki we Lwowie – dodaje. 

KLUB KONSTYTUCJONALISTÓW 

W rzeszowskiej Wyższej Szkole Prawa 

i Administracji powstał Polsko-Ukra-

iński Studencki Klub Konstytucjonalistów. 

Pierwszy w Polsce, który skupia studentów 

zainteresowanych prawem konstytucyjnym 

w Polsce i na Ukrainie. W posiedzeniu zało-

życielskim uczestniczyli studenci Wydziału 

Prawa Uniwersytetu Lwowskiego oraz przed-

stawiciele Koła Naukowego Prawa Konstytu-

cyjnego WSPiA, którzy przez trzy dni dys-

kutowali o rozwoju społeczeństwa obywatel-

skiego w obu krajach. Wizytę 25 studentów 

ze Lwowa zorganizowano w ramach współ-

fi nansowanego przez polskie MSZ projektu 

„Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów 

– Konstytucyjne podstawy budowania i roz-

woju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

i na Ukrainie”. – Zechcemy zapraszać studen-

tów z innych polskich i ukraińskich uczelni. 

Pierwsze takie posiedzenie może odbyć się 

w Rzeszowie już na wiosnę – mówi prof. Jerzy 

Posłuszny, rektor WSPiA.    

Siłaczka z Sokołowa 
W tekście Edwarda Winiarskiego w numerze wrześniowym (9/95) „Siłaczka z Sokołowa” jest błędne 
zdanie, które prawidłowo powinno brzmieć: „Wszak to ona właśnie w latach 60., 70. i pierwszej połowie 
80. ub. wieku…” Serdecznie przepraszamy za tę pomyłkę.
        Redakcja

OKRUCHY  
        Od spółdzielczości  
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19 października br. Zespół Szkół Za-

wodowych im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Dynowie święcił jubileusz 

50-lecia powstania szkoły. Obchody rozpo-

częły się mszą św. w kościele parafi alnym pw. 

św. Wawrzyńca w Dynowie, której przewod-

niczył dziekan ks. dr prałat Stanisław Janusz, 

a przepiękną homilię wygłosił były katecheta 

w szkole ks. Piotr Krzysik.

Z jubileuszowej okazji i Dnia Edukacji 

Narodowej wojewoda Małgorzata Chomycz-

-Śmigielska wręczyła odznaczenia państwowe: 

Brązowy Krzyż Zasługi polonistce Annie Mol, 

medal srebrny Za Długoletnią Służbę Alinie 

Paściak, nauczycielce wf, a brązowy Renacie 

Mazur, matematyczce. Medale Komisji Eduka-

cji Narodowej otrzymali: pośmiertnie Edward 

Owski (założyciel szkoły i jej pierwszy dyrek-

tor) oraz emerytowani nauczyciele, pełniący 

w przeszłości funkcję zastępców dyrektora Ro-

man Baran i Stanisław Guzik. 

Starosta powiatu rzeszowskiego Józef 

Jodłowski wręczył nagrody dyrektorowi 

szkoły Halinie Cygan, polonistce Bogusła-

wie Pinkowicz oraz kierownikowi szkolenia 

praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu. 

Z jubileuszowej okazji Rada Miasta Dy-

nów nadała tytuły Honorowego Obywatela 

Dynowa b. staroście, a obecnie posłowi Sta-

nisławowi Ożogowi oraz Stanisławowi Ty-

mowiczowi, nauczycielowi i byłemu dyrek-

torowi ZSZ. Uhonorowanym tytuły wręczyli: 

przewodniczący RM Roman Mryczko i bur-

mistrz Zygmunt Frańczak. 

Nagrody dyrektora szkoły otrzyma-

li pracownicy administracji i obsługi: Józef 

JUBILEUSZOWY PRZYSTANEK HISTORII
  do współczesności

nik ekonomista, technik spedytor i technik 

logistyk. Nasz ekonomik znajduje się w czo-

łówce szkół zawodowych pod względem 

zdawalności egzaminu potwierdzającego 

kwalifi kacje zawodowe. 

Aby uatrakcyjnić i rozszerzyć kształce-

nie w naszej szkole nawiązaliśmy współpra-

cę z wieloma instytucjami, uczelniami wyż-

szymi. Po raz pierwszy realizowane są w kla-

sach pierwszych innowacje pedagogiczne 

pod nazwą „edukacja teatralna”, „edukacja 

administracyjno-księgowa”, „edukacja lot-

nicza dla spedytorów”, „edukacja prawno-

-policyjna”, „edukacja wojskowa” i „bezpie-

czeństwo wewnętrzne”.

W ciągu półwiecza uzbierało się wie-

le wydarzeń i inicjatyw, które są naszą 

dumą: wieloletnia wymiana młodzieży ze 

szkołami w Niemczech i Holandii, ogólno-

polski konkurs z zakresu rachunkowości, 

olimpiada wiedzy ekonomicznej, Stowa-

rzyszenie Współpraca Polska–Wschód, 

dokonania na polu sportowym, sukcesy 

koszykarek. Realizujemy programy unijne, 

m.in.: „Podkarpacie stawia na zawodow-

ców”, „Być przedsiębiorczym – nauka przez 

praktykę”. Zależy nam na wychowaniu mą-

drych, kompetentnych i przedsiębiorczych 

młodych ludzi, gotowych do mierzenia 

się z wyzwaniami współczesnego świa-

ta. Kształcimy poczucie własnej wartości 

i odkrywamy talenty; teatr szkolny, zespół 

muzyczny to szansa na rozwijanie zaintere-

sowań, realizowanie pasji. Nasi uczniowie 

mają ich wiele, co potwierdzają tytuły Mło-

dzieżowej Osobowości Szkolnej, zdobyte 

w konkursie organizowanym przez Radę 

Młodzieży Rzeszowa.

Długa jest lista tych, którzy na trwałe 

zaznaczyli się na kartach historii tej placów-

ki, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

Dzięki ich pracy i zaangażowaniu udało się 

stworzyć naszą szkołę taką, jaką widzimy ją 

dzisiaj – przyjazną i otwartą na nowe. Za-

wsze możemy liczyć na zrozumienie i po-

moc rodziców, osób i instytucji przyjaznych 

nam. Dziękuję za wsparcie, zrozumienie 

problemów kształcenia, za wspomaganie 

szkoły w realizacji procesu dydaktycznego 

i wychowawczego. Składam podziękowania 

i wyrazy uznania wszystkim pracownikom 

szkoły, dziękuję za zaangażowanie, opty-

mizm i serce. Życzę wszystkim kolejnych 

pięknych i wartościowych lat pracy.

Mgr Stanisława PEPERA,
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie

Bujdasz, Władysław 

Galej, Paweł Gierula, 

Anna Gierula, Zofi a 

Kostecka, Sławomir 

Litwin, Renata Ły-

backa, Renata Mazur, 

Jarosław Mol, Marek 

Paściak, Agniesz-

ka Piejko, Renata 

Potoczna, Kinga 

Oleksa-Skubisz, Bo-

gusława Smolińska, Maria Szmul, Barbara 

Ślemp, Maciej Tymowicz, Piotr Zdeb. 

Podczas uroczystości wicestarosta Ma-

rek Sitarz wręczył uczniom stypendia na rok 

szkolny 2013/2014. Stypendystami zostali: 

Krzysztof Gudyka, Tomasz Lech, Wojciech 

Świst, Przemysław Urban, Bartłomiej Wa-

sieńko. Gratulowali i drobne upominki wrę-

czyli stypendystom poseł Tomasz Kamiński 

i b. wicemarszałek, radna sejmiku podkar-

packiego Anna Kowalska. 

Wystąpiły zespoły artystyczne: działają-

ca już 10 lat szkolna grupa sportowo-tanecz-

na Aplauz pod opieką Aliny Paściak, szkolna 

grupa artystyczno-teatralna Antrakt pod 

opieką Anny i Jarosława Molów, a także ka-

pela Tońko z Dynowa oraz zespół muzyczny 

Zorba z Wałbrzycha. Program artystyczny 

był niezapomnianą podróżą w czasie, pod-

czas której zgromadzeni mogli sobie przypo-

mnieć najważniejsze fakty z historii szkoły. 

50-lecie szkoły było pewnego rodzaju 

przystankiem w zabieganym życiu człowie-

ka, chwilą do refl eksji, podsumowania, wspo-

mnień. Każde pokolenie zapamięta szkołę 

inaczej. Absolwenci mieli możliwość spotkania 

się ze swoimi nauczycielami, koleżankami i ko-

legami ze szkolnej ławy. Ocali to od zapomnie-

nia nie tylko naszą szkołę, ale tych wszystkich, 

którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca. 

Dyrektor szkoły Halina Cygan podzię-

kowała licznym i znamienitym gościom za 

życzenia, gratulacje, a za pomoc w organi-

zacji jubileuszu wszystkim sponsorom, dar-

czyńcom, nauczycielom, pracownikom ad-

ministracji i obsługi. Uroczystość prowadzili 

Bogusława Pinkowicz i wicedyrektor szkoły 

Piotr Zdeb. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

jubileuszowe pamiątki wydane z tej okazji, 

m.in. monografi ę szkoły, jubileuszowe wyda-

nie gazetki szkolnej „Elemencik”. 

Halina CYGAN,
dyrektor ZSZ w Dynowie

Stanisław TYMOWICZ,
przew. Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego, b. dyr. ZSZ

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska odzna-

cza nauczycieli

Stanisław Tymowicz

Wystąpiły zespoły artystyczne

Gratulacje dyrektorowi Halinie Cygan (z lewej) zło-

żyła Anna Kowalska, radna sejmiku wojewódzkiego
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Już po raz trzeci Towarzystwo Kultury 

Teatralnej w Rzeszowie zorganizowa-

ło artystom benefi sową uroczystość. I trady-

cyjnie miejscem jubileuszowego koncertu, 

który odbył się 12 listopada br., był Teatr 

Maska. W tym roku honorowaliśmy 30-lecie 

działalności artystycznej aktorów Grzegorza 

Pawłowskiego z Teatru im. W. Siemaszkowej 

(laudacja Marka Kępińskiego) i Andrze-

ja Piecucha z Maski (laudacja Aleksandra 

Bielendy) oraz 50-letni dorobek Dariusza 

Dubiela (laudacja Józefa Gmyrka), reżysera, 

organizatora zdarzeń w kulturze w regionie, 

który blisko trzy dekady kierował Estradą 

Rzeszowską, a obecnie społecznie przewodzi 

TKT w Rzeszowie. Benefi sową galę, według 

scenariusza i w reż. Dariusza Dubiela, pro-

wadził aktor Józef Gmyrek, ubiegłoroczny 

jubilat, a wystąpili aktorzy i artyści estrado-

wi, przyjaciele jubilatów: Marek Kępiński, 

Po czteroletnich staraniach udało się 

wreszcie zrealizować ideę umiesz-

czenia na Starym Cmentarzu w Rzeszowie 

tablicy poświęconej Mirze Kubasińskiej. 

Piękną płaskorzeźbę autorstwa znanego ar-

tysty rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana od-

słonięto w 8. rocznicę śmierci piosenkarki, 

czyli 25 października br. Odlew wykonany 

z brązu, umieszczony obok już 

istniejącego upamiętnienia 

męża Miry, Tadeusza Nalepy, 

przedstawia twarz wokalistki 

odwzorowaną ze zdjęcia otrzy-

manego od syna Miry, Piotra 

Nalepy, które w latach 60. wy-

konał słynny fotografi k Marek 

Karewicz. Całość uzupełnia 

napis: „Na drugim brzegu tę-

czy. Mira Kubasińska. 1944–

2005. Solistka zespołów Blac-

kout – Breakout. Przyjaciele 

i sympatycy. Rzeszów 2013”.

Uroczystości, w której uczestniczyło bli-

sko 100 osób (w tym m.in. szwagierka i brat 

Tadeusza Nalepy – Halina i Czesław Nalepo-

wie), przewodził pomysłodawca ufundowania 

tablicy, prezes Stowarzyszenia Opieki nad 

Starym Cmentarzem w Rzeszowie, Wiesław 

Walat, który od początku czuwał nad reali-

zacją projektu. Głównym motorem całego 

przedsięwzięcia, człowiekiem zabiegającym 

o fundusze był Stanisław Żyracki, dyr. Gim-

nazjum nr 11 w Rzeszowie, inicjator m.in. 

koncertów propagujących ideę ufundowania 

tablicy. Koncerty te – poprowadzone przez 

dziennikarzy muzycznych Jerzego Dynię 

i Andrzeja Klee, a przygotowane przez na-

uczyciela muzyki Gimnazjum 11. Wojciecha 

Jakubca we współpracy z niezwykle utalento-

wanymi studentami i absolwentami Instytutu 

MIRA KUBASIŃSKA
Upamiętnienie  muzycznej legendy

Muzyki UR, tj. Mariolą Niziołek, Katarzyną 

Zebzdą, Kamilem Nieznańskim, Klaudiu-

szem Szpytmą, Damianem Sąsiadkiem, 

Ireneuszem Pałacem, Piotrem Ogorzelcem, 

Grzegorzem Mazurem i Wojciechem Cza-

churem, w 2012 r. – wypełniły po brzegi sale 

koncertowe WDK w Rzeszowie i Radia Rze-

szów. Występ wspomnianych artystów z wiel-

kim powodzeniem uświetnił także 

tegoroczną uroczystość z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej zorgani-

zowaną 14 października w Teatrze 

Maska przez Wydział Edukacji UM 

Rzeszowa dla nauczycieli i dyrekto-

rów rzeszowskich placówek oświa-

towych.

Niestety, mimo wspomnia-

nych koncertów oraz licznych apeli 

o datki, ogłaszanych na łamach rze-

szowskiej prasy, w wywiadach tele-

wizyjnych i radiowych, na stronach 

internetowych czy na kilku tysiącach ulotek 

(tylko przed koncertem zespołu Deep Purple 

w Rzeszowie dyrektor Gimnazjum 11 wraz 

z dyr. Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie 

Dariuszem Kuźniarem rozdał miłośnikom 

rocka blisko 2 tys. ulotek) nie udało się ze-

brać potrzebnych 6 tys. zł. Z 50 najbogatszych 

rzeszowskich fi rm, do których wystosowano 

prośbę o dofi nansowanie akcji, pozytywnie 

odpowiedziała tylko PGE Rzeszów. I gdyby 

nie znaczna pomoc Stowarzyszenia Opieki 

nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie, sym-

patycy Miry Kubasińskiej jeszcze długo cze-

kaliby na upamiętnienie piosenkarki. Dlatego 

tym większe podziękowania należą się wszyst-

kim darczyńcom, począwszy od nauczycielki 

języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 25 

w Rzeszowie, która 4 lata temu jako pierwsza 

wpłaciła pieniądze. Wszyscy, którzy chcieli-

by jeszcze dołożyć swoją cegiełkę do istnie-

jącej już tablicy, mogą wpłacać pieniądze na 

konto Stowarzyszenia Opieki nad Starym 

Cmentarzem w Rzeszowie, ul. Konfederatów 

Barskich 13, 35–301 Rzeszów, Bank Pekao SA 

I/O w Rzeszowie, konto nr 59 1240 1792 1111 

0000 1974 0423 z dopiskiem „Na tablicę Miry 

Kubasińskiej”. Ewentualna nadwyżka wpła-

conych pieniędzy zostanie wykorzystana na 

renowację zabytkowych nagrobków znajdują-

cych się na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.

W ostatnim biuletynie pod informa-

cją o odsłonięciu tablicy zamieszczono apel: 

„Wskazane byłoby umieszczenie w ciągu 

ulicy 3 Maja w naszym mieście również po-

staci Miry Kubasińskiej jako uzupełnienie 

do istniejącej już rzeźby Tadeusza Nalepy. 

Rzeszów miałby merytorycznie uzasadnio-

ną swoją muzyczną legendę miejską”. Autor 

tego apelu, prezes Stowarzyszenia Wiesław 

Walat wspomniał kiedyś, że mogłaby to być 

np. rzeźba przedstawiająca Mirę czekającą na 

ławeczce na rzeszowskiego bluesmana… Być 

może taka scena nie jest daleka od prawdy? 

A może właśnie jest jak najbardziej praw-

dziwa? A zresztą, czy to jest najważniejsze? 

W końcu w każdej legendzie (bez względu na 

proporcje prawdy historycznej do fi kcji) naj-

piękniejszy chyba jest jej czar…

Stanisław ŻYRACKI, 
dyrektor Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

O fundusze zabiegał Stanisław Żyracki

BENEFIS ARTYSTÓW
Twarze rzeszowskich teatrów

Henryk Hryniewicki, Natalia Zduń, Marta 

Bury, Tomasz Kuliberda, Bogusław Micha-

łek, Kamil Dobrowolski, Beata Zarembian-

ka, Krystyna Cieszyńska, Iwona Domarska, 

Tadeusz Serafi n i Piotr Spychalski. 

Wśród gratulacji i odznaczeń były m.in. 

listy od marszałka podkarpackiego, które 

jubilatom przekazała Grażyna Szeliga, dy-

rektor Departamentu Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 

w Rzeszowie oraz od prezydenta Rzeszowa 

wręczone przez dyrektor Alicję Trzynę. 

Należy podkreślić, że społecznicy z TKT 

przygotowują owe uroczystości benefi sowe 

przy wydatnym wsparciu fi nansowym z wo-

jewódzkiego budżetu samorządowego. Dy-

rektor Szeliga udekorowała także Andrzeja 

Piecucha i Grzegorza Pawłowskiego hono-

rowymi odznakami Zasłużony dla Kultury 

Polskiej przyznanymi przez ministra kultu-

ry. Listy gratulacyjne przekazał także m.in.

Jerzy Maślanka, redaktor naczelny naszego 

miesięcznika i prezes Stowarzyszenia Nasz 

Dom – Rzeszów, jako przedstawiciel jednego 

ze współorganizatorów benefi su, obok Teatru 

Maska, Teatru im. W. Siemaszkowej i Estrady 

Rzeszowskiej oraz WDK w Rzeszowie.

Ryszard ZATORSKI  

Dariusz Dubiel, Andrzej Piecuch i Grzegorz Pawłowski
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Uczennica Centrum Sztuki Wokal-

nej w Rzeszowie Oliwia Skóra, 

pracująca pod kierunkiem Anny Czenczek, 

wyśpiewała trzecie miejsce w Światowym 

Festiwalu Młodych Talentów w Kownie 

na Litwie. Zdobyła też nagrodę specjalną 

i w lutym 2014 r. będzie reprezentować Polskę 

w Międzynarodowym Festiwalu w Istambule 

w Turcji (Eurowizja Dziecięca). Również 

Szymon Dudek z CSW otrzymał nagrodę 

specjalną i w lipcu 2014 r. zaśpiewa w fi nale 

największego Międzynarodowego Festiwalu 

Piosenki Ukraińskiej.

Festiwal  Młodych Talentów jest najwięk-

szym konkursem na Litwie, w którym wzięło 

udział 100 wokalistów w wieku od 9 do 30 lat 

oraz ok. 20 młodych projektantów i tancerzy. 

Polskę reprezentowały wokalistki rzeszow-

skiego CSW: Żaneta Kosior, Beata Rzeźnik, 

Aleksandra Oparowska, Oliwia Skóra oraz 

Szymon Dudek. Ich występy oceniało mię-

dzynarodowe jury, w składzie którego była też 

Anna Czenczek, dyrektor rzeszowskiego CSW, 

ale nie mogła oceniać polskich reprezentantów.

Niesamowita energia uczestników, 

oryginalne aranżacje utworów 

Agnieszki Osieckiej, różnorodne style mu-

zyczne zaprezentowane przez wokalistów 

oraz ogromny wkład pracy wszystkich osób 

tworzących i uczestniczących w 3. Rzeszow-

skim Święcie Wokalnym – Nowy Świat Festi-

wal, to składowe sukcesu tegorocznej edycji. 

Ta najmłodsza, ale prężnie rozwijająca się   

inicjatywa wokalna w Rzeszowie odbyła się 

w dniach 22–27 października br. 

Wydarzenie rozpoczęły trzydniowe 

warsztaty wokalne skierowane do uczestni-

ków festiwalu oraz wszystkich pragnących 

podszkolić swoje umiejętności wokalne. Po-

prowadziła je Magdalena Skubisz, która 

dała niezwykły popis swojego talentu pod-

czas koncertów festiwalowych. Publiczność 

mogła uczestniczyć w dwóch koncertach. 

Pierwszy był kameralnym koncertem w stu-

diu Polskiego Radia Rzeszów. Drugi to ga-

lowy koncert, który odbył się w Instytucie 

Muzyki przy ul. Dąbrowskiego na zakończe-

nie festiwalu.  Podczas koncertów wystąpiło 

17 artystów, którzy zaprezentowali utwory 

Agnieszki Osieckiej m.in.: Małgośka, Na ca-

łych jeziorach Ty, Niech żyje bal w nowych 

aranżacjach przygotowanych pod kierownic-

WOKALNE SUKCESY
Na światowych festiwalach

– W fi nale tego konkursu już i w poprzed-

nich latach śpiewali nasi uczniowie i absol-

wenci – przypomina Anna Czenczek – m.in. 

w roku 2007 tercet wokalny CSW Mocha 

(Aleksandra Kołcz, Sabina Nycek, Sara 

Chmiel) zdobył Grand Prix. Rok później 

pierwsze miejsce zdobyły Mariola Niziołek 

oraz Sara Chmiel, obecnie solistka zespołu 

Łzy, w kolejnym roku podobnie triumfowa-

ła Ewa Siembida, a w 2010 także pierwsze 

miejsce wyśpiewała Joanna Zarembska. Rok 

później przywieźliśmy aż 6 nagród: I miejsce 

zdobyła Anna Wiącek, II – Marysia Socha, 

III – Justyna Nowak, a nagrodę WAFA-TV 

Paulina Pieniążek i wyróżnienie Kornelia 

Stachowska. Tamże otrzymaliśmy także jako 

CSW nagrodę dla najlepszej szkoły. W 2012 

I miejsce zdobyła 9-letnia Alicja Rega.

I miejsce w Festiwalu Piosenki Hisz-

pańskiej wyśpiewała również Dominika 

Stachowicz, podopieczna Centrum Sztuki 

Wokalnej w Rzeszowie. W XI Konkursie 

Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej 

– Laudate Deo, który odbył się z Rzeszowie, 

I miejsce otrzymała Julia Stachowicz, a Ali-

cja Rega zdobyła I miejsce w XXIV Festiwa-

lu Polonia Semper Fidelis w Dębicy. Alicja 

zaśpiewała pieśń patriotyczną i religijną 

z autorskiej płyty Centrum Sztuki Wo-

kalnej w Rzeszowie do aranżacji wokalnej 

Anny Czenczek i instrumentalnej zespołu 

Manitou pod kierunkiem Andrzeja Paśkie-

wicza. Część druga płyty patriotycznej jest 

w trakcie przygotowań i zostanie wydana 

w listopadzie 2014 roku.

Piotr BIERNACKI

NIESAMOWITA ENERGIA
Rzeszowskie Święto Wokalne za nami

twem Krzysztofa Mroziaka. Wśród 

wykonawców byli rzeszowscy woka-

liści, a także uczestnicy ogólnopol-

skich programów muzycznych: Ali 

Al Ani, Michał Grędziński, Ernest 

Staniszek, Małgorzata Nakoniecz-

na, Arek Kłusowski. 

Festiwal ku ogromnej radości 

organizatorów i artystów cieszył 

się ogromnym zainteresowaniem. 

Sala koncertowa Instytutu Muzyki 

w niedzielny wieczór wypełniła się 

po brzegi publicznością, która z uwa-

gą wysłuchała wyjątkowego koncer-

tu i nagrodziła organizatorów, wy-

konawców i współpracowników tej 

imprezy gromkimi brawami na sto-

jąco. To niewątpliwie dodaje ogrom-

nej energii do działania i utwierdza 

organizatorów, że publiczność cze-

ka na kolejną edycję Rzeszowskiego 

Święta Wokalnego, które w tym roku 

cechował bardzo wysoki poziom ar-

tystyczny. 

3. Rzeszowskie Święto Wokal-

ne uwieńczył niedzielny – galowy 

koncert w Instytucie Muzyki.   Dy-

rektorem i pomysłodawcą festiwalu 

jest młody wokalista Arek Kłusow-

ski, który już na początku listopada 

zaczął rywalizację w odcinkach live 

w programie Th e Voice of Poland.  

Sabina KUREK-DELIKAT

Od lewej: Żaneta Kosior, Beata Rzeźnik, Oliwia 

Skóra, Szymon Dudek, Anna Czenczek – dyr. CSW, 

Aleksandra Oparowska
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Panorama literacka Podkarpacia

ZŁOTE PIÓRA

19 października br. na uroczystości w Osiedlo-

wym Domu Kultury Karton RSM w Rze-

szowie literaci i osoby zasłużone dla rozwoju li-

teratury oraz jej tradycji w 2012 r. otrzymały ho-

norowe nagrody Złotych Piór i inne wyróżnienia 

przyznawane przez ogół członków rzeszowskiego 

oddziału Związku Literatów Polskich. Wśród go-

ści była poetka i malarka Uta Przyboś, córka sław-

nego Juliana Przybosia. Uroczystość prowadzili 

wespół i wręczali nagrody – prezes oddziału ZLP 

Edward Bolec i wiceprezes Małgorzata Żurecka. 

Laureatami 21. edycji Złotych Piór i wyróżnień są: 

w kategorii poezji s. Dawida Ryll za tomik Czyta-

nie z księgi lat, kat. prozy Edward Bolec za książ-

kę Facet z nocy, w kat. inna literatura Ryszard 

Mścisz za książkę Swojski diabeł i inne humoreski, 

a Małgorzata Pryć za działalność animatorską 

i promocyjną twórców Podkarpacia oraz wkład 

pracy w zachowanie pamięci o Julianie Przybo-

siu. Zarząd oddziału ZLP uhonorował dodatko-

wo trzy osoby: Marka Petrykowskiego statuetką 

za najlepszy debiut Podkarpacia (za tomik poezji 

Cytrynowo), Annę Juszczyk wyróżnieniem (grafi -

ka Zuzanny Kud-Miklaszewskiej) za debiutancką 

książkę prozatorską Nadzieja i Bronisławę Betlej 

statuetką z okazji 85. rocznicy urodzin autorki.

Jerzy Stefan NAWROCKI

PERŁA Z LUBENI

Metafora z Zaduszek Stanisławy Kopiec 

„Niech zapachnie w całym niebie wiejski 

chleb!” była obecna w tle spotkania 6 listopada 

br. w cyklu Poetyckiego Zaścianka u Ani Ruszel 

w Starej Drukarni w Rzeszowie. Wspominano 

zmarłą niedawno poetkę z Lubeni, przedstawiając 

jednocześnie pośmiertnie wydaną książkę Nie-

bieski gościniec, z wy-

borem wierszy doko-

nanym przez Marię 

Jentys-Borelowską . 

Poeta i krytyk Mie-

czysław A. Łyp był 

moderatorem wieczo-

ru, który rozpoczął 

prezes rzeszowskiego 

oddziału ZLP Edward 

Bolec. O poetce i jej 

twórczości wypowia-

dali się uniwersyteccy 

znawcy tajników literatury: Anna 

Niewolak, Hanna Krupińska-Łyp, 

Stanisław Dłuski, Zofi a Brzuchowska, także 

Romuald Karaś, pisarz, dramaturg i reporter, 

uczestnik „zespołu sprawczego” wydania książ-

ki Stanisławy Kopiec. A poetki Teresa Paryna 

i Zdzisława Górska przeczytały także i własne 

wiersze, które są świadectwem przyjaźni literac-

kiej i ludzkiej zwyczajnie. – Była naszą lubeńską 

perłą i taką pozostała w pamięci – powiedziała 

o rodaczce poetce dyrektorka gminnej biblioteki 

Alicja Warzybok. Przeniosą do swoich krajów 

poezję Stanisławy Kopiec słuchacze uniwersytec-

kiego studium Polonus, którzy recytowali jej wier-

sze tłumaczone przez siebie na języki ukraiński, 

uzbecki, rumuński i angielski, a nastrój wieczoru 

wspomagała Mirosława Kruk śpiewem i grą na 

bandurze. – Kto zapala święto pamięci? Ci, co pa-

miętają. Pamięć o nich niech przedłuża się o ich 

twórczość – powiedziała Anna Niewolak, rozpo-

czynając ten poetycki wieczór.

Ryszard ZATORSKI

NAJAZD AWANAGARDY

Teatr im. W. Siemaszkowej przyjął poetów 

z otwartością uosabianą w szczerych gestach 

i słowach dyrektora Remigiusza Cabana. Sala wi-

dowiskowa ze sceną Ring była przez wiele godzin 

areną poetyckich wzruszeń i uniesień, a całość mo-

derował Stanisław Dłuski, 

pomysłodawca tych spo-

tkań, poeta, eseista i krytyk 

literacki, który w doborze 

awangardowych gości nie 

dzieli twórców wedle przy-

należności stowarzyszenio-

wej. Aura wielkiej sztuki 

już w foyer roztaczała się 

w plastycznej instalacji dzieł 

Kamila Sipowicza, który za-

razem otworzył ten poetycki 

maraton twórczością pełną 

humoru, a Marek Pękala 

w zbliżonej nieco poetyce koń-

czył tę noc. Może tym razem 

podczas awangardowego na-

jazdu 24 października br. było 

więcej poezji niż muzyki, ale 

i ta także wybrzmiała lirycz-

nie, gdy Władysław Serafi n 

z zespołem wszedł na Ring, 

dotknął gitary i zaczął śpiewać. 

I był to potok nazwisk i poezji, 

która się z nimi w teatrze po-

jawiła, by wymienić niektóre, 

jak choćby s. Dawida Ryll, Jan 

Tulik i inni z krośnieńskiego 

kręgu (Wacław Turek, Jan 

Belcik, Marek Petrykowski), 

Dorota Kwoka, Zdzisława Górska czy zawsze emo-

cjonalnie poruszająca swymi wierszami Małgorzata 

Żurecka albo Krystyna Lenkowska. Bo po prostu 

ten wieczór to była pasjonująca rozmowa i porozu-

miewanie się metaforami, Staszka Dłuskiego także, 

gdy „dotykał stopami nieba”, choć wiersze jego czy-

tał aktor Marek Urbański.

Ryszard ZATORSKI 

ENCYKLOPEDIA POETÓW

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest wydawcą 

almanachu z XIX Dorocznych Spotkań Poetów – 

Przemyśl 2013. W starannym bibliofi lskim wydaniu 

zamieszczono utwory 69 poetów, pośród których 

są twórcy związani z Rzeszowem: Nina Opic, Ewa 

Wielgosz i Stefan Michał Żarów. Redaktorem wy-

dania jest Agata Hermon. Adam Halwa, dyrektor 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu, wyraził we 

wstępie przekonanie, że książka ta „jest swoistą pod-

karpacką encyklopedią poetów, gdzie ich biografi ę 

stanowią wiersze”. 

Stefan ŻARÓW

Stanisław Dłuski

Ktoś mną pisze. Pytają mnie, o co mi cho-

dziło w wierszu, nie wiem, ktoś mi go 

podyktował. Nie pamiętam, jestem w transie, 

jestem tylko medium, pośrednikiem między 

kimś i kartką papieru. Podpisuję się, to przy-

mus, bo napadają mnie, pytają mnie o nowe wiersze, więc z przymu-

su coś drukuję, ale nie chcę zmieniać rzeczywistości, chcę zmieniać 

tylko siebie na drodze do Edenu; to kraina wyobraźni, Niewyrażalne, 

które mnie prześladuje. Buntuję się przeciwko niebu, zabija mnie ten 

bezmiar cierpienia i zła, w stokrotkach i śpiewie ptaków znajduję ra-

tunek, ten konkret, śmieć, pająk na sufi cie, ćma, która zjada mój weł-

niany płaszcz, gawron na drzewie; to moi przyjaciele. Gdzieś mnie 

spotykacie, na tych ulicach, na wernisażach, w teatrze, ale moje życie 

jest gdzie indziej. Kocham was w mojej samotności. Moja prześlicz-

na rudowłosa podaje mi zawsze dłoń, ona jest niezłomna, wciąż we 

mnie wierzy, choć jestem szmatą do podłogi.

KARTKI Z PAWLACZA (1)  * * *

Tylu świetnych poetów podlewa Podkarpacie swo-

im słowem. Kwitniemy w teatrze i na ulicach, dzień spowiada się 

z grzechów i cudów. Kiedy nic nie boli, tylko życie, sponiewierane, 

bezbronne, wydane na pastwę bogom rozpaczy, a my wciąż kleimy 

ten sens z bezsensów, absurdów, nocy. Świt dopada nas ptakami, 

kocha dziewczynami, zaplata warkoczami, dzikie serca wzlatują 

ponad śmietnikami, rymami, głoskami. Janek Belcik czule opisuje 

swoją małą ojczyznę, przytula samotną egzystencję, czy go znacie, 

warto, to tragiczny heroizm; lubię ten sens, który rodzi się w walce, 

drugi brzeg tak blisko, oddalamy się, żeby zjeść trochę trawy i strawy; 

Stasia Kopiec odmawia modlitwy do ziemi-matki, mity telluryczne 

i chtoniczne, w nich jest światło, z ziemi wychodzimy i do niej wraca-

my, do źródła. Trzeba ratować sakralność życia. Szacunek dla chleba 

i prostych gestów, niezłomni w tym poharatanym życiu, bunt wobec 

chaosu, który nas zatapia; hipermarkety i berety, wyrafi nowane ke-

baby i schaby, które tak lubimy; trochę ascezy dobrze robi, źródlana 

woda i pogoda życia.

29 kwietnia 2013

Ryszard Mścisz, Anna Juszczyk, Małgorzata Pryć, Bronisła-

wa Betlej, Edward Bolec, s. Dawida Ryll, Marek Petrykowski

Władysław Serafi n

Marek Pękala

Jan Tulik

Małgorzata 
Żurecka

Kamil Sipowicz Krystyna 
Lenkowska
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Poezja

Stanisław Dłuski 

Poezja

Dawida Ryll

Poeta, krytyk literacki, dzienni-
karz, wykładowca na Uniwer-

sytecie Rzeszowskim. Opubliko-
wał siedem tomików poetyckich, 
m.in.: Dom i świat (1998), Elegie 
dębowieckie (2003), Lamentacje 
syna ziemi (2006), Szczęśliwie po-
wieszony (2009). Wydał też książkę 
naukową Metafi zyka i egzystencja. 
O poezji Anny Kamieńskiej (2002). 
Tłumaczony na angielski, czeski, 

francuski, serbski, ukraiński, włoski. Członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Siostra zakonna, michalitka (Przemyśl). 
Poetka, pisarka, publicystka, członkini 

rzeszowskiego oddziału ZLP. Absolwentka 
fi lologii polskiej i teologii (KUL). Opubli-
kowała zbiory wierszy: Małe wędrowanie 
(1994), Przestrzeń ofi arowana (1995), Bez 
poziomek (1999), Ścieżki niedalekie (2002), 
Czytanie z księgi lat (2012) oraz powieść 
Dom w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998, wyd. 
II 2008). Jej wiersze publikowane były 
w prasie oraz kilkunastu antologiach po-
ezji, w tym także polsko-słowackiej i pol-
sko-serbskiej. 

PALĘ RZESZÓW

Brudne onuce na poligonach.
Zimne nóżki w galarecie.
Mrożona wódka z musztardą rosyjską.
Smród i odór na salonach.
Węgorze zjadają nas w Wisłoku.
Gnijące listy na cmentarzach.
Poniewierka chłopa w barze.
To nie jest poezja, to bat na
Krytyków literackich.
Złe wiersze proszą o nieczytanie.
Jak nie chcecie lizać słowa,
Mówcie gestami, oczami, tańcem
Na podmiejskim wulkanie.
Wszędzie krzyże. Ukrzyżowane
Miasta i ogrody dzieciństwa.
Przekleństwa jak modlitwa
Do nicości bez ości.
Pielgrzymki do starych domów,
Tam jeszcze ogień na ołtarzu,
Duchy przodków, Żydów,
Karaimów, Ormian, Łemków,
Bojków; odbudować siebie
Codzienną wspinaczką 
Na Caryńską, rozbić namiot
I zaprosić zakapiorów, 
Wszystkie zioła i eskulapa.
Palę Rzeszów, czy Rzeszów
Mnie pali na stosie?

14.09.2013

BLUES DLA RUDEJ

Lubiłem dżem w spirytusie
I zimne nóżki Rudej
Jasną słodycz wschodu
Czarne jagody zachodu
Jak też cynamon z renetą
Śliwki w brzuchach szpaków
Tylko krzyk pawia straszył
Umarli zapalali lampę mojej głowy
Ból w jądrach łagodził ciche 
Skargi myszy dalej pola
Pola spalone łąki wiatru
W naszych ustach
To nasz blues

TAKI DOM WYBIERAM 
     pamięci mojej mamy 

Ciepłe kominy domów  
rozsnuwają białe welony 
I stroją się na weselną ucztę 
zdrętwiałe jeszcze ogrody 
Leniwie wznoszą toast 
zaroślowe kieliszki 
Bezgłośne dzwonki 
i zwyczajne dziurawce 
zaczynają poranną pogawędkę 
na szerokich blatach łąk 
Budzą się w biskupich szatach 
jasnoty fi rlejki kukułki 
pod baldachimem mgieł 

Skrzydła okien 
wypędzają resztki snu 
I przywołują wspomnienie domu 
gdy łzy i śmiech 
jednakowo znaczyły 
Miłość 

Gdy był 

Pochowano go 
nim wąskolistne dymnice 
zdążyły złożyć palce do pacierza 
zanim na sercach liści 
krwawnice zapłakały tęsknotą 

Matko Zielarko Święta 
zanieś jej bukiet szczęścia 
okryj ją tiulem wesela 
w ciepłym zakątku Domu 

I po mnie przyjdź 
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Proza  

Ryszard Mścisz

Poezja    

Marek Petrykowski

Poeta, pisarz, krytyk literacki, satyryk, 
regionalista i publicysta (ur. 1962 r.). 

Mieszka w Jeżowem, gdzie pracuje jako na-
uczyciel polonista w ponadgimnazjalnym 
Zespole Szkół. Jest autorem pięciu tomików 
poetyckich, książki satyrycznej oraz tekstu 
do albumu Jeżowe. Należy do Stowarzysze-
nia Literackiego Witryna w Stalowej Woli 
i rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Stały współpracownik kwartalnika 

„Fraza”. Laureat Złotego Pióra (2013) za książkę Swojski diabeł 
i inne humoreski, z której pochodzi publikowany fragment.

Ur. w 1965 roku 
w Krośnie, tam 

mieszka i pracuje. De-
biutował w antologii Las 
w karpackim śnie wier-
szem na Smereku. Lau-
reat konkursów ogólno-
krajowych i międzyna-
rodowych. Debiutancki 
tomik pt. Cytrynowo 
(2012) został nagrodzo-
ny Statuetką za najlep-
szy debiut Podkarpacia 

2012 przez rzeszowski oddział Związku Li-
teratów Polskich. Jest członkiem Klubu Lite-
rackiego przy Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie.

SWOJSKI DIABEŁ
(fragment opowiadania)   

To było w sobotę wieczorem, gdzieś z miesiąc temu. Wchodzi 
jak zwykle do obory, a tam siedzi sobie takie coś: ni to człeczyna 
jakiś kosmaty, ni stwór jakowyś z domieszką ludzkiego odmieńca. 
Słowem, coś niemal równie odrażającego jak Klemens Truchłów. 
Bać się tam czego znowu nie było, ale zachwyt to człowiekowi gęby 
nie rozdziawiał. Po krótkim milczeniu odezwało się toto w te słowa:

– A to se gospodarzu mieszkacie, kieby w pałacu jakim. Cie-
plutko tutaj, zapach swojski. Można by rzec, jak u pana Belzebu-
ba za piecem.

– Chyba jaja se jakieś robicie, cudaśny człeku? Toż to obora 
dla krów, nie żadne mieszkanie. Chyba kpić z ludzi to wasze ulu-
bione zajęcie, co?

– Ale gdzie tam! U mnie to dopiero były apartamenta, że aż 
do dziś mnie mierzi na ich wspomnienie. Chyba mnie nie będzie-
cie kazać tam wracać i zgrzytać zębiskami pod srogim Belzebu-
bem, który litości ani umiaru nie ma jako żywo.

– A co to znowu za pan, ten Belzebub? 
– No nie, i jak tu piekło ma plan wyrobić, kiedy wiejska 

ciemnota nawet o Belzebubie nie słyszała?!
– Tylko nie ciemnota, paskudo jedna! Jezdem blondyn 

z dziada pradziada. Jam jest Jasny z nazwiska, a ludzie we wsi 
nazywają mnie Gwint.

tożsamość cienia
w latarni 
pomiędzy drzwiami a futryną
jest skręcenie mroku

odkąd nie świecą lampy
a lustra odpijają fale
wypływa piasek
z czasów formowania
mierzei

jest ciemność 
pomiędzy słońcem
a tym
że mnie tam zabrakło

byłbym przypływem

zabolało wydrukowane niebo
nazwami gwiazd
odwracam holownik
cichnący od kadłuba

– Jasny Gwint! A to mi nazwisko, nawet coś wciórniastego 
w tym pobrzmiewa. Ale ja tu do was po diabelnej, to jest wielkiej 
prośbie, Macieju. 

– Ki diabeł! Co za prośbę masz, siło nieczysta jakaś? Bo to 
diabłu wyświadczyć przysługę widzi mi się tak jakby źle zrobić – 
chyba dobrze mi się zdaje? A tyś czart ani chybi. Tak coś od ciebie 
zresztą zajeżdża, jak od Tarnobrzega...

– Oj diabeł, nie diabeł! Wielkie mi larum! Diabeł też czło-
wiek. Tylko taki bardziej kosmaty. Przechowaj mnie tu Macieju 
choć parę wieków... No, chyba się trochę zagalopowałem: choć 
parę... naście... dziesiąt latek. A może sobie Belzebub o mnie za-
pomni. Ja tam przodownikiem pracy nie byłem, nie wyróżniałem 
się. Strata dla niego wielka nie będzie, a tobie postaram się nie 
sprawiać żadnych kłopotów. Ot poleżę sobie, porżnę w karcięta 
z tobą, z krowami albo i z sobą w kryzysie. Nocą trochę dla relak-
su postraszę (kogo będziesz tylko chciał, Macieju drogi), telewi-
zory ludziskom na telenowelach przykopcę, wyłączę...

– Oj, bratku! Coś za bardzo się rozbujałeś w swoich diabel-
skich praktykach! Jeszcze mi tu będziesz chciał na transmisji 
Champions League podiabłować i poprzeszkadzać. Takiej obory 
to ja ci nie dam...

– Nic się nie bój, Maciusiu! Sport to ja sam będę oglądał. 
Tyle tam diabelskich emocji, szachrajstwa, kopania, plucia i in-
nych dobroci. Nie, temu to ja szkodził nie będę! Razem pooglą-
damy. Zgódź się, nie będziesz żałował!

– A bo ja wiem... Niby diabłu pomagać niedobrze. Ale jak 
diabeł się chowa przed diabłem, to i nie bardzo chce innych do 
piekła ciągnąć. Może mi się zresztą i do czego przydasz?! Nieje-
den ma we wsi diabła za skórą, to i ja mogę mieć – w stajni. Zgo-
da, wasza rogatość! Tylko żebym tego nie musiał żałować i jakieś 
kłopoty z tego nie wynikły!

– Będzie jak w... niebie... to jest super będzie, Macieju!
– No to zgoda. A siedźże sobie tutaj do woli. Tylko nie po-

kazuj rogów!
I żył sobie Maciej z diabłem za pan brat. Jego duszy nic nie 

groziło, cyrografów żadnych nie podpisywał. Bo i diabeł był jakiś 
bumelant, o zaludnienie piekła nie dbał. A to sobie w karciska 
pograli, wódeczkę obalili, obgadali, kogo by tu postraszyć, jakie-
go utrapieńca diabelskimi sztuczkami poczęstować. I diabeł był 
zadowolony, bo często mógł potrenować, nie wychodził z czarciej 
wprawy, i Maciej podobnie, bo wszystkie te sztuczki mógł na 
swoje dobro nakierować i obrócić. 

Kraków
                   Małgorzacie
Trochę smutni, resztę szczęśliwi
piliśmy wino
w piwnicy, w której było ciemno od słów
Nad nami padał deszcz:
wędrował po fi liżankach
Wiedziałaś, dokąd sunęły chmury
i jak trudno będzie podsłuchiwać 
cegły w modlitwie,
ułożone łukiem nad głową

Bardziej niż inni baliśmy się ścian
w mieście diamentów, które znikały nocą
i wierszy 
na kamiennych kontynentach
Pamiętam, 
jak na wilgotno kładłaś nieszczęścia do snu
i jak nas Kraków długo dosięgał



Ryszard Zatorski

W sierpniu wędrowa-

liśmy umownymi 

„śladami Grotowskiego”, 

którymi prowadzili nas ar-

tyści różnych scen polskich 

i zagranicznych w poetyce 

swych przedstawień, zaproszeni do Rzeszo-

wa przez dyrektora Teatru Maska Monikę 

Szelę. A w dwa miesiące później od 16 do 20 

października znowu powróciły do nas echem 

nawiązania do postaci trzech magów świa-

towych teatru, którzy swój żywot wywiedli 

z Rzeszowa i z naszego regionu. Trzecia już 

edycja spotkań pn. Źródła pamięci. Szajna – 

Grotowski – Kantor miała tym razem formu-

łę festiwalu. Do konkursu zaś stanęły zespoły 

w międzynarodowej obsadzie oraz niekon-

kursowo goście wybitnej rangi artystycznej, 

jakimi był niewątpliwie Workcenter of Je-

rzy Grotowski and Th omas Richards 

z włoskiej Pontedery i Teatr Wiersza-

lin z Supraśla oraz niezrównana ak-

torka Maja Komorowska. 

W tej z roku na rok rozbudowy-

wanej imprezie artystycznej, którą 

wymyśliła Aneta Adamska, reżyser-

ka, twórczyni i animatorka Teatru 

Przedmieście, obejrzeliśmy premie-

rowe spektakle gospodarzy festiwa-

lu – Na pełnym morzu Teatru Maska 

i Dybuka Teatru Przedmieście, który 

prapremierową odsłonę miał miesiąc 

wcześniej, o czym pisałem w poprzed-

nim wydaniu miesięcznika, ale jak to 

jest w zwyczaju tej artystki, w każdym 

kolejnym przedstawieniu zaskakuje widza 

czymś nowym. W Masce, gdzie oglądaliśmy 

większość spektakli, widowisko absurdu 

i farsy wynicowane precyzyjnie ze sztuki 

Mrożka przez Joannę Zdradę, reżyserkę, 

która spektakl oprawiła także scenografi cz-

nie i kostiumowo, było niezwykle udane 

artystycznie. I wpisane jakby w poetykę co-

dzienną tej sceny, gdzie rekwizyty i narzędzia 

przywoływane są jakby z przestrzeni i grają 

na równi z aktorami. Trzej bohaterowie, roz-

PORUSZYĆ WYOBRAŹNIĘ
Nawiązanie do trzech magów teatru

bitkowie na tratwie – kreowani przez An-

drzeja Piecucha, Kamila Dobrowolskiego 

i Piotra Pańczaka – znakomicie kierowali 

emocjami widzów w tym kołowrocie prze-

mocy, ale maskowanej wymuszonymi regu-

łami cywilizacyjnymi. I jak w życiu, by nasy-

cić silniejszych – ofi arą musi paść najsłabszy. 

Tak rozpoczął się ten festiwal, na któ-

rym sceniczne wydarzenia oplotły i uzu-

pełniały naukowe dyskursy, fi lmowe pre-

zentacje tematycznie wiązane z bohaterami 

Źródeł, rozmowy z aktorami, krytykami 

i reżyserami oraz prof. Zbi-

gniewem Osińskim podczas 

premierowego poznawa-

nia jego książki Spotkania 

z Jerzym Grotowskim, które 

ułatwiał prowadzący to spo-

tkanie red. Andrzej Piątek. 

A w salonach BWA można 

było obejrzeć wystawę pn. 

W kręgu Szajny i Kantora. 

Krakowska szkoła scenografi i 

po 1956 roku.

Miłośnicy sztuki te-

atralnej nie musieli zaprzątać 

swojej uwagi podziałami na 

konkursowe i inne spektakle, 

chłonęli propozycje scenicz-

ne wedle swej wrażliwości i tak je oceniali. 

Chociaż dla kronikarskiej rzetelności należy 

odnotować, że jury w składzie: Nina Király 

(przewodnicząca), Agnieszka Koecher-Hen-

sel i Dariusz Miłkowski „własnym emo-

cjonalnym odbiorem się kierując”, spośród 

siedmiu przedstawień konkursowych najwy-

żej postawiło bydgoski Teatr Studio Czycz-

kowy za monodram Wyjścia w wykonaniu 

Aleksandry Kugacz. Drugie miejsce otrzy-

mał Teatr Próg z Wadowic za spektakl pt. 90-

120-90, a trzecie łódzki Teatr Szwalnia za No-

vecento – ten monodram o niezwykłym sa-

mouku jazzmanie pianiście, który urodził się 

na statku w rejsie do Ameryki i przez 27 lat 

z niego nie zszedł… koncertowo wręcz zagrał 

Mateusz Olszewski, aktor i saksofonista.

Zwracam uwagę na dwa wydarzenia. 

Pierwsze z udziałem artystów z Pontedery, 

którzy zaprezentowali się w akcji scenicznej 

Th e Living Room, tym artystycznym spotka-

niem ludzi z różnych kręgów doświadczeń. 

A na spotkaniu z Th omasem Richardsem, 

kreatorem ośrodka Workcenter of Jerzy Gro-

towski and Th omas Richards, także poprzez 

obrazy zarejestrowane na fi lmach można 

było poznać bliżej tajniki działań Grotow-

skiego i jego kontynuatorów w poszukiwa-

niach określanych mianem Sztuka jako wehi-

kuł. Także drogę Richardsa do Grotowskie-

go, a potem już własną artysty, z własnymi 

pomysłami absorbowania i przekazywania 

emocji. Wyraził m.in. taką opinię ukształ-

towaną przy Grotowskim, że mistrzostwo 

w każdym zawodzie polega na tym, by to, co 

robisz, robić w każdych okolicznościach. Bo 

zawsze dzieje się akt teatralny, nawet gdy je-

steśmy sami przez kilka sekund. Estetyka czy 

forma nie są sztuką – przekonywał – sztuka 

jest odpowiedzią na pytanie, które jest w każ-

dym z nas i w społeczeństwie. I gdy próbu-

jemy coś zmienić w swoim życiu, to dopiero 

prowadzi do ekspresji.

Spotkanie z Mają Komorowską, która 

w latach 60. ub. wieku była aktorką u Gro-

towskiego, a na festiwalu w Rzeszowie po-

jawiła się „między Beckettem, studentami 

a innymi zajęciami” – bo prze-

cież gra w Teatrze Współczesnym 

i jest profesorem Akademii Te-

atralnej im. Aleksandra Zelwe-

rowicza w Warszawie – było po-

etyckim koncertem, kraszonym 

dyskretnie uwagami pedagoga. 

I powinno być koniecznie zare-

jestrowane kamerą, aby powielać 

tę artystyczną doskonałość prze-

kazu wierszy jako wzór dla tysię-

cy recytatorów, nauczycieli, in-

struktorów i ich podopiecznych. 

Takiego przekazu można słuchać 

godzinami jak koncertu wła-

śnie – z bezustanną ciekawością 

i zainteresowaniem, co jeszcze nam opowie 

artystka wierszami Miłosza, Kamieńskiej, 

Słonimskiego, Herberta, Szymborskiej, Ko-

zioł i innymi, aby „odblokować w nas pamięć 

i poruszyć wyobraźnię”. Zdało się bowiem, że 

mówi swoje wiersze, tak prawdziwie trafi ała 

tym przekazem do słuchaczy, uświadamiając 

nam na koniec Twardowskim, że „kochamy 

wciąż za mało i zawsze za późno”. 

   Ryszard ZATORSKI

Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w akcji „The Living Room”

Maja Komorowska

Scena ze spektaklu „Na pełnym morzu” w Teatrze Maska
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TEATR POTRZEBĄ WEWNĘTRZNĄ
Z prof. Zbigniewem Osińskim – teatrologiem, znawcą 

twórczości Jerzego Grotowskiego – rozmawia Andrzej Piątek

 W czasie 3. edycji festiwalu Źródł a 

pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna 

w Rzeszowie na jednym z ważnych spotkań 

z udziałem m.in. Mai Komorowskiej i Th o-

masa Richardsa – z Workcenter of Jerzy 

Grotowski and Th omas Richards we wło-

skiej Pantederze, rozmawialiśmy o Pana 

najnowszej i – jak Pan twierdzi – najtrud-

niejszej książce Spotkania z Jerzym Gro-

towskim. Który cytat z niej uznałby Pan za 

najistotniejszy?

– Może ten fragment listu Grotowskie-

go do mnie, z Opola z 18 maja 1964 roku: 

„Teatr może istnieć, jeśli jest – w nas – po-

trzebą wewnętrzną i wyzwaniem rzuconym 

duchowi czasu. Do sztuki trzeba dorastać, 

pod warunkiem, że jest ona dla nas, dla mnie 

głęboką potrzebą. Nie da się sensownie mó-

wić o tym „w ogóle”, ale jedynie opierając 

się na własnym doświadczeniu. Dlatego też 

każdy odczytuje, również twórczość Grotow-

skiego, przez własne doświadczenie, wrażli-

wość, a także na swoją miarę. Niejeden raz 

dochodziłem do wniosku, 

że moje widzenie i rozu-

mienie Grotowskiego są 

inne niż ludzi młodszych, 

którzy spotkali się po raz 

pierwszy z jego dziełem 

w okresie Apocalypsys 

cum Figuris albo później. 

 Nie tylko uczestni-

czy Pan w festiwalu Źró-

dła pamięci. Grotowski 

– Kantor – Szajna, ale 

również wpływa na jego 

kształt i formułę. Jak Pan 

postrzega z roku na rok 

rangę tego festiwalu?

– Kiedy przed kil-

ku laty zwróciła się do 

mnie jego dyrektor arty-

styczna Aneta Adamska, 

kiedyś moja studentka 

na Uniwersytecie War-

szawskim, pewne spra-

wy jej podpowiedziałem. 

To wszystko. Bo to ona jest autorką nazwy 

„Źródła pamięci”, z dodaniem nazwisk 

trzech wybitnych artystów: Grotowskiego, 

Kantora i Szajny, z których pierwszy i trze-

ci wywodzą się z Rzeszowa, a drugi z pobli-

skiego Wielopola Skrzyńskiego. Pani Ane-

ta zaprosiła mnie na pierwszą edycję festi-

walu, na którym wygłosiłem w pałacyku 

Lubomirskich, gdzie się Grotowski urodził, 

jeden z referatów, który ukazał się potem 

w książce Pamięć źródeł, pod redakcją 

Anny Jamrozek-Sowy, przy współpracy 

Anety Adamskiej. Tam znajduje się też 

mój dłuższy tekst pod tytułem Szlakiem 

Grotowskiego: od Teatru Źródeł ku Niena-

dówce, w którym opisałem moje podróże 

do Rzeszowa i Nienadówki, począwszy od 

pierwszej z nich wiosną 1980 roku.

Nienadówka była dla Grotowskiego 

ważnym miejscem. Jak Wielopole Skrzyńskie 

dla Kantora. 

Grotowski wrócił do Nienadówki, gdzie 

mieszkał podczas okupacji niemieckiej 

z matką i starszym o trzy lata bratem Kazi-

mierzem, później profesorem fi zyki na Uni-

wersytecie Jagiellońskim – w 1980 roku. Ja to 

opisałem i myślę, że tak one teksty, jak zwią-

zane z nimi spotkania i rozmowy były ważne. 

W spotkaniu w rzeszowskim Międzynarodo-

wym Klubie Książki i Prasy, które miało na 

celu prezentację mojej wydanej wtedy przez 

Państwowy Instytut Wydawniczy książki 

Grotowski i jego Laboratorium, pierwszej 

w Polsce monografi i artysty, uczestniczyli 

jeszcze Stanisława Grotowska, ciotka Jerze-

go, oraz jego nauczyciele, wśród nich Tade-

usz Stanisz. Konsekwencją tych spotkań były 

dalsze moje kontakty z rodziną Grotowskich. 

Mój drugi pobyt w Rzeszowie i Nienadówce 

się wydaną ostatnio w gdańskim wydawnic-

twie słowo/obraz terytoria książką Spotkania 

z Jerzym Grotowskim. Co będzie dalej? Tego 

się nigdy nie wie z góry.

 Może jednak spróbujmy trochę z góry 

określić przyszły kierunek festiwalu Źró-

dła pamięci. Grotowski – 

Kantor – Szajna?

– Myślę, że trzeba 

spróbować nadać mu cha-

rakter międzynarodowy, 

przynajmniej w części. 

Ale tego nie zrobi prze-

cież sama Aneta Adam-

ska. Trzeba intensywniej 

włączyć Uniwersytet 

Rzeszowski, a także inne 

środowiska. Niejako po-

czątkiem na tej drodze 

były ubiegłoroczne poka-

zy Iben Nagal Rasmussen, 

czołowej aktorki Odin 

Teatret, działającego pod 

kierunkiem Eugenia Bar-

by oraz tegoroczna pre-

zentacja Workcenter of 

Jerzy Grotowski and Th o-

mas Richards z Pontedery 

we Włoszech, ze spek-

taklem Th e Living Room 

i spotkanie z Th omasem 

Richardsem, najbliższym współpracowni-

kiem Grotowskiego w ostatnich kilkunastu 

latach jego życia i jednym z dwóch (obok 

Mario Biaginiego) jego spadkobierców. Być 

może uda się na przykład zorganizować 

w Rzeszowie międzynarodową konferencję 

o recepcji światowej twórczości Grotow-

skiego, Kantora i Szajny. Wespół z krakow-

ską Cricoteką i Instytutem im. Jerzego Gro-

towskiego we Wrocławiu, a także rzeszow-

ską Szajna Galerią. Pierwsze kroki zostały 

uczynione. Podczas dotychczasowych edycji 

ujawnili się przede wszystkim ludzie zainte-

resowani tymi trzema artystami i zajmujący 

się ich twórczością. Jednak samo nic się nie 

zrobi.    

Na promocji książki Zbigniewa Osińskiego „Spotkania z Jerzym Grotowskim”. Autor w środku, z le-

wej Maja Komorowska, z prawej prowadzący spotkanie Andrzej Piątek i dyrektor artystyczna festi-

walu Aneta Adamska

Zbigniew Osiński (ur. 1939 Poznań) 

– teatrolog, emerytowany profesor Uni-

wersytetu Warszawskiego, wykładowca 

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Ze-

lwerowicza w Warszawie. W latach 1973–

77 kierownik literacki Starego Teatru 

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. 

W latach 1990–2004 projektodawca oraz 

dyrektor artystyczny i naukowy Ośrodka 

Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego 

i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we 

Wrocławiu. Autor książek, m.in. Teatr 

Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze 

współczesnym (1972), Grotowski i jego 

Laboratorium (1980), Grotowski wytycza 

trasy (1993), Jerzy Grotowski. Źródła, in-

spiracje, konteksty (1998 i 2009). Zajmuje 

się także badaniami nad recepcją teatrów 

orientalnych w kulturze polskiej. Jego 

książki i artykuły zostały przetłumaczone 

na 20 języków.

nastąpił w 2002 roku, z Ludwikiem Flasze-

nem, Stanisławem Krotoskim – dyrektorem 

Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotow-

skiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 

we Wrocławiu, działającego od 1990 roku, 

i Bruno Chojakiem, pracującym tamże jako 

dokumentalista.

 Zajmuje się Pan Grotowskim i jego 

twórczością od 1962 roku, czyli już ponad 

50 lat. Zapewne niektórzy pytają, czy Panu 

się nie znudziło?

– Im dłużej zajmuję się Grotowskim, 

staje się to dla mnie coraz ciekawsze, pod 

niezbędnym warunkiem, że człowiek robi to 

naprawdę serio, do końca. Obecnie mam ta-

kie poczucie, że pewien etap pracy zamknął 
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Piotr Rędziniak

Kiedy otrzymają Pań-
stwo listopadowy 

numer miesięcznika, bę-
dziemy już po festiwalu 
Źródła Pamięci. Kantor – 
Grotowski – Szajna. Warto 

by nie przeszło to uwadze, bo to bardzo cen-
na inicjatywa, w której uczestniczyły także 
rzeszowskie teatry – Maska i Przedmieście, 
Galeria Fotografi i Miasta Rzeszowa oraz 
rzeszowskie Biuro Wystaw Artystycznych. 
Odbyło się szereg imprez, spektakli, spotkań 
i prelekcji oraz wystawa poświęconych twór-
czości oraz inspirowanych dorobkiem trzech 
wielkich twórców teatru pochodzących 
z Podkarpacia, z nim związanych prywatnie 

i zawodowo Tadeusza Kantora, Jerzego Gro-
towskiego i Józefa Szajny.

I o tej wystawie słów parę należy przyto-
czyć. Rzadko bowiem z charakteru działalno-
ści galerii sztuki współczesnej mamy okazję 
oglądać już stricte muzealną ekspozycję, jaka 
była wystawa pt. W kręgu Szajny i Kantora. 
Krakowska szkoła scenografi i po 1956 roku. 
Głównym organizatorem wystawy był Teatr 
Maska w Rzeszowie. Jednak niemałe logi-
stycznie zadanie miało rzeszowskie BWA, 
które wypożyczyło na potrzebę tej wystawy 
eksponaty z Centrum Scenografi i Polskiej – 

W KRĘGU SZAJNY I KANTORA
Inspirowane twórczością wielkich twórców 

Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
które było współorganizatorem i sprawowało 
kuratelę w osobie dr Agnieszki Koecher-
-Hensel oraz z Instytutu Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa, 
Muzeum Historycznego Miasta 
Wrocławia, Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Muzeum Teatralnego 
Teatru Wielkiego i Opery Naro-
dowej w Warszawie, Opery Kra-
kowskiej, Ośrodka Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora Crico-
teka, Narodowego Starego Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w Kra-
kowie, Teatru Wielkiego im. S. 
Moniuszki w Poznaniu, Teatru 
Polskiego im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie i z kolekcji prywat-
nej Łukasza Szajny. Wymieniam 
wszystkie instytucje, którym 
BWA zawdzięcza sprawną i owocną współ-
pracę. 

Wystawa obejmowała cenne obiekty 
i rekwizyty scenografi czne, projekty sceno-
grafi i i kostiumów mistrzów Kantora i Szaj-
ny oraz znakomitych polskich scenografów 
inspirujących się w swoich realizacjach ich 
pracami: Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, 
Andrzeja Kreutz-Majewskiego, Kazimie-
rza Wiśniaka i Krzysztofa Pankiewicza. 
Wszyscy oni – obok własnej twórczości pla-
stycznej na przełomie lat 50. i 60. ub. wieku 
– przeszli swoistą szkołę nowoczesności. Od-
wilż w społecznym życiu kraju spowodowała 
nasilenie ruchu artystów awangardowych. 
Nie mogło się to nie odbić na deskach wie-
lu polskich scen teatralnych, operowych, te-
atrów muzycznych i tanecznych. Ci młodzi 
wówczas artyści, absolwenci krakowskiej 
ASP, natrafi li na czas pokoleniowej wymiany 
profesorów w uczelni oraz scenografów i re-
żyserów. To niejako było asumptem do two-
rzenia, obok tych wielkich, własnych kreacji 
scenografi cznych i reżyserskich, które wtedy 
były niezwykle awangardowe i nowatorskie 
w podejściu do kształtowania nie tak trady-

cyjnie pojmowanej przestrzeni sceny. 
Przypomnę tylko niektóre z tych scen, bo 

to przecież stworzony przez Tadeusza Kan-
tora w krakowskim Cricot 2 Teatr Śmierci, 
Oprawa spotkań w Piwnicy pod Baranami, 
Autorski Teatr w Teatrze Studio w Warsza-
wie Józefa Szajny, którego ideę przeniósł 
na długie lata do Nowohuckiego Centrum. 
Kazimierz Wiśniak znany jest jako stały 

współpracownik Pantomimy Wrocławskiej, 
Andrzej Kreutz-Majewski to autor wielkich 
inscenizacji Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Krystyna Zachwatowicz-Wajda oprócz 
współpracy scenografi cznej i fi lmowej z An-
drzejem Wajdą stworzyła również indywi-
dualne, wybitne projekty do spektakli, które 
przeszły do historii polskiego teatru. Choć 
wystawa zdaje się być adresowana głównie 
do miłośników teatru, warto ją było obejrzeć 
od strony właśnie plastyki. Kuchni efektów, 
którymi artyści wraz z oświetleniem, dźwię-
kiem i grą aktorską kreują nową rzeczywi-
stość. 

Jak słusznie zauważyły kuratorki 
tej wystawy Agnieszka Koecher-Hen-
sel i Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, 
„wszystkich prezentowanych na wystawie 
artystów łączy umiłowanie teatru totalne-
go, przekonanie, że teatr jest sztuką przez 
duże „S”, odrzucają iluzjonizm i reprodu-
kowanie rzeczywistości na rzecz kreacji 
odrębnych światów zrodzonych z wy-
obraźni artysty-demiurga…”

   Piotr RĘDZINIAK

KRZYSZTOF KRZYCH
Listopad zawsze kieruje nasze myśli w stronę tych, którzy odeszli. Trzeba zatem przypomnieć postać wiel-

kiego artysty plastyka, cenionego pedagoga, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu, organizatora 
wielu wydarzeń artystycznych i plenerów – Krzysztofa Krzycha.

Urodzony w 1956 r. we Frysztaku. Ukończył studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
– Wydział Grafi ki w Katowicach, dyplom tej uczelni uzyskał w 1986 r. w pracowni Adama Romaniuka. Debiu-
tował w 1987 r. wystawą malarstwa i grafi ki w jarosławskiej Galerii 34 i od tamtej pory zaprezentował kilka-
dziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział również w licznych wystawach zbiorowych, na których otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się głównie w zbiorach prywatnych w Polsce, ale także w USA, 
Kanadzie, Peru, Japonii, Australii, Szwecji, Niemczech, Włoszech, Austrii, Ukrainie i Rosji. Równocześnie 
z działalnością artystyczną był pedagogiem, a od kilku lat dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafi ką warsztatową i projektową. Od 2004 r. należał do Stowa-
rzyszenia Pastelistów Polskich. Portretował m.in. znanych aktorów polskich, polityków, posłów, senatorów, 
komisarzy policji, artystów satyryków. Wydawało mi się, że to tak niedawno oglądaliśmy jego obrazy i pastele. 
Jednak ostatnia wystawa w rzeszowskim BWA prezentowana była w kwietniu odległego już 2009 roku. Jej 
autor zmarł 7 stycznia 2013 roku.

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka
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Widok sali z wystawą „W kręgu Szajny i Kantora”

Otwarcie wystawy



Jerzy Dynia 

STAŃKO

W dużej hali Mille-

nium Hall, w są-

siedztwie pracowni, gdzie 

tworzy ogromne i niezwy-

kłe dzieło Jacek Hazuka, 

wystąpił Tomasz Stańko. Organizowanie 

przez Estradę Rzeszowską takiego nieko-

mercyjnego koncertu, w takim nieprzezna-

czonym na działalność muzyczną pomiesz-

czeniu, wydawać by się mogło ryzykowne. 

Obawy przed koncertem były niepotrzebne. 

Wzorcowe nagłośnienie, do tego sensownie 

dobrane oświetlenie sprawiły, że muzykę To-

masza Stańki można było odbierać w warun-

kach komfortowych. Ten znakomity, z naj-

wyższej półki jazzowy trębacz, przedstawił 

w Rzeszowie program Wisława, inspirowany 

– jak twierdził – i poświęcony polskiej nobli-

stce. Zagrał z formacją New York Quartet. 

Świetna muzyka, artysta w znakomitej for-

mie. 

A przecież od chwili, kiedy wyemi-

grował z ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie do 

Krakowa upłynęło sporo lat. Tomasz Stańko 

studiował w ówczesnej Państwowej Wyż-

szej Szkole Muzycznej. Kiedy nadeszła pora 

zakończenia studiów, powstał dylemat: jaki 

ma zagrać program podczas dyplomowego 

recitalu. Był już wtedy liczącym się w Pol-

sce jazzowym trębaczem. Ówczesny dziekan 

Wydziału Instrumentów Dętych doc. Lu-

dwik Lutak, artysta pochodzący z podrze-

szowskiej Słociny (!), podjął heroiczną w jak 

na owe czasy decyzję. Po raz pierwszy w dzie-

jach uczelni preferującej muzykę poważną na 

pierwszą część złożyły się oczywiście utwory 

z muzyki poważnej, ale w drugiej Tomasz 

Stańko zagrał, o zgrozo, jazz i otrzymał naj-

wyższą ocenę. Potem poszło już dalej znako-

micie. Do dziś.

KALINA

Na przekór panoszącej się w Polsce 

w muzycznej rozrywce modzie odnotować 

można powrót do rozrywkowej muzyki lat 

60. i 70 ub. wieku. Zapanowała moda m.in. na 

twórczość Agniesz-

ki Osieckiej, ale nie 

tylko. W Filharmo-

nii Podkarpackiej 

wystąpiła Olga 

Bończyk, znana 

mi przede wszyst-

kim jako aktorka. 

Z towarzyszeniem 

rzeszowskich fi lharmoników zaproponowała 

piosenki śpiewane przed laty przez niegdy-

siejszą gwiazdę polskiej estrady Kalinę Ję-

drusik. Dla owej artystki piosenki pisali nasi 

najwybitniejsi twórcy, Jerzy Wasowski i Je-

remi Przybora z Kabaretu Starszych Panów, 

gdzie Kalina często występowała, a ponad-

to Wojciech Młynarski, no i niezrównana 

Agnieszka Osiecka. 

Aktorskie umiejętności interpretator-

skie, a także swada, z jaką prowadziła swój 

koncert Olga Bończyk oraz świetne aranża-

cje utworów sprawiły, że piosenki zabrzmiały 

bardzo współcześnie, jednak bez uronienia 

dawnego ich klimatu. Jak się okazało, artyst-

ka swoje estradowe kroki rozpoczynała we 

Wrocławiu jako wokalistka. Aktorstwo przy-

szło później. Świetny image, obycie ze sceną, 

po prostu profesjonalizm, że nie wspomnę 

o aparycji modelki, sprawiły, że koncert został 

odebrany przez publiczność entuzjastycznie. 

Swoistego emocjonalnego „kopa” można było 

przeżyć słuchając w jej wykonaniu przepięk-

nej piosenki Jerzego Matuszkiewicza i Woj-

ciecha Młynarskiego La Valse du Mal z fi lmu 

Palace Hotel, którą Kalina Jędrusik nagrała 30 

lat temu, niedługo przed śmiercią.
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Tomasz Stańko

Olga Bończyk
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Adam Kus

W listopadzie, jak co 

miesiąc i jak w każdy poniedziałek na godz. 

19, zapraszamy na koleje wybitne fi lmy, jakie poka-

zujemy w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Klaps” 

w WDK. Przed nami w tym miesiącu jeszcze (tj. 18.11) koreańska Pie-

ta w reż. Ki-Duk Kima, o której poniżej pisze Dominik Nykiel, pro-

wadzący „Klapsa”, a tydzień później (tj. 25.11) – tradycyjnie na zakoń-

czenie miesiąca zapraszamy na dokument. Tym razem zaprezentuje-

my Ludzki wymiar – niezwykły fi lm w reż. Andreasa M. Dalsgaarda, 

opowiadający o tym, w jaki sposób duński 

architekt Jan Gehl i jego zespół zmagają się 

z epokowym wyzwaniem zmierzającym do 

przywrócenia miasta mieszkańcom. Gehl koncentruje się głównie na 

relacji między środowiskiem stworzonym przez człowieka i jakością 

życia w miastach. Jego wizja i projekty spotykają się z entuzjastycz-

nym przyjęciem oraz poparciem zarówno architektów, jak i władz 

miast na całym świecie.

Zapraszamy Państwa nie tylko na fi lmy, ale również na emocjo-

nujące i poszerzające horyzonty pofi lmowe dyskusje, w których biorą 

udział zaproszeni goście.    

klapsem 
po filmach

Okiem prowadzącego

Dominik Nykiel

Ki-Duk Kim (lub – jak najczę-

ściej bywa nazywany – Kim 

Ki-Duk) to południowokoreański 

reżyser, którego twórczość zbudo-

wana jest głównie z eksperymental-

nych dramatów poetyckich, prawie 

że pozbawionych dialogów (siłą jest 

tutaj obraz i działania bohaterów), ale za to często 

przesyconych przemocą i seksem. Natomiast tematy-

ka podejmowana przez reżysera obraca się wokół grze-

chu, winy, wstydu, miłości, zazdrości, zemsty, kary, 

winy, odkupienia oraz poświęcenia. Zaś motywem dominującym jest 

komunikacja oraz jej brak.

Nie inaczej jest w Piecie („pieta” – tutaj znaczy „współczucie”, 

„miłosierdzie”, „litość”) – 18. już fi lmie Kim Ki-Duka, o czym na 

wstępie seansu jesteśmy poinformowani. Jednak poza wszystkimi 

powyższymi tematami, jest tutaj jeszcze jedna waż-

na, a może nawet dominująca kwestia – to pieniądze. 

Często się o nich mówi w Piecie. Co więcej, nawet się 

je defi niuje w kontekście samego życia: „Są począt-

kiem i końcem wszystkiego”. Ta myśl – wypowie-

dziana przez bohaterkę, której tożsamości nie chcę 

tutaj zdradzać – kierowana jest do głównego bohate-

ra – młodego, tajemniczego mężczyzny (nazywane-

go Kang-do) trudniącego się ściąganiem pożyczki od 

dłużników i czyniącego ich przy tym kalekami.

Czym jest najnowszy fi lm reżysera Pustego domu? 

Można powiedzieć, że jest metaforą współczesnej 

gonitwy za pieniądzem. Ale to tylko cząstkowa inter-

pretacja – taka, która zwróci uwagę na najnowsze dzie-

ło Kim Ki-Duka a nie zepsuje przy tym jego odbioru 

i własnego odczytania. A u tego kontrowersyjnego twórcy jest co in-

terpretować. Sprzyjają temu statyczne ujęcia, chłodne kadry, zagadko-

wość fabuły, poczucie zawieszenia w rzeczywistości bohaterów oraz 

świadomość głębi fi lozofi cznej i wewnętrznej siły, jaka towarzyszy 

osiemnastemu dziełu Koreańczyka i siedemnastu  poprzednim.    
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RZESZÓW NA PIĘCIOLINII
Kilka wartościowych koncertów



Po obejrzeniu 

624 prac nade-

słanych do Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej 

w Rzeszowie na konkurs 

14. Międzynarodowego 

Biennale Plakatu Teatral-

nego jury w składzie: 

Karel Mišek, przewodni-

czący (Czechy), Alain Le 

Quernec (Francja), Ste-

phan Bundi (Szwajcaria), 

Krzysztof Motyka (Pol-

ska) przyznało nagrody 

i wyróżnienia. 

I nagrodę otrzymał 

Erich Brechbühl (Szwajca-

ria) za pracę DÄMONEN, 

II – Fozouni Farhad (Iran) – 

Higher a bit, III – Agnieszka 

Popek-Banach i Kamil Banach 

(Polska) – Śmierć komiwojaże-

ra. Wyróżnienia honorowe: 

Robert Zając (Polska) – Hello 

Kitty, Fatehi Mahdi (Iran) – 

Th irteen, Wiesław Rosocha 

(Polska) – Teatr Ósmego Dnia. 

I nagrodę ufundował marsza-

łek podkarpacki, II – Teatr im. 

W. Siemaszkowej, III – prezy-

dent Rzeszowa.

Wernisaż wystawy 14. 

Międzynarodowego Bienna-

le Plakatu Teatralnego – 16 

listopada w Teatrze im. W. 

Siemaszkowej w Rzeszowie 

podczas otwarcia RST VizuArt Festiwalu Sce-

nografów i Kostiumografów.   

i krótkotrwałe kariery nasto-

latków, ale właśnie poprzez so-

lidną pracę młodych artystów, 

którzy w pocie czoła, wytrwa-

łą pracą, pod opieką znakomi-

tych pedagogów, zdobywają 

wyżyny kultury wysokiej! 

I pięknie promują Rzeszów 

i region na estradach świata!

Jeszcze słów parę o pa-

tronce Konkursu Wokalne-

go w Rzeszowie. Barbara 

Kostrzewska to znakomita 

polska śpiewaczka, sopran 

liryczno-koloraturowy, któ-

rą uwielbiały tłumy, bywalcy 

oper i operetek w Bytomiu, Poznaniu, War-

szawie, Lublinie, Wrocławiu, gdzie najwięcej 

grała. Warto wspomnieć, iż w latach 1934–

1937 występowała z wielkim powodzeniem 

w Teatrze Fredreum w Przemyślu, pomagała 

także w pracach Studia Operowego pracują-

Andrzej Szypuła 

To bardzo cenne, iż sta-

raniem Fundacji Szkol-

nictwa Muzycznego w Rze-

szowie i Zespołu Szkół Mu-

zycznych nr 1 im. Karola 

Szymanowskiego od 2006 

roku odbywają się w stolicy województwa 

podkarpackiego Ogólnopolskie Konkursy 

Wokalne im. Barbary Kostrzewskiej, artyst-

ki pochodzącej z naszego regionu, z Jodłowej 

koło Jasła. W tym roku w dniach 14–16 listo-

pada kolejna, piąta edycja tej cennej imprezy 

odbywającej się co dwa lata, promującej mło-

dych muzyków i piękno głosu ludzkiego. 

Myślę, że ranga wspomnianego konkur-

su wokalnego będzie rosła i zaświadczać bę-

dzie nie tylko o ambicjach organizatorów, ale 

i samego Rzeszowa, który aspiruje przecież do 

regionalnej metropolii. Nie tylko, proszę rze-

szowskiej władzy, poprzez kulturę piosenkową 

BRIAN

Od kilku lat w Polsce można odnotować 

zainteresowanie muzyką gospel. Muzyka 

rozpaczy i błagań ciemnoskórych niewol-

ników – gwałtem przeniesionych z Afryki 

do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwijało 

się niewolnictwo, skierowanych do Tego co 

nad nami – ma swoją głęboką wartość, nio-

sącą niespotykane emocje i coś, co można by 

z pewną dozą ryzyka nazwać psychozą tłu-

mu. Do Polski przyjeżdżają obecnie instruk-

torzy, którzy przez kilka dni przygotowują 

podczas warsztatów repertuar i na koniec 

występują dla publiczności z koncertem. 

Dzięki staraniom rzeszowskiego od-

działu Polskiego Związku Chórów i Or-

kiestr, a także Instytutu Muzyki Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, warsztaty 

i koncert muzyki gospel zorganizo-

wany został po raz szósty. Do prowa-

dzenia zaproszony został nie po raz 

pierwszy ciemnoskóry, pełen chary-

zmy Brian Fentress ze Stanów Zjedno-

czonych. W tegorocznych warsztatach 

uczestniczyło blisko 100 młodych i nie 

tylko wokalistów z Rzeszowa oraz kil-

ku miejscowości Podkarpacia. Trwa-

jący ponad dwie godziny kończący 

warsztaty koncert jeszcze raz pokazał, 

jak mamy wielu umuzykalnionych, niezwy-

kle zdolnych wykonawców. Ileż było rado-

ści na ich twarzach! Ileż emanującej z nich 

energii! Brian Fentress potrafi ł porwać nie 

tylko wykonawców na scenie, ale też licznie 

wypełniającą salę publiczność. I również ta-

kich koncertów potrzeba nam w Rzeszowie.

I jeszcze dla porządku istotna informa-

cja; tegorocznej imprezie patronował Prezy-

dent Rzeszowa, a dofi nansowała go Gmina 

Miasto Rzeszów. Chwała im za to.

Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, jazzman, dziennikarz 

Koncert gospel z Brianem w Instytucie Muzyki UR

PRIMADONNA Z JODŁOWEJ
Pamięć o Barbarze Kostrzewskiej

BIENNALE PLAKATU TEATRALNEGO 
Nagrody i wyróżnienia

cego w latach 1952–1966 przy Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeszowie. 

Artystka urodziła się 21 października 

1915 roku, a zmarła 14 listopada 1986 roku 

w Warszawie. W rzeszowskich „Profi lach” nr 

1 z 1987 roku na s. 21 ukazał 

się interesujący artykuł pióra 

Cecylii Błońskiej pt. Wspomi-

nając Barbarę Kostrzewską. 

W ciągu 71 lat życia artystka 

wiele śpiewała, reżyserowała, 

dyrektorowała, organizowa-

ła premiery współczesnych 

spektakli, grała w fi lmach. 

A wszystko poparte znako-

mitym aktorstwem i nie-

przeciętną urodą, która zjed-

nywała jej tłumy wielbicieli, 

zwłaszcza płci męskiej. Nie-

chże pamięć o tej znakomitej 

artystce z naszego regionu 

trwa wiecznie! Rzeszowski 

Konkurs Wokalny jej imienia jest znakomitą 

ku temu okazją.

Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, 

wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Barbara Kostrzewska

Fozouni Farhad – „Higher a bit” Wiesław Rosocha  – „Teatr Ósmego Dnia”
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KOLARZE DO PELETONU!

Wreszcie jednak zaświeciło słońce dla kolarzy, czyli cyklistów. 

Kolarzami nazwali ich dla jaj kumple „spod celi”. Chodzi 

o tych, którzy mocą karzącej ręki sprawiedliwości dziejowej z pełną powa-

gą zostali zapuszkowani, bo leżeli pospołu z bicyklem w rowie po bankie-

cie w eksluzywnym lokalu w Nawalonej Wólce, bądź wiało im upierdliwie 

w bok roweru podczas powrotu z degustacji wina marki wino w przyskle-

powych krzakach. W czasach mojej młodości wykręcano takim biesiadni-

kom wentyle z roweru, skazując ich na taszczenie welocypeda na plecach. 

Czasem podwożono kilka kilometrów w przeciwną stronę od przystani 

domowej, skazując tym samym na ozdrowieńczy spacer przymusowy, też 

bez wentyli. Pomagało tak samo jak puszkowanie, czyli niewiele. 

Nie tak dawno jakiś naprawiacz niezdrowych obyczajów wymyślił 

wsadzanie takich delikwentów do paki i to nawet w trybie przyśpieszo-

nym. I co? Wyszło na to, że w kwestii rowerzystów można zmienić prawo, 

ale to i tak niczego nie zmieni, poza zakorkowaniem więzień, w których 

nie da się posadzić prawdziwych złoczyńców, zmuszonych do zażywania 

wolności. Taki kolarz na dopingu to nie mógł krzywdy zrobić nawet kurze, 

która po ewentualnym przejechaniu mogła stracić parę piór przy otrzepy-

waniu się. Z krową kolizji już nie zaryzykowałby za żadne skarby. Sam wo-

lałby walnąć w rów, albo i drzewo. W dodatku za solidny wikt, opierunek 

i kwaterę niekarani sądownie kolarze wiejscy i pozostałe społeczeństwo 

zostało ukarane łożeniem po 4 tys. złociszy miesięcznie na każdego ko-

larza-pensjonariusza. Wreszcie ktoś łebski wpadł na to, co było dla zna-

jących polskie realia oczywiste, że należy z tego idiotyzmu jak najszybciej 

wycofać się. Dlatego właśnie kilkutysięczna rzesza zapuszkowanych kola-

rzy powróciła do swoich społeczności. Teraz będą mogli jeździć naprani, 

ale za wlepiane przez kolegia grzywny, no chyba że biesiadnik przesadzi, 

albo wpadnie w nałóg recydywy, to ciut pokibluje w areszcie. Poważnie 

ulży to i sądom. I niech mi ktoś powie, że myślenie nie ma przyszłości! Ma 

jednak i paskudnie smutną historię.

WIELKIE MASZEROWANIE

Kiedyś polski lud boży namaszerował się corocznie pierwszego maja. 

Teraz maszeruje w okolicach 11 listopada. Kiedyś jako klasa ro-

botnicza, inteligencja pracująca i wahające się chłopstwo, obecnie wyłącznie 

jako patrioci. Jest jeszcze jedna różnica – wcześniej walili razem, teraz nijak 

nie da się. Taki ten patriotyzm jest skomplikowany. Mnie najbardziej bawiły 

marszowe przedbiegi i licytacja, czyj patriotyzm jest bardziej patriotyczny. 

Coś w rodzaju rozważań, ile cukru jest w cukrze. Niedorzecznik Hofman, 

szczycący się imponującymi gabarytami własnych klejnotów męskości, 

orzekł, iż patriotyzm narodowców ma brzydką twarz w przeciwieństwie do 

twarzy jego, jego prezesa i Macierewicza. Ciągle nawiedzony Artur Zawisza 

zapewnia, że ichni patriotyzm narodowy ma prawdziwy korzeń Dmowskie-

go. Najwięcej namaszerował się Prezes I Ogromny. Wpierw pochodził sobie 

w ramach smoleńskiej miesięcznicy po Warszawie, aby następnego dnia, 

11 listopada przenieść stolicę do Krakowa, chociaż szansonista Sikorowski 

tego nie chciał. A może to będzie jego stolica na uchodźstwie? Prezydent 

Komorowski zaleca kotyliony i wspólnotę, prezes tasiemkę i autonomię. Zaś 

narodowiec Winnicki widzi mocarną i patriotyczną Polskę wyłącznie bez 

integracji z kimkolwiek. Natomiast lewicowy Gadzinowski stwierdził, że on 

w tym bajzlu nie zamierza opowiadać się po żadnej ze stron i poogląda sobie 

widowisko w telewizji. 

W Rzeszowie ostatnimi laty nie maszerują przesadnie, ale za to pa-

triotycznie i niepodległościowo pobiegali, kto tylko chciał bez względu na 

jakiekolwiek ubarwienie, jak premier w stolicy, chociaż ten pogonił kiep-

sko. Ale w tej Warszawie naliczył ktoś aż jedenaście oddzielnych marszów, 

plus jeden na uchodźstwie. Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym, poza 

składem osobowym i niektórymi głupimi hasłami. Może oprócz marszu 

warto by zastosować techniki: biegu, konną, marszu do tyłu, na klęczkach 

i czołganiem? Wtedy wiadomo byłoby jaki patriotyzm poszczególne kolum-

ny preferują. Kawaleryjski, zadyszkowy, klęcznikowy, wsteczny czy pełza-

jący. Sir Winston Churchill, gdyby żył, pewnie stwierdziłby odkrywczo, że 

tam, gdzie jest dwóch Polaków, są trzy marsze i tyleż patriotyzmów.

Roman MAŁEK

Uniwersalizm po polsku
W katedrze ormiańskiej we Lwowie znajduje się piękne 

i znaczące malowidło „Pogrzeb św. Odylona” Hen-

ryka Rosena, opata benedyktyńskiego z Cluny (nie mylmy go 

z Odo, innym opatem z Cluny, który zasłynął wielką atencją do 

kobiet, przyrównując je do worka gnoju). Ów Odylon ustanowił 

dzień Wszystkich Świętych, a tak-

że Zaduszki w imię średniowiecz-

nego uniwersalizmu. Na obrazie 

w orszaku pogrzebowym, jak na 

patrona dusz zmarłych przystało, 

duchów zabraknąć nie mogło, co 

stanowi nowatorstwo, choć obraz 

jest jakby cytatem z późnośrednio-

wiecznej sztuki burgundzkiej.

Do tego obrazu nawiązuje 

Zofi a Kossak, pisarka, gorliwa ka-

toliczka, wnuczka Juliusza Kossa-

ka, stryjeczna Wojciecha Kossaka 

(tego, który jak  wieść głosi, razem 

z Janem Styką malowali „Panora-

mę racławicką” na kolanach, za-

miast dobrze, i siostra stryjeczna 

Magdaleny Samozwaniec oraz Ma-

rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

Otóż znakomita pisarka przywołała ten obraz, chcąc przybliżyć 

uniwersalizm obrzędów religijnych. „Rocznice Boże mają cha-

rakter uniwersalny. Obejmują całą ludzkość. Dzień 1 Listopada 

stanowi przyjęcie uniwersalizmu przez ludzi” – pisze. Miała na 

myśli chyba uniwersalizm średniowieczny, bo współczesna defi -

nicja tego nurtu nijak mi tu nie pasuje. 

Średniowieczny uniwersalizm, zawłaszczając obrzędy lu-

dów „nawróconych”, adaptował je do własnych potrzeb, pod-

porządkowując wszystko religii chrześcijańskiej, jej systemowi 

wartości i jednemu władcy – papieżowi, który te wartości narzu-

cał. Jakie to współczesne. Czasami śnię, że żyję w średniowieczu. 

Chciałbym zawsze 1 listopada iść na groby swoich przod-

ków, niosąc ziarnko mickiewiczowskiej gorczycy, by z nimi po-

być. Ale nie przeciskać się między szpalerem żebrzących dzie-

ci, pilnowanych przez smutnych facetów bez skazy, którym po 

prostu nie wierzę, bo ich świat już dawno zapomniał, co znaczy 

słowo brat. A mój pamięta. I zawsze, nie tylko od święta, ma 

otwarte dla niego drzwi. 

Widziałem tysiące kościołów. Nie tylko w Polsce. Zawsze 

chętnie do nich wchodziłem pooglądać obrazy czy rzeźby, wynik 

geniuszu, talentu i mądrości człowieka. Kiedyś, gdyż teraz na co 

dzień stoją zamknięte na cztery spusty, bo ich rumiani właścicie-

le zapomnieli, że religia to nie tylko taca i rewia pacierzy, a wiara 

w bliźniego i nadzieja, że ten też tak wierzy. I dlatego wolę ich 

omijać.

Nie znoszę 1 listopada przeciskać się też w tłumie obładowa-

nych najdroższymi kwiatami i kiczowatymi zniczami wyznaw-

ców uniwersalizmu, szczerze nienawidzących innych, mających 

droższe ozdoby, szacujących żarliwość swej wiary ilością wy-

danych na przystrojenie grobu pieniędzy. Bo lubię rozmowę ze 

zmarłymi bliskimi w ciszy, z dala od zgiełku i tłoku. Z ziarenkiem 

gorczycy i szczerą chęcią usłyszenia od nich choćby tego: „Przy-

latujemy na Dziady/ Nie dla modłów i biesiady,/ Niepotrzebna 

msza ofi arna;/ Nie o pączki, mleczka, chrusty,/ Prosim gorczycy 

dwa ziarna;/ A ta usługa tak marna/ Stanie za wszystkie odpusty”.

Że to pogańskie? Pogaństwo to tylko uniwersalistyczna 

nazwa. Dla mnie jest to słowiańskie, przedchrześcijańskie. I nie 

gorsze. Bo jeśli kultura przedchrześcijańska jest gorsza, to po co 

tak tłumnie jeździmy do Egiptu czy Grecji?

Tekst i grafi ka

Zbigniew GRZYŚ
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SMAKI  RODZINNE

Własny sekret szczęścia

Hawajscy kahunowie (szamani, uzdrowiciele) już dawno zauważy-
li, że aby czegoś dokonać, nie wystarczy jedynie tego pragnąć. Do 

spełnienia intencji nieodzowna jest wola, którą profesor Serge Kahili Kong, 
znawca i popularyzator huny, nazywa „najbardziej tajemniczą siłą wszech-
świata”. Musimy sobie uświadomić, że naszą pomyślność tworzą nie tylko 
słowa i czyny, ale przede wszystkim myśli. „Jeśli nie marzysz, nie wierzysz 
w swoje marzenia i nie masz silnej woli do ich zrealizowania – nie zbudu-
jesz swojej pomyślnej rzeczywistości” – powtarzał wspomniany profesor. 
Życie na każdym kroku potwierdza te prawdy. Zbyt często zapominamy, że 
takie uczucia, jak miłość, sympatia, uprzejmość, dobra wola dają nam siłę, 

zaś wszelkie uczucia negatywne odbierają nam chęć życia. 
Mędrcy wszystkich cywilizacji podkreślali znaczenie pozytywnego stosunku do życia. Do każ-

dego czekającego zadania należy podchodzić spokojnie, bez zamartwiania się z góry o rezultat pracy. 
W realizację każdego zadania należy włożyć niezbędną porcję entuzjazmu, wiary w siebie i wolę dzia-
łania. Jakże wymowne są słowa profesora Konga: „Ludzie wszędzie szukają szczęścia, tylko nie tam, 
gdzie ono naprawdę istnieje – w nas samych. To właśnie w nas samych tkwi subtelna, nieuchwytna, 
ale jakże potężna siła, która skoncentrowana i skierowana na właściwe tory może przezwyciężyć tak 
wiele”. Skoro nie tylko prawdziwy sekret szczęścia, ale i prawdziwy sekret zdrowia został ukryty w nas 
samych, warto do niego sięgać nie tylko sporadycznie, ale jak najczęściej. Będzie to owocne dla nas 
samych, a tym samym dla naszego otoczenia.   

Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Gwiazdy będą sprzyjać 

Twoim planom. Uważaj jednak z wydatkami!

Byk (21 IV–20 V) Tak bardzo Ci brakowało 

szaleństwa zmysłów i teraz możesz się tym 

cieszyć. W pracy czeka awans i... zazdrość 

współpracowników.

Bliźnięta (21 V–21 VI) I po co chcesz ogarnąć 

coś, co jest nie do ogarnięcia? Zajmij się lepiej 

rodziną.

Rak (22 VI–22 VII) Czas rozrachunku z sa-

mym sobą. Będą plusy, ale też i minusy. Czas 

wybrać się do lekarza.

Lew (23 VII–23 VIII) Masz dobry układ 

gwiazd, ale niezbyt dobrych ludzi wokół.

Panna (24 VIII–22 IX) Wenus i Merkury sprawią, 

że wszystko pójdzie łatwo i przyjemnie.

Waga (23 IX–23 X) Żyj w zgodzie z samą sobą. 

Możesz liczyć na nową miłość i to już niedługo!

Skorpion (24 X–22 XI) Bądź ostrożny i pilnuj 

portfela. Decyzje podejmuj roztropnie.

Strzelec (23 XI–21 XII) Odkryjesz w sobie twór-

cze pasje. Uważaj z dietą!

Koziorożec (22 XII–20 I) Przed Tobą pracowity 

czas. Uważaj na konfl ikty w pracy.

Wodnik (21 I–19 II) Pod wpływem Księżyca sta-

niesz się bardziej kreatywny.

Ryby (20 II–20 III) Nie daj sobą manipulować. 

Przygotuj się na wiadomość o powiększeniu ro-

dziny!

Szaleństwo zmysłów

NUGAT
1 kostka masła • 3 małe paczki 
ciastek „albertów” • 3 łyżki kakao 
• 3 łyżki wody • 1 mała szklanka 

cukru • 3 jaja • bakalie (posiekane orzechy, śliwki 
suszone, rodzynki, skórka pomarańczowa). Dodat-
kowo 2 waf le.

Masło z cukrem rozpuścić na ogniu (nie 
zagotować), dodać wodę, kakao, 3 żółtka, 
pokruszone alberty, bakalie. Ubić pianę 
z białek i ciągle mieszając dodać do masy 
aż będzie „pyrkać” jak budyń. Masę mie-
szając trochę ostudzić, a następnie wyłożyć 
na jeden wafel, przykryć drugim, przycisnąć 
i pozostawić do ostygnięcia.

PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (2)
(powieść w odcinkach) 

LIMERYKIFRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Bogdan Loebl

Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

NAGROBEK POETY

Rymy składał na ziemi

teraz tworzy w niebie.

Nie zdążył napisać

epitafi um dla siebie.

Koło Olsztyna we wsi Pakosze 
na dyskotekę poszły truposze.
W tańcu się zatraciły,
więc kości pogubiły.
Cztery zebrano truposzy kosze.

Mieszkańcy wioski Straszydle
rzeźbili do Stanów zydle.
W weekendy pijali
czaj z dorodnych malin,
kombinując wolne fi gle.

Zazwyczaj ci, co szczyt zdobyli, zadają pytanie: co dalej?! 


Zachodź w głowę, a nie wyjdziesz z siebie.


Prostując fakty, można złamać sobie karierę.


Natarczywym  szczęście zwykło ustępować z drogi!

SEKRET Y ŻYCIA

 


Przedsiębiorczy szewc w Niebylcu
wylansował szpilki z fi lcu.
Wystroił kochankę,
łyknął wina szklankę
i przewrócił się na rylcu.

Nina Opic
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Jego zawsze otwarte oczy dostrzegły wierzchołek hełmu wroga.

cdn.

ŹDŹBŁO NIEZGODY

Niekiedy źdźbło niezgody

urasta do wielkiej kłody.

Jerzy 

Maślanka

MY NIE DAMY

Historia prawdę mówi, 

błędów się wyrzeka,

czci fakty, gani bzdury, 

docenia człowieka.

Tu pracuje się, nie drzemie,

w podkarpackim IPN-ie.

Pośród teczek, szyfrów, taśm,

rośnie autorytet nasz.

My nie damy, my nie damy,

aby były białe plamy.

Odkryjemy wszystkim wszystko,

brudy zetrzem gumką myszką.

Dopiszemy te rozdziały,

co się gdzieś tam zapodziały,

a niektórym pójdą w pięty

politycznych dróg zakręty.

Wyjaśnimy to zdarzenie,

jak to było z wyzwoleniem.

Wyświetlimy kronik fakty,

kto i jakie miał konszachty.

W starych księgach nowe treści

odkurzymy, odczyścimy

i w raportach je umieścim.

Pokażemy w metropolii,

kto strzygł równo, a kto golił.

W naszym bowiem jest zwyczaju:

konkret – a nie baju, baju…

W tajnych teczkach mamy wszystkich:

plebs i dawnej władzy górę,

kto blefował, kto donosił

i wspierał nomenklaturę.

W każdym mieście, w każdej gminie

naszą muszą mieć opinię.

Bo nie będzie dobrze rządził

ten, którego pradziad błądził.

PS

Choć niektórym to, co mamy,

to na pewno wyjdzie bokiem,

ale dalej wciąż szperamy

w IPN-ie nad Wisłokiem.



Jak Sylwester to w Odeonie Jak Sylwester to w Odeonie     
Dobrze wyposażony kompleks restauracyjno-hotelarski ze stosownym zapleczem konferencyjnym i rekreacyjnym, Dobrze wyposażony kompleks restauracyjno-hotelarski ze stosownym zapleczem konferencyjnym i rekreacyjnym, 

„Odeon” w Boguchwale, ma już ustaloną renomę nie tylko w Rzeszowie i okolicach. Bywają tu między innymi: Hindusi, „Odeon” w Boguchwale, ma już ustaloną renomę nie tylko w Rzeszowie i okolicach. Bywają tu między innymi: Hindusi, 

Francuzi, Niemcy czy Skandynawowie. Zresztą, po zakosztowaniu tutejszych atrakcji, często powracają przy następ-Francuzi, Niemcy czy Skandynawowie. Zresztą, po zakosztowaniu tutejszych atrakcji, często powracają przy następ-

nych bytnościach w naszym regionie. Przez całe lata mozolnym i konsekwentnym staraniem prezesa, mgr. inż. nych bytnościach w naszym regionie. Przez całe lata mozolnym i konsekwentnym staraniem prezesa, mgr. inż. Jerze-Jerze-

go Wiąckago Wiącka, obiekt ten był modernizowany i przysposabiany do standardów, jakich wymagają współczesni użytkow-, obiekt ten był modernizowany i przysposabiany do standardów, jakich wymagają współczesni użytkow-

nicy. W bardzo konkurencyjnej rzeczywistości, w tej niełatwej branży o powodzeniu decyduje profesjonalizm w ob-nicy. W bardzo konkurencyjnej rzeczywistości, w tej niełatwej branży o powodzeniu decyduje profesjonalizm w ob-

słudze klientów, ciekawa i atrakcyjna oferta oraz to coś, co ujmuje bywalców i klientów, czyli ciepła i niepowtarzalna słudze klientów, ciekawa i atrakcyjna oferta oraz to coś, co ujmuje bywalców i klientów, czyli ciepła i niepowtarzalna 

atmosfera. W „Odeonie” jest ona odczuwalna w wystroju, kulinarnym kunszcie, perfekcyjnej obsłudze, możliwościach atmosfera. W „Odeonie” jest ona odczuwalna w wystroju, kulinarnym kunszcie, perfekcyjnej obsłudze, możliwościach 

różnorodnego relaksu i w każdym najdrobniejszym nawet detalu. Już niedługo, bo w grudniu, „Odeonowi” stuknie różnorodnego relaksu i w każdym najdrobniejszym nawet detalu. Już niedługo, bo w grudniu, „Odeonowi” stuknie 

feralna ponoć urodzinowa trzynastka. Pora zatem na kolejną pogawędkę z twórcą jego świetności, prezesem Jerzym feralna ponoć urodzinowa trzynastka. Pora zatem na kolejną pogawędkę z twórcą jego świetności, prezesem Jerzym 

Wiąckiem.Wiąckiem.

 Działa u was ta pechowa trzynastka?Działa u was ta pechowa trzynastka?

– Mimo że jestem na nią uczulony, to nie zauważyłem. Wręcz przeciwnie! Udało nam się już we – Mimo że jestem na nią uczulony, to nie zauważyłem. Wręcz przeciwnie! Udało nam się już we 

wszystkich pokojach hotelowych wprowadzić pożądany wysoki standard europejski, usprawnić pro-wszystkich pokojach hotelowych wprowadzić pożądany wysoki standard europejski, usprawnić pro-

fesjonalną obsługę gości i wzbogacić znacząco kulinarną atrakcyjność naszej oferty. Jesteśmy w stanie fesjonalną obsługę gości i wzbogacić znacząco kulinarną atrakcyjność naszej oferty. Jesteśmy w stanie 

zaspokoić najbardziej wybredne i wyszukane upodobania naszych konsumentów. To chyba nieźle?zaspokoić najbardziej wybredne i wyszukane upodobania naszych konsumentów. To chyba nieźle?

 Ba! Oprócz klucza do pokoju, co zyskuje klient?Ba! Oprócz klucza do pokoju, co zyskuje klient?

– Komfortowe warunki ze wszystkimi technicznymi i służącymi wygodzie wymogami, możliwość – Komfortowe warunki ze wszystkimi technicznymi i służącymi wygodzie wymogami, możliwość 

nieograniczonego korzystania ze spa, jacuzzi, basenu, sauny i innych relaksacyjnych atrakcji, no i praw-nieograniczonego korzystania ze spa, jacuzzi, basenu, sauny i innych relaksacyjnych atrakcji, no i praw-

dziwego bogactwa smaków tradycyjnej kuchni polskiej.dziwego bogactwa smaków tradycyjnej kuchni polskiej.

 Co ma największe wzięcie?Co ma największe wzięcie?

– Relaksujące zabiegi specjalistyczne w pełnym zestawie, zwłaszcza te upiększające. Ponadto gorąca czekolada i taneczne rytmy. – Relaksujące zabiegi specjalistyczne w pełnym zestawie, zwłaszcza te upiększające. Ponadto gorąca czekolada i taneczne rytmy. 

 A gdyby uparło się kilka grup chcących w tym samym czasie balować w „Odeonie”?A gdyby uparło się kilka grup chcących w tym samym czasie balować w „Odeonie”?

– Żaden problem! Bezkolizyjnie możemy równocześnie sprawnie zorganizować przyjęcia dla kilku grup o łącznej liczebności do 500 – Żaden problem! Bezkolizyjnie możemy równocześnie sprawnie zorganizować przyjęcia dla kilku grup o łącznej liczebności do 500 

gości. I nie będą oni odczuwali ani tłoku, ani jakiegokolwiek uszczerbku w poziomie fachowej obsługi. W dodatku mamy coś, co cieszy się gości. I nie będą oni odczuwali ani tłoku, ani jakiegokolwiek uszczerbku w poziomie fachowej obsługi. W dodatku mamy coś, co cieszy się 

sporym wzięciem, czyli atrakcyjny pakiet dla dwojga, obejmujący spa, masaż, a na dzień dobry niepowtarzalne, romantyczne śniadanie. sporym wzięciem, czyli atrakcyjny pakiet dla dwojga, obejmujący spa, masaż, a na dzień dobry niepowtarzalne, romantyczne śniadanie. 

 W hallu wisi afi sz zapraszający na bal sylwestrowy. Krążą o tych balach jużW hallu wisi afi sz zapraszający na bal sylwestrowy. Krążą o tych balach już  legendylegendy..

– To nasza tradycja! Większość uczestników witających nowy rok u nas jest stała. Chętnie chcą bawić się z nami, a my zawsze robimy – To nasza tradycja! Większość uczestników witających nowy rok u nas jest stała. Chętnie chcą bawić się z nami, a my zawsze robimy 

wszystko, aby wchodzili w ten kolejny rok szampańsko rozbawieni i ukontentowani pobytem u nas.wszystko, aby wchodzili w ten kolejny rok szampańsko rozbawieni i ukontentowani pobytem u nas.

 W czym tkwi tajemnica sylwestrowego powodzenia?W czym tkwi tajemnica sylwestrowego powodzenia?

– Zdziwisz się, ale nasi goście cenią sobie tradycyjne rozwiązania balowe, z całym również tradycyjnym anturażem. Wszelkie fanaberie – Zdziwisz się, ale nasi goście cenią sobie tradycyjne rozwiązania balowe, z całym również tradycyjnym anturażem. Wszelkie fanaberie 

programowe byłyby w złym guście. Bal ma być takim balem, który lubią wszyscy i długo muszą o nim pamiętać.programowe byłyby w złym guście. Bal ma być takim balem, który lubią wszyscy i długo muszą o nim pamiętać.

 Czyli, co lubią wszyscy?Czyli, co lubią wszyscy?

– Dobrą, wyszukaną, ale sprawdzoną kuchnię, odświętną aranżację, familiarną atmosferę, zabawną loterię z atrakcyjnymi fantami, peł-– Dobrą, wyszukaną, ale sprawdzoną kuchnię, odświętną aranżację, familiarną atmosferę, zabawną loterię z atrakcyjnymi fantami, peł-

ną ofertą spa, tym razem z fi rmowym kalendarzem, nieco bogatą gamą niespodzianek oraz zabawę przy zespole muzycznym, który potrafi  ną ofertą spa, tym razem z fi rmowym kalendarzem, nieco bogatą gamą niespodzianek oraz zabawę przy zespole muzycznym, który potrafi  

zagrać dla każdego coś miłego, w dodatku dobrze, bez chałturzenia. zagrać dla każdego coś miłego, w dodatku dobrze, bez chałturzenia. 

 Ale zabrzmiało!Ale zabrzmiało!

– Każdy, kto wybiera się do nas na ów bal wie, że będzie to wszystko miał w najlepszym wydaniu. A taneczne rytmy będzie nam wy-– Każdy, kto wybiera się do nas na ów bal wie, że będzie to wszystko miał w najlepszym wydaniu. A taneczne rytmy będzie nam wy-

śpiewywała niezrównana Mariola Niziołek ze swoim zespołem.śpiewywała niezrównana Mariola Niziołek ze swoim zespołem.

 Gdy tak spoglądam na śpiewającą Mariolę, to nawet literatura piękna mi brzydnie. A studniówki?Gdy tak spoglądam na śpiewającą Mariolę, to nawet literatura piękna mi brzydnie. A studniówki?

– Po karnawałowych uniesieniach to kolejne wyzwanie dla nas. Już, z dużym wyprzedzeniem, sporo terminów przyszłoroczni matu-– Po karnawałowych uniesieniach to kolejne wyzwanie dla nas. Już, z dużym wyprzedzeniem, sporo terminów przyszłoroczni matu-

rzyści zarezerwowali sobie. Oprócz tradycyjnej oferty, niepowtarzalnej atmosfery, mają u nas możliwość skorzystania ze spa i całej reszty rzyści zarezerwowali sobie. Oprócz tradycyjnej oferty, niepowtarzalnej atmosfery, mają u nas możliwość skorzystania ze spa i całej reszty 

relaksującej oferty. relaksującej oferty. 

 Sylwestrowych i studniówkowych reklamacji nie było?Sylwestrowych i studniówkowych reklamacji nie było?

– Żadnych, poza złamanymi sercami.– Żadnych, poza złamanymi sercami.

Tak trzymać, jak mawiał pewien klasyk.Tak trzymać, jak mawiał pewien klasyk.

Z prezesem Jerzym Wiąckiem rozmawia Roman MałekZ prezesem Jerzym Wiąckiem rozmawia Roman Małek
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Sylwestrowy Bal nad Bale w Odeonie 
w Boguchwale

Wyśmienita kuchnia.
Szampańska zabawa z zespołem LOLA BAND.

Loteria z atrakcyjnymi nagrodami.
Każdy Gość otrzyma w prezencie zaproszenie na pobyt 

w SPA Odeon oraz firmowy kalendarz.

Cena 180 zł lub 200 zł od osoby

Szczegółowe informacje: Tel. (17) 872 01 67, 872 01 00
Boguchwała, ul. Techniczna 1

Ilość miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy!

Bal  Sylwestrowy  
2013/2014

Wyśmienita kuchnia.ś ni hna nia.iaWyśmieWyśmiśW
Szampańska zabawa z zespołem LOLA BAND.S pa NA BAłem DLłespmpam ńs ba LOLLLOLL ANDka zk abawa za abawaabawazabzza

Loteria z atrakcyjnymi nagrodami.L ria kcy amdi n iyny agrodgrodgrodLoteriLoter kka z ata z a
Każdy Gość otrzyma w prezencie zaproszenie na pobyt tmo w pK G ro pn byżdy aproszp na pop yt otrz a wa

w SPA Odeon oraz firmowy kalendarz.z f nwA Ow y kalekaleleSPA ASPAASPAAS deonde

Szczegółowe informacje: Tel. (17) 872 01 67, 872 01 0000óło 01el (1form
Boguchwała, ul. Techniczna 1waucuc

Ilość miejsc ograniczonalość mość m

Serdecznie zapraszamy!erder
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