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Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.
Jerzy Maślanka:
Nie warto marnotrawić publicznych pieniędzy
i społecznej energii
na nadmuchiwanie
od nowa politycznego balonu.
>str. 2
Małgorzata
Prokop:
Harcerze poznawali
zbiorowego
bohatera
i poszczególnych
obrońców Orląt
Lwowskich. >
str. 3
Zbigniew Domino:
Nam, Sybirakom,
nieśmiało marzy się,
żeby nawet kiedy
już nas zabraknie,
potomni nasi o tej
polskiej zesłańczej
gehennie pamiętali.
>str. 4
Maria Kalita:
Taki jest nasz Klub
Seniora Zodiak,
grono ludzi sobie
bliskich, którzy
nie muszą, ale chcą
z sobą być.
>str. 8
Kazimierz
Obodyński:
Akademia Europejska powstała
z inicjatywy osób,
które chciały zrobić coś więcej dla
Podkarpacia w ramach Euroregionu
Karpackiego. >str. 10

Małgorzata Jakubiec-Hauke, Agnieszka Wilkosz, Marzena Ciuła (gościnnie)
– aktorki Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w spektaklu „Siostry Parry”.
Anna Czenczek:
Niezwykle wysoki poziom
prezentowany przez
wykonawców poprzednich
edycji festiwalu gwarantuje
wiele emocji podczas tegorocznego finału.
>str. 13

Ewa Piotrowska:
Ta uniwersalna przypowieść o szczęściu odwołuje się przede wszystkim do
emocji dziecięcej widowni.
>str. 15
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JERZY MAŚLANKA
NIE MARNOTRAWIĆ

W

obliczu niemożności dalszego leczenia dzieci chorych na raka w zadłużonym szpitalu klinicznym
Akademii Medycznej we Wrocławiu, któremu grożono zamknięciem, zmobilizowali się Polacy w oburzeniu i pomocy
złotówkowej słanej na Dolny Śląsk. W kilka dni potem stało się jednak możliwe
wspomożenie państwową kiesą niektórych zadłużonych polskich szpitali. Strajkiem grozi jednak nadal służba zdrowia oraz nauczyciele, którym z kolei minister
Giertych obiecywał podwyżki liczone w setki złotych, a skończyło się jak zawsze
w oświacie na kapnięciu z pańskiego stołu i otarcie łez. Jeszcze gorzej mają emeryci
i renciści, których kolejny raz pozbawiono waloryzacji. Już zaczyna brakować pielęgniarek i lekarzy, bo kilkakroć godziwszą zapłatę otrzymują pracując za granicą.
Także coraz powszechniejsza staje się ekskursja zarobkowa młodych nauczycieli.
I ani się obejrzymy, jak i w tym zawodzie nastąpi kadrowa posucha.
Rząd wzywany do łożenia pieniędzy na różne cele społeczne zasłania się, że budżet
nie jest z gumy. A jednocześnie znowu setki milionów złotych pójdą np. na zagraniczne wojenne cele. Znowu szermując argumentem, że demokracja musi kosztować, wyda
się niechybnie dziesiątki milionów na powtórzenie wyborów, bo niektórzy samorządowcy nie zdążyli z oświadczeniami majątkowymi. Niedbalstwo tych, co się spóźnili ma wszystkich kosztować krocie. Tego niedbalstwa nie zamierzam usprawiedliwiać,
bo jako radny od niedawna przecież ten obowiązek wypełniłem. Nikt w naszej Radzie
Miasta się nie spóźnił. Ale czy jest sens wydawać miliony, by stało się zadość niespójnym ustawom? Zwłaszcza, że owe spóźnienia nie wynikały z woli ukrycia dochodów,
bo w ileś godzin później, ale przecież zostały pokazane współziomkom. Czy nie lepiej zatem przeznaczyć owe miliony na szpitale i szkoły, zamiast urządzać kolejną hecę
z nowymi wyborami? Nie warto marnotrawić publicznych pieniędzy i społecznej energii na nadmuchiwanie od nowa politycznego balonu.
QJerzy MAŚLANKA

redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

To chyba byłoby kuriozum,
Czy jakaś farsa niebywała,
Gdyby na przykład ludzki rozum
Proporcjonalnie rósł do ciała.

I są skojarzeń stosy całe,
Takie co w piersi dech zapiera,
Że Jan Rokita, ten pyszałek,
Sześć kilo głupszy od Leppera.

Bo wtedy olbrzym – ten Wałujew,
Bokser – rzecz dla mnie niepojęta,
Przywilej ten wykorzystuje,
Ma mózg premiera i prezydenta.

Po głowie straszna myśl mi błądzi,
Która przeczucia rodzi złe,
Że z władzy, która u nas rządzi,
To najmądrzejszy Roman G(ie).

Rodzą się wtedy myśli głupie,
Takie po prostu mało warte,
Że żaden u nas już kurdupel
Nie mógłby zostać Bonapartem.

A zachowując tych przemyśleń
Logikę umiar i rozwagę,
Można określić wtedy ściśle:
Nasz rząd ma dużą niedowagę.

W

zimowym o dziwo krajobrazie,
bo 27 stycznia, koło Młodzi dla Rzeszowa,
działające przy Stowarzyszeniu Nasz DomRzeszów, zorganizowało turniej piłki nożnej halowej dla dzieci z podstawówki (SP
nr 27). W sobotnie przedpołudnie chłopcy z klas

KAMPANIA HUFCOWA

Zasłużyć na miano Orląt Lwowskich

Małgorzata
Prokop

O

d prawie trzech
lat harcerze Hufca Ziemi Rzeszowskiej
ZHP na czele z komendantką hm. Janiną Koryl wykonują różne zadania, aby zasłużyć sobie na noszenie sztandaru i imienia Orląt Lwowskich.
Walki o polskość Lwowa w 1918 roku, a zwłaszcza trzytygodniowy bój do 22 listopada, weszły
do historii mitologii narodowej pod nazwą
„Obrona Lwowa”. Jako pierwsi w walce z Ukraińcami polegli młodzi ochotnicy - obrońcy
miasta „zawsze wiernego” (Semper Fidelis),
określani mianem Orląt Lwowskich. Tych najmłodszych obrońców w wieku do lat siedemnastu było 1421. Najczęściej spośród poległych
Orląt wspomina się 13-letniego Antosia Petrykiewicza i 14- letniego Jurka Bitschana. Antoś
padł z bronią w ręku na Persenkówce, był uczniem drugiej klasy gimnazjalnej. Pośmiertnie
odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari.
Jurek Bitschan zginął, walcząc na Cmentarzu
Łyczakowskim. Nawet kobiety stanęły z bronią
w ręku pod dowództwem Aleksandry Zagórskiej-Bitschanowej, matki poległego bohatera.
To dzięki lwowskim dzieciom po trzech tygodniach krwawych walk Lwów znalazł się w II
Rzeczypospolitej. Setki grobów tych bohaterów
znajdują się na cmentarzu Orląt we Lwowie.
Ofiara życia, jaką złożyły Orlęta, pozostała
w pamięci potomnych jako wyraz wielkiego

patriotyzmu, gorącej miłości polskości i tradyła m.in. zorganizowanie kominka harcerskiego
cji narodowych.
poświęconego bohaterom oraz dwuetapową
W akcji Hufca Ziemi Rzeszowskiej ZHP nawiąwycieczkę do Lwowa i ognisko, na które zaprozywano w wielu etapach do tamtych wydarzeń,
sili 57. DH im. M. Konopnickiej z Kąkolówki.
harcerze poznawali zbiorowego bohatera i poPrzeprowadzono wtedy grę-konkurs, sprawszczególnych obrońców, gromadzono materiały
dzającą wiedzę harcerzy o Orlętach Lwowskich.
na temat Orląt Lwowskich, organizowano kon8. DH „Kabelki” przy ZST w Rzeszowie odnokursy, gazetki, wydawano broszury, poświęcano
towała m.in. swoją współpracę ze Szkołą Poltym sprawom spotkania w harcówkach i zbiórską nr 24 we Lwowie i spotkanie na zimowym
kach harcerskich, przypominano podczas gier
biwaku w Stępinie z druhem A. Krzanowskim.
terenowych, zlotów i dyskusji. Gromadzono paZebrane materiałach poszerzyły wiedzę harcemiątki, organizowano wyjazdy do Lwowa, gdzie
rzy o Orlętach Lwowskich. Harcerze z 8. DH
porządkowano cmentarz. Nawiązano kontakt ze skautami lwowskimi.
Na uroczystych zbiórkach prezentowano m.in. multimedialne albumy, prace plastyczne, spotykano się
z osobami, które mogły tę tematykę
jeszcze bardziej przybliżyć i ugruntować w pamięci, m.in. z druhem
Adamem Krzanowskim z Krosna,
autorem książkowej gawędy o Orlętach Lwowskich - „Przyśniła się
dzieciom Polska”. Uczestniczyły
w tej kampanii hufcowej gromady
zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie, drużyny wędrownicze oraz krąg instruktorski.
Dh. A. Jakubczyk z 55. DH „Młode Orły” im. T. Kościuszki z Błażowej
W meldunkach z wykonanych zaDolnej na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie.
dań w ramach kampanii Bohater
druhowie z 64. DH i 65. DSH „Migamałpka”
przekazali też znicze, które zebrali podczas akim. Roberta Baden-Powella raportowali m.in.
cji „Światełko dla Cmentarza Łyczakowskiego”.
o grze terenowej na biwaku w ZabratówUroczyste zakończenie kampanii Bohater
ce, podczas której, wcielając się w młodych
i nadanie Hufcowi Ziemi Rzeszowskiej ZHP
obrońców Lwowa, odwzorowywali linię obroimienia Orląt Lwowskich oraz sztandaru bęny i jej centralne punkty. Przeprowadzili cykl
dzie miało miejsce na pl. Farnym w Rzeszowie
zbiórek przybliżających sylwetki bohaterów
w niedzielę 22 kwietnia br.
lwowskich. 55. DH „Młode Orły” im. Tadeusza
QPhm. Małgorzata PROKOP
Kościuszki ze SP w Błażowej Dolnej odnotowa3

O

Anna Hojnacka

OPINIE

MŁODZI
DLA RZESZOWA

O

Turniej piłki nożnej halowej dla dzieci

od czwartej do szóstej podzielili się na drużyny trzy,
cztero-,
pięcioosobowe
i około godziny dziewiątej
zaczęli pierwszy mecz. Zawody przebiegały w miłej,
spokojnej atmosferze. Zapewniona była opieka medyczna, która na szczęście
okazała się zbyteczna.
Dzieci bawiły się przednio, a my - organizatorzy
- wraz z nimi. Czasami
trudno było zapanować nad żywiołowością Bartosz Podgórski i Bartosz Cyganik z koła MdR z drużynami turniejowymi
turniej turniejem, ale nie obyłoby się bez pochłopców, wtedy niezbędny stawał się gwizczęstunku i nagród - każdy uczestnik został
dek sędziowski. Choć turniej traktowaliśmy
obdarowany. Dla organizatorów jednak najjako zabawę, to drużyny w zaciętej rywalizacji
większą nagrodą była radość dzieci. Bawiliśmy
walczyły jednak o pierwsze miejsce. Zapytany
się świetnie, a rozstawaliśmy się niechętnie,
o wrażenia jedenastoletni Hubert, powiedział:
rozmyślając oraz planując kolejne spotkania
- Fajny turniej. Troszkę trudno jest wygrać
już w szerszym gronie... może turniej tenisa
z innymi, trudna konkurencja. A jego kolega
Paweł dodał: - Jest dobre pożywienie, są napostołowego, albo konkurs recytatorski. Czas
je, organizacja wspaniała.
pokaże.
Dzięki ofiarności sponsorów chłopcy mogli
więc zregenerować siły w przerwach między
QAnna HOJNACKA
studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego
kolejno rozgrywanymi meczami. Bo przecież
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LUDZIE I SPRAWY

W TYM ROKU, I TO WŁAŚNIE W LUTYM, MIJA 67. ROCZNICA MASOWEJ
WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR.
Dziesiąty luty będziem pamiętali,
Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali.
I nasze dzieci na sanie wsadzili,
Wszystkich Polaków na Sybir gonili...

T
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a najpopularniejsza wśród polskich Sybiraków zesłańcza ballada, której pierwszą zwrotkę zacytowałem, a której słowa
nieznany autor ułożył, powstała w „spiecposiołku” NKWD Kalucze nad Pojmą, zagubionym w dziewiczych ostępach wschodniosyberyjskiej tajgi. A nawiązuje ona wprost
do 10 lutego 1940 roku, daty masowej wywózki Polaków ze wschodnich Kresów II
Rzeczypospolitej na Sybir.
Wiem coś o tym z własnego dziecięcego
jeszcze wtedy doświadczenia, bo właśnie
10 lutego 1940 roku, o mroźnym i mrocznym
świcie, NKWD naszło nasz uśpiony dom,
dało pół godziny na zbiórkę i w bydlęcych
wagonach, pod konwojem, wywiozło nas
na Sybir. Akurat do tego właśnie Kaluczego.
I tam w Kaluczem nad Pojmą zmarła, jakże
jeszcze wtedy młoda, nasza mama, Antonina
z Kaplitów–Domino.
Nie dziwcie się tedy Państwo, że ów dzień zesłańczej wywózki, podobnie jak wszyscy żyjący jeszcze polscy Sybiracy, a jest nas coraz
mniej, będę do końca swoich dni pamiętał.

Sesja budżetowa
Rada Miasta Rzeszowa

S

tyczniowa sesja została z oczywistych
względów zdominowana przez debatę
budżetową. W obszernym wystąpieniu prezydent Tadeusz Ferenc wyjaśniał logikę zawartą w projekcie budżetu, zwracając uwagę
na jego dynamikę i elastyczność.
Jadwiga Stręk zabierająca głos w imieniu
klubu PiS, zgodnie z taktyką swojej partii,
była oczywiście przeciw. Ale jest zasadnicza
różnica pomiędzy jej poprzednikami a nią.
Tamci byli przeciw na ponuro, a pani Jadwiga robi to z wdziękiem. Ba! Nawet z literackim zacięciem! Apeluje niczym ten poeta
Horacy: – Po kadencji asfaltowej powinna
nastąpić kadencja ludzka. Bardzo słusznie!
Wszyscy widzą, że po tych asfaltach jeżdżą
jakieś pingwiny albo inne paskudztwo. No
i ta moralitetowa przypowieść o gospodarzu
brukującym podwórko i zabierającym sąsiadowi działkę. Toż to na miarę przypowieści
biblijnych! Poza tym dyskusja była raczej
nudna i sprowadzała się do drobiazgów oraz
obwodnicy północnej. Tej obwodnicy północnej uczepili się wszyscy bez wyjątku zabierający głos radni PiS, chociaż to właśnie
4

Nie dziwcie się też, że nam, Sybirakom, nieśmiało marzy się, żeby, nawet, kiedy już nas
zabraknie, potomni nasi o tej polskiej zesłańczej gehennie pamiętali. Pozwólcie więc,
że dla utrwalenia naszej historycznej wiedzy
na ten temat, w oparciu m. in. o opracowania
Siemaszki, Podoskiego i Skałuby, przytoczę
niektóre fakty i liczby.
kcję masowych wywózek Polaków z terenów zajętych przez ZSRR we wrześniu
1939 roku NKWD - na rozkaz osławionego
Ł. Berii - przeprowadziło w czterech etapach.
Pierwszy, właśnie 10 lutego 1940 roku, objął
ok. 250 tysięcy ludzi, głównie osadników wojskowych, kolonistów i bogatszych chłopów.
Drugi, dnia 13 kwietnia 1940 roku, dotknął
ponad 300 tysięcy, głównie inteligencji, urzędników państwowych i rodzin wcześniej represjonowanych.
Trzeci etap, nastąpił 30 czerwca 1940 roku,
kiedy to wywieziono około 250 tysięcy Polaków, ludzi różnych profesji, w tym kolejarzy,
leśników i znów chłopów.
I wreszcie czwarty, ostatni, tzw. ewakuacyjny etap wywózki, miał miejsce rok później,
bo w czerwcu 1941 roku, tuż przed wybuchem wojny radziecko-niemieckiej. Wywieziono wtedy jeszcze 300 tysięcy Polaków.
Ale to nie wszystko. Historycy badający tam-

A

parlamentarzyści i wiceminister z tej partii
projekt miasta dotyczący obwodnicy północnej odrzucili. Miasto z kolei nie może tego
zadania podjąć, bo jest to droga krajowa.
Jest to dosyć ciekawy przyczynek do rozważań o politycznej logice nie tylko w naszym
mieście. Ożywił znacznie dyskusję radny Jerzy Jęczmienionka, który kropnął wszystkim
rekolekcje na temat wyższości budownictwa
skośnego nad podłożem lessowym. Nie wiecie o co chodzi? Nie martwcie się. Na sesji też
nikt nie wiedział. W każdym razie próbował
on jak umiał reanimować ideę budowy mostu skośnego na Wisłoku
Dalej odbywało się zwyczajowe młócenie słomy aż do części artystycznej. Wystąpił w niej
solo radny Ludwik Szyszka. Pomyliła mu
się Rada Miasta Rzeszowa z radą parafialną,
a poza tym wygłosił taki spicz o zabytkowych
walorach dworku w Słocinie, że aż zeźlił Marię Korczowską, która zaleciła mu w celach
edukacyjnych zaglądnięcie do tej ruiny, gdyż
ma ją o rzut beretem od domu. Może wówczas
przestanie pleść głupoty. Zgłaszane przez prawą stronę Rady coraz to nowe i bardziej nierealne wnioski do projektu budżetu spotkały
się z ostrą ripostą radnego Jerzego Maślanki.
Wytknął im, że nie raczyli się specjalnie zainteresować budżetem od listopada, chociażby

ten okres do powyższych liczb szacunkowo doliczają jeszcze: 250 tysięcy
indywidualnie aresztowanych i osądzonych,
230 tysięcy polskich jeńców z września
1939 roku i ponad 200 tysięcy mężczyzn,
Polaków przymusowo wcielonych do brygad
roboczych i Armii Czerwonej.
I to jeszcze nie wszystko. Bo gdzie jest kilkaset
tysięcy Polaków z okolic Żytomierza, których
jako obywateli radzieckich Stalin rozkazał
przesiedlić do Kazachstanu? A gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy Polaków, przeważnie żołnierzy AK, których wywieziono do Rosji tuż
po wojnie, w 1945 roku?
zy są to liczby sprawdzone i pełne?
Nie wiadomo. Nasi historycy i nie tylko nasi, po dziś dzień się spierają. Tak jak
do dziś dokładnie nie policzono, ilu Polaków
zesłańczej gehenny nie wytrzymało i zmarło tam zamęczonych. Chociaż tylko zbliżone, ale prawdopodobne szacunki mówią,
że na syberyjskim zesłaniu w latach 1940 1945 śmierć poniosło około 400 tysięcy naszych rodaków.
To strasznie dużo! O całe 400 tysięcy, o każdego z osobna Bogu ducha winnego Polaka
– za dużo. Pamiętajmy o Nich. I to nie tylko
przy takich rocznicowych okazjach. Q

C

w czasie licznych posiedzeń komisji budżetowej, tylko dopiero teraz w czasie sesji. Skoro
czynią to dopiero dzisiaj, to nie świadczy o trosce o sprawy miasta, tylko o niechęci uchwalenia budżetu. Jednak budżet po raz pierwszy
od pięciu lat został uchwalony w styczniu
i w dodatku nawet przed podwieczorkiem.
Prezydentowi wydłużono zatem czas na jego
realizację do 11 miesięcy.
Rada Miasta powiększyła się o Józefę Winiarską i Czesława Chlebka z rzeszowskiej
już części Przybyszówki. Z tego powodu
przemeblowano nieco salę posiedzeń. Po lewej stronie stworzył się wielki tłok, a po prawej zagęszczenie tworzą tylko dziennikarze
i urzędnicy. Nowych radnych wciśnięto
gdzieś między urzędników obsługi. Niezbyt
liczna grupka protestantów czekała pięć
godzin, aby rozwinąć swoje antyalkoholowe sztandary. Przemówił z miejskiej ambony w ich imieniu wódz Waldemar Sikora,
który ciągle, nie wiadomo dlaczego, wierzy
w skuteczność zwalczania nałogu administracyjnymi ograniczeniami. Nie pomogło.
Rada jednomyślnie podjęła również uchwałę
w sprawie budowy parku papieskiego w otoczeniu katedry.
QRoman MAŁEK

Luty 2007

Towaroznawstwo jako nauka o towarach,
zarządzaniu jakością, kształtowaniu, ochronie jakości oraz wdrażaniu jej priorytetów
w działalności gospodarczej, stanowi łącznik
między procesami produkcji a ekonomią,
jako głównymi elementami funkcjonowania
przedsiębiorstwa. W dynamicznie zachodzących procesach globalizacji, informatyzacji,
wdrażania systemów zarządzania i kontroli
jakości, każde przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe i usługowe nie może sprawnie
funkcjonować bez specjalistów i menedżerów
jakości, którymi są towaroznawcy.
Studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo
trwają 3,5 roku. Absolwenci uzyskują tytuł
zawodowy inżynier. Studia na tym kierunku,
pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie towaroznawstwa surowców i produktów żywnościowych, towaroznawstwa artykułów prze-

polityki żywnościowej i żywienia człowieka,
wdrażania nowoczesnych rozwiązań
w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów,
R
doradztwa z zakresu obrotu towarami
z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji,
R
wykonywania ekspertyz towaroznawczych.
Absolwenci towaroznawstwa będą mogli podjąć zatrudnienie w działach kontroli jakości,
marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań
i rozwoju produktów w przedsiębiorstwach dowolnej branży. Zdobyte wykształcenie pozwoli
również na podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z certyfikacją, standaryzacją
i wprowadzaniem systemów zapewnienia jakości, menadżerów i ekspertów w laboratoriach
analitycznych, firmach produkcyjnych, handlowych, konsultingowych i doradczych, urzędach
celnych i administracji, jednostkach kontroli,
inspekcji sanitarnej i handlowej. Ukończenie
studiów przygotowuje także do podjęcia własnej działalności gospodarczej i samodzielnego
zarządzaniem firmą. Q
R
R
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POMNIK LOTNIKÓW

OPINIE

Poświęcony przez biskupa polowego

TRZY ZA JEDNĄ
Prawie 300 zł dla każdego

P

ismo
Samorządu
Terytorialnego
„Wspólnota” opublikowało ranking
„Wykorzystanie Środków Zagranicznych”.
Wśród miast wojewódzkich w kategorii „Wykorzystanie środków zagranicznych ogółem
na 1 mieszkańca” Rzeszów zajął wysoką,
czwartą pozycję. Na każdego mieszkańca

Fot. Józef Gajda

O

W

kompleksie obiektów starego portu
lotniczego w Jasionce znajduje się
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, który jest samodzielną
pozawydziałową jednostką organizacyjną
uczelni. Tam odbywa się lotnicze szkolenie
studentów na kierunku pilotażu.
Ośrodek prowadzi również inne szkolenia
lotnicze i usługi lotnicze. Studenci tam
mieszkają, tamże jest również ogólnie
dostępny, znakomicie wyposażony nowy lokal
pod nazwą TERMINAL, który prowadzi firma
Gastro-res II znanego przedsiębiorcy Romana
Kipisza. Restauracja otwarta została 19
stycznia w nowym wystroju, zaprojektowanym
w pracowni projektowo-plastycznej Bogumiła
Kołcza.
Tę inaugurację poprzedziła ważna uroczystość
poświęcenia pomnika Pamięci Lotników Ziemi Rzeszowskiej, usytuowanego w centralnym
punkcie obecnego dziedzińca OKL. Święcił
sam biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz
Płoski i dziękował przy okazji „synom tej ziemi, którzy służą w żołnierskich misjach pokojowych i stabilizacyjnych w różnych miejscach

LUDZIE

Nowy kierunek
na Politechnice Rzeszowskiej

mysłowych, materiałoznawstwa, opakowalnictwa, przechowalnictwa, funkcjonowania
współczesnej gospodarki i przedsiębiorstwa,
kształtowania i ochrony jakości wyrobów oraz
usług, zdolności posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami informatycznymi wspierającymi procesy kształtowania
i sterowania jakością produktów oraz odpowiedzialności społecznej, etycznej i prawnej
wynikającej z wykonywanej pracy.
W trakcie procesu kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu:
R
technologii produkcji oraz projektowania, zarządzania i oceny jakości surowców
i produktów żywnościowych,
R
projektowania, zarządzania i oceny jakości artykułów przemysłowych,
R
prowadzenia badań towarów na zgodność
z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,
R
wdrażania międzynarodowych systemów
zarządzania serii ISO,
R
wdrażania systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności HACCP,

Bp polowy WP gen. dyw. T. Płoski, R. Kipisz i ppłk Z. Skałecki złożyli
wieñce pod pomnikiem.

na świecie”. Hołd pamięci lotników złożyły
delegacje z wieńcami, z udziałem komendanta
Garnizonu Rzeszów ppłk. Zbigniewa Skałeckiego, dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich mjr. Jarosława Wróbla, wicemarszałka podkarpackiego Kazimierza Ziobry,
uczestniczył również w tym uroczystym akcie
Jerzy Maślanka prezes stowarzyszenia Nasz
Dom-Rzeszów. Byli też gospodarze ośrodka

z rektorem PR prof. dr. hab. inż. Andrzejem
Sobkowiakiem i prorektorem prof. dr. hab.
inż. Tadeuszem Markowskim, a wśród gości
m.in. proboszcz kościoła garnizonowego płk
ks. Tomasz Anusiewicz, proboszcz z Boguchwały ks. kanonik Stanisław Rydzik, prezes
Aeroklubu Rzeszowskiego Tadeusz Milanowski i gospodarz gminy Trzebownisko wójt Józef Fedan. Q

przypadło dokładnie 278,91 zł. Zwyciężyły
Katowice, a za stolicą Podkarpacia znalazły
się tak duże ośrodki, jak chociażby Kraków,
Wrocław czy Warszawa. Również przeliczając
wydatki majątkowe ze środków zagranicznych
Rzeszów zajął bardzo dobrą, siódmą pozycję,
wyprzedzając m.in. Łódź, Kraków, Warszawę.
Nowe drogi, bezpłatny Internet, poprawa jakości
wody - te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby
nie pozyskiwanie pieniędzy z UE. - W ostatnich
latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji właś-

nie z pieniędzy zewnętrznych, nie obciążając
kieszeni rzeszowskich podatników. Jesteśmy
w bardzo dobrej sytuacji, gdyż budżet miasta
nie jest nadmiernie zadłużony i możemy zapewnić tzw. wkład własny niezbędny przy dofinansowaniu z pieniędzy unijnych. Mówiąc
obrazowo za jedną wydaną złotówkę otrzymujemy trzy złotówki z UE. Wysoka pozycja
w Rankingu „Wspólnoty” bardzo cieszy, ale też
dopinguje do jeszcze bardziej wytężonej pracy mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. Q
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STAROMIEŚCIE OGRODY
Największa skomasowana inwestycja w mieście

Edward Słupek
Budowa osiedla Staromieście Ogrody została rozpoczęta w dzień lubianego przez wszystkich św. Mikołaja. Warto zapamiętać datę wbicia
pierwszej łopaty w tym miejscu: 6 grudnia 2006 roku. Wystartowała
wtedy bowiem największa obecnie skomasowana inwestycja Rzeszowa. Powstają już pierwsze dwa budynki na ponad 100 mieszkań. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane Hart-b.ex., a projektantem
tych obiektów i następnych jest mgr inż. arch. Mieczysław Gała.
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O

INWESTYCJE

G

eneza tej budowy ma powiązanie z administracyjnym powiększeniem Rzeszowa
przed trzydziestoma laty o wieś Staromieście.
Dziś warto się zastanowić, jaki efekt gospodarczy osiągnięto poprzez przyłączenie wtedy Staromieścia. Otóż wydaje mi się, że przyłączenie
do Rzeszowa zurbanizowanej miejscowości,
z jej kilkusetletnią tradycją i typowo wiejskim
układem urbanizacyjnym, nie zaowocowało
wielkimi zmianami. Uważam po prostu, że przyłączanie zurbanizowanych, zorganizowanych
miejscowości nie jest czynnikiem miastotwórczym. Ciężko bowiem wpłynąć na zastane więzi i układ urbanistyczny. Autochtoni na pewno
nie pozwolą bezkrytycznie zmieniać charakteru przyłączanych miejscowości na miejski.
Jest to bardzo długotrwały proces.
Sądzę, że budowa osiedla Staromieście Ogrody jest poważną zmianą inwestycyjną w tym
rejonie Rzeszowa. Budujemy w miejscu, gdzie
znajdowały się wiejskie pola uprawne, czyli na całkowicie pustym terenie i w oddali
od istniejących domów. Należy też podkreślić, że rozwój miasta, a konkretnie zabudowa
mieszkalna nie była dotąd realizowana w kierunku na Lublin. W tym kontekście przypominają mi się spostrzeżenia i pytania, które często słyszę: do jakich miejsc jest nam najbliżej
w mieście? Odpowiadam wtedy, że zapewne
każdemu do miejsc z tego kierunku, z którego
przybył do Rzeszowa. I niekiedy ów kierunek
wydaje się nam bliższy także dlatego, że przez
lata dojeżdżaliśmy tamtędy z rodzinnej miejscowości do szkoły i pracy.

Zaletą osiedla Staromieście Ogrody w Rzeszowie jest kierunek na lotnisko. To przecież
nasza nadzieja, bo lotnisko w Jasionce stwarza
szansę na nowoczesny i szybki kontakt z całym światem. Kierunek na lotnisko, co jest naturalne, zaowocuje na pewno wieloma atrakcyjnymi inwestycjami przemysłowymi, które
przysporzą wiele miejsc pracy. Ważna jest też
odległość od ścisłego centrum Rzeszowa oraz
dobre skomunikowanie drogą dwupasmową.
Nasze osiedle jest zaprojektowane nowocześnie, z całą niezbędna infrastrukturą, bogatymi
terenami zielonymi, niezbędnymi parkingami, także w wielu miejscach podziemnymi.
Przewidziana jest szkoła, przedszkole, w centralnym punkcie zaplanowano kościół i wiele
innych obiektów, niezbędnych do wygodnego
zamieszkiwania. Teraz tylko chodzi o odpowiednio szybkie rozpoczęcie budowy tych
obiektów, bo pierwsi lokatorzy zamieszkają
na tym osiedlu już pod koniec 2008 roku.
Mamy w planach pewne nowatorskie rozwiązanie, ale nie chcemy ujawniać, żeby nie zapeszyć. Sądzimy, że jak każde nowe osiedle,
nasze będzie emanować młodością, gwarem dzieci i młodych szczęśliwych ludzi. Jak
to bywa w procesie inwestycyjnym, pojawił
się problem natury urbanistyczno-decyzyjnej. Zachodni inwestor, który nabył teren pod
budowę małej enklawy na terenie objętym
planem zagospodarowania przestrzennego
- wystąpił o zmianę jego zapisów. Chcąc uzyskać z terenu jak najwyższy efekt gospodarczy, zaproponował podwyższenie zabudowy

NA PÓŁ WIEKU W PRZÓD
Zbudować prawdziwy dworzec PKS
Trzeba się spieszyć. Za osiem lat dworzec główny PKS w Rzeszowie stanie się zabytkiem i jako
budowla z półwieczną metryką zostanie wpisany do rejestru dziedzictwa. Będzie go wówczas
można zmieniać tylko za zezwoleniem konserwatora. Trzeba się spieszyć, zwłaszcza że przygotowania i zabiegi PKS do zmiany wizerunku miasta w tym niezwykle ważnym obszarze
trwają od wielu lat. I są gotowe projekty rozbudowy i przebudowy dworca.

P

rezes zarządu Przedsiębiorstwa PKS w Rzeszowie dr Czesław Piela zarządza firmą
nowocześnie, choć akurat w obszarze dworca
głównego ograniczają go realia terenu. Takim
przykładem nowatorskiego myślenia może być
opracowanie przez pracowników i wdrażanie
wespół z partnerami z Leżajska i Łańcuta elek-
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tronicznych biletów, tzw. EM-karty, co ułatwia
życie podróżnym, korzystającym z biletów
miesięcznych i okresowych. Już około 35 tys.
osób korzysta z tych biletów elektronicznych.
Można by ich funkcję poszerzyć o podróżowanie miejskimi autobusami także, bo żadna
to przeszkoda w rozliczeniach między przed-

Fragment makiety powstającego osiedla

o kilka pięter. Dyskusyjna propozycja! Sądzę,
że zburzy to zakładany układ przytulności.
Decyzja zapadnie niebawem i będzie owocem
przemyśleń fachowców oraz radnych miasta,
którzy odniosą się do wniosku prezydenta
w tej sprawie.
Warto przypomnieć, że dotychczasowe dokonania projektowe architekta Mieczysława Gały
(osiedle Pobitno Południe oraz osiedle Profesorskie na Zalesiu) rokują powodzenie i atrakcyjność obecnego przedsięwzięcia Staromieście
Ogrody. Inwestorem odpowiedzialnym za budowę jest nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Rzeszowie.
W tym miejscu powinienem wymienić wiele
osób, które przyczyniły się do przygotowania
tej ogromnej budowy. Stanowimy organizację gospodarczą, a w niej, jak w sportowej
drużynie, gdyby choć jeden element zawiódł,
nie ma szans na powodzenie projektu. Dlatego
wyrażam podziękowanie wszystkim, którzy
mają udział w przygotowaniu budowy tego
osiedla. Zamierzenie jest ogromne, bo powstanie 1500 do 2000 mieszkań - w zależności
od intensywności zabudowy. Gdyby do tego
dodać infrastrukturę, to w przybliżeniu oceniam, że według cen obecnych na kwadrat
o powierzchni około 49 ha trzeba wydać pół
miliarda złotych. Dużo, bo jest to obecnie największa skomasowana inwestycja Rzeszowa.
QEdward SŁUPEK
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie

siębiorstwami komunikacyjnymi. Wystarczy
w tym względzie trochę dobrej woli. Wrocław,
Bydgoszcz i inne miasta polskie już się tym
rzeszowskim biletem zainteresowały. – Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym przewoźnikiem – zapewnia prezes Piela. Biletów
elektronicznych używa się jak kart kredytowych, bo i w wyglądzie je przypominają. Podróżny podczas przesiadek nie kłopocze się
o nowy bilet, tylko jedną kartą wszystko reguluje przy czytniku w autobusie. Mógłby też
jadąc np. z Tyczyna do Kolbuszowej, podczas
przesiadek w Rzeszowie także w autobusach
MPK zapłacić za przejazd takim biletem elektronicznym.
Prezes Czesław Piela podkreśla na każdym
kroku, że jego firmie bardzo zależy na poprawieniu podróżnym warunków przebywania

Fot. Ryszard Zatorski

ma tu pierwszorzędną funkcję do spełnienia
(stąd w tej firmie czynione są od lat zabiegi
w tej kwestii), bo przez ten dworzec pasażerski główny i podmiejski przy Towarnickiego
przewija się codziennie około 70 tys. osób.
W przedsiębiorstwie PKS akcentują na każdym kroku, że dobro miasta, wizerunek miasta, mają przede wszystkim na uwadze. Z tej
firmy w formie różnorakich podatków kasa
miejska zyskuje rocznie około 1 mln złotych.
A zatrudnienie znajduje w Przedsiębiorstwie
PKS w Rzeszowie ponad 500 osób.
Obecnie wstyd jest wręcz przyprowadzić
tu przyjezdnych przyjaciół, bo na pierwszym
planie rząd bud jarmarcznych ugruntowuje
jedynie wrażenie prowincjonalnego zaścianka, a toalety podziemne mogą być pokazywane jako zabytek zgrzebnej epoki. Zresztą
co tu pokazywać, jak nie można zeń skorzystać
nie taką znowu nocną porą, bo np. po dwudziestej drugiej. A przecież pierwszy autobus
wyjeżdża z Rzeszowa już o pierwszej trzydzieści, a przyjeżdża z Warszawy na ten dworzec
o pierwszej w nocy. Za tzw. potrzebą trzeba
się o tej porze pofatygować na sąsiadujący
dworzec PKP, gdzie przy pierwszym peronie
są podobne luksusy, ale czynne. Wieczorem
oprócz tych specjałów kurzęcych przy dworcu
PKS i piwa, nawet kanapek najprymitywniejszych podróżny nie kupi także obok w obrębie dworca za przeproszeniem głównego PKP. »

O

obsługi i stoiska handlowe komplementarne
dla funkcji dworca. Przewidziano salę recepcyjną, aby po europejsku można było przyjąć gości odwiedzających nas prywatnie albo
z okazji jakiejś np. międzynarodowej konferencji. Mogłoby tu być biuro uproszczonych
usług notarialnych, punkty bankowe, kafejka
internetowa i wiele innych stoisk, które w takim miejscu są potrzebne podróżnym. Bo to,
jak podkreśla prezes Piela, byłaby inwestycja
na co najmniej kolejne pół wieku, dlatego
trzeba projektować z szerszą perspektywą.
Ten projekt inwestycyjny należałoby poszerzyć jeszcze o zadaszenie całego placu manewrowego, aby urządzić nad nim parking
dla 300 samochodów osobowych oraz handlowe pasaże. A może należałoby poszerzyć
nawet cały projekt o wspomniany już przyległy teren PSK (dziś zagracony m.in. węglem
i urągający estetyce w centrum miasta). Razem byłby to prawie półtorahektarowy obszar.
Wymagana byłaby jednak życzliwość ze strony
władz miasta i wręcz wspólne zgodne działanie z przedsiębiorstwem PKS, aby to miejsce
ciekawie i funkcjonalnie zagospodarować.
Tutaj nawet należałoby zgodnie dochodzić
do celu w szerszym zespole: miasto, PKS, PKP,
PSK. Bo czas najwyższy rozwiązać ten węzeł
paskudzący wizerunek wojewódzkiego centrum. A jest to nierozłączne z poprawianiem
warunków podróżowania pasażerów. PKS
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na dworcach w Rzeszowie, ale w równym
stopniu na zmianie wyglądu architektonicznego miasta w tym miejscu. Wizualizacja tej
przestrzeni wedle projektu sprzed siedmiu
laty jest jedną z propozycji. Tak mógłby wyglądać budynek dworca głównego PKS w Rzeszowie i otoczenie przed nim, gdzie teraz stoją koszmarne budki bazarowe i ów wigwam
piwiarni polowej wciśnięty pomiędzy szalety
miejskie a budynek dworca. Szydzi ta długotrwała tymczasówka z dobrego smaku w każdym znaczeniu tego określenia. Budy oraz
obskurne, prymitywne szalety i owa piwiarnia
szpecą bowiem to miejsce od dawna. Taką
za przeproszeniem gastronomię, to stawia
się na kilka godzin, albo dwa, trzy dni najwyżej, podczas jakichś zimowych zawodów
albo innych harców wśród pól albo lasów,
ale nie w XXI wieku w centrum wojewódzkiego miasta, gdzie codziennie przewija się blisko
60 tys. podróżnych, bo taki jest przepływ ludzi
na głównym PKS w Rzeszowie. Kilkakroć więcej niż na kolejowym po sąsiedzku. W prezentowanym projekcie w tej wersji przewidziano
akurat mini parking dla samochodów osobowych od strony ulicy przed wejściem głównym, aby ktoś, odwożąc bliską osobę mógł się
tutaj na chwilę zatrzymać. Teraz non stop te
miejsca są blokowane przez właścicieli bud
handlowych. W innej wersji projektu tamże
mogłaby być wiata ze stanowiskiem dla przelotowych autobusów międzynarodowych
i krajowych, które nie musiałyby wjeżdżać
na zatłoczony dworzec. Ta wiata połączona
dachem z dworcem ułatwiałaby pasażerom
bezpiecznie i wygodnie przemieszczanie
do budynku.
Wedle tych architektonicznych projektów,
budynek dworca mógłby się powiększyć
z 400 mkw. obecnie do 1200 i z trzema
kondygnacjami zostałby wpasowany nowoczesnym wyglądem architektonicznym
w otoczenie poczty i hotelu Polonia. Przewidziano w nim nie tylko przestronne
poczekalnie dla podróżnych, w tym wyodrębnione dla matek z dziećmi oraz osób
niepełnosprawnych, ale także bar szybkiej
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Dworzec główny PKS - wizualizacja
i wygląd obecny
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» Co najwyżej tabletkę, jeśli rozboli go głowa,
bo apteka w tymże budynku, a wręcz nawet
miejscu, gdzie niegdyś był bufet, funkcjonuje
całodobowo. Po przestronnej restauracji anegdoty i legendy tylko pozostały, bo zamknięta
od dawna na cztery spusty. Poczekalnia dla
podróżnych na głównym kolejowym przypomina zaś bardziej melinę niż miejsce, gdzie
podróżny może odpocząć czekając na pociąg.
Odór, jaki stamtąd wyziera, wyrzuca wręcz
człowieka o normalnym powonieniu. Zatem podróżni wolą poczekać raczej w holu
dworcowym, przewiewniejszym i bardziej
schludnym. A nawet zdrzemnąć się na parapecie okna rozłożystym niczym tapczan. Brak
jest parkingu przy dworcu PKS, płatny przy
PKP i zapchane samochodami chodniki oraz
wszystkie możliwe szpary w promieniu pół
kilometra od tych miejsc, gdzie przyjeżdża
się albo odjeżdża z wojewódzkiego miasta.

SPOSÓB NA ŻYCIE
Zodiakalna rodzina seniorów

Maria Kalita
„Źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio
zmarnować starość.”
Piotr Kuncewicz
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abezpieczenie materialne dla zwiększających się z roku na rok
zastępów ludzi w starszym wieku już nie wystarcza. Otoczenie ich należytą opieką, serdecznością i szczerym zainteresowaniem
oraz stały kontakt z drugim człowiekiem,
tak z rówieśnikami, jak i z ludźmi młodymi,
na pewno zmniejsza problemy adaptacyjne
tego umownego „progu starości”, pozwala im
wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności dla dobra innych ludzi.
Niedawno, bo 22 listopada, świętowaliśmy
jubileusz 30-lecia Klubu Seniora Zodiak
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie. Moje przekonanie,

Prezes SMLW E. Słupek składa gratulacje przew. koła
seniorów pani Władysławie Owczarskiej w czasie
imprezy jubileuszowej 22 listopada 2006 r.
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Kilometrami trzeba jechać taksówką na drugą stronę torów, na osiedle Tysiąclecia, choć
wystarczyłoby przedłużyć obecny tunel poza
trzeci peron i przynajmniej pieszym ułatwić
wygodniejsze przemieszczanie się oraz bezpieczniejsze od powietrznej drogi po zabytkowej kładce nad torami.
Porównywać rzeszowskie dworce do miejsc
o takich samych nazwach w innych miastach,
choćby np. sąsiedzkich wojewódzkich Kielcach, nie ma żadnego sensu. Tam na dworcu
PKS jest po europejsku na ziemi i piętro niżej,
u nas zaś tylko reklamy na budyneczku dworca
głównego wskazują, że stąd się jeździ do kilku
ważnych stolic i metropolii europejskich. Natomiast kto tu pierwszy raz wysiądzie, czuje
się jakby wylądował w terminalu za stodołą,
w którym przypadkowo stłoczyło się tyle autobusów, że prawie zawadzają o siebie zderzakami. A ludzie stoją jak pod wiatą w polu. Jeśli

pada równo z góry, to przynajmniej za kołnierz
nie leje się, gorzej gdy wiatry są boczne i porywiste. Wspomniałem Kielce, ale przecież wiele powiatowych miast w naszym regionie ma
przyzwoitsze dworce, by wskazać choćby Jarosław, gdzie podróżni pod jednym dachem mają
pomieszczenia PKP i PKS. W Rzeszowie taką
ideę można bez trudu urzeczywistnić, bo miejsca jest w bród po obydwu stronach torów. Wystarczy co nieco rozwalić bez żalu i zbudować
to, co należy. I czas najwyższy, by rzeszowianie
nie świecili oczami za tych, którzy powinni
przybliżyć wojewódzkie miasto do standardów
europejskich w obrębie dworców właśnie. Tam
się wsiada i wysiada. Często obraz miasta zapamiętuje się tylko z tego miejsca. To się należy
tym dziesiątkom tysięcy podróżnych, którzy
tam przemieszczają się każdego dnia.

że starość to niekoniecznie czas rozżalenia,
samotności i goryczy, znajduje potwierdzenie
w codziennej pracy. Gdy obejmowałam przed
25 laty kierownictwo klubu Zodiak, zastałam
wtedy koło seniorów w postaci szczątkowej
– liczyło około 10 osób. Muszę zaznaczyć,
że byli to ludzie bardzo życzliwi, którzy pomogli mi się znaleźć w tym obcym wszak wówczas dla mnie środowisku.
Wielu z nich już dziś nie żyje, ale pozostaną
zawsze w naszej życzliwej pamięci. Pierwszą
przewodniczącą koła seniorów była pani Janina Wrzos, potem pani Maria Długokęcka
(już nieżyjąca), a od dwudziestu lat przewodzi
społecznie klubowi pani Władysława
Owczarska. Uroczystość jubileuszowa była już 297. naszym spotkaniem.
Dokładnie obliczyliśmy. Szmat czasu,
przeżyć, doświadczeń, przyjaźni nawiązywanych i pielęgnowanych.
Koło seniorów jest tylko jedną z form
pracy klubu Zodiak na osiedlu Mieszka I, ale od początku wiedziałam,
że poza tańcem i pracą z dziećmi będzie to wiodąca forma działalności
mojej placówki. I tak się stało. W okresie największego rozkwitu koło seniorów liczyło prawie 70 osób, dziś skupia
około 50, ale mamy nadzieję, że po ukończeniu
remontu Zodiaka będzie nas więcej. Obecnie
spotykamy się w sali parafialnej dzięki życzliwości ks. Stanisława Potery, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie, który
od początku wspiera duchowo naszą działalność i uczestniczy w niektórych naszych spotkaniach, jak opłatek, wieczory kolęd czy rozmowy wielkanocne.
Klub Zodiak jest placówką spółdzielczą,
ale członkowie koła seniorów to mieszkańcy
całego miasta, a nawet najbliższych okolic.
I cieszymy się bardzo, że chcą z nami być i czują się tu dobrze. Bo nasze hasło przewodnie
brzmi: „Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi”. Każdy jest tu więc mile
widziany. Zadanie priorytetowe na najbliższą przyszłość to uaktywnienie seniorówspółdzielców. Im niejednokrotnie trudniej

jest wyrwać się ze swoich blokowisk, tam czują się najlepiej wśród najbliższych sąsiadów
i osób, które znają. Myślę, że ciekawa oferta
programowa z naszej strony będzie dla nich
najbardziej skutecznym zaproszeniem. Nasze
najciekawsze wspólne imprezy to: Opłatek,
Spotkanie Wielkanocne, Andrzejki, Śledzik.
Obchodzimy ponadto: Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Kobiet, Dzień Matki, Mikołajki, Dzień
Seniora, rocznice ślubów oraz imieniny i jubileusze wszystkich członków klubu. Bo wielu z nich właśnie tutaj się poznało. Mieliśmy
wesela i śluby. A ci, którzy odeszli na zawsze,
pozostają w naszej pamięci i modlitwie.

QRyszard ZATORSKI

Ognisko podczas wycieczki do Majdanu w 2001 r.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form pracy
klubu seniora są wycieczki. Kto raz wybrał
się na naszą wycieczkę, nigdy więcej nie odmówił sobie takiej przyjemności. Były trasy
dalsze, jak Wrocław, Bieszczady, Pieskowa Skała, Blizne czy Tarnów, ale i bliższe, jak Głogów
czy Przylasek. Było tych eskapad dotychczas 47.
Przed nami kolejne. A repertuar podobny: najpierw część poważna – zwiedzanie, wędrówki,
spotkania, a potem harce przy ognisku, tańce
na trawie, no i ta zupa, słynna zupa, po którą
„w kolejce stawała grupa”, jak utrwalone zostało w naszej podróżniczej piosence.
Trudno nie wspomnieć o naszej grupie teatralnej, która swoim repertuarem uświetniała większość naszych uroczystości. Głównym reżyserem tych wszystkich występów
była pani Władysława Owczarska. W tym
roku przygotowaliśmy 20. „Misterium jaseł-

O

człowiek, któremu czasem trzeba było pomóc,
a czasem po prostu z nim być. Taki jest nasz
Klub Seniora Zodiak, grono ludzi sobie bliskich, którzy nie muszą, ale chcą z sobą być.
Razem cieszymy się, gdy jest dobrze, razem
smucimy się, gdy ktoś choruje, razem płaczemy i żegnamy tych, którzy odchodzą na zawsze.

W naszych domach spółdzielczych mieszka
bardzo dużo ludzi już samotnych, których doświadczenie i pomysły na życie będą dla nas
bardzo cenne. Czekamy na wszystkich, którzy
zechcą do nas dołączyć i zapraszamy.

OSIEDLA

kowe” – żadne dotychczas się nie powtórzyło,
a repertuar jest ciągle odnawiany. Były jasełka
w lesie, we dworze, w dawnej wiejskiej chałupie, jasełka współczesne oparte na problemach
współczesnego starego człowieka. Nie zapominamy również o tych członkach naszej
społeczności, którzy pozostają w domach.
Do nich także docierają paczki mikołajkowe
czy opłatki świąteczne. Pomaga nam w tym
młodzież gimnazjalna, dla której są to także
wzruszające przeżycia.
Tak było. Przed nami jednak nowe cele i nowe
wyzwania. Patrząc dziś z perspektywy 25-letniej pracy w klubie Zodiak myślę, że mój sposób na życie, w centrum którego był zawsze
drugi człowiek, sprawdził się. Mijały systemy
i mody, były różne zawirowania polityczne,
ale zawsze gdzieś tam w centrum pozostawał
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Maria KALITA
kierowniczka klubu Zodiak

WRACAJĄ NICZYM BUMERANG
Ważne problemy oświatowe

Mgr inż. Barbara GAJEWSKA
QDr Wacław SOBOL
9

WYCHOWANIE

w zakładzie pracy. Po zakończonej prelekcji
jeden z rzeszowskich dyrektorów powiedział :
„posłuchałem o tym, co w swojej szkole robiłem
całe lata wspólnie z WSK”. Istotnie! Do polskiego systemu kształcenia zawodowego Niemcy
dodali trochę pieniędzy na dobre wypłaty dla
uczniów, zmienili system rekrutacji i opatrzyli go ładną nazwą. A my zrezygnowaliśmy z takiej edukacji zawodowej ze względu
na brak zainteresowania ze strony zakładu
pracy. A może to był błąd, z którego jak najszybciej trzeba się wycofać?
W połowie października ub. roku przebywała w Rzeszowie grupa hiszpańskich uczniów,
którzy uczestniczyli wraz z rówieśnikami z rzeszowskiej ZST w projekcie MŁODZIEŻ (patrz:
„Nasz Dom – Rzeszów”, listopad 2006). Pierwszy wspólny dzień, pierwszy obiad, pierwsze
zaskoczenie - wychodzimy ze stołówki, widzimy, jak Hiszpanie wyciągają papierosy i zapalają. Konsternacja! Opiekunki hiszpańskiej
grupy, widząc nasze miny tłumaczą nam: „My
ich uczymy o szkodliwości palenia papierosów,
ale jak uczeń osiągnął dojrzałość, może decydować sam o sobie”. Sprawa postawiona jasno,
bez niedomówień. Myśmy to też przerabiali.
Ale odpowiednich decyzji brakło.
Przedstawione tu problemy oświaty i wychowania nie są nowe, wracają niczym przysłowiowy bumerang. I sytuacja taka będzie trwała nadal. Rozwiązywanie problemów młodego
pokolenia jest przecież dla szkoły zadaniem
ciągłym, bez końca. Ale w tym procesie warto
chyba przypomnieć sobie to, co było już w przeszłości i wyciągnąć wnioski do aktualnego działania. Jeśli trafne rozwiązania przyjdą szybciej,
będzie taniej i na pewno lepiej.

O

wielostronne korzyści z płynące z takich wyjazdów, zechce znaleźć fundusze i dofinansować starania szkół?
Vorarlberg jest Krainą Związkową Austrii,
leżącą w Alpach. Wciśnięta między Szwajcarię, Liechtenstein i Niemcy zdaje się być austriackim końcem świata. Malutkie wioski
składające się z kilku, czasem kilkunastu domów, szkoły z niewielką liczbą uczniów, klas
i nauczycieli. Kształcenie w nich musi byś
prowadzone w blokach przedmiotowych (bez
nauczycieli fachowców zatrudnionych do każdego przedmiotu), uzależnione od możliwości dotarcia do szkoły wszystkich uczestników
procesu dydaktycznego, co - zwłaszcza zimą
- nie jest proste. Ale mieszkańcy Vorarlbergu,
mając na uwadze ważność edukacji i chcąc dla
swych dzieci jak najlepszego wykształcenia,
znaleźli sposób rozwiązania problemu. Wynajęli mianowicie kamienicę na peryferiach
Wiednia, urządzili w niej internat i kształcą swoje dzieci w najlepszych wiedeńskich
szkołach. Ale u nas też to było! Niedaleko
od Rzeszowa, w Jaśle, zorganizowano w latach siedemdziesiątych tzw. internat leśników. Mieszkały w nim dzieci pracowników
służb leśnych z Bieszczadów. Doceniając znaczenie wykształcenia zorganizowali swym pociechom internat, aby w jasielskich szkołach,
w warunkach zdecydowanie lepszych niż
bieszczadzkie, mogły się kształcić i zdobywać
zawód. Czy nie należy wrócić do tamtych metod, które pozytywnie przeszły próbę czasu?
Niemiecki zakład pracy we Frankfurcie nad
Odrą, połowa lat dziewięćdziesiątych. Rzeszowscy oświatowcy, beneficjenci programu Leonardo da Vinci słuchają wykładu na temat korzyści
wynikających z kształcenia zawodowego, zwanego dualnym, a polegającego na przemiennym nauczaniu teorii w szkole i praktykach

SZKOŁY

ktualnie obowiązujący system edukacji
jest wprowadzany od początku lat dziewięćdziesiątych. Rewolucyjne wręcz zmiany zainicjowała sejmowa ustawa o systemie
oświaty z 1991 roku – usankcjonowała szkolnictwo prywatne, zdecentralizowała zarządzanie edukacją, zwiększyła autonomię szkoły.
Edukacja stała się zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Rozpoczęła się wtedy
kompleksowa reforma szkolnictwa: strukturalna i programowa. I trwa nadal.
Reforma edukacji nie jest bowiem aktem
jednorazowym. Polega przecież na przybliżaniu szkoły do zmieniającej się rzeczywistości. Istnieje zatem konieczność jej monitorowania i dostosowywania do potrzeb, jakie
niesie dzień dzisiejszy. Czasami odnosimy
jednak wrażenie, że w tej działalności „wyważamy otwarte drzwi”. Bo nierzadko istniejący
problem był już przecież w przeszłości rozwiązywany. Można by zatem tylko wrócić do dawniejszych rozwiązań, może tylko dostosowując je do obowiązujących dziś zasad i metod
postępowania. Zbadać, czy aby nie sprawdzą
się w dzisiejszej rzeczywistości. Kiedyś, przed
laty, dzień pracy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie rozpoczął
się nietypowo - ranną zbiórką na dworcu
PKP. Potem wszyscy wsiedli do specjalnego
pociągu i pojechali do Krakowa. W planie był
spektakl opery w Teatrze Juliusza Słowackiego oraz zwiedzanie miasta. Żywa lekcja patriotyzmu połączona z lekcją wiedzy o sztuce.
Pamiętamy wiele szczegółów z tamtego dnia,
ale nie pamiętamy wielkości kosztów przedsięwzięcia, czy składki uczniowskiej związanej
z wyjazdem. Albo takiej składki nie było wcale,
albo była minimalna. Ktoś musiał sfinansować
to działanie. A może wrócić do tamtych metod? A może nowa Rada Miasta, doceniając
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Wacław
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EDUKACJA

Barbara
Gajewska

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego. Decyduje bowiem o pomyślności narodów. Nie dziwi zatem ustawiczna chęć i potrzeba rozwiązywania jej problemów, m.in. drogą
ciągłych innowacji o charakterze reform.

Nr 16 (Rok III, nr 2)

Na rzecz Euroregionu Karpackiego

Kazimierz Obodyński

Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, organizacja
typu non-profit, nosząca angielski skrót EACE (European Academy for
the Carpathian Euroregion) powstała w 1999 roku z inicjatywy osób,
które chciały zrobić coś więcej dla rozwoju intelektualnego Podkarpacia
w ramach powstałego wtedy Euroregionu Karpaty.

EUROREGION
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ie będę ukrywał, że zależało nam wtedy
najbardziej na pracy na rzecz urzeczywistnienia idei Uniwersytetu Rzeszowskiego
i wykorzystania funduszy przedakcesyjnych,
napływających do Polski z Unii Europejskiej.
Znaleźliśmy sojuszników zarówno pośród
ówczesnych parlamentarzystów i podkarpackich polityków, jak i przyjaciół naszej uczelni ze współpracujących z nami partnerskich
uczelni zagranicznych. Wśród członków-założycieli znaleźli się m.in.: Mieczysław Janowski, Marek Kuchciński, Stanisław Ożóg,
Bogdan Rzońca, Andrzej Szlachta oraz przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej w Bielefeld i ówczesny pracownik
tamtejszego uniwersytetu – dr Barbara Diehl,
która została pierwszym prezesem EACE,
a mnie powierzono funkcję zastępcy. Zgodnie
ze statutem, celem Akademii było i jest rozpoznawanie i dyskutowanie problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych Euroregionu Karpackiego, rozszerzanie
i umacnianie stosunków polsko-niemieckich
oraz wspieranie i rozwijanie idei europejskich. W celu realizowania swoich zamierzeń
Akademia stosuje różne działania takie, jak:
seminaria, wykłady, działania grup roboczych, warsztaty, wystawy, projekcje filmowe,
spotkania autorskie, działalność wydawnicza
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, organizowanie podróży studyjnych
wraz z seminariami, wspieranie spotkań obywateli krajów Europy, obywateli niemieckich
oraz mieszkańców Euroregionu, wspieranie
wymiany naukowej między Euroregionem
Karpackim a resztą Europy, szkolenia w celu
ograniczania bezrobocia i wykorzystania funduszy europejskich.
Akademia jest niezależna od partii politycznych, wspólnot religijnych, ugrupowań
gospodarczych i jednostkowych interesów,
nie nastawia się też na osiąganie zysków.
Odwołując się do naszej przeszłości, dziś w zupełnie nowych warunkach, w jakich przyszło
nam działać, po wejściu do Unii Europejskiej
wszystkich krajów należących do Euroregionu
(poza Ukrainą), chciałbym przejść do przedstawienia nowych celów i oczywiście nowych,
związanych z nimi form działania, jakie musimy podjąć w najbliższym czasie. 15 stycznia
w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego,
gdzie znajduje się siedziba EACE, odbyło się
walne zebranie członków Akademii, na któ10

rym zmodyfikowano statut i przeprowadzono
zmiany w zarządzie. Zgodnie ze zmienionym
statutem, prezesa i wiceprezesów zastąpił prezydent i wiceprezydenci. W celu sprawniejszego zarządzania Akademią, zebranie postanowiło wybrać na prezydenta osobę przebywającą na stałe w Rzeszowie. W wyborach
jednogłośnie powierzono mi funkcję prezydentem EACE, pani dr Barbara Diehl została
wiceprezydentem ds. niemieckich, a drugim
wiceprezydentem pani Maria Więcko, sekretarzem zaś pani Anna Nizioł.
Mamy przed sobą wiele palących zadań,
wśród których najważniejszym wydaje

Iwonicz Zdrój

mi się walka o uzyskanie statusu uzdrowiska
dla co najmniej jednej z dotychczasowych
miejscowości Podkarpacia. Według bowiem
nowych, wprowadzonych właśnie przepisów,
żadne z podkarpackich uzdrowisk nie znalazło się na liście finansowanych przez NFZ!
Będziemy robić w tej sprawie wszystko, aby
nie utracić Iwonicza i uzyskać status uzdrowiska dla nowych miejscowości naszego regionu. Mamy też pomysł na wspólne zabiegi lecznicze z uzdrowiskami na Słowacji, odległymi
od nas o niecałe 50 kilometrów, co mogłoby
wpłynąć na podniesienie atrakcyjności naszej oferty. To tylko jedno z zamierzeń, które
w najbliższym czasie chcemy forsować przy
pomocy naszych członków-założycieli i starań
zarządu.
Nowe strategiczne formy działania objąć mają
również: rozwój ochrony zdrowia i lecznictwa

Fot. Ryszard Świątoniowski

AKADEMIA EUROPEJSKA

(rekonstrukcja i rewitalizacja uzdrowisk, nowe
formy lecznictwa, działalność promocyjna)
wspólnie z państwami Euroregionu Karpackiego; rozbudowę bazy turystyki i rekreacji
na terenie Euroregionu w ścisłej współpracy
z sąsiednimi państwami (wspólne internacjonalne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe itp.); promocję spraw ekologii i ochrony
przyrody oraz rozwój ekoturystyki na terenie Euroregionu Karpackiego (Podkarpacie
jest najczystszym ekologicznie regionem Polski!); ochronę szeroko pojętej spuścizny historycznej regionu i pomoc w zagospodarowaniu
i odnowie zabytków (parki i zabytki, nekropolie, pomniki architektury, przyrody i wojskowości - np. forty przemyskie), jako atrakcji
turystycznych, zwiększających zainteresowanie turystów; promowanie regionalnych
specjalności w zakresie produktów żywności,
ochrona znaków towarowych i popularyzacja
twórców ludowych i artystów regionalnych;
kształcenie i podwyższanie kwalifikacji kadr,
związanych z ww. działalnością i konieczna
w związku z tym bliższa współpraca uniwersytetów i uczelni Euroregionu Karpackiego;
zwiększenie aktywności wydawniczej i informacyjnej w języku słowackim i ukraińskim dla
popularyzacji naszych działań programowych
(Koszyce, Preszow, Iwano-Frankowsk); two-

rzenie oddziałów (przedstawicielstw) w Euroregionie i w Niemczech (Bielefeld). Dlaczego
właśnie w Niemczech poszukujemy sojuszników? Bo mamy tam już wypróbowanych
przyjaciół i liczymy na ich wsparcie i kontakty
w instytucjach unijnych w celu popierania zabiegów o dofinansowanie naszej działalności
i kolejne wspólne działania na rzecz naszego
– mającego ogromne perspektywy we wspólnej Europie – regionu. Dla naszego wspólnego dobra i dumy z naszej tradycji będziemy
od dziś robić jeszcze więcej dla Podkarpacia
i naszego Euroregionu liczymy na to, że czytający te słowa wesprą nas w tych działaniach.
QProf. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
prezydent Akademii Europejskiej na rzecz Euroregionu
Karpackiego (EACE), dziekan Wydziału Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Czarno na białym
Luty 2007

Wspomnienie fotograficzne

Styczniowa wystawa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa przy ulicy
3 Maja zbiegła się z jubileuszem 15-lecia tej znaczącej placówki artystycznej, gdzie powstaje m.in. kolekcja zdjęć dotycząca historii naszego miasta. Odżyły wspomnienia przy oglądaniu fotogramów m.in.:
Jerzego Jawczaka, Jacka Fischera, Józefa Gajdy, Zdzisława Postępskiego, Jerzego Wygody, Jacka Stankiewicza, Janusza Witowicza.

T

ak niedawne wydawać by się mogło, ale już przyprószone patyną
czasu. Prawdziwie, bez retuszu dokumentujące obraz naszego miasta, ludzi i zdarzeń. Czarno na białym - niczym owe zdjęcia z tamtej epoki - które przypominają np. obiektywem J. Jawczaka, jak ponad trzydzieści lat temu tysiące ludzi pracowały w niedzielę na bulwarach w czynie
partyjnym. Tak powstawał nad Wisłokiem park kultury i wypoczynku,
z każdym rokiem bardziej zielony i lesisty. Tego czynu nie wymażą historycy polityczni. A podobnego współcześni też nie powtórzą. Upływający czas widać na obecnym pl. Ofiar Getta (d. Zwycięstwa), gdzie

Fot. Jerzy Jawczak

Fot. Józef Gajda

Fot. Autor nieznany
Fot. Jerzy Jawczak

Lata 70. – tak powstawał w czynie partyjnym park nad Wisłokiem

Lata 70. – budowanie hotelu Rzeszów

Lata 70. – widok na „szafę” przy ul. Dąbrowskiego od strony ul. Staszica

Studenci w pochodzie I-majowym w 1968 r.

w zdjęciowym przekazie dopiero maleńkie krzewy zaczęły się pojawiać.
Z sentymentem spoglądali niektórzy na zdjęcie J. Jawczaka z pochodu
pierwszomajowego w 1968 roku, który otwierali studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pierwszy raz wtedy w Rzeszowie pojawiły się owe białe
czapki. Podobne teraz na specjalne okazje zakładają studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, stając np. w pocztach sztandarowych. Niedługo
będziemy świadkami, jak znika hotel Rzeszów, na zdjęciach J. Gajdy
możemy zobaczyć, jak go budowano.
Prawie trzy lata temu można też było oglądać w tej galerii Rzeszów
z jeszcze odleglejszego okresu, bo z przełomu XIX i XX wieku – utrwalony w szklanych negatywach Edwarda Janusza. Irena Gałuszka, artystka fotografii, twórczyni galerii i jej dyrektor, bez przerwy zachęca
do przeglądania starych zdjęć w archiwach domowych, które mogłyby wzbogacić wspomnianą kolekcję. Każdy z nas może przyczynić się
do tej znakomitej formy dokumentowania historii i tradycji naszego
miasta. – Nasza praca wpisuje się do kart historii polskiej fotografii. Galeria utworzona w Rzeszowie jest jedyną tego typu placówką w Polsce
południowo-wschodniej – podkreśla I. Gałuszka.
QRyszard ZATORSKI
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Fot. Jerzy Jawczak

Na przystanku przy dawnej ul. Turkienicza, obecnie ks. Jałowego
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Gdzie ci partnerzy?

Wypełnić lukę między festiwalami polonijnymi
Lesław Wais
Kontynuując podjęte w poprzednich numerach miesięcznika rozważania
nad potrzebą i potencjalnymi możliwościami umacniania Rzeszowa jako
prężnego ośrodka kultury, chciałbym zwrócić uwagę na problem współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi z zagranicy.
imo że porozumienia z nimi podpisane zostały już wiele lat temu, to w dziedzinie
kultury nie przerodziły się one w systemowe
i efektywne działania. A szkoda. Wiąże się bowiem z nimi wielka szansa Rzeszowa na wyjście
z „kulturalnych opłotków”. W tym konkretnym
przypadku Rzeszów spełnia jeden z głównych
warunków, niezbędnych do pozyskiwania środków zewnętrznych na wymianę kulturalną. Ma
bowiem – potwierdzonych umowami o współpracy – stałych partnerów, z którymi mógłby
prowadzić wymianę kulturalną. Trzeba tylko
odważnie i konsekwentnie podejść do tego problemu. Obszar takiej wymiany określać bowiem
muszą długookresowe i roczne umowy szczegółowe, uwzględniające propozycje i oczywiście
możliwości działających w Rzeszowie instytucji
kultury (zarówno miejskich, jak i wojewódzkich) oraz szkół artystycznych w zakresie udziału – na zasadach wzajemności – zagranicznych
grup artystycznych, twórców i wykonawców
w organizowanych tu działaniach takich, jak
festiwale, konkursy, wystawy, plenery, koncerty, przeglądy itp. Koordynatorem tych działań
winna być administracja miejska, zabiegająca
także o środki na najbardziej niezbędne wydatki
(zakwaterowanie, wyżywienie, transport). Instytucje kultury mogłyby wówczas wziąć na siebie
koszty programowo-organizacyjne. Wymiana
taka podniosłaby prestiż już prowadzonych
w Rzeszowie działań oraz – na zasadzie rewanżu
– dałaby naszym artystom szansę zaprezentowania swego kunsztu za granicą, wprowadzając
ich w międzynarodowy obieg.
Co kilka lat w okresie wakacji Rzeszów ożywa dzięki festiwalom polonijnych zespołów
folklorystycznych, które dobiegają już swego
40-lecia. Wpisały się znakomicie w historię
miasta, odgrywając nieocenioną rolę w jego
promocji na całym świecie. Festiwale te odby-

„Złote pióra”
Najlepsze książki
Podkarpacia w roku 2006

R

zeszowski oddział Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dniu
20 stycznia br. w głosowaniu tajnym przyznał po raz piętnasty tradycyjne „Złote
Pióra”– honorowe nagrody za najlepsze
książki Podkarpacia w roku 2006.
12
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wają się jednak tylko raz na trzy lata. A co między nimi? Czym wypełnić dwuletnią lukę?
Czy nie czas już pomyśleć o kolejnej, równie
atrakcyjnej imprezie, choć o innym profilu
artystycznym? Imprezie, która budowałaby

Fot. Józef Gajda
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i pokazach indywidualnych, jak i w ramach
wspólnych prezentacji.
Oddzielnym problemem jest systematyczna współpraca szkół artystycznych, zwłaszcza średnich muzycznych i kierunków muzycznych wyższych uczelni. Ale dysponując
w Rzeszowie dobrymi salami koncertowymi
(Filharmonia, Uniwersytet) można również
rozważać organizację (w kolejnym roku) MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ MŁODYCH MUZYKÓW z miast partnerskich
– laureatów dorocznych nagród w swoich krajach. Byłaby to niewątpliwie atrakcyjna i oryginalna impreza muzyczna. A gdyby ją jeszcze
wzbogacić o dorobek młodych plastyków, zyskać by mogła wymiar ważnego wydarzenia
artystycznego.

prestiż Rzeszowa jako międzynarodowego
ośrodka kultury, napędzając pośrednio jego
rozwój oraz koniunkturę w handlu, gastronomii i usługach.
Taką imprezą mógłby być FESTIWAL ARTYSTYCZNY MIAST PARTNERSKICH, którego formuła i częstotliwość organizowania
może być oczywiście różna. Najprostszym
jednak, a jednocześnie najatrakcyjniejszym,
wydaje się być festiwal interdyscyplinarny,
w ramach którego każda instytucja kultury
gościłaby i organizowała w jednym czasie
prezentację form artystycznych, zaproponowanych przez swego partnera z wybranego
– każda innego – miasta. Pozwoliłoby to zaoferować widzom dużą różnorodność działań
artystycznych, tak na koncertach, występach

Są to oczywiście tylko moje propozycje, które
wcale nie muszą być w takim właśnie kształcie
realizowane. Uważam jednak, że warto podjąć nad nimi dyskusję. Chodzi o to, by zacząć
wreszcie zastanawiać się, co w tej dziedzinie można zrobić, zacząć o tym rozmawiać
z przedstawicielami miast partnerskich, którzy
mają przecież też swoje własne doświadczenia. Wyciągnijmy więc do nich rękę, szukając
porozumienia i możliwych form współpracy.
Apeluję więc do odpowiedzialnych za sferę
kultury w Rzeszowie decydentów: nie traćmy więcej czasu, ale twórzmy częstsze okazje
do wzajemnego poznania i prezentacji dorobku kulturalnego różnych krajów.

W obszarze poezji nagrodę otrzymała Zdzisława Górska ze Strzyżowa za tomik „Atlantycka huśtawka”, wydany przez Podkarpacki
Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie,
a w prozie Leon Józef Chrapko z Bóbrki k.
Soliny za książką „Tętno”, opublikowaną
przez Wydawnictwo My BOOK ze Szczecina.
„Złote Pióro” przyznano też Drukarni i Wydawnictwu RS-DRUK z Rzeszowa za wydawanie interesujących książek literackich
oraz inicjatywę prezentowania współczesnej
literatury autorów Rzeszowa i Podkarpacia
w miesięczniku „Nasz Dom-RZESZÓW”.

Nagrodami za najlepsze debiuty Podkarpacia
im. Władysława „Brutusa”i Andrzeja Strumskich uhonorowano tomiki poetyckie: Agaty
Linek ze Stalowej Woli „Jesteś elfem?” (Wydawnictwo Towarzystwa Słowackiego w Polsce - Kraków) oraz Piotra Duraka z Mielca
„Odnaleźć siebie”(Wydawnictwo Samorządowego Centrum w Mielcu).
Nagrody zostaną wręczone uroczyście
10 czerwca podczas inauguracji obchodów
40-lecia istnienia ZLP w Rzeszowie oraz IV
Międzynarodowej Sesji „Literatura Kresów
(ziele)
Polski, Słowacji i Ukrainy”. Q

QLesław WAIS

w Domu Polonii w Rzeszowie odbędzie się promocja nowego albumu pt. „W lasach Podkarpacia”, wydanego przez RS-DRUK.

Luty 2007
WIESŁAW ZIELIŃSKI
– debiutował jako poeta w 1972 roku wierszem „Geometria” na łamach
miesięcznika „Prometej”. Jest autorem 9 pozycji książkowych, zajmuje
się poezją, prozą oraz krytyką literacką. Był współpracownikiem takich
pism jak: „Życie Literackie”, Tygodnik Kulturalny” oraz „Okolice”. Recenzje oraz wiersze zamieszczał ponadto w „Literaturze”, „Poezji”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Nowych Książkach” i także innych pismach
regionalnych. W latach 1997-1981 był przewodniczącym KKMP „Gwoźnica”, od marca 1981 do stycznia 1982 roku kierował Krajową Radą Ko-

respondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie. Z funkcji tej zrezygnował na początku stanu wojennego. Laureat wielu ogólnopolskich
konkursów, z których do najcenniejszych należy zaliczyć wyróżnienie
na Warszawskiej Jesieni Poezji w 1984 roku za esej o poezji Ewy Kuryluk.
Jego utwory poetyckie były tłumaczone na języki: macedoński, słowacki
i angielski. Od 1990 roku jest prezesem rzeszowskiego oddziału Związku
Literatów Polskich, który w roku bieżącym obchodzi jubileusz 40-lecia
istnienia. Współpracuje jako dziennikarz sportowy z Radiem Rzeszów.

MIŁOŚĆ ZWYCZAJNA

Wiesław Zieliński
RZESZÓW
Siedem miast greckich spierało się o Homera.
Tyle samo hiszpańskich, rościło sobie prawo
do miejsca urodzenia Cervantesa.

W takiej miłości
małżeństwa się nie zdradzają,
nikt nie popełnia samobójstw.
Nie przechodzi też
z żarliwego oddania
w uczucie nienawiści.
Miłość zwyczajna to taka,
w której zamiast za rękę,
prowadzi się
ukochaną osobę myślami
do końca jej,
albo naszych dni.

LITERATURA

Wszystko to może być prawdą, ale niewykluczone,
że obie ciekawostki pomyliłem dokładnie,
na przykład z ilością rzymskich wzgórz...
W Rzeszowie, raz dziennie, chodziłem pod okna rodzinnego domu.
Widziałem przez firanki, jak matka, dźwigająca ciężar lat,
porusza się bez typowej dla siebie energii.
Ulica Tannenbauma też straciła na młodości.
Dawni chłopcy zdeformowani tłuszczem,
tylko w snach dopingują Resovię – miłość dzieciństwa.

W miłości zwyczajnej
raz dane słowo
obowiązuje na zawsze,
gdyż miłość to nie kaprys,
lecz słowo żyjące
razem z nami.

SZTUKA

O

Nawet najpiękniejsze dziewczęta z mojego miasta,
bezpowrotnie utraciły
młodość i ciepło.
Spacerujące obok mnie,
są obce,
jak nowe osiedla.

Cóż poza tym można
więcej o miłości zwyczajnej?
Może tyle,
że w przeciwieństwie
do wielkiej miłości,
zdarza się bardzo rzadko...

O

Ich słoneczność
zamyka się w granicach
potrzeb własnego ciała.

OD REDAKCJI:
Wierszami Wiesława Zielińskiego – laureata Nagrody II stopnia Miasta Rzeszowa za rok 2000, rozpoczynamy funkcjonowanie działu literackiego, który jest otwarty dla twórców nie tylko Rzeszowa, ale i Podkarpacia, gdyż nasze miasto jest stolicą regionu. Swoje utwory nadsyłać mogą wszyscy. Jedynym kryterium, na razie bezpłatnej publikacji,
będzie ich merytoryczna wartość oraz, niestety, ograniczona powierzchnia naszych łamów. Jesteśmy otwarci na dobrą literaturę, jak również informacje z zakresu pozostałych dziedzin twórczości artystycznej, jak to staramy się już czynić. Pragniemy nawiązywać w tym względzie do rzeszowskich miesięczników z przeszłości - „Profilów i „Prometeja” oraz „Widnokręgu” - niegdyś cotygodniowego dodatku w „Nowinach Rzeszowskich” a potem „Nowinach”. Liczymy na Czytelników, którym bliskie są sprawy kultury, a literatury szczególnie. Bowiem tylko Czytelnicy zweryfikują, czy taki dział jest potrzebny naszemu miesięcznikowi.

Carpathia – Rzeszów 2007
Przygotowania do festiwalu piosenki
Anna Czenczek
Trwają przygotowania do III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2007. W imprezie weźmie udział około 200 wykonawców (wokaliści, zespoły, muzycy orkiestry festiwalowej itp.) z Polski,
Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy i Rumunii. Do finału zostanie zakwalifikowanych 35 utalentowanych wokalistów.

P

odczas festiwalu odbywać się będą zajęcia
warsztatowe dla wokalistów, prowadzonych
przeze mnie wspólnie z prof. Jadwigą Gałęską-Tritt, eksperta Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w zakresie chóralistyki,
ze specjalizacją głosu, profesora Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Natomiast zajęciami warsztatowymi dla instrumentalistów
kierować będą znani w całym kraju muzycy
i kompozytorzy i aranżerzy: Zygmunt Kukla

– dyrektor artystyczny Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu oraz Zbigniew Jakubek, współpracujący z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej.
Finalistom podczas zajęć warsztatowych,
prób, przesłuchań i koncertu galowego akompaniować będzie orkiestra festiwalowa pod
kierownictwem Zbigniewa Jakubka lub własne zespoły muzyczne. Kto zostanie finalistą,
zdecyduje komisja artystyczna, w której składzie znajdą się m. in.: Maryla Rodowicz, Jadwiga Gałęska-Tritt, Elżbieta Zapendowska,
Zygmunt Kukla oraz Jerzy Dynia.
Główną nagrodą III edycji MFP Carpathia
– Rzeszów 2007 z finałem od 15 do 20 maja
br., jest 4,5 tys. zł, nagranie promocyjnej płyty
oraz zaproszenie do udziału w rzeszowskich
warsztatach wokalnych Carpathia Festival »
13
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O takiej miłości
nie pisze się w wierszach,
nie roztrząsa w powieściach,
nie jest fabułą filmów.
Miłość zwyczajna
jest po prostu miłością.

Nr 16 (Rok III, nr 2)
» Vocal Workshop, które pod koniec
sierpnia br. prowadziła będzie Elżbieta Zapendowska.
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji festiwalu w roku 2005 zwyciężył
Bartosz Jaśkowski, student wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej

ców poprzednich edycji festiwalu, gwarantuje
wiele emocji podczas tegorocznego finału,
połączonego z zajęciami warsztatowymi dla
wokalistów i instrumentalistów. Dotychczasowi uczestnicy reprezentowali wszystkie regiony Polski oraz kraje sąsiednie, a ich przyjęcie
w Rzeszowie było dla nas wielką radością i satysfakcją. Z serdecznością powitamy wszystkich uczestników festiwalu żywiąc nadzieję,
iż Rzeszów stanie się centrum współpracy dla
uzdolnionej młodzieży z całej Europy. Organizatorami Carpathia Festiwal jest Urząd Miasta
Rzeszowa, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, Podkarpacki Związek Piłsudczyków.

Podczas wielkiego finału Carpathia 2006

którego pracował z najlepszymi artystami polskiej
estrady. Przewodniczącą jury była wtedy Agnieszka Fatyga. Rok później w finale wystąpiło
31 solistów, 1 duet i 3 zespoły muzyczne. Komisja
artystyczna, której przewodniczył pochodzący
z Rzeszowa znany dyrygent, kompozytor i aranżer Zygmunt Kukla, zdecydowała, że zwycięzcą
został Tomasz Szczepanik z zespołem PECTUS.
Zwycięzcy nagrali już swoją płytę promocyjną.
Jestem głęboko przekonana, że niezwykle wysoki poziom prezentowany przez wykonaw-

Spektakl pt. „Nie ma jak pompa” w wykonaniu
solistów i grupy artystycznej z Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Brał
udział w programie „Droga do gwiazd”. Był wokalistą musicalu „Kwiaty we włosach”, podczas

QAnna CZENCZEK
dyrektor Carpathia Festiwal
Anna Czenczek, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu,
na co dzień kieruje Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Muzyk, wokalistka, laureatka wielu nagród za pracę na rzecz
dzieci i młodzieży oraz za profesjonalne przygotowanie
wokalne, także nagrody Miasta Rzeszowa. Jej podopieczni
są laureatami wielu festiwali piosenki w kraju i za granicą
oraz programów telewizyjnych.

Piosenki dla dzieci
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słowa: Janina Wojturska
muzyka: Waldemar Wywrocki

LE - CĄ SPÓJRZ

TAŃ - CZĄ Z NA-MI TO

PŁAT - KI

PU-CHATKI

PŁAT - KI

PU-CHATKI

SRE - BREM ŚWIE-CĄ NIECH

ZI - MY

PA - NI

PŁATKI PUCHATKI
Zima, zima, mrozik trzyma,
Ubierz kurtkę, szalik,
Ciepłe butki, dzionek krótki,
W śniegu chodź się bawić

Maluszki z Krasnego wraz z młodzieżą z Centrum Sztuki Wokalnej
na koncercie w Teatrze Maska
Waldemar Wywrocki
– muzyk i pedagog – ma częsty kontakt z dziećmi, pracuje bowiem z grupą
muzyczną Maluszki w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnem. Zespół tworzą
dzieci o średniej wieku 5 lat, bo są to głównie przedszkolacy. Śpiewają piosenki, które od dziesięciu lat tworzy Wywrocki ze swą córką Gabrysią, dziś
już 13-latką. Na kształt tekstów większy wpływ ma córka, na melodie zaś ojciec. Te piosenki – jak podkreśla Waldemar Wywrocki – mają służyć do rozśpiewywania dzieci, dlatego w każdej z nich jest do rozwiązania problem
muzyczny z zakresu rytmiki i melodyki. Zdarza się też Wywrockiemu tworzyć melodię do tekstów innych osób, jak w przypadku prezentowanej piosenki. Należy przypomnieć, że piosenkę Wywrockiego i jego córki „To Mikołaj” – śpiewały Maluszki z Krasnego m.in. na styczniowym koncercie kolęd i piosenek świątecznych w miejskim Teatrze Maska w Rzeszowie.
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Ref.
Patrz PŁATKI PUCHATKI z nieba lecą,
Spójrz PŁATKI PUCHATKI srebrem
świecą.
Niech PŁATKI PUCHATKI tańczą
z nami,
To PŁATKI PUCHATKI Zimy Pani
Śnieżki, sanki, koleżanki,
Gry, zabawy w śniegu,
Łyżwy, narty, to nie żarty,
Szaleństwo na śniegu.
Ref.

Patrz PŁATKI PUCHATKI…

Luty 2007

Czy szczęście można kupić?
Emocje dziecięcej widowni
Ewa Piotrowska
W obecnym sezonie teatralnym Teatr Maska w Rzeszowie sporo wyjeżdżał
na festiwale, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

specjalnej troski. Wystawa wędruję po Europie. Do nas zawitała dzięki Czeskiemu Centrum w Warszawie.
I na zakończenie coś, co może zainteresować
także tych, którzy chcą zgłębić sekrety sztuki teatru. W odpowiedzi na potrzebę, jaka
zrodziła się przy okazji organizowanej przez
nas konferencji „Bliżej sztuki, bliżej dziecka
– współczesne wyzwania teatru lalek w Polsce”, Teatr Maska (tym razem wspólnie z Ku-

W

dzie dla najmłodszych widzów. Razem z głównymi bohaterami, Misiem i Tygryskiem, dzieci
będą mogły wyruszyć na wspólną wędrówkę
do Panamy, kraju swoich marzeń. A z pewnością będzie to barwna i wesoła wyprawa.
Od 4 lutego br. w Galerii Teatru Maska można obejrzeć wystawę dziecięcych prac plastycznych „Podróż latawca z chmurek”, która
przybyła do nas z Pragi. Prezentowane prace
zostały nadesłane na konkurs plastyczny realizowany corocznie (od 1997 r.) przez Stowarzyszenie „Trafić do Dziecka” w Czechach.
Autorami prac są przedszkolaki, dzieci z placówek opiekuńczych oraz dzieci i młodzież

ratorium Oświaty w Rzeszowie) przygotował
warsztaty dla nauczycieli „Lalka teatralna
– jak ją stworzyć?”. Odbędą się one w naszym teatrze 3 marca br. Plastycy z pracowni
plastycznej teatru, w której tworzone są lalki
i scenografie do wszystkich naszych spektakli,
podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i spróbują przedstawić kilka prostych
pomysłów na stworzenie lalki teatralnej. Zapraszam do częstego odwiedzania Teatru Maska. Myślę, że każdy znajdzie w nim coś dla
siebie.
QEwa PIOTROWSKA
dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie

Przeklęta wojna i karnawał
Na scenie jak w życiu

I

choć fakty sceniczne dotyczą wojny trzydziestoletniej, to przeżycia markietanki Anny
Fierling, zwanej Matką Courage, i zdarzenia,
które jej towarzyszą wstrząsająco napominają, że wojna to nie zabawa, choć i komicznych
scen w tym widowisku też niemało, niczym
w dowcipach o wojsku, zwłaszcza zapamiętanym ze studenckiej niegdysiejszej służby.
Wojna to śmierć, którą najmocniej się przeżywa, gdy dotyka najbliższych. Dla Matki Courage, która z wojny żyje, zawsze krążącej wokół

wojsk niczym hiena,
wydzierającej żołd
żołnierski za wódkę i co tylko można
– głód i poniewierka to codzienność.
Przywykła do tego,
ją przeraził dopiero koniec wojny, okropna
świadomość strat, które mogła ponieść, a dobiły fakty wojenne – utrata dzieci. Ginie rozstrzelany Schweizerkas, ginie niesławnie Eilif,

Fot. Marcim Żminkowski

Przeklęta wojna, a winni jej ci, którzy ją wywołali. Takie przesłanie
dociera ze sceny Teatru Siemaszkowej w premierowym przedstawieniu „Matki Courage i jej dzieci” Bertolta Brechta w reżyserii Katarzyny Deszcz, ze scenografią Ryszarda Melliwy.

Anna Demczuk w roli Matki Courage

bo jak przestępca, a córka Katarzyna też się
poniekąd oddala - okaleczona, choć ta niemowa może najbardziej w każdej sytuacji próbuje zachować odruch ludzkiej przyzwoitości. »
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Muzeum Lalek Teatralnych – zajęcia edukacyjne.
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Fot. archiwum Teatru Maska
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październiku 2006
roku na festiwalu
Interlyal’ka w Użgorodzie
(Ukraina) spektakl „Królowa Śniegu” zdobył
nagrodę za reżyserię, nagrodę za scenografię, a nagrodą aktorską została uhonorowana
Marta Bury. W listopadzie 2006 r. „Chłopczyk z albumu” otrzymał wyróżnienie honorowe na Międzynarodowych Toruńskich
Spotkaniach Teatrów Lalek. W styczniu
2007 r. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” na Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2007 zajął
pierwsze miejsce w plebiscycie na najciekawszy spektakl festiwalu.
Poza wyjazdami toczy się codzienna praca teatralna. Obecnie trwają przygotowania do kolejnych premier. Już 24 lutego br. zapraszamy na
premierę spektaklu „Bajka o szczęściu” Izabeli
Degórskiej w reżyserii Ewy Giedrojć. Będzie
to uczta dla tych, którzy kochają lalki. Sztuka
podejmuje istotną kwestię: czy szczęście można
kupić? Ta uniwersalna przypowieść o szczęściu
zostanie przedstawiona w sposób, który odwołuje się przede wszystkim do emocji dziecięcej widowni. Opowiada o przyjaźni Staruszka
i trójki utalentowanych zwierząt: tańczącej
Myszki, śpiewającego Kogucika oraz muzykalnej Świnki. Jestem przekonana, że nasi bohaterowie zjednają sobie sympatię dzieci.
Na Międzynarodowy Dzień Teatru przygotowujemy premierę bajki Janoscha „Ach, jak
cudowna jest Panama” w reżyserii Konrada
Dworakowskiego. Spektakl przeznaczony bę-
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Fot. Marcim Żminkowski
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Na pierwszym planie Agnieszka Smolak (Katarzyna)

» I bardzo wymownie gra tę rolę Agnieszka
Smolak. Koszmar i beznadziejność wojenna
dociera z songów Paula Dessau, które wstrząsają. I poruszające są do głębi sytuacje, jak choćby ta - po mistrzowsku zagrana przez Barbarę
i Piotra Napierajów - prośba-modlitwa wieśniacza, zduszona żołdackim zachowaniem.
To opowieść o innych czasach, innej wojnie,
ale niczym przesłanie może być za Brechtem
przekazana z Teatru Siemaszkowej tym, którzy ślą coraz to nowych żołnierzy na prawdziwą współczesną wojnę. Anna Demczuk jako
Matka Courage wręcz naturalnie wpasowana
i przekonująca w roli plebejskiej markietanki,
że nawet bez tej znakomitej scenografii mogłaby się obyć, mając tak doskonałych partne-

rów scenicznych,
jak Robert Chodur
(Kapelan),
Ryszard Jabłoński
(Kucharz) czy Mariola Łabno-Flaumenhaft (Yvette).
W odnowionym
i zmienionym architektonicznie teatrze rzeszowskim
od nowego roku
cały szereg znakomitych widowisk,
by przypomnieć
z małej sceny pouczający, intelektualnie dowcipny
i prawdziwie opisujący codzienne zachowania
ludzkie spektakl „Wszystko o kobietach” w reżyserii Krzysztofa Jaworskiego z trójką znakomitych różnych wcieleń bohaterek scenicznych, kreowanych przez Beatę Zarembiankę,
Małgorzatę Machowską i Justynę Kołodziej.
Na dużej scenie niedawna premiera „Moralności pani Dulskiej”, ale i obecne już od sylwestra
znakomite widowisko muzyczne „Siostry Parry” przygotowane przez Piotra Szalszę. Małgorzata Jakubiec-Hauke (Malka), na zmianę
z gościnnie występującą w tej roli Marzeną
Ciułą i Agnieszka Wilkosz (Chaja) urzekające w śpiewie i tańcu, znakomicie oddają
zasupłane koleje losu żydowskich dziewczyn
z naszej Galicji, które w Ameryce szukają od-

miany i próbują zaistnieć jako artystki. Znane
żydowskie piosenki, subtelny przekaz sceniczny prawd o twardych emigracyjnych asymilacjach, gdzie na dzień dobry traci się własne
nazwisko, a potem walczy o każdy dzień człowieczeństwa. Z nostalgią, gdy się wspomina
rodzinne strony, ale i chwilami kraszonymi
trafnym dowcipem, kojarzącym widzowi ową
przeszłość opisaną literacko ze współczesnymi
realiami.
A karnawałowy maraton lutowy rozpoczął
krakowski Teatr Bagatela komicznym kryminałem pt.„Szalone nożyczki” w reż. Marcina
Sławińskiego i ogarnął tym przezabawnym
widowiskiem nie tylko scenę, ale i widownię,
która musiała przez cały czas uczestniczyć
w poszukiwaniu sprawcy zbrodni. Zabawny dialog widzów z bohaterami scenicznymi trwał przez całe przedstawienie, zręcznie
inicjowany przez artystów. Śmiechu i zabawy
z tego spektaklu wystarczy na zregenerowanie
wszelkich kiepskich nastrojów życiowych w całym sezonie. Gratulacje dla artystów krakowskich i dla szefa rzeszowskiego teatru Zbigniewa Rybki, że postarał się nam o takich gości
w karnawale.
Należy też odnotować, że kalendarz teatralny,
na który składają się plakaty zaprojektowane
i wydrukowane dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (autorzy: prof. Lech Majewski, Justyna Czerniakowska) zdobył srebrny
medal w III Międzynarodowym Konkursie
VIDICAL 2007.
QRyszard ZATORSKI

SREBRNY CZWOROKĄT
Twórcy aktywni, widoczni, nagradzani
Piotr Rędziniak
W dniach od 8 lutego do 4 marca możemy oglądać w rzeszowskim BWA wystawę ważną i wartościową z przynajmniej kilku
względów. Mowa o wystawie „Triennale Współczesnego Malarstwa Regionu Karpaty – Srebrny Czworokąt – Przemyśl 2006”,
jedynej w naszym regionie wystawie o charakterze międzynarodowym. I to jest
właśnie jeden z powodów, dla którego warto zajrzeć do rzeszowskiej galerii,
gdzie wystawa ta ma swój pierwszy popremierowy pokaz.

W

ierzcie mi, że prześledzenie współczesnego malarstwa, obecnych tendencji, ważniejszych nazwisk artystów tworzących w pięciu krajach znajdujących się
w tytułowym regionie Karpaty, zajęłoby nawet
we wszechmogącym i podobno arcyszybkim
Internecie dużo więcej czasu, niż obejrzenie
tej właśnie wystawy w galerii. Z niej wynosimy choćby wiedzę, że Polska w tytułowym
regionie znajduje swoje całkiem chlubne miejsce obok Węgier, Ukrainy, Słowacji i Rumunii.
Konkurs pomyślany jako konfrontacja tzw.
reprezentacji krajowych daje organizatorowi
- czyli Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz nam oglądającym ją - gwarancję,
że został dokonany wnikliwy wybór wcześniej
wspomnianych artystów, którzy w każdym
16

z krajów są twórcami aktywnymi, widocznymi, nagradzanymi
i co nie daje się nie zauważyć
burzliwie i skutecznie debiutującymi. Cieszy na tej wystawie obecność artystów, którzy
zostali zakwalifikowani w tzw.
konkursie otwartym. Wymienię kilku polskich artystów: Jadwiga Szmyd–Sikora, Maria
Ferenc, Magdalena Sikora–Cywicka, Tatiana Niska, Adam
Sypel, Piotr Wójtowicz, Maciej
Majewski, Andrzej Rułka. Muszę powtórzyć? Nazwiska artystów znanych prezentowaliśmy
na wystawach indywidualnych

Aleksandra Grela - „Waga” , technika mieszana, płótno.
2006 - Grand Prix – wystawa Srebrny Czworokąt.

MALARSTWO RYSZARDA DUDKA
W Galerii Miejskiej
Zespołu Szkół Plastycznych

A

skoro o okazjach mowa (brzmi jak promocje w innych „galeriach”, o których poprzednio pisałem), źle by się stało, gdyby rze-

szowscy odbiorcy i miłośnicy sztuki przegapili
wystawę malarstwa Ryszarda Dudka, jednego
z najbardziej znanych artystów w Rzeszowie.
Na wystawę należy udać się do Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w dniach
od 8 lutego do 9 marca 2007 r. (wejście od ulicy Dąbrowskiego).
Artysta urodził się w 1947 r. w Połomi. Studiował w krakowskiej ASP w Pracowni Malarstwa prof. Czesława Rzepińskiego. Zorganizował niezliczoną ilość wystaw indywidualnych
i zbiorowych w kraju i poza jego granicami.
Jest znany jako malarz i długoletni pedagog
właśnie rzeszowskiego, niegdyś PLSP, a obecnie Zespołu Szkół Plastycznych. Wystawa została zorganizowana jako jubileuszowa z okazji
35-lecia pracy twórczej artysty, co nie powinno być też niezauważone przez władze albo
kogoś, kto szafuje nagrodami w takich przypadkach. To zapewne piękny gest i zarazem
dydaktyczny zamysł, by zorganizować tę wystawę w niedawno otwartej galerii - miano-

Ars longa, vita brevis!
Wieczory Muzyczne w Ratuszu
Andrzej Szypuła

T

e szczególne w swym nastroju Wieczory wpisały
się już na stałe w pejzaż kulturalny Rzeszowa, a po trosze
i całego regionu podkarpackiego, goszcząc artystów także i z krajowego świata muzycznego.

Od początku życzliwą opieką otaczał prezydent Rzeszowa i późniejszy senator RP dr
inż. Mieczysław Janowski, a następnie prezydent dr inż. Andrzej Szlachta i obecnie prezydent Tadeusz Ferenc. Aż trudno uwierzyć,
że już niebawem minie 10 lat obecności tej
popularnej imprezy muzycznej. Jest coś niezwykłego w tych kameralnych spotkaniach

wanej jako miejska - byłego nauczyciela tej
szkoły. Ryszard Dudek jest jednym z najwybitniejszych rzeszowskich artystów. W swojej
35-letniej karierze artystycznej uzyskał ponad
trzydzieści nagród i wyróżnień oraz Brązowy
Krzyż Zasługi RP. Nie znam wielu artystów,
których apetyt na nagrody jest wprost proporcjonalny do apetytu odbiorców na jego twórczość.
Starałem się bez marketingowego, krzykliwego
nawoływania uzmysłowić, że w lutym i do początku marca na rozstawionych w mieście dla
turystów i mieszkańców mapach znajdują się
przynajmniej dwa punkty, których nie wolno
ominąć: galeria BWA i Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych. Znajdziecie tam Państwo okazje, które bynajmniej nie są związane
z żadnymi wyprzedażami. Tym się właśnie
różnią niektóre rzeszowskie galerie od innych
„galerii”.
QPiotr RĘDZINIAK

w zabytkowych murach rzeszowskiego ratusza, spotkaniach coraz częściej ubarwionych
poezją, ubogaconych pięknymi dziełami plastycznymi, pogłębionych refleksją filozoficzną,
z zadumą nad wielkością i marnością tego
świata. Przeszłość splata się ze współczesnością, dawne dzieje grodu nad Wisłokiem
zda się ożywają na nowo, a czarowne dźwięki fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli czy fletu
przywołują echa dawno minionych lat. Bo też
Pani Muzyka miała zawsze swoje znaczące
miejsce w życiu społecznym Rzeszowa i regionu. Niosła się przez wieki po nawach kościel- »
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Aleksander Ryszard Dudek – „Akt”, olej, płótno, 1986
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w naszym BWA. Ich zakwalifikowanie potwierdza kolejny raz rzeczywistą i wysoką pozycję w naszym regionie, a również na tle międzynarodowym. Omawiana wystawa dobitnie
potwierdza głód naszych odbiorców na te
właśnie współczesne tendencje. Na śledzenie
tego, co we współczesnej sztuce (malarstwie)
się dzieje. BWA w Rzeszowie, obserwując to,
czyni starania, by zorganizować podobną wystawę-konkurs o charakterze choćby ogólnopolskim. Sukcesy przemyskiej galerii, poparcie władz wojewódzkich i prezydenta Rzeszowa dodają wiary, że zobaczymy taką wystawę
jesienią tego roku. Mówię o „Ogólnopolskim
Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2007”.
Starsi czytelnicy i miłośnicy sztuki zapewne
pamiętają tę wystawę ostatni raz prezentowaną
w Rzeszowie w roku 1983. Zamierzamy przywrócić jej rangę, sławę i miejsce na polskiej
mapie kulturalnej, które naprawdę miała.
Chyba nie jestem zbyt łatwowierny, wierząc,
że nie przegapimy - jako jedna z największych
galerii w naszym regionie Polski południowowschodniej - okazji do zorganizowania tak
ważnej imprezy, na czym stolica Podkarpacia
zyska prestiż, sławę - i co najważniejsze - zadowolenie jakże chłonnej na wiedzę i estetyczne
doznania rzeszowskiej publiczności i miłośników sztuki. A skoro tak w was wierzę, to mam
też i nadzieję, że wy – odbiorcy i miłośnicy
- nie przegapicie tej okazji, którą daje wam
w tych dniach rzeszowskie BWA.

SZTUKA
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» nych, w najróżniejszych kształtach i formach
brzmiała po dworach, wiejskich chatach,
a wspaniałe talenty muzyczne sławiły i po dziś
dzień sławią rzeszowską i podkarpacką ziemię
po całym świecie. Wiele by wymieniać!
Są Wieczory nawiązaniem do dawnych tradycji społecznego muzykowania w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Gromadzą ludzi nauki
i kultury, przedstawicieli władz, ludzi najróżniejszych profesji doceniających wagę sztuki,
sens przeżyć duchowych, estetycznych, uznających może nawet ich wyższość nad doczesnością, ciągle niedoskonałą i chropawą. I tak
było w dawnym Rzeszowie, o czym świadczą
choćby zapisy w XIX-wiecznej prasie rzeszowskiej, historyczne opracowania o działalności
Kółka Literacko-Muzycznego w Rzeszowie,
Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego Lutnia,
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół czy innych organizacji i stowarzyszeń, organizujących działalność kulturalną w mieście. Są też
Wieczory interesującą formą prezentacji artystycznych możliwości i dokonań muzyków
rzeszowskich, solistów i zespołów muzycznych, wokalnych i instrumentalnych. I tych
dorosłych, i tych dopiero rozpoczynających
edukację i karierę artystyczną, uczących się
w szkołach i uczelniach naszego Rzeszowa i regionu, utalentowanych artystycznie uczniów
i studentów, a także pedagogów. Godzi się
tedy przypomnieć te Wieczory, z tym wszakże
zastrzeżeniem, iż w niniejszym opracowaniu
obejmują one te organizowane przez Fundację
Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie w latach 1997-1998, a następnie przez Rzeszowskie
Towarzystwo Muzyczne, do których posiadam
pewną dokumentację jako prowadzący te koncerty. W ratuszu w Rzeszowie odbywają się

także koncerty i wieczory organizowane przez
różne podmioty, jak choćby szkoły muzyczne,
stowarzyszenia, fundacje, czy też przez gospodarza ratusza, prezydenta Rzeszowa. Warto, by i one doczekały się skromnego choćby
opracowania, czy też dopełniły niniejsze, jako
przyczynek do badań nad życiem muzycznym
miasta i regionu.
Sięgam do domowego archiwum, by wyciągnąć i ocalić od zapomnienia tamte chwile artystycznych wzruszeń i przeżyć, które, choć ulotne, pozostają na dnie duszy i serca, odbijają się
w naszej świadomości miłym wspomnieniem.
„Ars longa, vita brevis” (sztuka jest długa, życie
krótkie). Ludvig van Beethoven w swych listach
konwersacyjnych dopisał: „Długie jest tylko
życie, sztuka jest krótka. Jeżeli jej tchnienie ma
nas zbliżyć do Bogów, to jest ono łaską chwili.”
A oto słów parę o wykonawcach ratuszowego muzykowania. Zaczynam od solistów
wokalistów, którzy dali podczas ratuszowych
wieczorów sporo interesujących recitali. Dla
niektórych były to początki ich dalszej artystycznej drogi. Śpiewali więc: Paweł Skałuba,
Ewa Barycka, Elżbieta Drążek-Barcik, Izabela Ratusińska, Iwona Leśniowska, Joanna Ruszała, Monika Niemczyk, Stanisława
Mikołajczyk-Madej, Robert Cieśla, Lesław
Żółty. Na instrumentach grali świetni instrumentaliści: Ewa Bocian, Rolf Bartkiewicz,
Barbara Wilczyńska – flet, Joanna Supranowicz – harfa, Anna Gutowska, Robert Naściszewski, Anna Stopińska – skrzypce, Monika
Welc, Jolanta Zając, Leszek Suszycki – gitara,
Daniel Lis, Paweł Paluch – akordeon, Robert
Mosior – klarnet, Żanna Parchomowska, Mikołaj Piatikow, Agnieszka Hoszowska, Ewa
Orawska, Norbert Gudel, Małgorzata Zarę-

UŚMIECHAĆ SIĘ DO WSPOMNIEŃ
Obdarowani mądrością życiową

Joanna Barbara Hałaj
Życie ludzi starszych w Polsce interesuje bardziej socjologów i nauki
psychologiczne niż polityków. Psychologia i socjologia rozpisuje się, jak
w obliczu późnej dorosłości dbać o jakość życia i satysfakcję z niego.

POSTAWY

T

o zagadnienie jest tym
donioślejsze obecnie,
gdy słyszymy o finansowych
„podwyżkach” rent i emerytur i w ogóle o „jakości” życia ludzi starszych.
Jak cieszyć się z życia, gdy jest się z niego marginalizowanym? Decyzje wpływające zasadniczo
na nasze życie, z których nie jesteśmy zadowoleni - a wręcz uważamy za bezzasadne i do tego
nie mamy na nie kompletnie wpływu – na ogół
wywołują poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, a czasem wręcz agresję do decydentów.
Na ogół im częściej je analizujemy, powodujemy kolejny przypływ negatywnych emocji.
Kto znowu na tym najbardziej ucierpi? Nasze
zdrowie. Oczywiście, że trudno żyć obok problemu, w którym tkwimy w samym środku i który poważnie wpływa na status życia, ale zawsze
można minimalizować złość czy gniew. Zwykle
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tak jest, że nie wszystko w życiu zależy od nas.
To jeden z prostych i jakże ważnych sposobów
alternatywnego racjonalizowania niezadowolenia czy emocjonalnych burz.
Jeśli skuszą się na bilans życia i skupią jedynie na tym, z czego dotychczas mogą być
zadowoleni, ich satysfakcja z życia w ogóle
i obecnie będzie wyższa. Skupienie się na tym,
czego dokonali, jakie pozytywne konsekwencje przyniosły ich decyzje, to kolejny krok
do podwyższania własnego nastroju. Ponieważ na ogół jesteśmy skłonni myśleć o sobie
w kategoriach pozytywów, taki bilans życia
musi wyjść na plus. Gdy do pełnej satysfakcji
jeszcze czegoś nam brakuje, zawsze możemy
ogrzewać się w radościach i sukcesach najbliższych. Dzieci to najczęściej bardzo wdzięczny temat do wspomnień i do życiowego bilansu. To lustro, w którym rodzice lubią się

bińska, Magdalena Prejsnar-Wąsacz, Mateusz Kowalski – fortepian.
Wystąpili studenci z klasy prof. Semena
Szkurhana z Krakowa, wielokrotnie uczniowie i pedagodzy szkół muzycznych Rzeszowa,
duet fletowo-harfowy, duet skrzypcowo-gitarowy, trio fortepianowe, trio akordeonowe,
kwartety smyczkowe, kwartet dęty, kwintet
dęty, zespół instrumentów dętych Da Camera,
chór kameralny WSP w Rzeszowie, chór kameralny Collegium Musicum WDK w Rzeszowie,
zespół muzyki dawnej Hortus Musicus z Mielca, zespół śpiewaków Vox Angeli z Rzeszowa,
chór Pueri Cantores Resovienses z Rzeszowa,
zespół Nova Grupa z Rzeszowa, wielokrotnie
Rzeszowska Orkiestra Kameralna. Recytacje:
Jacek Lecznar, Beata Zarembianka, Przemysław Tejkowski, Regina Nachacz, Andrzej
Szypuła.
W jubileuszowym dziesiątym sezonie, podczas
Wieczorów znakomite prezentacje plastyczne
i rozmowy o sztuce prowadzi wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie Jacek
Kawałek. Stają się więc powoli Wieczory Muzyczne w Ratuszu w Rzeszowie, zwane ostatnio
artystycznymi, miejscem pogłębionych refleksji o sztuce i życiu, na kanwie korespondencji
sztuk, operujących przecież ciągle tym samym
systemem znaków podbudzających naszą
wyobraźnię i wrażliwość na piękno dźwięku,
obrazu, rzeźby, słowa. Miejmy więc nadzieję
na dalszy rozwój tej sympatycznej imprezy,
tak lubianej przez samych artystów, jak i melomanów i słuchaczy. A i władza przy świętym
ogniu sztuki może się nieco ogrzać.
QAndrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

często przeglądać. I słusznie, bowiem dzieci,
ich osiągnięcia życiowe i zawodowe to także
sukces rodziców. Nadto – przy życiowym bilansie ludzi późnej dorosłości – można sięgnąć krok dalej. Wnuki. To następny przyjemny emocjonalny świat dla dziadków. To także
życiowy kolejny przystanek, w którym jest się
bardzo potrzebnym swoim najbliższym. Warto o tym pamiętać, w opiece nad wnukami,
dzieleniem się życiowym doświadczeniem,
oszczędzaniem im rozczarowań życiowych.
A że smutno czasem, bo chciałoby się kupić im
lepszą zabawkę? Nie warto nad tym rozmyślać. Żadne bowiem kosztowności nie zastąpią
wnukom ciepła wyjątkowej miłości dziadków.
A że można czuć się niepotrzebnym? To kolejna nieprawda. Może to banał, ale miłość do rodziców i dziadków jest silna, bo bezwarunkowa. Często nie widzimy tego, co jest obok
nas radosne. Skupiamy się nad tym, co nas
nie satysfakcjonuje. A życie jest symetryczne.
Przynosi czasem zawód, ale wynagradza nam
czymś innym. A w przykrych chwilach zawsze
możemy uśmiechać się do wspomnień. Ludzie
starsi są w nie szczególnie bogaci. To na pewno lepsze niż bolesne rozmyślanie.
QDr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski
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PIERWSZE WALNE

Zgromadzenie członków KS Resovia - 25 marca 1945 roku

W okresie jesienno-zimowych miesięcy 1944 r. przedwojenni działacze Resovii usilnie szukali rozproszonego sprzętu sportowego, dokumentów oraz
przedwojennych przyjaciół. Poszukiwania nie spełniały oczekiwań działaczy.

D

enerwowało to władze, zwłaszcza brak
klubowego statutu, który
w zawierusze okupacyjnej skutecznie zaginął.
Stąd przez miesiące zimowe przygotowano
jego poszczególne paragrafy, po czym złożono
go do rejestracji około 15 stycznia 1945 r. Ostatecznie rejestracja statutu powojennej Resovii
przez wydział społeczno-polityczny Urzędu Wojewódzkiego nastąpiła pismem z dnia
9 marca 1945 r. L.dz. 5243/II/626/45. Na tej
podstawie 17 marca 1945 r. wywieszony został
okólnik do członków i sympatyków z podaniem terminu 25 marca 1945 r. jako pierw-

Mgr Stanisław Samołyk (młodszy brat Mieczysława),
dyr. Komunalnej Kasy Oszczędnościowej (1934 -1939),
członek zarządu klubu od 1936 r., prezes KSHC Resovia
od 1939 – 1946.

Oryginalne ogłoszenie pochodzące z klubowej kroniki, pisanej przez Stanisława Samołyka, działacza
(od 1921 r.) i prezesa Resovii w latach 1939 – 1949.

SPORTOWY KALEJDOSKOP

SYNDROM
BOHATERSKICH
PORAŻEK?
Wicemistrzostwo świata
w piłce ręcznej

T

akże dla mnie nie ulega wątpliwości, że
wicemistrzostwo świata reprezentacji
męskiej Polski w piłce ręcznej jest wielkim
sukcesem! Handball – dyscyplina sportowa,
w której należy mieć sporo odwagi, refleksu
i szybkości oraz konsekwencji – nareszcie
doczekał się uznania także u polskich kibiców. Podobnie jak wcześniej w piłce nożnej
i siatkówce, mecze na mistrzostwach świata
naszych reprezentantów oglądano także na
dużych telebimach, a radość z wygranych
udzieliła się prawie całemu naszemu społeczeństwu... Ale, podobnie jak po finałowym

szego po zakończeniu II wojny światowej walnego zgromadzenia KS Resovia. Ogłoszenie
podpisane zostało przez zarząd tymczasowy
w osobach Stanisława Samołyka i Tadeusza
Tondery, syna Stefana, oddanego działacza KS
Resovia w latach 1921–193. Miesiące zimowe
sprzyjały opracowaniu statutu klubowego. Zapowiedziane w styczniu zebranie członków
Resovii, odbyło się 25 marca 1945 r. Miało
występie naszych siatkarzy w Japonii z Brazylią, czuję spory niedosyt także po decydującej
konfrontacji biało-czerwonych piłkarzy ręcznych z Niemcami.
Gospodarze turnieju, jakby z góry „zaprogramowani” na wygranie mistrzostw, używali
wszystkich chwytów, aby zniechęcić rywali.
Jako jedyni przegrali mecz grupowy właśnie
z Polską. W dalszych spotkaniach z Hiszpanią i Francją tylko „życzliwości” arbitrów zawdzięczają fakt, iż nie zostali wyeliminowani
w drodze do finału. Aby wygrać w decydującej
rozgrywce o tytuł mistrzów świata z naszymi
reprezentantami, pierwotnie zamierzali rozegrać to spotkanie tylko przy własnych kibicach!
Dopiero interwencja Polskiego Związku Piłki
Ręcznej spowodowała, że garstka naszych miłośników handballu, której w sukurs przyszedł
obecny na meczu prezydent Rzeczypospolitej,
została wpuszczona na finał...W niemieckiej
prasie pojawiły się też obsceniczne wręcz ataki
na polskich zawodników, co miało wytworzyć
atmosferę potępienia tylko dlatego, że odważyliśmy się awansować do finałowego pojedynku i stanąć w nim przeciwko Niemcom!...
Wszystko to jest prawda, ale w niczym nie tłu-

on przebieg zgodny z wcześniejszym okólnikiem. Wyłoniło pierwszy po wojnie zarząd KS
Resovia w następującym składzie: Stanisław
Samołyk – prezes, Tadeusz Janik – wiceprezes oraz członkowie wydziału: Kazimierz
Andrykiewicz, Kazimierz Fink, Jan Korst,
Stanisław Marek, Władysław Pęcak, Florian
Wieczorek, Tadeusz Tondera i Roman Zaleski. W skład komisji rewizyjnej weszli Jan
Forczek, Mikołaj Ożóg i Stanisław Wawrzaszek. Komisję sądu polubownego tworzyli: Józef Jedliczka, Władysław Stapiński
i Franciszek Ślusarczyk (prezydent Rzeszowa w latach 1939–1947). Na zebraniu podjęto uchwały o wysokości składek: członkowie
zwyczajni – wpisowe 20 zł, składka miesięczna
– 5 zł, zawodnicy odpowiednio – 5 zł i 1 zł,
a dla członków wspierających – 100 zł i 50 zł.
W zebraniu uczestniczyło 56 członków. Zatwierdzono również pieczęcie do stemplowania pism, legitymacji i biletów. Jest to dowód
na to, że obecność w późniejszej nazwie Resovii – cywilno-wojskowy klub sportowy - wiąże
się z decyzjami późniejszymi.

QDr Stanisław ZABORNIAK
Uniwersytet Rzeszowski
PS
Autor zwraca się do wszystkich sympatyków sportu o udostępnienie pamiątek klubowych oraz po działaczach i zawodnikach KS Resovia, które posłużą do uzupełnienia powstającej
drugiej części monografii klubowej pod nazwą „Działalność
Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego Resovia w latach
PRL” (1944–1989). W zamian istnieje możliwość otrzymania
monografii Resovii. Telefon kontaktowy: 0 607 601 067

maczy słabej postawy naszej reprezentacji w
ostatniej finałowej konfrontacji. Podobnie, jak
wcześniej siatkarze w Japonii, polscy piłkarze
ręcznej zagrali z Niemcami bardzo słabo. A
szkoda, bo rywal był na pewno do pokonania!
W tym samym dniu Tomasz Adamek – bokserski mistrz świata – stracił tytuł po żenującym występie z rywalem bardzo przeciętnym,
ale za to ambitnym i znakomicie boksującym
pod względem taktycznym. Zastanawiam się
więc, czy nam, Polakom, w decydujących momentach brak jest mentalności prawdziwych
wojowników? To dziwne, bo wcześniej zarówno siatkarze, jak i piłkarze ręczni, właśnie
dzięki tym walorom, wygrywali decydujące
pojedynki, w tym także z wydawałoby się nie
do pokonania, Rosjanami...
Jeszcze raz podkreślam! Zarówno siatkarze,
jak i piłkarze ręczni, osiągnęli ogromne sukcesy zdobywając tytuły wicemistrzów świata!
Ale dlaczego zmarnowali szanse na wygranie
wszystkiego? Dobrze, że nadal mamy Adama
Małysza. Dla niego nie istnieje syndrom bohaterskich porażek!
QWiesław ZIELIŃSKI
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Pieczęcie KS Resovia używane od 1945 r. Z rękopisu S.
Samołyk: Kronika WCTS „Resovia” 1937–1951. bpgn.

Stanisław Zaborniak
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WIROWANIE NA PLANIE
DRUGA STRONA
LUSTRA

FELIETON

B

yła Służba Polsce
i jej nie ma, była Służba Bezpieczeństwa i jej też nie ma. A służba
zdrowia była i jest, chociaż jej nie ma. Mówi
o niej dobrze wielki premier, mówi wielki
kardiochirurg i pożal się Boże minister zdrowia w jednym. Przed wyborami tak nie mówili. Dojście do władzy
od razu uskrzydla i powoduje przejście na drugą stronę lustra. Lewis
Carroll przy nich to niemal epigon. Natomiast
Alicja z pewnością płonie
wstydliwym rumieńcem,
porównując czarowny
świat samouwielbienia
naszych władców z mizerią swoich bajkowych
doznań. Po tej stronie lustra - jeśli służba
zdrowia komuś służy
– to na pewno nie Kowalskim, czy Nowakom.
A gdyby już, to jako
motyw dowcipów.
Ale to śmiech jakiś bardziej wisielczy od tego
z czasów baby, która przychodziła do lekarza,
a lekarz to też była baba. Teraz śmieszyć ma
odpowiedź na pytanie – czy pan doktor dziś
przyjmuje? – Owszem, do prawej kieszeni.
Bliźniaki syjamskie operuje nam arabski
król, protezy dla beznogiego chłopca kupuje fundacja Polsat, sprzęt medyczny załatwia
grajek Owsiak, opiekę nad obłożnie chorymi
ofiarny wolontariat, pieniądze na funkcjonowanie kliniki wrocławskiej zatroskani rodacy itd… Zaś 65-letniemu Kowalskiemu wyznaczono termin wszczepienia endoprotezy
za 10 lat. Natomiast ten, który zamierza się
leczyć, to przede wszystkim musi mieć zdrowie i pieniądze. A ci ustawowi służebnicy
od zdrowia co robią? Służą do mszy. I mają

pomimo opieki ochroniarzy, kontrwywiadowcy Macierewicza, ojca Rydzyka i bliźniaka.
Ale za to od razu i bez czekania 10 lat znalazły
się pieniądze na nowoczesne instalacje rehabilitacyjne w pałacu namiestnikowskim.
Nasi sportowcy, z wyjątkiem balonowych kopaczy, zaczynają mieć sukcesy. Szczypiorniści
solidnie zamieszali w światowej czołówce, tak
że na wręczanie medali wybrał się wielki miłośnik sportu, czyli sam prezydent Najjaśniejszej, wystułowany w niemiecki szalik jak na rasowego polskiego kibica przystało. A że ręczni
to rosłe chłopy, prezydentowi nie pomógł
nawet podest. Bieleckiemu ledwie ten medal
zawiesił. Miarodajni twierdzą, że prezydent
już w młodości preferował oszczędne państwo
i nie grał nawet w ping ponga, tylko w bezinPrzy rzeźbie Józefa Szajny
– „Przejście 2001” – opodal Rynku.

PLAMY I KROPKI

Fot. Józef Gajda
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dobre samopoczucie. Żeby była pełna jasność.
Nie mam pretensji do personelu medycznego, ale do struktury biurokratycznej i chorego
systemu, z którym przyszło nam się zmagać.
A uroda iluzji? Jak najbardziej sprawiedliwa.
Spokój wiekuisty racz im dać Panie. Chociaż
coś musi być nie tak, skoro peregrynujący
do świątyni prezydenckiej premier łamie niezwykle cenną dla narodu kończynę górną,

Jak grzyby po ... śniegu?

westycyjnego cymbergaja. Ani Szczygło, ani
niedorzecznik prasowy tego nie zdementowali. Przecież wystarczy spojrzeć na wysportowaną sylwetkę wodza. Do Kolonii poleciał
przynajmniej żeby pochodzić w niemieckim szaliku i przywieźć wicemistrzów.
Ale po co dziesięć razy w miesiącu lata
do Sopotu? Przecież Toruń bliżej! Wtajemniczeni twierdzą, że jeździ do wnuczki ładować akumulatory i na ważne polityczne
konsultacje. Ale to chyba tylko plotki. Z kolei
lotniarz Małysz, podobnie jak ręczni w hali,
również narozrabiał na niemieckich
skoczniach. W ciągu dwóch tygodni
niemieccy szweje dęci musieli grać
mu hymn aż trzy razy. Grać - to dużo
powiedziane. Ich wykonanie tylko niewiele było lepsze od wokalnego popisu
pana Kaczyńskiego w kwestii hymnu
państwowego. A nasz hymn jest rzekomo symbolem ustawowo chronionym.
A jeśli pierwsze usta państwa niemiłosiernie kaleczą symbol – to co? Mają
śpiewać publicznie, za przeproszeniem, czy raczej w konspiracji.
W obronie honoru rozdętej ponad
miarę populacji świń polskich wystąpił
niczym Rejtan samoobronny minister
od nierogacizny, pan Andrzej Lepper.
Postawił sprawę jasno. Albo pieniądze
rządowe na parzystokopytne, albo szlus
z koalicją. Prawda, że alternatywa zbliżyła się
do ideału? No i koalicja ocalała niczym gołębica z katowickiej katastrofy. Widać w tym
jakąś opatrzność. A może tylko moc świńskiego argumentu?

COŚ NIE TAK Z TABAKIERĄ

P

racownicy rzeszowskich urzędów, instytucji i placówek, a nawet banków wjeżdżają własnymi samochodami niemal pod swoje
biurka, zwłaszcza w centrum miasta. Blokują
miejsca postojowe, a interesanci jeżdżą w kółko szukając jakiejś szpary, pogłębiając przy
tym uliczny tłok i klnąc ile wlezie - co poważnie zawyża poziom grzeszności miejskich
tubylców. Jak to więc jest z tą służebnością
i tym frontem do obywateli? A przecież o dwa
rzuty suchym beretem stoi duży i pusty parking obok hali sportowej i nie jest on jedyny
niedaleko centrum. Urzędnikom nie zaszkodziłby krótki spacer. Przy okazji zobaczyliby
swoje miasto z bliska. O ile wiem, to tylko
prezes Edward Słupek odważył się zakazać
pracownikom swojej spółdzielni parkowania
przed siedzibą. I klienci tam nie klną. Kto
będzie następny? Urzędnicy są wygodni i dobrowolnie nie zechcą spacerować po mieście.
Konieczny jest skuteczny doping. Wielkanoc się zbliża - proponuję zatem rozpocząć
od tematycznych rekolekcji dla urzędników,
w których motywem przewodnim byłaby
kwestia służebności i miłości petenta swego.
Należałoby także naopowiadać im nieco o tabakierze i nosie oraz wpływie spacerów na intelektualną wydolność.
QRoman MAŁEK
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EXPOZE PREZYDENTA

Za żmudną pracę - Panie, Panowie Nie żądam pochwał, laurowych wieńców.
Poświęcę miastu siły i zdrowie,
A jeśli trzeba – nawet zastępców.
Głosy przeciwne lubię i cenię,
Przecież z krytyką trzeba się liczyć,
Sprawia mi nawet zadowolenie,
Zwłaszcza, gdy ona mnie nie dotyczy.
Radnych idolem, kiedy zostałem,
A jest ich chyba większa połowa,
Choć nic na razie nie obiecałem,
No to na pewno dotrzymam słowa.
Rolnikom, wójtom tuż – tuż zza miedzy,
Co pragną wspierać nowego pana,
Czy to z rozsądku, czy to z niewiedzy
Przyznam dostojny tytuł MIESZCZANA.
O swej załodze, co mam w Ratuszu,
Pełno jest plotek i opowiadań.
Chcą na mnie wyższe pensje wymusić.
Owszem, planuję – podwyżki zadań.
Będzie wspaniale! Będzie radośnie!
Młode wykrzyknie tak pokolenie.
Miasto się zmienia, Rzeszów nam rośnie,
Tylko jedynie JA się nie zmienię.
UCZUCIA I ZAUROCZENIA
Baran (21 III - 20 IV) Nadszedł czas zbierania
owoców wcześniejszych poczynań. Twój pomysł
spodoba się wszystkim.
Byk (21 IV - 20 V) Ten miesiąc zakończysz
sukcesem. Więcej uwagi serca okaż swojemu
partnerowi. W finansach powodzenie.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) W stałych związkach
powtórka z pierwszego zauroczenia. Nie zapominaj o prozie życia, spłacaj kredyty.
Rak (22 VI - 22 VII) Sporo radości z okazji
spotkania z przyjaciółmi i krewnymi. W połowie
miesiąca do załatwienia sporo zaległych spraw.
Nie lekceważ zobowiązań. W uczuciach sielanka.
Lew (23 VII - 23 VIII) Musisz wykazać sporo
dyplomacji, a Twoje wysiłki zostaną docenione.
Coraz częściej planujesz wyjazd lub przeprowadzkę.
Czas na zimowy zawrót głowy.
Panna (24 VIII - 22 IX) Twoja inteligencja i doświadczenie przezwycięży wszelkie przeszkody.
W uczuciach dość chłodno.
Waga (23 IX - 23 X) Będziesz w świetnej formie intelektualnej, znajdziesz ciekawe rozwiązanie problemów i wprowadzisz je w życie.
Skorpion (24 X - 22 XI) Życie uczuciowe gorące
i namiętne. Rozwijaj zamiłowania artystyczne
i sportowe.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Wykaż się cierpliwością
i tolerancją, a powiedzie Ci się w finansach, w pracy
i w miłości.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Baw się dobrze w karnawale. Masz teraz nosa do intratnych interesów.
W uczuciach dawno oczekiwany przełom.
Wodnik (21 I - 19 II) Szykują się zmiany. Bardziej
i z większą odpowiedzialnością potraktuj przyszłość.
Ryby (20 II - 20 III) Czekają Cię przyjemne niespodzianki. Dokonasz dobrego zakupu po okazyjnej
cenie. Spotka Cię sporo sympatii ze strony
znajomych.

Rzeszowskie anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
CK RZESZÓW
Cysorz
W miejscowości Górno koło Sokołowa, w okresie
CK Austrii, w karczmie prowadzonej przez Żyda
arendarza spotykali się mieszkańcy i w trakcie rozmów nie brakowało narzekań na ogólnie trudną
sytuację życia na galicyjskiej wsi. W czasie takich
karczmianych posiedzeń jeden z chłopów w pewnym momencie powiedział, że Cesarz bierze za dużo
pieniędzy od ludzi. A że karczmarz, jak większość
galicyjskich karczmarzy był na usługach policji,
to i na owego rolnika z Górna doniósł, akcentując
jego nieprawomyślność. Oczywiście rolnik stanął
przed sądem w Rzeszowie za głoszenie rewolucyjnych i nieprawomyślnych haseł, obrażających
monarchę i monarchię. - Wygadywaliście na Najjaśniejszego Pana te wszystkie niecne rzeczy, które
zarzuca się wam w akcie oskarżenia - zapytał sędzia.
- Jo nie, jo kochom pana cysorza i nic takiego przez
garło by mi nie przeszło - odpowiedział oskarżony.
- Ale karczmarz zeznał. - Karczmarz cygani, proszę
wysokij instancji. Łże jako ten pies. Jo nigdy w życiu
na najjaśniejszego pana złego słowa nie powiedziołem i nie powim. Przyprowadziłem świadka proszę
sądu. - Niech świadek wejdzie - zarządził sąd.Wszedł
świadek i nie pytany od razu zaczął mówić: - Proszę
sądu, to co tyn człek mówi, to okropne cygaństwo
i kłamstwo, gdzie jo biere za dużo. Jo tylko tyle, ile
się należy, wołom. A przecież tylko ja i ksiądz proboszcz - i msze, i egzekwie - po łacinie potrafimy zaśpiewać. - Stop, chwilę - przerwał potok słów świadka sąd. - Kto wy jesteście? - Organistra w Górnie,
proszę sądu i on o mnie takie…- Zaraz, powoli - zarządził sąd. - A jak wy się nazywacie - zapytał sędzia?
- Cysorz, proszę sądu, Franciszek Cysorz.
OKUPACJA
Głowa Lisa–Kuli za flaszkę
W nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 roku hitlerowcy
zburzyli pomnik Leopolda Lisa–Kuli. Akcją kierował dawny oficjalista Potockich z Łańcuta, renegat
i Polakożerca Twardon. Spiżową postać bohatera
porozbijano młotami i złom złożono w jednej z ratuszowych sal na parterze budynku, aby następnego dnia wywieśźć go do jednej z niemieckich hut.
Franciszek Kotula, znany rzeszowski regionalista i historyk, jeden
z założycieli muzeum w Rzeszowie poszedł wieczorem do ratusza
Fot. Ryszard Świątoniowski

Drodzy Rodacy ! Wysoka Rado!
Pragnę Wam służyć dalej i więcej.
Taktu, kultury wciąż być przykładem
I tym uświetnić drugą kadencję.

KRZYŻÓWKA nr 16
z widokówką i hasłem
Poziomo: 1/ hazardowa firma, 4/ staw z rzepką, 5/ niekwaśna reguła, 8/ w ręku bałwana, 11/ spec od rondli, 14/
tam dopiero radzą, 18/ Kaczyńskiego o potędze,19/ też czołg,
20/ stary piernik, 21/ pierwsza
po Bogu na farmie, 22/ liturgiczny przyodziewek.
Pionowo: 1/ odwrotność nakazu, 2/ był na Rodos,
3/ mleczna na niebie, 6/ druciane zapięcie, 7/ ten
kod uratował Łyżwińskiego, 9/ kopacz piachu, 10/
balowy czas, 11/ muchołap, 12/ też czarna woda,
13/ Romeo dla Barbie, 15/ tam dopiero ładują, 16/
miały słynną wyrocznię, 17/ metal niby rzadki.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 15
ZAKŁADNIK

by sobie ze stróżem pogadać. W teczce miał flaszkę
solidnego, mocnego rzeszowskiego bimbru. Rozmowy pewnie się udały, gdyż Kotula wyszedł z ratusza wprawdzie bez flaszki, ale za to ze spiżową głową
bohatera. Zakopał ją w piwnicy w Rynku, pod obecnym budynkiem muzeum, które dzisiaj nosi imię
Kotuli. Głowa przetrwała, wykopana po wojnie, dzisiaj eksponowana jest w Muzeum Miasta Rzeszowa
przy ulicy Baldachówka.
Jak rzeszowscy strażacy Niemcom umknęli
Kończyła się wojna, Armia Czerwona zbliżała się
do Rzeszowa. Okupanci z niemiecką dokładnością
i precyzją ustalili sposób swojej ewakuacji – czytaj
ucieczki – także strażackimi samochodami ustalając, kto jakim autem pojedzie, gdzie będą złożone
dokumenty, a gdzie rzeczy osobiste najczęściej zrabowane, głównie rzeszowskim Żydom. Skorzystali
z pomocy inż. Tondery, kierownika cegielni na Czekaju, który polecił podpalić jakąś szopę z materiałem nie tyle łatwopalnym, co mocno dymiącym.
Na widok dymu i pożaru na terenie cegielni, strażacy wszczęli alarm i prawie w ostatniej chwili przed
wydaniem przez Niemców rozkazu ewakuacji, jak
błyskawice przemknęli obok „wachy” (wartowników) na moście na Wisłoku i popędzili przed siebie.
Oczywiście pożar kilkoma, no może kilkunastoma
wiadrami wody sprawnie ugasili pracownicy cegielni. A strażacy w swoich samochodach bojowych,
polskich fiatach i w mercedesach, po przejechaniu
przez Tyczyn, ukryli się w wąwozach w lesie koło
Hyżnego, gdzie w celach ochronnych nawiązali
kontakt z akowskim oddziałem „kapitana Józefa”.
Do wolnego Rzeszowa powrócili 25 lipca 1944 roku
o godzinie 6 rano z kompletem w pełni sprawnego
sprzętu gaśniczego, który jeszcze długo służył rzeszowianom i ich strażakom.
PRL
Zawsze aktualne
Braki w służbie zdrowia nie są wymysłem i wynalazkiem czasów dzisiejszych. Odkąd istnieje służba zdrowia, a zwłaszcza społeczna służba zdrowia, braki były
są i ... i nie chcę Was Drodzy Czytelnicy martwić. Podobnie było w latach lat sześćdziesiątych. W czasach,
gdy jeszcze igły, strzykawki i wszelkie inne narzędzia
medyczne dezynfekowano przez gotowanie. W rzeszowskich szpitalu kierowanym przez doktora Tkaczowa, zasłużonego działacza partyjnego, z inicjatywy
podstawowej organizacji partyjnej w tej przodującej
w województwie placówce zdrowotnej wdrożono
program oszczędnościowy, polegający na wielokrotnym praniu używanych w szpitalu bandaży. Może
warto zastosować ten pomysł dzisiaj, wszak nasze
zadłużone szpitale, a głównie Narodowy Fundusz
Zdrowia, potrzebują oszczędności i to ogromnych.
Ziarnko do ziarnka!
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Rys. Ryszard Kudzian

Jerzy MAŚLANKA

CHCE MI SIĘ CHCIEĆ
Rozmowa z Romanem KIPISZEM
Obok starego portu lotniczego w Jasionce ma swoją siedzibę firma
Gastro-res II. Ażeby rozszyfrować, co kryje się za tą nazwą, pofatygowałem
się na rozmowę z jej właścicielem, panem Romanem Kipiszem.
Te wiszące w sekretariacie liczne listy
polecające i dyplomy przyszły same, tak
sobie?
– Trzeba było długo na nie pracować.
To efekt dziesięcioletniego mozołu.
Od początku tutaj?
– Po dłuższym okresie pracy za granicą, zaczynałem w Rzeszowie w jednym
pokoju domu rodzinnego. Założyłem firmę PHI „ER-KA” i zostałem z dużym optymizmem dealerem włoskich ekspresów
do kawy marki SAECO.
I poszło jak po maśle.
– Wręcz odwrotnie. W Rzeszowie
nie mogłem sprzedać ani jednego ekspresu, gdyż miejscowy Zelmer produkował
kiepskie, ale wielokrotnie tańsze. Dlatego pierwszy sprzedałem w Bieszczadach
Włochowi.
Jemu się opłacało?
– Oczywiście. Przecież wiedział, że kupuje sprzęt profesjonalny najwyższej klasy, a nie jakąś reklamówkę.
I to był przełom?
– Prawie. Prawdziwy nastąpił wówczas,
gdy Zelmer kupił u mnie ekspres do swojego ośrodka w Bystrem.
Zainteresowanie gastronomią wyssał
pan z mlekiem matki?
– Ależ skąd! To zupełny przypadek.
Byłem uczestnikiem poważnego wypadku samochodowego w Niemczech i czekając na odszkodowanie podjąłem pracę
w stołówce sieci DIW, gdzie zetknąłem
się z prawdziwą technologią gastronomiczną. Przyznam, że zaimponowała mi.
I tak już zostało.

W jakiś sposób jednak musiał pan wejść
do tego kręgu. Sądzę, że trochę hermetycznego.
– Dwa lata przed końcem tysiąclecia
wybrałem się na targi EUROGASTRO
do Warszawy. Zdziwienie wystawców sięgało zenitu. Twierdzili zgodnie, że świat
prawdziwej gastronomi kończy sie na Kra-

Nr 16 (Rok III, nr 2)
W tym stalowym imperium tylko porcelana i szkło wyłamują się z tej konwencji.
Stal to moda czy praktyczne preferencje?
– Pewnie i jedno, i drugie. Chociaż
przeważają względy praktyczne. Na stali
gołym okiem od razu widać nawet najdrobniejsze uchybienia w czystości.
Urządzenie stalowe jest bezwzględne dla
flejtuchów. A właśnie o sterylną czystość
chodzi we współczesnej gastronomii
A ta plakietka z okrętem i postać Lajkonika to pamiątki z podróży?
– Nic podobnego! Plakietkę otrzymałem od dowódcy ORP Pułaski, na którym
montowaliśmy cały ciąg urządzeń gastronomicznych. A nie było to łatwe zadanie,

Uroczyste otwarcie restauracji Terminal w Jasionce – właściciel firmy Gastro-res II ROMAN KIPISZ wita gości

kowie. Trochę mnie ten kpiarski ton poirytował i z przekory postanowiłem właśnie
w Rzeszowie zorganizować profesjonalne
centrum urządzeń gastronomicznych.
W pana wzorcowni wszystko lśni nierdzewną stalą. Urządzenia zestawione
w pragmatyczne ciągi technologiczne.

gdyż na małej powierzchni, w całości,
z uwzględnieniem kołysania się okrętu
należało zamontować sprawne i wysoko
wydajne urządzenia. Natomiast Lajkonika
przywieźli szefowie KRAKGASTRO, z którymi efektywnie współpracujemy.
Zawsze tak dobrze układały się sprawy
firmy?
– Nic podobnego! Na początku zapłaciłem wysokie frycowe „zawodowcom”
od niepłacenia. Epizod ten wiele mnie
nauczył, lecz niechętnie do niego wracam.
A ta rozmowa telefoniczna prowadzona
po rosyjsku to też jakiś epizod?
– Nie. To już codzienność pisana praktycznymi kontaktami handlowymi. Rynek
ukraińskiej gastronomi jest bardzo dobry
i dynamiczny dla techniki gastronomicznej.
Na razie dziękuję. Na drugą część przyjemnej i pouczającej dla mnie pogawędki wpraszam się już dziś.
Roman MAŁEK
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Nr 16 (Rok III, nr 2)

ZAPEL
SERVICE

Hotel
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe
(łazienki, TV, telefon, internet)

Restauracja
Wesela, studniówki.
Imprezy okolicznościowe,
biznesowe i towarzyskie.
Sylwester, catering.

REKLAMA

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy farmaceutycznej Sanofi-Aventis, która zajmuje 1 miejsce w Europie, a 3 na światowym rynku leków.
Nasz Zakład w Rzeszowie jest jedynym zakładem w Polsce z pośród 80 zakładów grupy Sanofi-Aventis na świecie.
Łączymy aktywność przemysłową i naukową z mecenatem kultury, sztuki i sportu promując ważne, regionalne wydarzenia artystyczne i społeczne. Chociażby:
– Muzyczny Festiwal w Łańcucie.
– Wystawy i konkursy organizowane przez BWA.
– Rzeszowskie Dni Kardiologiczne.
– Patronat nad Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
– Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Artystycznej.
– Promujemy młode talenty muzyczne.
– Wspieramy Rzeszowskie Związek Łuczniczy - patronujemy projektowi „Olimpijczyk” oraz organizacji Mistrzostw Świata w Łucznictwie w Rzeszowie w 2009
roku.
Poprzez to służymy dobru człowieka.

Sanofi-Aventis SP. z o.o.
Zakład Produkcji i Dystrybucji
ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów
tel. 017 850-25-00, fax 017 850-25-01
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Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel. 022 541-46-00
fax 022 541-46-01

