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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

Korzystam w tym
miesiącu, by pokłonić się
wszystkim Paniom z okazji
Ich Święta i życzyć Im
szczęścia, a artystom sceny
– z okazji jubileuszowego
45. Międzynarodowego
Dnia Teatru – życzliwych
i kochających sztukę widzów.

Z marcowej biesiady artystycznej w ZST – 2007
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onosić, sprawdzać, kontrolować. Niegdyś obywatele mogli szukać pomocy u dzielnicowego, teraz ma to być policjant pierwszego kontaktu. Zaklinanie rzeczywistości poprzez nazewniczą twórczość administratorów? Absurdy gonią
niczym po bieżni stadionowej. W szkołach na rozkaz ministra
edukacji krążą już trójki z udziałem policjantów, badają klimat, by werbalna akcja
zero tolerancji mogła znaleźć ujście w piramidzie sprawozdań. Bo zamiast ministra
oświata ma polityka za kierownika, który wcześniej kontakt ze szkołą miał jedynie
jako uczeń. I w telewizorach widać to codziennie, a czasem co kilka godzin: w tle
symbole MEN, na pierwszym planie zaś rzeka pomysłów głównego lidera LPR i onże
we własnej osobie. Nawet za granicą niedawno, w niemieckim Heidelbergu, gdy pan
Giertych otworzył worek pomysłów dla Europy, odnoszący się do aborcji i homoseksualistów, to aż zatkało starych Europejczyków, którzy na oficjalnych płaszczyznach
przemilczeli jednak rewelacje polskiego członka rządu i nie zamierzają poświęcać
im uwagi. Nawet sam premier RP udzielił ministrowi reprymendy za mylne informowanie opinii za granicą, iżby takie miało być właśnie stanowisko rządu. Reprymenda też okazała się li tylko propagandową zagrywką, bez wymiernych konsekwencji,
bo koalicja trwać musi za wszelką cenę. Ale na Zachodzie media bez litości wychłostały polski zaścianek, nie zważając, że wicepremier-minister był z kraju papieża Polaka i ponoć tylko cytował słowa tegoż autorytetu. Ba, w bardzo katolickiej Portugalii, jakby wbrew sygnałom z Polski, ustawowo dopuszczono właśnie możliwość
decydowania o początkowym płodzie przez kobietę, a nie przez partyjnych moralistów. Młyny ministra edukacji mielą bezustannie, ale na szczęście za drzwiami klas
lekcyjnych przed uczniami stają przeważnie mądrzy pedagodzy i od ich racjonalności zależy, jakie priorytety wskazują młodzieży. Bo codzienność widziana przez okulary rządzących jest wielkim kotłem, w którym trzeba wciąż mieszać, skłócać ludzi
i rozliczać choćby do setnego pokolenia. Miernoty uderzyły nawet w naszego ordynariusza, człowieka wielkiej zacności i ogromnych zasług nie tylko dla Rzeszowa.
Korzystam w tym miesiącu, by pokłonić się wszystkim Paniom z okazji Ich Święta
i życzyć Im szczęścia, a artystom sceny - z okazji jubileuszowego 45. Międzynarodowego Dnia Teatru - życzliwych i kochających sztukę widzów.
QJerzy MAŚLANKA

redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

MOJE REFLEKSJE
Jerzy Maślanka
AWANS
Kiedy znienacka mnie wybrano
Do władzy – spośród chętnych
tłumu,
To budząc się codziennie rano
Czuję – przybywa mi rozumu.
A jakże teraz nie docenić
I program partii, i wyborcę,
Kiedy kiosk z piwem mogłem
zmienić
Na fotel w radzie, tej nadzorczej.
Żona kartofli nie obiera,
Bo trzyma fason i powagę,

Codziennie ,,leci” do fryzjera,
Unika ciuchów tych ,,na wagę”.
Nadzieja rośnie i otucha,
Że do decyzji już dorosłem.
A dawniej kto by mnie wysłuchał?
Chyba, że czasem coś doniosłem.
A wczoraj ojciec mi powiedział:
Dobrze, że „lałem” cię za młodu,
Bom z telewizji się dowiedział
Ile ty robisz dla narodu.
PS
I tak to człowiek by przesiedział
Przez całe życie na przypiecku:
Że sprawiedliwość, prawda, wiedza.
Takie morały prawił dziecku.
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Animatorzy
kultury
Rozmawiać, współdziałać
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masowymi o charakterze igrzysk nie zastąpi się prawdziwych, stałych,
instytucjonalnych i profesjonalnych działań kulturalnych. Współpracę
deklarował dyrektor
Wojewódzkiego Domu
Kultury Marek Jastrzębski: - W 70 proc.
działamy na rzecz miasta, stąd się wywodzi
większość
uczestników naszych zespołów
i kół zainteresowań,
w których rozwija swoje zainteresowania artystyczne i inne około
2 tys. osób. A dyrektor
Rzeszowskiej Estrady
Dariusz Dubiel zaproponował nawet raMarek Jastrzębski
dykalnie, by prezydent
przejął od samorządu wojewódzkiego wszystkie placówki kulturalne
funkcjonujące w Rzeszowie, aby pod jedną kuratelą mogły wydatniej
pracować. – My nie dzielimy dzieci na spółdzielcze i inne – stwierdził
Józef Tadla z osiedlowego klubu RSM Klakson
i przypomniał, że w tych
klubach najczęściej debiutują młodzi i utalentowani
rzeszowianie.
O tych klubach i spółdzielczych domach kultury samorząd miejski
też powinien zatem paSylwester Czopek
QRZ
miętać.

LUDZIE

Henryk Wolicki, Janina Filipek, Tadeusz Ferenc, Waldemar Wywrocki

WYDARZENIA

ierwsze od wielu lat i oczekiwane przez animatorów kultury spotkanie lutowe w ratuszu z radnymi i władzami miastami - z prezydentem Tadeuszem
Ferencem na czele. Ale obecny był również jego zastępca Henryk Wolicki oraz skarbnik Janina Filipek,
a także dyrektor wydziału promocji, kultury i sportu Tadeusz Szylar
oraz szef komisji kultury i promocji Rady Miasta Waldemar Wywrocki, który zaprosił do rozmowy
zawodowców i społeczników z obszaru kultury.
To był dobry pomysł, choć trudno
aby kilkadziesiąt osób w dwie godziny mogło wszystko o wszystkim
powiedzieć. To był jednak dobry
start do być może kolejnych rozmów, w węższych już gronach,
tematycznie
ukierunkowanych
do rozpracowywania konkretnych
problemów. Sekundował temu
Józef Tadla
spotkaniu także nasz redaktor naczelny i zarazem radny, szef komisji
edukacji Rady Miasta, Jerzy Maślanka. Padła wtedy deklaracja, którą
podtrzymujemy: łamy naszego miesięcznika są otwarte
dla publikacji integrujących środowiska kulturalne,
na nowe inicjatywy i dyskusje
o tym, jak w naszym mieście
lepiej organizować życie kulturalne, jak promować Rzeszów. – Inwestycje w sztukę
są jedne z najważniejszych –
przekonywał prof. Sylwester
Czopek, dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie,
Dariusz Dubiel
i wskazywał, że imprezami

Fot. Ryszard Zatorski (6)
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fganistan. Kraj leżący o tysiące kilometrów od Polski za przysłowiowymi
siedmioma górami i rzekami. Kraj, który
nigdy i w niczym Polsce i Polakom nie zawinił, a w którym - jeśli dotychczas o Polakach
się mówiło - to tylko dobrze. Kraj bitnych
górskich plemion, których jeszcze nigdy żaden najeźdźca nie pokonał. I do tego kraju,
nie licząc się ze sprzeciwem zdecydowanej
większości Polaków, prezydent i rząd wysyłają naszych żołnierzy na wojnę.
Jak się podaje, Polacy zostaną rozlokowani
w czterech bazach. Pierwsza to Bagram, druga to Ghazni, ok. 150 km na południowy zachód od afgańskiej stolicy, trzecia – Sharan,
a czwarta – Kandahar. Pierwsze trzy znajdują
się w strefie działań amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-desantowej, której ma być
podporządkowana nasza brygada i stanowić
jej odwód bojowy gotowy na każde zawołanie. Do bazy w Kandaharze na południu
Afganistanu skierowano nasz GROM, który
również podporządkowano amerykańskiemu dowództwu sił specjalnych.
osłuchajmy, co o tej wojnie sądzą ludzie
znający się na rzeczy, a wśród nich Eric
S. Margolis, znany amerykański korespondent wojenny: „Niedługo do kontyngentu
ISAF dołączą Polacy. Czego mogą się spodziewać po przyjeździe do tego kraju? Odpowiedź brzmi: niczego, co znają z doświadczenia, i niczego, na co są przygotowani
w sensie zawodowym i psychologicznym.
Polskim oddziałom, podobnie jak żołnierzom z innych krajów NATO, mówi się,
że jadą do Afganistanu walczyć z terrorystyczną organizacją talibów, aby wspólnie
chronić bezpieczeństwo Zachodu. Tymczasem na miejscu żołnierze szybko przekonają
się, że w rzeczywistości mają przeciwko sobie cały lud Pasztunów. Oto arcyistotny, lecz
na Zachodzie słabo rozumiany fakt na temat
Afganistanu: kraj ten jest niestabilną mozaiką etniczną: 50 – 60 proc. 30-milionowej
ludności stanowią Pasztunowie (inaczej
Patanie), najliczniejszy związek plemienny
na świecie, który słynie z odwagi i bojowości.
Pasztunów jest co najmniej 15 mln, są potężnie uzbrojeni, zajadle nacjonalistyczni i kse-
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nofobiczni. Pasztuńscy mudżahedini stanowili trzon antysowieckiego ruchu oporu. Polacy
walczyć będą z ludem, który szczyci się tym,
że pokonał Greków, Aleksandra Wielkiego,
Mongołów i imperium brytyjskie. Polacy będą
walczyć z narodem, który bez żadnego problemu może toczyć boje przez następne dwadzieścia lat. Pasztuńscy mężczyźni żyją po to,
żeby wojować. Ich plemienne motto brzmi:
„karabiny, złoto i kobiety” - w takiej kolejności. Polskie wojsko zmierza właśnie do matecznika Pasztunów.
Polska wysyła do Afganistanu ponad tysiąc
żołnierzy, i to na dodatek – jako jedyny chyba sojusznik – bez nakładania ograniczeń
co do zakresu i sposobu ich użycia. Oznacza
to możliwość wykorzystania polskich wojsk
w roli odwodu operacyjnego do wszystkich
potrzebnych w danym momencie zadań.
To najbardziej niebezpieczna i niewdzięczna rola. Odwód bowiem zawsze używany
jest w krytycznych sytuacjach i tam, gdzie
siły już będące na miejscu nie dają sobie rady.
Tu dodajmy, że w odróżnieniu od Polaków,
Francuzi, Niemcy, Włosi, Hiszpanie i Turcy
nie zgodzili się, aby ich żołnierze posyłani byli
do walki z talibami na południu i wschodzie.”
Afgańczyków nie zdołała pokonać Armia
Radziecka. Generał Borys Gromow, który
w 1989 r. jako ostatni dowódca ewakuował
pokonany radziecki kontygent, dzisiaj ostrzega: „Moim zdaniem, afgański ruch oporu rośnie. Taka postawa części krnąbrnych Afgańczyków jest dla mnie zrozumiała. Wynika ona
z wielowiekowej tradycji, geografii, klimatu,
religii. Porównanie z latami osiemdziesiątymi jest uzasadnione. 100-tysięczna armia
radziecka działała wraz z niezłą armią afgańską, dowodzoną przez oficerów wyszkolonych
w elitarnych szkołach wojskowych w ZSRR,
wspierana przez lotnictwo, wozy pancerne
i artylerię oraz w czasie, gdy sprawnie funkcjonował politycznie motywowany rząd w Kabulu. I mimo to nie była w stanie złamać afgańskiego ruchu oporu.”

W RADZIE EGZOTYCZNIE
Miejsce pod cerkiew przy ulicy Cienistej
W lutym radni wybierali się na sesję dwukrotnie. Aby prezydent mógł zmieścić się w proceduralnych terminach, wynikających z procesu dalszego poszerzania miasta, należało od zaraz rozpocząć stosowne konsultacje z mieszkańcami. Dlatego należało pilnie zmienić jedną
i przyjąć nową uchwałę w tej sprawie.

D

yskutowano to zatem na sesji nadzwyczajnej 13 lutego. Przy okazji uporządkowano formalnie sprawę osiedla Przybyszówka, co też było sprawą pilną ze względu
na zbliżające się wybory samorządu miesz4

kańców. Dyskusja nad tymi oczywistymi
sprawami skupiała się na kwestiach proceduralnych lub była wynikiem braku uważnego
wczytania się niektórych radnych w dostarczone wcześniej materiały.

H

istoria uczy,
że
żadnym
obcym armiom nigdy nie udało się podbić Afganistanu, a zwłaszcza afgańskiego wschodu.
Wojciech Jagielski przypomina, że w XIX
wieku pasztuńscy wojownicy wybili w pień
Brytyjczyków powracających z wyprawy
na Kabul. Pasztuni nigdy nie tolerowali ingerencji z zewnątrz, a wszelkie narzucane im
obce zwyczaje i prawa traktowali jako próbę
ograniczenia ich wolności i autonomii.
Nieufność wobec obcych, granicząca z fanatyzmem muzułmańska pobożność, a do tego
święty obowiązek rodowej zemsty charakteryzują środowisko, w którym będą działać
nasi żołnierze. Wiadomo też, że większość
talibów i bojowników Al-Kaidy znalazła
schronienie właśnie wśród Pasztunów z afgańskiego wschodu i pogranicza z Pakistanem. Niedostępne góry Kunar i Nuristanu
uznaje się za najbardziej prawdopodobne
kryjówki Osamy ben Ladena. „To dziki kraj,
dużo bardziej dziki niż nasz Dziki Zachód”
- orzekł znany z wersalskiego taktu teksański kowboj, George Bush. Nic dziwnego,
że nie mogąc sobie z afgańskimi „dzikusami”
poradzić, wezwał na pomoc NATO i posłuszny na każde jego skinienie rząd polski.
Gen. Stanisław Koziej twierdzi, że „Afganistan stanie się nieuchronnie dla NATO
tym, czym Czeczenia jest dla Rosji. Problemem niemożliwym do rozstrzygnięcia
militarnie.” Podobnie sądzi przywoływany
już Margolis: „Polska próbuje być dobrym
członkiem NATO i konserwatywnej międzynarodówki prezydenta George W. Busha. Ale w Afganistanie wasz kraj czekają
zagrożenia i wyzwania, z jakimi jeszcze
nie musieliście się mierzyć. Całkiem prawdopodobne, że pożałujecie swojej decyzji.”
„Walczyć i umierać można tylko za to co się
kocha i w co się wierzy”. (A. Saint Exupery). ZA CO I W IMIĘ CZEGO NASI
CHŁOPCY MAJĄ WALCZYĆ I GINĄĆ
W DALEKIM AFGANISTANIE? Q
Już 27. lutego odbyła się sesja zwykła. Najwięcej projektów uchwał dotyczyło zagadnień
budżetowych i okołobudżetowych. Wiele
było również projektów obejmujących sprzedaż terenów miejskich. Prawa strona rady
miała za złe wprowadzanie korekt do niedawno uchwalonego budżetu. Odniosłem
wrażenie, że prawicowym radnym nie chce
się chodzić na posiedzenia komisji, gdzie te
kwestie są szczegółowo analizowane, tylko
chcą dowartościowywać się w czasie sesji.
Żeby było weselej, wróciła również sprawa
obwodnicy północnej.
Gwoździem programu było wystąpienie z miejskiej ambony popa Jarosława Kudyły, który
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zwięźle zaapelował do radnych, aby wyrazili
zgodę na przekazanie jego kościołowi działki
przy ul. Cienistej, na której chce wybudować
świątynię. Radny Andrzej Dec był za, ale chciał
działkę sprzedać przetargowo. Argumentował,
że po takim precedensie z prawosławnymi, zaczną wszystkie istniejące wyznania wyciągać
łapę po miejskie mienie. Pop Kudyło zaimponował mi spokojem i logiką perswazji. Bez cienia

złośliwości wytknął panu radnemu niedostatki
edukacyjne, gdyż jego kościół w Rzeszowie był
u zarania miejskich dziejów, co widać uszło
uwadze pana Deca. Nie jest to zatem jakieś egzotyczne wyznanie. Wolą radnych pozapisowskich
działkę przekazano i świątynia prawosławna
będzie w Rzeszowie. Nie było za to najmniejszych problemów z przekazaniem saletynom
za przysłowiową złotówkę terenu, gdzie ist-

nieje przykościelny parking. Powołano nową
Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
oraz doraźne komisje do spraw przyznania
Nagród Miasta Rzeszowa. Takich komisji powołano cztery: w dziedzinie Nauki i Techniki,
Literatury, Kultury i Sztuki oraz czwartą Sportu.
QRoman MAŁEK
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ODSZEDŁ BLUESMAN
Tadeusz Nalepa

(1943 – 2007)

Trzy i pół roku temu na wielkim jubileuszowym
benefisie w hali na Podpromiu Tadeusz Nalepa
raczył bluesmanów swoją muzyką. Była z nim
wtedy również Mira Kubasińska, jego partnerka
artystyczna (i pierwsza żona) z okresu świetności Blackoutów i Breakoutów – słynnych w latach
60. i 70. zespołów rockowych, wywodzących się
z Rzeszowa.
Przypomnieli fanom m.in. swą kultową piosenkę i wyrażone poetycko marzenie, by „przepłynąć
poprzez tęczę na jej nieznany drugi brzeg”. Mira
Kubasińska odeszła półtora roku temu, Tadeusz
Nalepa 4 marca br. Miał 64 lata. Wcześniej zmarli
basiści Breakoutów - Jerzy Goleniewski i Zdzisław
Zawadzki oraz perkusista Andrzej Tylec. Pozo-

QRyszard ZATORSKI

stała muzyka i piosenki króla polskiego bluesa, jak
powszechnie określano Tadeusza Nalepę, gitarzystę,
kompozytora i wokalistę muzyki rockowej.
Pochodził ze Zgłobnia, ale dzieciństwo i młodość
spędził w Rzeszowie, gdzie w 1965 r. założył zespół
Blackout, który od 1968 r. pod mianem Breakout
święcił muzyczne sukcesy. Nalepa urodził się 26 sierpnia 1943 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych.
Ostatni raz wystąpił w naszym mieście na owym benefisie w 40-lecie pracy twórczej i 60. urodziny. Ukazała
się potem płyta DVD z tego koncertu, który na żywo
transmitowała telewizja. Przez ostatnie kilkanaście lat
nękany chorobami Tadeusz Nalepa wciąż komponował
i myślał o nowych płytach, nagraniach i piosenkach.
Spoczął na Starych Powązkach w Warszawie 12 marca.
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łzy szczęścia Beneficjenta, który jak mało kto
potrafi docenić artystyczny wyraz uznania wyrażony przez koleżanki z grona nauczycielskiego, bo pedagogiem być wszak nie przestał, a nawet w Radzie Miasta szefuje komisji edukacji.
Biesiadna tradycja artystyczna marzycieli
z ZST, o czym nostalgicznie i wzruszająco
śpiewali tekstem Maślanki („Marzyciele, marzyciele/ Wciąż przed nami/ Zawsze piękne,
wyższe cele…”) ujętym w piękną muzykę Haluka, jest nie do powtórzenia i nie do podrobienia. Na tym polega szczerość myśli i zachowań. To pożegnanie było tylko przystankiem,
bo nikt z biesiadników tego marcowego spotkania nie uważał, że jest ono ostatnim. „Trzymaj się, Jurek, my ci pomożemy…” zapewniły
natychmiast panie swego mistrza i przewodnika, po nostalgicznym wyznaniu kończącym
ich program „o zawirowanym świecie”, w którym trwają razem od lat owi marzyciele z ZST.

OPINIE

panowie nie wyobrażają sobie biesiady marcowej bez tego punktu.
Tegoroczna biesiada, w nowym wystroju wnętrz
gościnnego Odeonu w Boguchwale (Zapel
Serwis), poszerzona została o benefis Jerzego
Maślanki - niedawnego szefa szkoły i inicjatora tych spotkań. Byli zacni goście z tej okazji,
by zauważyć choćby tylko z oświatowego grona
obecnego zastępcę prezydenta miasta Henryka
Wolickiego i jego poprzednika Ryszarda Winiarskiego oraz b. kuratora podkarpackiego
Stanisława Rusznicę i urzędującego szefa edukacji miejskiej Stanisława Sienkę. Było wielu
innych przyjaciół szkoły na wieczorze, który
stał się swoistym kalejdoskopem dziejów ZST
przypomnianych urokliwymi fragmentami
skeczów, piosenek, fraszek, którymi zapisywano satyrycznie co rok na święto marcowe kobiet wydarzenia szkolne. Były kwiaty dla Jerzego Maślanki w podzięce i świeżutki program
znakomicie artystycznie podany przez młode
grono nauczycielek. Były nawet nieskrywane

O

atomiast w Zespole Szkół Technicznych
w Rzeszowie, gdzie Jerzy Maślanka
szefował nieprzerwanie od roku 1973, póki
nie został radnym w minionym listopadzie,
zawsze do pań odnoszono się z szacunkiem,
a 8 marca kwiatami prawdziwymi i słowem
literackim ze sceny. Ta wiązanka na wesoło
z tekstami Jerzego Maślanki, oprawiona smakowicie muzycznie przez Janusza Haluka,
stała się oryginalną formą hołdu dla pań i zabawy. Bo nauczyciele na ten jeden dzień przeobrażają się co roku w artystów, by sprawić
przyjemność koleżankom nauczycielkom i innym paniom z pracowniczego grona ZST. Ten
swoisty bukiet kwiatów w postaci satyrycznopoetyckiego programu kabaretowego znaczy
nawet więcej niż niegdyś wystany w kolejkach goździk czy tulipan. Z czasem ta zabawa poszerzona została o program artystyczny
przygotowywany przez panie. A że czynią
to z wielkim wdziękiem i talentem, okraszonym naturalną urodą artystek, już od dawna

my ci pomożemy…”

WYDARZENIA

N

„Trzymaj się, Jurek,

Fot. Wojtek Rojek

Od siedemnastu lat zakompleksieni politykierzy szydzą z Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szydzą z „komunistycznego” święta, które
ma rodowód…amerykański. Bredzą ci dżentelmeni co roku o goździkach peerelowskich i rajstopach, zamiast wręczyć choć raz roku
jakiejś damie jakikolwiek kwiatek nawet i bez okazji.

Fot. Ryszard Zatorski

Biesiadna tradycja artystyczna
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W LASACH PODKARPACIA
Album walorów przyrodniczych i kulturowych

W LASACH
PODKARPACIA

Tym albumem chcemy przybliżyć podkarpacką knieję i jej dzieje, uwrażliwić na piękno
zachowanego dziedzictwa kultury przyrodniczej, aby każdy mógł ten ogląd skonfrontować
z rzeczywistą przyrodą – zachęcał Jan Kraczek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie do lektury na spotkaniu promocyjnym w Domu Polonii w Rzeszowie.

N
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owa oferta rzeszowskiej oficyny Ryszarda Świątoniowskiego RS DRUK
– Drukarnia i Wydawnictwo, jest nie tylko
treściowo znakomitą pozycją wydawniczą,
ale również niezwykłą z uwagi na walory
edytorskie. Ryszard Świątoniowski, który
jest miłośnikiem, trafnym obserwatorem
i znawcą przyrody poświadcza to dobitnie
artyzmem spojrzenia na przyrodę jako jeden z autorów zdjęć w albumie. Zgromadził
jednocześnie wraz z dr. Edwardem Mar-

Ryszard Świątoniowski i Edward Marszałek

szałkiem zespół fotografików związanych
z lasami. Ich dziełem jest wnętrze albumu,
w którym pomieszczone zostały fotogramy
innych jeszcze oprócz nich autorów, m.in.:
Cezarego Ćwikowskiego z Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, Antoniego Derwicha,
Stanisława Klimka, lekarza rentgenologa,
Wiesława Lipca, wydawcy z Roztocza, prezesa okręgu roztoczańsko-podkarpackiego
Związku Polskich Fotografików Przyrody,
Pawła Kołodziejczyka, biologa z Lublina,
Rafała Sieka z Lublina, który potrafi „wi-

sieć na drzewie” przez kilka dni, aby uchwycić
szczególny wyraz niespotykanego ptaszka lub
zwierzątka, Anny Węglarz, biologa – nauczycielki ZST w Leżajsku, Andrzeja Wierzbieńca, Antoniego Panka, Jacka Osmeckiego,
Marka Piotrowskiego z Zamościa. Wykorzystano też w albumie archiwalne zdjęcia RDLP
w Krośnie i Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Poszczególne sekwencje promocji znaczone były
sygnałami rogu myśliwskiego, na którym grał
Olaf Jóźwik, podleśniczy z Brzegów Dolnych.
– Ten klimat uroczysk leśnych ,
uchwycony w kadrze przez fotografików, zatrzymany artystycznie
w czasie, przekazany jest w albumie nawet bardziej niż można te
wrażenia opisać słowem – stwierdził Ryszard Świątoniowski, który
przygotował ten album w półtora
roku. Dr Edward Marszałek, Leśnik Roku 2006 (pierwszy taki tytuł
otrzymany przez osobę z naszego
regionu), zachęcał do podziwiania
natury lasów Beskidu Niskiego,
Bieszczadów i Południowego Roztocza. Przybliżył ich uroki wybranymi fotografiami, opisem unikatowych uroczysk leśnych, ptaków
i zwierząt, przypomniał historię podkarpackich lasów (m.in. Puszczy Sandomierskiej).
Jest urodzonym gawędziarzem – na zdjęciach
ożywa wraz z jego opowieściami niezrównana bieszczadzka buczyna, cisy (jedna piąta
zasobów krajowych rośnie na Podkarpaciu),
bocian czarny, częściej występujący tutaj niż
gdzie indziej, bo nie jest płoszony przez ludzi,
wąż eskulap, który żyje tylko w podkarpackich
lasach, orzeł przedni i orlik z Beskidu Niskiego
(największe zagęszczenie tych ptaków w Europie). Tutaj flisacy z Ulanowa sławni są na całą

FARMACJA

Tradycje i współczesność
Książka „Historia polskiej farmacji w Polsce południowowschodniej od 1375 do 2006 roku” już samym tytułem określa w skrócie zwartość treściową. Wydana została starannie w
twardej oprawie przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu. Jest to praca zbiorowa. Każdy z autorów ze znawstwem
i szczegółowo przedstawia fragment tradycji farmaceutycznych naszego regionu.

N

ajobszerniej pisze o tym Teresa Drupka, która opatrzyła książkę słowem wstępnym, jest również autorką rozdziału dokumentującego 55-letni dorobek rzeszowskiej Polfy,
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Europę, tutaj można posłuchać najpiękniejszych rykowisk jeleni, które przyciągają
na tę porę w Bieszczady Hiszpanów, Francuzów , Niemców, Amerykanów. Jakże znakomicie bobry wyręczają ludzi w bieszczadzkich lasach, gdy wznoszą zapory i organizują
naturalne zbiorniki retencyjne. To leśnicy
sprowadzili w roku 1963 w Bieszczady pierwsze po dwustu latach żubry, przypomniał
Marszałek. Dziś jest to najzdrowsze stado
żubrów w Europie, liczące około 200 sztuk.
Tutaj żyje też pełna gama drapieżników,
od jenotów i wydr, po wilki, rysie i niedźwiedzie. W podkarpackich lasach ślady wiary
ludzkiej znaczone są też niepowtarzalnymi
kapliczkami. A drewno, surowiec wszech
czasów, jest w coraz większej ilości obecne
mimo stałych wyrębów, bo leśnicy wciąż sadzą nowe drzewa.
Album „W lasach Podkarpacia” jest pierwszą
próbą pokazania w sposób syntetyczny walorów przyrodniczych i kulturowych lasów naszego regionu, poprzez prezentację bogatego
materiału fotograficznego. Teksty i opisy zdjęć
stanowią tylko uzupełnienie wielobarwnych
leśnych pejzaży i zaskakujących często swą
urodą zdjęć leśnej zwierzyny. Format albumu
B-4, objętość 184 strony, 280 zdjęć.
QAndrzej OSIŃSKI

natomiast dr Józef Świeboda opisał dzieje podkarpackich aptekarzy i farmaceutów
od 1375 do 1951 roku. Lidia M. Czyż ukazała działalność organizacji farmaceutycznych
Podkarpacia w latach 1944 - 2006, Małgorzata
Pszeniczna pisze o Sanfarmie, najmłodszym
zakładzie, Dominika Leszczyńska odnotowała historię od Comindeksu do Sanofi Aventis,
a Monika Urbaniak opisała dorobek Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Rzeszowie. Te opracowania uzupełnione zostały przez Agnieszkę Szczupak i Iwonę Zalot wykazami pracowników, zakładów, aptek
i indeksami nazw geograficznych oraz osób.

P

oniżająca miliony Polaków jest ta wypowiedź „arystokraty” z Żoliborza. Pozostając w poetyce Kaczyńskich, należałoby
odpowiedzieć stosownym cytatem z brata:
„Spieprzaj, dziadu!”. Ale może lepiej przypomnieć, że po staropolsku o ludziach niskiego wzrostu mówiło się, iż są podłej postury,
a osobach niskiej pozycji społecznej po prostu, że są podłego stanu. A w demokracji można po prostu zyskać takie miano, na jakie się
zapracuje. „Hołota ma głos” napisała „TRYBUNA”, cytując niektóre listy czytelników, dla
których miejsce znalazło się jedynie w tej jednej ogólnopolskiej gazecie. Inne „niezależnie”
milczały. Przypominamy za tym dziennikiem,
jak zareagowali Polacy. Oto „Vox populi, czyli
hołota ma głos”:
* Na konferencji prasowej premier Jarosław
Kaczyński stwierdził, że socjalizm był ustrojem dla hołoty. Gdzie w takim razie premier
ze swym bratem bliźniakiem kończyli studia?
To ci dopiero hołota, psiakrew. (Marta Malicka, Warszawa)
* Premier powiedział, że socjalizm to ustrój dla
hołoty. Tak się składa, że wszyscy w tym ustroju żyliśmy i korzystaliśmy z jego dóbr. Także
on i cała rodzina premiera. Obraził wszystkich
Polaków, nazywając nas hołotą. Premier powinien się wstydzić i przeprosić wszystkich Polaków. (Maria Borkowska, Warszawa)
* Jeszcze mnie nikt tak nie obraził, jak premier
mego kraju. On też jest hołotą, jakiej świat
nie widział. (Maria Czakowska, Warszawa)
* Premier obraził naród i nasze legalnie istniejące państwo. (Edward Lochowicz, Warszawa)

DOBRO RZESZOWA
Jerzy Maślanka odchodzi ze szkoły

Edward Słupek

P

o z górą 34 latach zrezygnował ze stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych pan
Jerzy Maślanka. Jak skrupulatnie, jego podwładni
wyliczyli pełnił tę funkcję

Czy tych, dzięki którym mógł skończyć studia? (Zbigniew Chodyr, Legionowo)
* Może ktoś mi powie, z jakiej arystokracji wywodzi się Jarosław Kaczyński i jak to się stało,
że nie wyniósł z domu dobrych manier? Może
bona i guwernantki były z hołoty? (R. M., woj.
podlaskie)
* Myślę, że wykwit umysłu „błękitnego chłopca”, a także znanego intelektualisty (nie umiejącego poprawnie mówić po polsku, a także
nie znającego żadnego innego języka), premiera Jarosława Kaczyńskiego, stwierdzającego, że socjalizm to ustrój hołoty dla hołoty,
jednoznacznie nominuje go do tytułu doktora
h.c. (śladami Leppera) jakiejś kolejnej kijowskiej bądź pusztuńskiej uczelni. (Karol Wójcik, Nowa Wieś Królewska)
* Mam 80 lat. Miliony takich jak ja odbudowywało ten kraj, w tym Uniwersytet Warszawski, który premier kończył. Według mnie,
premier powinien zrzec się swoich dyplomów
wydanych przez hołotę i wszystkich uprawnień wynikających z ich posiadania. (Antoni
Otys, Białystok)
* Tak, „panie” Kaczyński, budowałem poprzedni system. Odbudowywałem kraj
ze zniszczeń wojennych. Dzięki takiej „hołocie” jak ja i inni, nikt w Polsce nie był bezrobotny, wszyscy mogli się uczyć i podnosić
kwalifikacje, mogli leczyć się i odpoczywać.
Dzięki takiej „hołocie” nawet tacy jak „pan”
mogli uczyć się i zdobywać tytuły naukowe.
Moi najbliżsi ginęli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, dlatego ja nie mogę
pozwolić na to, aby byle kto obrażał mnie
obelżywym słowem „hołota”. (J. Woyniłłowicz. e-mail)
* Słowo „hołota” wywodzi się od ukraińskiego
hołysze - biedacy. Kosztem nadludzkich wysiłków uratowali oni swe potomstwo od głodu
i zapewnili warunki do nauki. Nikt nie ma prawa teraz obrażać ich, a tym bardziej ci, którzy
przez wiele lat korzystali z ich wyrzeczeń i korzystają do dziś. (K. Pieculak, Gdańsk). Q

12 410 dni i nocy. Zrezygnował, gdyż wybór
na radnego miasta Rzeszowa stanął w kolizji z piastowaniem funkcji dyrektora szkoły.
Po prostu tak stanowi ustawa: albo funkcja
radnego, albo dyrektorowanie szkole podległej prezydentowi miasta Rzeszowa.
Postać to nietuzinkowa, rzekłbym parafrazując
stwierdzenie o dobrach narodowych, że Jerzy
Maślanka to „Dobro Rzeszowa”. Piszę z relacji
uczeń-nauczyciel, mistrz. To właśnie Dyrektor
Jerzy Maślanka 34 lata temu przyjmował mnie
do szkoły, którą objął w dyrektorowanie jako
trzydziestolatek. Świetny organizator szkoły,
niezrównany nauczyciel i wychowawca tysię-

cy absolwentów Zespołu Szkół Technicznych.
Szkoły, która ma swoją bardzo wysoką pozycję
i renomę w oświacie rzeszowskiej.
Dyrektor Maślanka to człowiek renesansu,
wielu zainteresowań i pasji. Mając techniczne
wykształcenie, jawi się także jako wrażliwy
humanista. Wnikliwy znawca ludzi, a zwłaszcza skomplikowanej osobowości młodzieży
w okresie, gdy trzeba ją ukształtować dla dobra i użyteczności społeczeństwa.
Niezrównany twórca tekstów literackich
i kabaretowych publikowanych od wielu lat.
Twórczość ta, z pierwszego okresu znalazła
swój wyraz w tomiku „Grunt to głowa”. Sądzę, »
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Jarosław Kaczyński wyraził 5 marca na konferencji prasowej opinię, że „socjalizm to
był ustrój dla hołoty” i dodał, że to był system budowany przez hołotę i dla hołoty.

* Jak można nazwać człowieka, który publicznie obraża starych ludzi? Bardzo źle wychowanym. (Józef Berta, Warszawa)
* Hołoto, i ty jeszcze głosujesz na tych ludzi?!
(Bożena B. , Warszawa)
* Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego – niestety, premiera rządu – jest skandaliczna. Stowarzyszenie Weteranów Lewicy w Piotrkowie
Trybunalskim przesyła do premiera pismo żądające przeprosin w TVN 24 i na łamach „Trybuny”. Jeżeli tego nie uczyni, skierujemy pozew
do sądu za nazwanie nas hołotą. Mam nadzieję,
że podobnie postąpią inne lewicowe organizacje i osoby prywatne. Nie pozwólmy, żeby taki
abderyta i bigot nam ubliżał. (przew. SWL Bogusław Jakubowski, Piotrków Trybunalski)
* Czy matka prezydenta i premiera, między
innymi przez której obrazę Kaczyński odwołał Trójkąt Weimarski, uczyła swoich synów
chamstwa i takiej nienawiści do ludzi inaczej
myślących? W kontekście wypowiedzi premiera zupełnie inaczej patrzę na porównanie
dokonane przez „Tagezeitung” do kartofli.
(Hubert Kuliszewski, Warszawa)
* Dziwi mnie zupełny brak reakcji dziennikarzy na słowa premiera. Czy reprezentanci tzw.
elit umysłowych już zupełnie zatracili poczucie
przyzwoitości? (Wacław Lemke, Warszawa)
* Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej
zapomniał powiedzieć, że ta hołota odbudowała kraj z ruin. Obecna „elita” rządząca zaś
nie robi nic. (Zdzisław Jarzynka, Elbląg)
* Nawiązując do epokowego odkrycia premiera, przypomina mi się stare warszawskie
powiedzenie: kto kim kogoś nazywa, ten sam
tym bywa. (Stanisław S., Warszawa)
* Jako historycznie niedouczony prawnik, premier powinien wiedzieć, że ta hołota odbudowała Polskę ze zniszczeń wojennych, uprzemysłowiła ją i zlikwidowała analfabetyzm.
A co zrobił premier Kaczyński dla kraju? (Dariusz Krajewski, woj. śląskie)
* Kogo premier pozwolił sobie nazwać hołotą?
Czy tych Polaków, którzy odbudowali kraj?

OPINIE

Vox populi, czyli hołota ma głos

I do tego przyjazne środowisku, które je otacza. Dwie z nich zbudowaliśmy od podstaw,
ucząc się od Was tworzenia - mógłbym odpowiedzieć w imieniu Tadka Pietrasza, Józka Laskowskiego i swoim” – odnotowuje
na skrzydełku obwoluty książki szef SanofiAventis Zbigniew Góral. Q

O

PL AMA

Żydzik. - Jesteśmy przekonani, że nie rozczarowalibyśmy Was, gdybyście mogli to zobaczyć, Panie Prezesie i Staszku. Mamy trzy
nowoczesne fabryki należące do światowych
lub polskich koncernów, świetnie wyposażone, sprawnie zarządzane, wytwarzające
leki zgodnie ze światowymi wymaganiami.

WYDARZENIA

„W którym miejscu jest podkarpacka farmaceutyka dziś? - Do czego doszliście po ponad
pięćdziesięciu latach, wy z pokolenia, któremu przekazaliśmy podwaliny pod przemysł
farmaceutyczny w regionie? - mogliby zapytać nieżyjący już twórcy rzeszowskiej Syntofarmy i Polfy, Jacek Węglowski i Staszek

LUDZIE
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Wędrówki po mieście

PANIAGA

Wrosła w tradycję Rzeszowa
lica 3 Maja, jedna z ważniejszych i zarazem najładniejszych ulic śródmieścia,
to dziś popularny deptak, ciągle gwarny i pełen ludzi, tak miejscowych, jak i przyjezdnych.
W przeszłości prowadziła z miasta do dzielnicy pańskiej, skupionej w otoczeniu zamku,
stanowiła też fragment traktu wiodącego
na południe, ku granicy węgierskiej. W czasach galicyjskich była to ulica Pańska, w rzeszowskiej gwarze zwano ją Paniaga. Obecną
nazwę otrzymała w 1891 roku.
Po obu stronach ulicy ciągnie się zwarta zabudowa domów, kamienic i budynków publicznych. Zabudowa ulicy zastała zapoczątko-

wana około połowy XVII wieku, a ostatecznie
ukształtowana w początkach XX stulecia, i bez
większych przekształceń dotrwała do obecnych czasów. Tworzą ją domy i kamienice
mieszczańskie, powstałe głównie w XIX bądź
w początkach XX wieku, niektóre na reliktach XVIII-wiecznych domów, a także reprezentacyjne gmachy publiczne. Z wyjątkiem
trzech powojennych budynków, pozostałe
to obiekty zabytkowe. Jeszcze jednym wyjątkiem jest centrum handlowe Galeria Paniaga,
zwracające uwagę piękną, nowoczesną elewacją. Pomimo że zajmuje miejsce XIX-wiecznej
kamienicy, po kolejnym gruntownym przekształceniu dokonanym w latach 2001-2002,
jest to już właściwie nowy budynek.
Powyżej Galerii spory fragment ulicy zajmują
budowle dawnego Konwentu Pijarów, tworzące jeden, niezwykle efektowny fronton. Zespół
składający się z budynku dawnego kolegium,
kościoła pw. Świętego Krzyża i budynku klasztornego, wzniesiony pod koniec pierwszej
połowy XVII wieku, następnie na przełomie
XVII i XVIII wieku przebudowany i rozbudowany, posiada wyjątkowe walory artystyczne
Fot. Ryszard Zatorski

OSIED-

U

absolwentów naszej szkoły wiele panu dyrektorowi zawdzięcza. Rozmowa z Nim w okresie
buntowniczym sprawiła, że ukończyli szkołę, a nie stoczyli się w niebyt. Wychowawcza
rozmowa była przeżyciem, które odcisnęło
się na naszej psychice, gdzie nikt inny nie był
w stanie zostać autorytetem.
Jerzy Maślanka to także założyciel miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” i jego redaktor. Tylko
jego osobista determinacja sprawia, że miesięcznik ukazuje się już dwa lata.
Inną sferą działalności Jerzego Maślanki jest przewodniczenie Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
Własnościowej w Rzeszowie. W naszej Spółdzielni odegrał szczególna rolę. Na początku
lat dziewięćdziesiątych nauka nowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, opartego na samorządności sprawiała
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duże trudności. Ciągłe obrady organów, wewnętrzne podziały nie sprzyjały postępowi
gospodarczemu.
Jerzy Maślanka jako przewodniczący Rady
Nadzorczej wprowadził racjonalnego ducha
obrad i działalności Rady. Jego charyzma uspokoiła gremium i sprawiła, że obecna nasza pozycja jako spółdzielni jest prorozwojowa.
Ten krótki rys nietuzinkowego człowieka zabarwiony jest autentyczną sympatią nas - byłych uczniów - do nauczyciela i mistrza. Piszę
nas gdyż nie sposób wymienić wszystkich kolegów i koleżanek, którzy darzą Jerzego Maślankę i naszą szkołę ponadczasową sympatią.
Dziękujemy nauczycielu i mistrzu, życząc sukcesów w dalszej pracy.
QEdward SŁUPEK
były uczeń klasy TLa ZST w Rzeszowie,
prezes SMLW w Rzeszowie

Fot. Ryszard Świątoniowski

» że następny zbiór jest gotowy do publikacji.
Twórca tekstów kabaretowych wykorzystywanych przez najlepsze polskie kabarety.
Na bieżąco w swoich tekstach uszczypliwie,
a nie złośliwie, odnosi się do bieżących spraw
kraju i miasta. Jako współzałożyciel stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów został wybrany
do Rady Miasta Rzeszowa. Jestem przekonany,
że w radzie jest to osoba godna i przydatna dla
rozwiązywania problemów miasta w skomplikowanych czasach i otoczeniu.
Dyrektor znany jest z wielu obszarów działalności. Działka sportowa jest jego nadzwyczajną pasją. Działacz i były prezes Stali Rzeszów,
a wcześniej, w młodości, napastnik dębickiej
Wisłoki. Bardzo lubiany przez wiele środowisk nie tylko rzeszowskich. Wszędzie ceniony za rzadką cechę dotrzymywania słowa,
zdecydowanej reakcji na zło. Wielu kolegów

i historyczne. Mieszczące się w budynku kolegium I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, kontynuujące tradycje
kolegium założonego w 1658 roku, to jedna
z najstarszych szkół średnich w Polsce.
Budynek klasztorny, po kasacji konwentu
przez władze austriackie w 1786 roku, został
przeznaczony na cele świeckie, od 1954 roku
w jego murach mieści się Muzeum Okręgowe. Dawny kościół klasztorny to stosunkowo nieduża budowla o niezwykle urokliwym
wnętrzu, zachwycającym bogatym wystrojem
artystycznym utrzymanym w duchu późnego
baroku. Tutaj czas zatrzymał się na przełomie
XVII i XVIII wieku. Tylko nieliczne detale pochodzą z okresów bardziej nam bliskich. Poza
godzinami nabożeństw panuje tu cisza, przez
grube mury nie dociera gwar ulicy, jest czas
na modlitwę i chwilę zadumy.
Paniaga wrosła w historię i tradycję miasta.
Dziś trudno wyobrazić sobie Rzeszów bez tejże ulicy, bez jej sklepów, lokali, banków, kina,
grajków, a nawet tak krytykowanych przed
kilku laty „sarkofagów”. Wyrazem pewnej
sympatii do ulicy jest Święto Paniagi, organizowane w pierwszą niedzielę czerwca. W tym
roku odbędzie się po raz trzeci.
QStanisław KŁOS

Loty za Atlantyk
Marzec 2007

Rzeszowski, międzynarodowy

są po dwa rejsy tygodniowo w obie strony,
w czwartki i niedziele do portów lotniczych
John F. Kennedy i Newark Liberty. Na razie
letnie, do połowy września. Byłoby dobrze,
gdyby je można utrzymać przez cały rok,
a w przyszłości może nawet codziennie. Zainteresowanie jest bowiem ogromne i samoloty
powinny latać z kompletem pasażerów. Loty
za Atlantyk poszerzą bezpośredni rynek pasażerski z Rzeszowa, skąd już teraz odbywają się
rejsy do Warszawy oraz irlandzkimi liniami
Ryanaira do Dublina i Londynu.
Dyrektor Mardosz jest przekonany, że będzie
to kolejny krok ułatwiający pasażerom podróżowanie za Atlantyk. Zaprzecza, jakoby porty
w Krakowie czy Warszawie mogły na tym stracić. – W Krakowie już jest ciasno, loty z naszego portu odciążą tylko sąsiadów, a pasażerom
z Podkarpacia skrócą czas podróży i ułatwia
ją. Bo tyle samo leci się do Nowego Jorku
od nas, co i z Krakowa albo Okęcia, ale ileż
czasu należy strawić, by dostać się do tamtych miejsc. W rejsach za granicę można zabrać do samolotu 50 kg bagażu, w krajowych
tylko 20. Ten bagaż wędruje zatem odrębnie
od pasażera, częstokroć dłużej od niego i bywa
że z „przygodami”. Liczę, że dopełnieniem lotów za Atlantyk będzie też cargo. Bo Rzeszów

spełnia warunki, by stąd mogły latać samoloty
z kompletem pasażerów, kompletem bagażów
i kompletem cargo (do 10 ton).
Wiesław Mardosz zna krakowskie realia bardzo dobrze, pracował tam równo 21 lat w obsłudze naziemnej samolotów. W Rzeszowie
kieruje portem od 1 września ubiegłego roku.
Ale to miasto, które jest wszak centrum Doliny
Lotniczej, nie było mu obce. Tu bowiem ukończył w 1979 roku studia na kierunku lotniczym
Politechniki Rzeszowskiej. Jest z pierwszego
rocznika studentów tej uczelni, bo zdawał
egzamin wstępny jeszcze do Wyższej Szkoły
Inżynierskiej, ale inaugurował rok studiów
już z indeksem politechniki.
W ostatnim czasie port rzeszowski został rozbudowany i zmodernizowany Trwają prace nad
nowym terminalem pasażerskim, który będzie
mógł przyjmować i odprawiać jednocześnie
4 rejsowe samoloty transatlantyckie (około 600 osób). – Są pieniądze na rozpoczęcie
jeszcze w tym roku budowy nowego terminalu
– mówi dyrektor Mardosz. - Terminal i płyta
postojowa przed nim to najpilniejsze zadania.
Parking przed nim jest już na ukończeniu.
Rzeszowska firma budowlana Inżynieria, która
to wykonuje, to bardzo solidny i sprawdzony
partner. W ubiegłym roku zamontowany został
też nowy system telewizji przemysłowej ochrony lotniska, wykonywane jest teraz ogrodzenie
oddzielające lotnisko od części ogólnodostępnej, wcześniej przebudowany został i wydłużony do 3,2 tys. metrów pas startowy. Z polskich
lotnisk dłuższy jest tylko na warszawskim Okęciu. W sąsiedztwie lotniska powstaje też Park
Naukowo-Technologiczny, w przyszłości zaś
wybudowany zostanie zespół usług, centrum
handlowe i hotel. Może nie jest też jeszcze stracona zupełnie perspektywa ulokowania tu bazy
serwisowej dla samolotów (Ryanair wycofał się
z tej inwestycji, natomiast STA nadal rozpatruje ewentualność budowy takiego obiektu).
Lotnisko rzeszowskie, oddalone od centrum
miasta tylko o 10 kilometrów, ma doskonałe

warunki meteorologiczne. I jest wręcz określane „lotniskiem dobrej pogody”, co nie tak
dawno podczas wielkich mgieł można było
dobitnie sprawdzić, gdy lądowały tu zapasowo
samoloty, które miały dolecieć do Warszawy
i Krakowa. Ilość tzw. dni lotnych w tym obszarze jest tu bowiem jedna z największych w kraju, a płaszczyzny nalotu niezwykle korzystne,
bo nie ma wokół żadnych przeszkód, ani w postaci zabudowy, czy gór na przykład. Od czterech lat funkcjonuje na lotnisku rzeszowskim
jeden z nielicznych w Polsce radarów meteorologicznych, wchodzących w skład ogólnokrajowego Systemu Monitoringu i Osłony Kraju.
Jest tutaj wysokiej klasy system pomocy świetlno-nawigacyjnych do lądowania, radiolatarnie, radar wtórny oraz infrastruktura do kompleksowej obsługi naziemnej samolotów oraz
nowoczesny automatyczny system meteorologiczny Vaisala.
Lotnisko w pobliżu granicy Unii Europejskiej
i jedyne na wschodniej ścianie kraju będzie
w niedalekiej przyszłości jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Z terminalem spełniającym wszystkie wymagania europejskie
i światowe. W przyszłości z centrum Rzeszowa będzie można do niego dojechać także
szynobusem, bo myśli się o reaktywowaniu
bocznicy kolejowej do lotniska. Niedaleko ma
przebiegać przyszła autostrada A-4 oraz międzynarodowa droga ekspresowa Via Baltica.
Zatem i inwestycje drogowe wpisują się prawie
równolegle w plany lotniczej komunikacji.
Stabilny i bardzo szeroki jest rynek pasażerski
zarówno na połączenia transatlantyckie, jak
i europejskie. Także potencjalne możliwości
pozyskania pasażerów z zachodniej Ukrainy
oraz północnej i centralnej Słowacji.
Lotnisko międzynarodowe może ułatwić również podjęcie decyzji wielu innym inwestorom,
którzy zechcą lokować swoje plany biznesowe
w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
QRyszard ZATORSKI
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o była wspólna inicjatywa PP Porty Lotnicze i LOT. Teraz przechodzimy cykl audytów, by potwierdzić gotowość do realizacji nowego zadania – stwierdza Wiesław Mardosz,
dyrektor rzeszowskiego portu. – Przewidziane

GOSPODARKA

T

INWESTYCJE

Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest jednym
z dwunastu w kraju, ale już niebawem trzecim - po Warszawie i Krakowie - który będzie obsługiwał loty transatlantyckie. Godzina zero
wyznaczona jest na 3 czerwca. Wtedy ma wystartować do Nowego
Jorku pierwszy „atlantyk”, jak potocznie określa się loty Boeingiem
767, samolotem, który może zabrać od 200 do 240 pasażerów, w zależności której wersji maszyna poleci akurat do USA.

Nr 17 (Rok III, nr 3)

OCALIĆ TOŻSAMOŚĆ

Czy Rzeszów przyłączy się do...Trzebowniska?
18,5 tysiąca mieszkańców, 9 tys. hektarów, 10 sołectw położonych po obydwu stronach Wisłoka, połączonych ze światem lotniskiem w Jasionce i drogami krajowymi nr 9 i 19; za kilka
lat teren ten przetnie autostrada A4 ze zjazdem do sąsiedniego Rzeszowa. Tak w encyklopedycznym skrócie można opisać gminę Trzebownisko.

SĄSIEDZI
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la tutejszej społeczności jej gmina
to nie tylko miejsce na mapie Podkarpacia. Dla wielu to rodzinne gniazdo, urządzane
przez wieki przez przodków, zaś dla osiadłych
tutaj od wczoraj – to Nowy Dom, wybrany
z rozmysłem, bo tutaj warto żyć i pracować.
TO WIEŚ CZY MIASTO?
Krystian Oliwa, student WSIiZ, najlepszy
napastnik Ludowego Klubu Sportowego Trzebownisko, na pytanie, czy nobilitacja do rangi
mieszkańca wojewódzkiego miasta jest warunkiem prestiżu i ludzkiej szczęśliwości, odpowiada bez zastanowienia: - Może kiedyś tak
było, ale nie dziś. Kiedy jesteśmy jedną „wielką
wioską”. Nad wybujałe ambicje liczą się warunki życia, zdrowie i spokój. A te są u nas,
moim zdaniem, lepsze niż w wojewódzkim
Rzeszowie. Podpiera się konkretami.
Ponad 85 proc. wszystkich gospodarstw
w gminie posiada przyłącze gazowe (już pracują dwa szyby gazowe, w planie jest trzeci),
wszystkie wioski mają sieć kanalizacyjną i wodociągową doprowadzającą z ujęć koło lotniska znakomitej jakości wodę. 80 proc. domów
zostało stelefonizowanych, do wszystkich
miejscowości dociera komunikacja autobusowa; do centrum wojewódzkiego miasta można
więc dojechać w kilkanaście minut. Tutaj żyje
się nowocześnie, a przy tym taniej niż u sąsiadów. Przykładowo, za wodę mieszkańcy płacą połowę stawki obowiązującej w innych
gminach, podobnie za zrzut ścieków. Stawka
podatku od nieruchomości za mieszkania
nie zmieniła się od trzech lat.

Wójt Józef Fedan rządzi drugą kadencję. W listopadowych wyborach w I turze dostał prawie
tyle samo głosów co prezydent Tadeusz Ferenc.
Fedan nie kryje, że sprawy potrzeb materialnych mieszkańców i warunków życia są mu
najbliższe. Problemy tzw. nadbudowy oddał
w ręce współpracowników, w tym szerokiego
grona społeczników. Sam zaś dogląda kolejnych
w gminie inwestycji: przy nowym gimnazjum
w Trzebownisku (ma przyjąć uczniów we wrześniu 2007 r.), przy oczyszczalni ścieków w Łące
(zmodernizowany od podstaw obiekt będzie
gotowy w czerwcu br.). Na porządku dnia stają
następne ważne tematy: początek rozbudowy
Ośrodka Sportów Wodnych w Nowej Wsi (powstaną tu m.in. korty tenisowe i hotel oraz zadanie odwodnienia terenów wokół Parku Przemysłowo-Technologicznego przy lotnisku, na które
zapisano w budżecie gminy 18 mln złotych.

Równolegle z rozwojem infrastruktury i bazy
handlowo-usługowej, w gminie trwa boom
mieszkaniowy.
Średniorocznie
przybywa
200 nowych domów, także dla mieszkańców stolicy województwa. Kadra rzeszowskich uczelni
upatrzyła sobie najmniejsze sołectwo – Tajęcinę.
Pod lasem rośnie kolonia pięknych willi.
SIĘGANIE DO KORZENI
Wójt Józef Fedan jest 19. wójtem gminy Trzebownisko, licząc od 1866 roku, kiedy to wprowadzono powszechne wybory samorządu.
Wcześniej gospodarzy gminy (gromady) wyznaczał pan z dworu. Z uwagą czytamy pożółkły dokument spisany w 1839 roku przez kancelistę głogowskiego sądu, pochodzący z archiwum rodzinnego Jana Kucaby, jednego z nielicznych już trzebowniskich rolników (krów
i koni policzyłby tu na palcach rąk). To umowa
przekazania majątku przez Jakóba Krawczyka
i jego żonę Marcyjannę na rzecz ich przyszłego zięcia Macieja Czernika. Dokument krzyżykiem poświadczyli: Jan Szwagiel i Sebastyan
Szary – wójt i podwójci Trzebowniska, Stanisław Czernik – wójt Nowej Wsi, Jan Tomasik
– przysiężny oraz Grzegórz Krawczyk i Michał
Bereś z gromady. Zgodność ugody z prawem
krajowym potwierdził w Domum Zaczernie
dziedzic Ludwik Jędrzejowicz.
Mieszkańcy trzebowniskiej gminy chronią
swą tożsamość, dobrze znają swe korzenie.

Uroczystość Święta Chleba zorganizowana w Nowej Wsi
20 sierpnia 2006 roku.

Fot. Archiwum GOK (4)
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Również za sprawą działalności miejscowych stowarzyszeń regionalnych. Najstarsze
istnieje w Zaczerniu; przez
lata prowadził je nieodżałowany Stanisław Rząsa, teraz
prezesuje mu Tadeusz Dynia.
Stowarzyszeniem „Razem”
w Łące kieruje Maria Kloc,
zaś na czele Stowarzyszenia
Przyjaciół Trzebowniska stanął Stanisław Wiercioch.
Z ich to inspiracji, przy wsparciu aktywu innych organizacji
społecznych, zwłaszcza KGW,
OSP oraz LZS, corocznie

Marzec 2007
od dziś, w drodze wspólnego harmonijnego współdziałania, choćby na płaszczyźnie
Związku Komunalnego „Wisłok”. Aktualnym
tematem łączącym wysiłek i interes wszystkich 19 jednostek samorządowych, jest kwestia planowanej spalarni osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków. Potrzebą chwili
jest powołanie Związku Gmin Aglomeracji
Rzeszów, m.in. z myślą o wspólnych przedsięwzięciach na rzecz przygotowania terenów

Podsumowanie konkursu na obrzędowość kolędniczą, organizowanego cyklicznie w SP nr 1 w Stobiernej. Laureaci konkursu otrzymali z rąk wójta Józefa
Fedana specjalne nagrody.

pod budownictwo mieszkaniowe i nowe inwestycje przemysłowe. – Moim zdaniem – dodaje Józef Fedan – dobrym prognostykiem
dla rozwoju miasta byłoby przygotowanie,
zespolonym wysiłkiem wszystkich sąsiadów
Rzeszowa, planu przestrzennego zagospodarowania gmin okalających Rzeszów. Na sesji
nadzwyczajnej w marcu Rada Gminy podjęła decyzję o włączeniu części gruntów gminy
Trzebownisko do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Podobny sposób myślenia podziela przewodniczący Rady Gminy Stanisław Ryś. - Nie konfrontacja i naciąganie muskułów Goliata, lecz partnerska rozmowa. Taki dialog jest możliwy i pożądany
również na szczeblu naszych rad i radnych. Docenił to przewodniczący Rady Miasta w ubiegłej
kadencji Andrzej Dec. Myślę, że warto te kontakty kontynuować. Jesteśmy do nich gotowi.
Tak stawiając sprawę, zasadne pozostaje pytanie zadane w tytule: czy wojewódzki Rzeszów
uszanuje wolę sąsiadów, czy władze Rzeszowa
przyłączą się do inicjatywy Trzebowniska, aby
w każdej sprawie prowadzić dialog, i starać
się wzajemnie zrozumieć. Rzeszów był zawsze
potrzebny Trzebownisku. Dziś Rzeszów – bardziej niż kiedykolwiek – potrzebuje wsparcia
sąsiadów i zrozumienia przez nich potrzeb
rozwojowych stolicy Podkarpacia, regionu
przygranicznego na mapie Unii Europejskiej.
Nie ma innego rozwiązania. Rzeszów musi
dogadać się z lokalnym społecznościami żyjącymi od wieków u jego bram. W gruncie
rzeczy – w interesie nas wszystkich.
QRyszard BEREŚ
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przygotowany profesjonalnie przez grono
zapalonych społeczników. To kompendium
wiedzy, taka wielostronicowa
biblioteka z informacjami
o przeszłości i dniu
dzisiejszym wsi nad
Wisłokiem, zawieszona w globalnej sieci
Internetu.
Witryna
pod adresem już dziawww.naszetrzeła:
bownisko.wist.com.
pl, choć oficjalnie ruszyć miała 25 marca
Pierwsza w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Trzebownisko. Stoi z prawej Józef (wtedy
planowane
Fedan, wójt gminy. Za stołem prezydialnym, pierwszy z lewej przewodniczący jest zebranie wybieRG Stanisław Ryś.
rające sołtysa wsi
we wszystkich 10 sołectwach odbywają się dni
na następną kadencję), tymczasowy adres
danej miejscowości. Kultywowaniu starych
Serwisu wklikują codziennie dziesiątki czyzwyczajów służą tradycyjne dożynki, urotelników. Cieszą się zwłaszcza ci, których los
czystości Matki Boskiej Zielnej, a także konrzucił za chlebem za dalszą i bliższą zagranicę.
kursy wieńca dożynkowego, stołu wigilijnego
Dzięki Internetowi znów codziennie goszczą
czy na koszyk wielkanocny. – Nie sposób żyć
w swym rodzinnym domu. Inicjatywie patrosamą historią – uspokaja Stanisław Wiercioch.
nuje Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska,
– Największym naszym wyzwaniem jest popatronat informatyczny zadeklarowała Spółzyskanie młodych, zaszczepienie im patriotydzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące.
zmu lokalnego. A młodzi cenią konkrety. Stąd
Jej prezes Tadeusz Śliz widzi w tym pomyśle
tak wiele uwagi w planach naszych stowacenne przedsięwzięcie społeczne, ale i interes
rzyszeń zajmują również sprawy współczesbiznesowy; dzięki Serwisowi ST WIST może
ności. Dumni z dorobku przodków, chcemy
pozyskać nowych odbiorców Internetu.
wspólnie wzbogacać konto gminy, wspierać
SĄSIEDZI ZZA MIEDZY
najlepsze inicjatywy jej gospodarzy. Chcemy,
Miasto Rzeszów i gmina wiejska Trzebowniaby nasze dzieci i wnuki tutaj realizowały swe
sko są zdane na siebie od wieków. Fakt sąsiedzżyciowe plany. Taką szansę stwarza możliwość
twa owocuje korzyściami dla obydwu stron
zarobkowania w wojewódzkim Rzeszowie,
– podkreślają gospodarze gminy. Tak było
a niebawem w Parku Technologiczno-Przeprzez lata, tak powinno być w przyszłości.
mysłowym obok lotniska w Jasionce, a także
W ostatnich miesiącach ową atmosferę dow innych firmach i podmiotach gospodarbrosąsiedztwa zaczęły burzyć nadchodzące
czych, których setki działają na terenie gminy.
z rzeszowskiego ratusza zapędy aneksyjnoMamy nadzieję, że z roku na rok oferta ta bęekspedycyjne. Mimo wszystko, mieszkańcy
dzie bardziej atrakcyjna niż wyjazdy RyanaiTrzebowniska, Zaczernia czy Jasionki – sorem do Londynu czy Irlandii.
łectw najbardziej „zagrożonych” - do każdego
Podział ról jest więc klarowny. Wójt z Radą
z kolejnych planów zmiany granic podchodzą
pilnują inwestycji, społecznicy dokumentują
spokojnie i realistycznie. Zwłaszcza, iż zamiahistorię. Tylko w ostatnich dwóch latach ukary te uległy wyraźnej dewaluacji po ubiegłozało się kilka następnych publikacji z dziejów
rocznej kampanii wyborczej, kiedy to kandygminy. 100-lecie straży w Zaczerniu i w Trzedaci licytowali się coraz to bardziej oryginalbownisku uświetniły monografie OSP spisane
nymi propozycjami podboju sąsiednich gmin.
przez braci Macieja i Andrzeja Stopów oraz
Również tu, na miejscu, zdania są podzielone.
dr. Józefa Świebodę. Prezes GS w Jasionce
Mieszkańcy maję nadzieję, iż ktoś z decydenZbigniew Dec przygotował okolicznościowe
tów zechce się z ich opinią zapoznać. Czy bęwydawnictwo na 60-lecie Gminnej Spółdzieldzie ją respektował?
ni. Kilka tygodni temu wspaniałą monografię
Trzeźwy chłopski rozum podpowiada im,
pióra Bronisława Jakubowskiego, otrzymała
że konsultacje to i tak zwykłe mydlenie oczu.
Wólka Podleśna. Wiedzę o przeszłości wzboPolitycy uczynią tak, jaki będzie interes ich pargacają prace magisterskie przygotowywane
tii. A że prezydent Rzeszowa nie jest pupilna rzeszowskich uczelniach. W br. dotyczyć
kiem politycznym ekipy sprawującej dziś właone będą m.in. dziejów bibliotekarstwa na tym
dzę w stolicy, więc rewolucji na granicy – póki
terenie oraz przekształceń gminy z rolniczoco – spodziewać się nie należy. A potem?
przemysłowej w przemysłowo-rolniczą.
- Jesteśmy gotowi do partnerskiej rozmowy
Na swoje monografie wciąż czekają m.in.: Jai rozpatrywania wszystkich racjonalnych arsionka, Łukawiec i Trzebownisko. To ostatnie
gumentów – komentuje wójt gminy Trzebowsołectwo, póki co, zafundowało sobie własnisko. – Przecież, śladem dotychczasowych
ną encyklopedię elektroniczną – pierwszy
doświadczeń, wiele problemów i potrzeb
w województwie Wiejski Serwis Internetowy,
naszych społeczności można rozwiązywać

»

Piosenki dla dzieci

UŚMIECHNIJ
SIĘ
Nr 17 (Rok III, nr 3)
Słowa i muzyka:

Gabriela Wywrocka, Waldemar Wywrocki
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Waldemar Wywrocki
„Uśmiechnij się” - piosenka skomponowana przez Waldemara Wywrockiego i jego córkę Gabrysię, nagrana w studio Polskiego Radia Rzeszów. Profesjonalną aranżację opracował Krzysztof Bazan. Do piosenki powstał również teledysk, którego realizacji podjął się Jakub Miszczak, a sponsorem
produkcji była agencja artystyczna „OKEY”. Udział w teledysku brało ok.
150 dzieci z grupy muzycznej Gabcia i Przyjaciele, prowadzonej niegdyś przez Waldemara Wywrockiego w Osiedlowym Domu Kultury Staroniwa. - To jedna z najbardziej znanych
i lubianych piosenek, które wykonuję z obecnie prowadzoną przeze mnie grupą muzyczną Maluszki z Krasnego na różnych koncertach oraz imprezach z udziałem najmłodszej
publiczności – twierdzi Wywrocki. Piosenek „Uśmiechnij się”, „Piesek”, „Deszczowa piosenka”, „Wolę Przedszkole” czy „Biedronka” chętnie uczyły się dzieci, które uczestniczyły w letnich imprezach „Wakacje na Grunwaldzkiej”. Nauka zakończyła się konkursem na najlepsze wykonanie piosenek. Nagrody ufundował prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc.

PRZYCIĄGAJĄCA WITRYNA

EDUKACJA

O

SZKOŁY

L

iceum OgólnokształcąceWSIiZ jest uważane
za szkołę niedostępną
dla
„przeciętnego”
gimnazjalisty, zarówno pod względem
finansowym,
jak
i posiadanych umiejętności – mówi dyrektor Czesław Wal.
Czesław Wal
- Chcąc podjąć walkę
z tym mylnym wyobrażeniem na temat liceum,
grupa uczniów tej szkoły postanowiła stworzyć
stronę internetową, ukazującą, jak wygląda życie
za murami niepozornego budynku przy ulicy
Sucharskiego w Rzeszowie.
– Każdy gimnazjalista, nauczyciel, bądź przypadkowy internauta, który skusi się, by poświęcić
choć chwilkę tej uczniowskiej witrynie zrozumie,
że całkiem nowy system stypendialny, znacznie
obniżone czesne i dodatkowe profile sprawiają,
że zaglądnąć tu powinien każdy ambitny uczeń stojący przed tą trudną decyzją wyboru odpowiedniej
szkoły – przekonuje uczeń liceum, Marcin Bęś.
12

Grupa muzyczna Gabcia i Przyjaciele podczas inauguracji
letnich imprez „Wakacje na Grunwaldzkiej”

www.LO.WSIZ.RZESZOW.pl

Na stronie można znaleźć takie działy jak:
cje dla przyszłego licealisty. Cóż powiedzieć
„WSIiZ – HOW TO”, rozpoczynający się
– po prostu warto zaglądnąć!” – mówią auod zaproszenia: „Podróżuj z nami po LO
torzy strony internetowej. Nie pozostaje więc
WSIiZ”, jest tam też „Przewodnik dla Gimnic innego, jak tylko zachęcić do otworzenia
nazjalisty”, czyli „Rekrutacja krok po kroku”,
nowego „okienka” do LO WSIiZ i przyjrzenia
opis kadry, klas, zbiór „Twórczości”, regusię szkole od wewnątrz. A nie wymaga to dularnie aktualizowane News-y i wiele innych
żego poświęcenia: komputer, Internet i chwilrubryk. A najciekawsze jest to, że wszystko
ka wolnego czasu...
jest dziełem wyłącznie uczniów, którzy
Teraz, dzięki bieżącym informacjom, każdy
chcą ukazać prawdziwy wizerunek swojej
potencjalny kandydat dowie się o znacznie
szkoły!
obniżonym czesnym, nowych kierunkach
- Tworzenie strony wymaga dużo pracy i pokształcenia, a „Przewodnik dla gimnazjaliświęcenia, nie jest to więc łatwe zadanie. Robisty” sprawi, że droga rekrutacji będzie jasna
my, co możemy, by witryna była przyciągająca
i przejrzysta. Tylko pozazdrościć przyszłym
i interesująca. Z dozą humoru przedstawiamy
uczniom liceum! - Mamy nadzieję, że dzięki
życie w naszym liceum, bo musicie zrozumieć,
tej witrynie mit o niedostępnym LO WSIiZ
że jest tutaj naprawdę ciekawie – zachęca Kataodejdzie w zapomnienie – mówią jej autorzy
rzyna Szaluś z Marcinem Bęsiem i Piotrkiem
witryny i powyższego tekstu:
Ziębą. Ta trójka uczniów wychodzi na przekór
wszelkim przeciwnościom i sukcesywnie prowadzi szkolną witrynę.
- Jest tutaj kolorowo, śmiesznie, w różnych tekstach nie brakuje nutki humoru „ze szkolnej ławki”. Można także
Katarzyna Szaluś
Piotr Zięba
Marcin Bęś
znaleźć wszelkie potrzebne informa-

Jestem Julią
Ludziom zamykam oczy
Chcę uczyć ich
Niech zapomną
Jak kończy się historia
Przewieszona jak ja
Przez balkon cierpienia
Jestem Julią
Osią mego ciała
Podpieram ten balkon
Wbrew wszystkiemu
Trwający ponad
Czasem
Nadzieją
Cierpieniem
Mną
****
Jestem Rachela
Panie Poeto
Czy pan dostrzega
Tę prawdę we mnie?

Jestem po to
Aby Pan mógł dotknąć
Skrawków prawdziwej
Sennej Racheli

Mi powiesz
Że będę
I jeszcze mi zatańcz
Na rzęsach

Aby Pan mógł
O mnie powiedzieć tamtym
Co mnie poznali
A nie widzieli

To wszystko
Zanim szum skrzydeł
To wszystko
Zanim smak lotu

Jestem Rachela
Panie Poeto

Później już
Tylko noce
Później już tylko spokój

Jestem oznajmić to
Co się nie śniło

Wybieram drogę
Przed siebie
Niełatwo być
Nieproszonym...

MNIEJSZE ZŁO

Jestem dla Pana
Aby Pan mógł pisać
Że w tamtym tańcu
Racheli nie było

Najlepsze są
Szczere pacierze
Gdy się w drodze
Zbłądziło

Zamknij mnie
W szklanej kuli
Zanim powiesz
Że motyl...

W zamknięte okna
Nie stukam
Choć kruszą
Grube zasłony

Dotknij szkła
Jak relikwii
Dotykaj
Mojej tęsknoty

Kiedy jesteś przy mnie
Radosne tworze pointy
Biegnę boso zrywając kwiaty
Z naszych łąk
We włosy wplatam słońce
Uśmiecham się szczerze
Gdy jesteś
Noce są ciepłe
Nawet gdy świat
Zionie chłodem
Mogłabym tańczyć natchniona
Wędrować naszym ogrodem

Pąsowym różom
Nie wierzę
Udają
Że znają miłość

WSZYSTKO

****
Kiedy przy mnie Cię nie ma
Nie rodzą się wiersze
Smutek skrzypi w okiennicach
Wyblakłych strof
Snuję się pośród wersów
Barwnych wspomnień

Bez Ciebie
Zasypiam wcześniej
Wszystko jest smutne i zimne
Uciekam w snów kołysanie
Sny bez Ciebie
Też są inne...

ZMYSŁOWOŚĆ MOTYLA
Jest pełna wrażliwości, bez której nie powstanie
żaden wiersz, ale także pełna kobiecej sprzeczności pomiędzy zmysłowością motyla a przeczuciem powierzchownego traktowania miłości
przez otaczający ją świat. Ma rzadkie w tym wieku poczucie przemijalności, więc nieco z ironią
pyta piewcę uczucia, co w niej dostrzega?

Napastliwość i flirt
Na małej scenie i w Szajna Galerii

B

iljana Srbljanović, współczesna dramatopisarka serbska, która
dzieli czas pomiędzy Belgrad i Paryż, a urodziła się w Szwecji,
zamierzonym zabiegiem literackim opisującym zabawy dzieci w dorosłych, z góry organizuje scenę odtwórcom „Sytuacji rodzinnych”.
Bo te dzieci grane są wszak przez dorosłe, choć młode osoby. To poniekąd taki teatr w teatrze, który na co dzień można odnaleźć w każdej rodzinie, w dowolnym miejscu świata. Obrazy z rzeszowskiej małej sceny
mogą nam także kojarzyć obecnie oplatające nas na każdym kroku niezwyczajne przykłady podejrzliwości, kłótni politycznych i obsesję ścigania wszystkich za wszystko. Każda scena, ukazująca wydarzenia w innej

Wszystko, co za sprawą autorki mówi podmiot
liryczny, zawieszone jest w ulotnym „jestem”
oraz „nie było”. Miejmy nadzieję, że debiut Aleksandry Pękali w naszym miesięczniku będzie dla
niej udaną wędrówką artystyczną stąd po szerokie horyzonty.
Wiesław ZIELIŃSKI

Fot. Marcin Żminkowski

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia
z oryginalnym talentem literackim, bo debiutanckie wiersze Aleksandry Pękali tchną własnym
stylem oraz osobistym spojrzeniem na świat.
Młoda autorka zawieszona jest między światem
miłości szekspirowskiej Julii oraz powinnościami wobec życia biblijnej Racheli.

LITERATURA

****
Jestem Julią
Nie mam 23 lat
Żyję ponad czasem
Przewieszona przez balkon nadziei

Przez szkło
Mnie naucz
Że jestem
Zanim

O

ALEKSANDRA PĘKALA

Jestem dla świata zesłana
Aby tańczyć jak Muza
Najsenniej
Sennie
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Agnieszka Wilkosz, Juliusz M. Kubiak, Paweł Kacprzycki, Justyna Kołodziej

SZTUKA

ALEKSANDRA PĘKALA ma 21 lat. Mieszka w Łękach
Górnych koło Pilzna. Studiuje socjologię na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas nauki w szkole średniej odkryła, że pisanie wierszy jest sposobem
na wyrażenie siebie. Wówczas brała udział w kilku konkursach literackich, zdobywając III miejsce na XXIV Festiwalu Artystycznym w Krakowie (2004) oraz Wyróż-

nienia w I Małopolskim Konkursie Literackim „Piórem
malowane” (Kraków, 2004), a także w konkursie AVON
Forum „Porozmawiajmy o kobiecości” (2004). Pasjonuje się też słowem mówionym. W szczęśliwym dla siebie
roku 2004 zajęła I miejsce i zdobyła Nagrodę Publiczności w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym w Gołubiu-Dobrzyniu. Marzy, aby w przyszłości uprawiać dziennikarstwo radiowe.

O

DEBIUT

KULTURA

Marzec 2007

Nr 17 (Rok III, nr 3)
Fot. Ryszard Zatorski

owróciły znowu Salony
Poezji do odświeżonej
Szajna Galerii w Teatrze im.
W. Siemaszkowej, zapraszające miłośników żywej mowy
w samo południe w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca.
Wymyśliła je bardzo trafnie Julia Wernio, kierownik
artystyczny teatru i reżyser,
która w lutym wprowadziła
tam kolejnych czytających
wiersze aktorów. W sieMałgorzata Machowska i Wojciech Kwiatkowski
lankowej scenerii kwiatów
i owoców, z kwilącymi wiosennie ptaszkami,
rodzinie, kończy się zamordowaniem któregoś
strofami Gałczyńskiego i Pawlikowskiej-Jasz rodziców. Gwałt słowny, agresja psychiczna
norzewskiej przepięknie o miłości rozmawiali
i fizyczna towarzyszą tym napastliwym roztej niedzieli Małgorzata Machowska i Wojmowom, w których prawie zupełnie nie ma
ciech Kwiatkowski, Niepowtarzalne widowimiejsca na zrozumienie, refleksję czy ustępsko poetyckie, trafnie określone w tytule jako
stwo. Zachowują się niczym dzikie zwierzęta
„Prośba o wyspy szczęśliwe”, urozmaicił mu- w zagrożeniu i strachu przede wszystkim
zycznie Filip Domarski. Kto nie zapamiętał,
atakują. Dzieci w pogoni za lepszym świajak pyłem księżycowym zjawić się na stopach
tem próbują nawet wyjechać. Pozostawione
ukochanej, albo oczami pieścić i całować, ten
same sobie atakują, pozbawione pozytywnych
może sięgnąć po książki poetyckie i wierszouczuć ze strony rodziców, którzy zajęci są bez
wanie porozmawiać z ukochaną osobą. I niprzerwy tylko własnymi sprawami.
czym we flircie towarzyskim zapytać GałczyńBardzo przekonujący w swych rolach aktorzy
skim: „Powiedz mi, jak mnie kochasz?”
(Justyna Kołodziej, Juliusz M. Kubiak, Agsurowym wnętrzu scenicznej poczekalnieszka Wilkosz, Paweł Kacprzycki), nieni na lotnisku, czyli w scenograficznie
zwykle wartka akcja i znakomite reżysersko
opakowanej przez Dianę Marszałek Szajna
zorganizowanie widowiska przez Andrzeja
Galerii na poddaszu teatru, odbyła się prapreSadowskiego sprawia, że szczególnie młomiera polska „Kosmetyki wroga” A. Nothomb,
da widownia odbiera bezbłędnie sygnały
widowiska obnażającego najbrudniejsze ludzze sceny. To bardzo przejmujące i pouczające
kie namiętności. Tylko dwu aktorów, wśród
ostrzeżenie, które przekazują owe niby dzieci
szpalerów uczestniczących w tym widzów-pa– prawdziwie niczym w życiu podczas zabaw
sażerów, przez półtorej godziny utrzymuje naw dorosłych.

W

Anna Demczuk
i Barbara Napieraj laureatkami

Anna Kulpa

P

rzyznane zostały nagrody II Ogólnopolskiego Konkursu na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury
Europejskiej. Wśród laureatów są dwie rzeszowskie aktorki: Anna
Demczuk i Barbara Napieraj, wyróżnione
za kreacje Anny Fierling w przedstawieniu
„Matka Courage i jej dzieci” Bertolta Brechta w reżyserii Katarzyny Deszcz.
5 marca br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody wręczył minister
Kazimierz Michał Ujazdowski. W konkursie oceniano 26 przedstawień, zrealizowanych
w polskich teatrach w 2006 r. Jury pod przewodnictwem prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej uznało za najlepszy spektakl „Baal”
Bertolta Brechta w reżyserii Marka Fiedora
(Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu przyznając mu nagrodę za reżyserię i muzykę oraz
wyróżnienia aktorskie. Nagrodę za reżyserię
14

Artur Hauke i Sebastian Badurek

syjnie i przekonująco wmusza wręcz swoje-Textorta argumenty w tej coraz brutalniejszej rozmowie. Eksperyment na poddaszu miał premierowo również niezamierzoną ekstremalną
„oprawę” naturalnie dusznego wnętrza.
QRyszard ZATORSKI
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
* Biljana Srbljanović – „Sytuacje rodzinne”. Reżyseria
i scenografia: Andrzej Sadowski. Obsada: Justyna Kołodziej (Nadeżda), Juliusz M. Kubiak (Vojin), Agnieszka
Wilkosz (Milena), Paweł Kacprzycki (Andrija). Premiera:
24 lutego 2007.
* Amélie Nothomb – „Kosmetyka wroga”. Reżyseria Gabriel Gietzky. Scenografia: Diana Marszałek. Obsada: Sebastian Badurek, Artur Hauke. Premiera 10 marca 2007.

oraz zbiorową za kształt plastyczny i nagrody
Teatru im. W. Siemaszkowej, został zorganizoaktorskie dla Doroty Kolak i Mirosława Baki
wany po raz drugi przez Ministerstwo Kultury
przypadły także Teatrowi Wybrzeże w Gdańi Dziedzictwa Narodowego przy współudziale
sku za spektakl „Tytus Andronikus” Williama
Instytutu Teatralnego Instytutu Teatralnego im.
Shakespeare’a w reżyserii Moniki Pęcikiewicz.
Zbigniewa Raszewskiego i Związku Artystów
Natomiast Wielką Nagrodę Aktorską otrzymał Jerzy Trela za rolę tytułową
w przedstawieniu „Wielkie
kazanie księdza Bernarda”
w krakowskim Teatrze Scena
STU w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego, a Jana Polewkę
nagrodzono za scenografię.
Spektakl rzeszowski został
nagrodzony
dodatkowo
rekomendacją do udziału
w festiwalu „Klasyka polska” – jednego z najważniejszych festiwali teatralnych
organizowanych w Polsce.
Barbara Napieraj i Anna Demczuk po otrzymaniu nagrody
„Matka Courage” znalazła
się w gronie czterech najScen Polskich. Jego celem jest wzbogacenie relepszych spektakli, które pokazane będą pod
pertuaru teatrów i popularyzacja dawnych dzieł
koniec kwietnia w Opolu. Bo oprócz tego zaliteratury europejskiej, w tym zwłaszcza literatuprezentowane zostaną na festiwalu: „Tytus Anry polskiej.
dronikus” - Teatr Wybrzeże z Gdańska, „Griga”
- Teatr Nowy z Krakowa oraz „Wielkie kazanie
QAnna KULPA
kierownik literacki Teatru im. W. Siemaszkowej
księdza Bernarda” - Teatr STU z Krakowa.
w Rzeszowie
Konkurs, w którym nagrody przypadły artystom
Fot. Anna Kulpa

Teatr nagrodzony

rastające napięcie, coraz potężniej wyzwalające
skryte, zbrodnicze pragnienia i wspomnienia
Angusta (Sebastian Badurek), o których przygodnie spotkany Textor Telex (Artur Hauke)
„wie wszystko”. Jest sumieniem gwałciciela
i mordercy. Opowiadając swoje życie, powoduje w rozmówcy poczucie winy i przyznanie się
do zbrodni. Artur Hauke sugestywnie, ekspre-

Fot. Marcin Żminkowski

P

Andrzej Szypuła

O

bie podawane w różnych źródłach daty
urodzin Chopina – 22 lutego i 1 marca – zachęciły mnie, by tę opowieść
poświęcić Fryderykowi
Chopinowi – nieśmiertelnemu kompozytorowi muzyki polskiej. Dziś – o kobietach
Chopina, albowiem odegrały one w życiu
artysty ważną rolę.
Na pewno była wśród nich Maria Wodzińska i Konstancja Gładkowska, do których
to panien kierował Chopin swoje pierwsze
młodzieńcze uczucia, jak
i George Sand, z którą
związał się na dziewięć
lat, by rzecz zakończyć
bolesnym rozstaniem.
Ale przecież były dwie
kobiety na całe życie,
na dobre i złe, związane
z nim zawsze, na które
mógł liczyć w każdej
chwili: matka - Justyna Maria Wodzińska
Chopin, pełna dobroci
i zacności kobieta, i jakże mu oddana siostra Ludwika, która była przy nim w Paryżu
do końca.
Wzruszający jest list matki do syna Fryderyka
w Paryżu napisany w 1848 roku, na rok przed
Jego śmiercią. Cytuję go w całości, by przybliżyć tamten czas i tamtą atmosferę, a także
uczucia matki do syna: „Kochany Fryderyku,
cóż Ci powiem w dzień Twoich urodzin i imienin, zawsze jedno, że Cię Opatrzności Boskiej
polecam i błagam codziennie o błogosławieństwo duszne i cielesne dla Ciebie, bo bez tego
wszystko jest niczym. Ja, z łaski Najwyższego
Stwórcy, zdrowa jestem, tylko mnie dziwactwa
przywiązane do starości czasem niepokoją,
wszystko inaczej widzę jak młodzi, ale cóż
robić! Wernik wraca, matka szczęśliwa wyjechała w niedzielę naprzeciw niego do Drezna
i tam go czekać będzie, aby z nim razem wrócić; pisywał do niej często i miał od niej polecone, ażeby w każdym liście o Twoim zdrowiu
donosił, teraz i to się skończyło; byłam spokojna, chociaż od Ciebie w przeciągu roku tylko

Barwa i światło
Neowitraż
Piotra Barszczowskiego

L

utowa wystawa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa była kolejną udaną propozycją artystyczną placówki prowadzonej przez
Irenę Gałuszkę. – Gdy patrzę na kompozycje

malarskie Piotra Barszczowskiego, to po raz
któryś z kolei uświadamiam sobie, że w tej
dziedzinie sztuki barwa i światło nie mogą
obejść się bez siebie – napisał m.in. w katalogu
wystawy ks. dr Władysław Szczebak, historyk
sztuki i diecezjalny konserwator zabytków.
Obrazy Barszczowskiego to kolaże – wskazuje ks. dr Szczebak. - Poszukując znaczenia
tego słowa dowiemy się, że w plastyce oznacza
ono „kompozycję artystyczną z fragmentów

QAndrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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Zapomniana rocznica urodzin

i co pokazać. A przecież już końcem XIX
wieku, kiedy Polski
nie było na mapie
wcale,
muzykę
Chopina
grali w Rzeszowie
znakomici fortepianiści, by wspomnieć Władysława
Cyrbesa, absolwenta
kons e r w ator iu m
Justyna Chopin - matka
m on a c h ij s k i e g o,
który w 1885 roku w Rzeszowie założył szkołę muzyczną i własną w niej klasę fortepianu.
W okresie międzywojennym w łonie Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” pojawia się
znakomity pianista i pedagog Kazimierz Mirski, późniejszy nauczyciel Wojciecha Kilara,
a także, po II wojnie światowej, Janina Stojałowska, u której kształcił się na fortepianie
Adam Harasiewicz.
Czasy po II wojnie światowej dla pianistyki
rzeszowskiej były twórcze i ambitne, albowiem
już 31 sierpnia 1944 roku, kiedy
jeszcze nie umilkły wojenne kanonady, powołano
do życia w Rzeszowie
Towarzystwo Muzyczne
im. Fryderyka Chopina, którego celem miało
być powołanie do życia
szkoły muzycznej. I tak
10 października 1944 roku
George Sand
przy ul. Sobieskiego powołano do życia szkołę, którą nazwano: Instytut
Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Obecnie pod nazwą: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
szkoła ta funkcjonuje do dziś, wchodząc w skład
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha
Kilara. Iluż to muzyków, pianistów, pedagogów
muzyki wykształciła rzeszowska szkoła im. Fryderyka Chopina! Najznakomitszy z nich, Adam
Harasiewicz, zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w 1955 roku.
Nie próbuję nawet wymienić nazwisk świetnych
pianistów, wykształconych w rzeszowskich szkołach muzycznych – nie tylko we wspomnianej
szkole, ale także tej drugiej, przy ul. Chopina,
gdzie obok rezyduje Rzeszowska Filharmonia.
Jest tych znakomitych absolwentów naprawdę
sporo! Czy koncertują w Rzeszowie? Bardzo
rzadko. A przecież ptaki chętnie wracają do swoich gniazd.

KULTURA

Kobiety Chopina

trzy listy odebrałam;
popraw się, kochane dziecko,
pisuj częściej,
miej wzgląd
na
mój
wiek i nasze
przywiązanie do Ciebie, bo chociaż nie wątpię
o Twoim dla nas
sercu, ale Ty masz zajęcie, które Ci czas skraca, a ja żadnego, tylko
Wami żyję. Żegnam Cię i całuję, mój najdroższy, niech Ci Bóg da zdrowie
i wszelką pomyślność.
Tego Ci życzy – Matka.”
Nostalgiczny nastrój
wywołuje też Roman
Brandstaetter w wierszu „Rozmowa z siostrą”, ukazujący w poetyckiej wizji ostatnie
dni życia Fryderyka
w otoczeniu zawsze mu Ludwika Chopin
wiernej i oddanej siostry
Ludwiki. Oto fragment wiersza: Zostawiam
jeszcze garść polskiej ziemi,/(…) W zwierciadle
śmierci wszystko jest prawdą/ I nic nie jest gestem./ Posłuchaj, siostro... Kocham tę ziemię./
Z tej ziemi jestem.
Tyle refleksji o Chopinie. Pozostała Jego muzyka,
w której jest cząstka każdego
z nas. Jesteśmy z tej ziemi...
I tylko żal, że w rocznicę Jego urodzin nikt
w mediach ogólnopolskich i regionalnych
w Polsce nie wspomniał o Jego wielkiej
muzyce. Za to kochają
Go w dalekiej Japonii Konstancja Gładkowska
i wielu innych zakątkach świata, jak choćby w Szanghaju w Chinach,
gdzie w niedzielę 4 marca odsłonięto ogromny
pomnik Chopina, planuje się także obok wybudować wielki teatr, w którym odbywać się będą
festiwale Jego muzyki.
Tymczasem w końcu stycznia mieliśmy wspaniały koncert Rafała Blechacza w naszej Rzeszowskiej Filharmonii i w zasadzie o koncertach czy wieczorach chopinowskich z racji
urodzin mistrza z Żelazowej Woli jakoś nie słychać. A szkoda, bo skoro mamy się promować, to jakże to czynić, jeśli zachowujemy się
tak, jakbyśmy nie mieli czym się pochwalić

Wiosna

Opowieści muzyczne
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różnych przedmiotów i kawałków tworzyw”.
Nasz artysta posługuje się w tym wypadku
fotografią – fragmentami barwnych zdjęć
fotograficznych o różnej, nieraz wprost mikroskopijnej wielkości. Mistrzostwo i talent
polegają na takim zestawieniu owych fragmentów, że w pewnym momencie całość sta-

je się obrazem, który nie tylko prezentuje się
jako wielokolorowa płaszczyzna, ale wprost
drga życiem. U Barszczowskiego to ożywienie daje sugestywne wrażenie jakby „iskrzenia się” barwnego światła, i to jest chyba tym
oryginalnym jego osiągnięciem – ocenia ks. dr
Szczebak.
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Wypowiadać szeptem
Wystawa prac Igora Janowicza
Piotr Rędziniak

O
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Zima

Lato

Jesień

Nr 17 (Rok III, nr 3)

Wszyscy znamy to przysłowie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Podejmuję niezwykle trudną próbę przełożenia tego powiedzenia na język
malarstwa. A pomoże mi w tym wystawa prezentowana właśnie w BWA w Rzeszowie. Wystawa „obcojęzyczna”, artysty z Ukrainy, mieszkającego i tworzącego we Lwowie.

P

rezentujemy bowiem wystawę szczególną
– wystawę prac Igora Janowicza, która
jest urzeczywistnieniem, wręczonej w postaci dyplomu, nagrody dyrektora BWA w Rzeszowie w Międzynarodowym Triennale Ma-

Igor Janowicz - „bez tytułu”, olej, płótno
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larstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt
– Przemyśl 2006”. Miasto Rzeszów choć w takiej formie zaznaczyło swoją obecność na tej
głośnej i ważnej dla kulturowego oraz geopolitycznego położenia imprezie. W ubiegłorocznej edycji konkursu uznanie dyrektora
wiodącej rzeszowskiej
galerii znalazły prace
tego właśnie artysty,
który, moim zdaniem,
w malarstwie zdaje się
wypowiadać szeptem.
Niemłody już artysta
nie krzyczy barwą,
nie politykuje płótnem, nie opowiada
historyjek iście wyrwanych z komiksów,
które serwują nam nowocześni, współcześni,
młodzi - dzicy artyści.
W mojej, może prymitywnej ocenie, płaskim
i tępym konturem oraz
chichotem
historii
w tle opowiadane są jakieś fantasmagoryczne
problemy z menstruacją albo masturbacją.
Bo, za przeproszeniem,
o tym zdają się mówić

Piotr Barszczowski ur. 8 czerwca 1972 roku w Tarnowie. Absolwent tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, na której specjalizował się w dziedzinie historii sztuki kościelnej. Grafik, projektant, fotografik. W swoich pracach łączy grafikę
komputerową z malarstwem i fotografią cyfrową.
Uczestnik międzynarodowych konkursów, wystaw
i prezentacji. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień.

te „malarskie komiksy” uznanych polskich,
i nie tylko, malarzy początku XXI wieku.
Nie jest to też wystawa wrzeszcząca kolorem,
fakturą, wszelkiego rodzaju nadmiarem użytych środków wyrazu, by powiedzieć o czymś,
o czym mówić nie warto.
Niech świadczy o tym choćby jej tytuł:
„Monochromy”. Wielce wymowny i jakże
pomocny w moim wywodzie. Monochromatycznie, czyli w obrębie jednej gamy barwnej. Janowicz poszedł w rozumieniu tej
definicji jeszcze dalej. W zasadzie, w swoim
malarstwie porusza się na trudnej, niemal
rysunkowej lub graficznej gamie czerni i bieli. To na styku tych jakości, które służą zbudowaniu raczej kontrastów lub walorów, buduje wrażenia kolorów. Zjawisk i ich odczuć
- z natury powidowkowych. Twórczość Igora
Janowicza jest dobitnym dowodem, że sztuki
plastyczne, choć w obcym języku, przemawiają do nas zrozumiałym alfabetem. Alfabetem kompozycji, podziałów płaszczyzny,
użyciem swoistych rytmów, inteligentnym
użyciem kolorów, bez wyciskania całej palety tubek farb.
Wystawa Janowicza w rzeszowskim BWA
jest dyskretnym i eleganckim szeptem o tym,
czym może być współczesne malarstwo. Jak
współczesne sztuki plastyczne mogą pomiędzy czernią a bielą o wszystkim pokrzyczeć.
Jak, bez chichotu historii, o ważnych rzeczach
pomilczeć.
I to już ostatnia moja zawiła konstatacja:
ta wystawa to Złoty Medal, który zamiast
papierowego dyplomu, powinien zostać
wręczony Igorowi Janowiczowi podczas
wernisażu Międzynarodowego Triennale
Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt – Przemyśl 2006” w listopadzie ubiegłego roku w Galerii ARP w Krasiczynie. Niestety, miasta Rzeszów, a tym bardziej naszej
galerii, na to nie było stać.
QPiotr RĘDZINIAK

CUGIEM PRZEZ RZESZÓW
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Szkoda tych podniebnych symboli miasta
Bogusław Kotula

Niebo miasta nad Wisłokiem, Mikośką, Przyrwą i Młynówką nigdy nie
było kłute gęstym lasem kominów. Trochę kurzyło się z wysokich, cegielnianych, młyńskich, kolejowych, mleczarskiego. Kiedy w latach 80.
wojowałem w Krakowie, z kopca Wandy w Mogile widać było dymy z 35
kominów Huty im. Lenina. To był rzeczywiście betonowy las!

W

ysoki komin fabryczny, z pióropuszem dymu na swoich „ustach”, to piękny
architektoniczny akcent przestrzeni. Kłujące
niebo szpile budziły swoistą magię lęku, wręcz
strachu. Także podziwu i nieskończoności. Komin bez cugu, to jak kobita bez…? Kiedy nawet najbardziej bezpromilowy zdun stwierdził,
że mimo tajemnych i wyszukanych zabiegów
„dym spod blachy lezie na izbe”, czyli w kominie nie ma cugu, to „siedzi w nim jakiesik zło”.
Koniec, kropka! D… zbita! Dzisiaj, w prawie
metropolitalnym Rzeszowie nie ma ceglanych
kominów. Elektrociepłownia czy PZL szarpnęły się na bezstylowe betonowe kolumny. Jeszcze przecież nie tak dawno od cegielnianego
komina w Przybyszówce widać było doskonale
komin cegielni w Kielanówce, Zwięczycy i Dra-

nego transformatora w parku nad Wisłokiem.
Chłopoki ze Stawisk, tylko ci przedwojenni,

Komin żydowskiej cegielni i kaflarni Alojzego Mola, przybysza z Krakowa. Ten zakład znajdował się na Czekaju
i produkował kafle jeszcze po II wojnie światowej.

Władysław Miler z żoną Józefą (z d. Paduchowska).

do dzisiaj bronią pamięci o tym swoim zamku, pod którym mineralna rzeczka, skubiąc
swoją wodą brzegowe zioła i szuwary, opowiadała wiernym kresoworzeszowskim rycerzom
o…tamtym. Dla nas
była do końca swojej
świetności, „wasenturmą” Milera. Mój Ojciec,
Franciszek, w „ Tamtym
Rzeszowie” może niepotrzebnie zeskrobuje
z tej naszej symbolicznej
świętości ceglaną korę
romantyzmu i sentymentu. Ten kominowy
budynek krył w sobie
całą pompową maszyne1943 r. – nieistniejąca już ulica Kołłątaja w Rzeszowie (równoległa do obecnej al. Piłsudskiego - za bankiem PKO, „Gromadą” i Regionalnym Centrum
rię ciągnącą wisłokową
Szkolenia Administracji, w lewo od ul. Grunwaldzkiej). Po prawej stronie
wodę dla staroniwskich
w głębi komin kolejowej ogrzewalni.
lokomotyw. Już zaborczy Austriacy znali się
biniance. Szkoda tych podniebnych symboli
na rurowych strategiach. Setki stoczonych
prawdziwie ceglanego miasta.
„na wasenturmie” potyczek, wojen, oblężeń!
Nasza, iście totemowa Wasserturma pięBlokowych chłopoków z tymi z Lenartowitrzyła się na końcu błotnistej uliczki Zofii
cza, Niemcewicza, Staszica. Groźni bardzo
Chrzanowskiej, na górce w okolicach obecbyli „najeźdźcy” z piaskarsko-dorożkarskich

1943 r. – fabryka gwoździ Żyda Lichta i Lesera przy
ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie (obecnie jest tam parking
przed Grafficą.

1943 r. – widok na Alimę i dwa „wykałaczkowe” kominy
od strony ul. Batorego.

»
Widok na Wasserturmę i zamek Lubomirskich z prawego brzegu Wisłoka (lata 50.)

1943 r. - komin młyna Eksteina (później Legięcia) widziany
od tyłu ulicy Asnyka. Dziś w tym miejscu jest 17
centrum
handlowe Europa II.
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Rudek! Wszystkie rany koił skutecznie chłód
pijawkowo-ślimakowej rzeczki.
Nad sprawnością i gotowością pompowej maszynerii czuwali zawsze panowie w kolejarskich
mundurach. I to jak czuwali! Naoliwione mechanizmy grały jeszcze po drugiej światowej.
Ostatnim na kominowym gnieździe był pan
Władysław Miler. Pochodził z Bochni i sygnował się…Műler. Socjalistyczne władze miasta
Rzeszowa spolszczyły go. Oczywisty kolejarz
musiał się wżenić w oczywistą kolejarską rodzinę rzeszowską. Zechciała go Józefa Paduchow-

Rączowie. Po prawej dłużył się drzewiany, bieNrdomu,
17 (Rok
3)
lony Pociask. W tym
jeszczeIII,
po nr
wojnie
zakonspirowana była modlitewna izba żydowska, której pilnował niejaki „Paluszek”. Trochę
w polu siedział murowany Żelazko i klawiszowy Burek. Żelazko był znakomitym muratorem i miał jedno oko szklane.
Nasza „wasenturma” znikła z historii kresowego Rzeszowa gdzieś w połowie lat 50. minionego wieku, a z nią właściwie…wszystko tamto!
QBogusław KOTULA

PRZY LANGIEWICZA

Początki sekcji piłki nożnej KS Resovia w 1945 r.

Stanisław Zaborniak
Zarząd Resovii jeszcze w marcu 1945 r. wynegocjował od polskich władz wojskowych
używanie boiska piłkarskiego przy ulicy Langiewicza. Stan jego był opłakany – trybuna
rozebrana, ogrodzenie częściowo zniszczone,
bieżnia rozjeżdżona przez samochody, płyta
bez trawy itd. Było to wówczas jedyne boisko piłkarskie w mieście
zdatne do treningów i rozgrywania zawodów.

Z

ajęcia prowadził Spirydon Albański
- zawodnik sekcji piłkarskiej lwowskiej
LKS Pogoń oraz KS Cracovia, a także przedwojenny reprezentacyjny bramkarz PZPN.
Kierownikiem sekcji piłki nożnej był Albin
Małodobry. Z braku lokalu klubowego posiedzenia zarządu odbywały się w biurach
Komunalnej Kasy Oszczędności, której dy-

P O S TA -

ska. Niezwykle ważne było lądowe podejście
pod Chrzanowskiej 35, czyli pod „wasenturmę”.
Na rogu ulicy Lenartowicza i Chrzanowskiej
wznosił się piękny architektonicznie „barbakan”, czyli mozaikowa półokrągła willa inż. Pelcera, stojąca tam do dziś. Po przeciwnej stronie
strzeszył się kiepski drewniak Skarbowskiego,
zwanego „gumowcem”. Ten oczywisty kolejarz
ze Staromieścia wpadł kiedyś pod lokomotywę. Karbowski przeżył, lokomotywa poszła
na złom! Po lewo od chrzanowskiego błocka
zasiedzieli się: Cyrkowie, Karpiaki, blacharscy

1945 r. Przemyśl. Powitanie przed meczem HKS Czuwaj – KS Resovia.

spotkania. Należały do nich: rozegrane w Jarosławiu 8 kwietnia towarzyskie spotkanie z Jarosławskim Klubem Sportowym (JKS) zakończone zwycięstwem Resovii – 0:3; w Rzeszowie
15 kwietnia z Rzeszowskim Międzyszkolnym
Klubem Sportowym – 3:1; 22 kwietnia z drużyną Wojsko Polskie – 2:1; 6 maja z Czuwajem
Łańcut w Rzeszowie – 4:4; następnie 10 maja
w rewanżu z Czuwajem w Łańcucie – 2:2; 13 maja
z
Robotniczym
Klubem Sportowym (RKS) w Stalowej Woli – 3:4;
20 maja w Rzeszowie w rewanżu z RKS Stalowa
Wola – 2:2; 21 maja
w Rzeszowie z drużyną Organizacji
Młodzieżowych
Towarzystw Uniwersytetów
Ro1 lipca 1945 r. Drużyna piłkarzy KS„Resovia przed spotkaniem z Czuwałem Łańcut. botniczych Polskie
Stoją od lewej: Krzewiński, Kryszczuk, Klee, kierownik sekcji Albin Małodobry, por. Zakłady Lotnicze
Wójcik i E. Kotelnicki Klęczą: Jurkiewicz, Zabłocki, S. Krygier – skrzydłowy i mistrz (OMTUR
PZL,
Polski w tenisie stołowym.
a następnie Stal
rektorem był prezes Resovii Stanisław SamoRzeszów) – 6:2, w tym samym dniu drugi zełyk. Mieszkańcy Rzeszowa pomagali wówczas
spół sekcji piłki Resovii przegrał z drużyną
Resovii podnieść się organizacyjnie. Między
piłkarską Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej
innymi na początku maja działacz klubu mgr
– 2:5; 27 maja Resovia – Wojsko Polskie (WP)
Roman Biliński, właściciel apteki, ofiarował
– 2:2, (spotkanie to rozegrano w ramach gier
niezbędną dla zawodników apteczkę z wyo puchar Rzeszowskiego Okręgowego Związku
posażeniem w podstawowe medykamenty,
Piłki Nożnej - ROZPN); 27 maja w Rzeszowie
a Henryk Porada ofiarował Resovii 10 szt.
Resovia II – WP II – 5:0; 3 czerwca Resovia
czerwonych spodenek, co zostało odnotowa– PZL Rzeszów – 3:1 (w ramach gier o puchar);
ne w rękopisie S. Samołyka: Kronika Resovii
3 czerwca Resovia II – PZL II – 5:2; 10 czerw11.11.1937–11.11.1951 i W. Janoszka: Kroca w Gorlicach Resovia - Orzeł Gorlice – 1:1;
nika Sekcji Piłki nożnej KS Resovia za okres
10 czerwca w Jaśle Resovia II – RKS Czarni
21.03.1937 - 9.12.1945 r. (rękopisy w posiada– 6:0; 17 czerwca Resovia – Milicyjny Klub
niu autora, poza datami bpgn.).
Sportowy Spartak Rzeszów – 4:0; 21 czerwca
W 1945 r. działająca początkowo jako jedyna
Resovia – KS Sokół Rzeszów – 2;2 (w ramach
w klubie sekcja piłki nożnej rozegrała liczne
gier o puchar); 21 czerwca Resovia II – KS So18

kół II Rzeszów – 6:2; 29 czerwca Resovia – PZL
– 3:1 (w ramach gier o puchar); 29 czerwca
Resovia II – PZL II – 6:1; 1 lipca w Rzeszowie
odbył się turniej, Resovia I b - Naprzód Jasło
– 1:4, Resovia I – Czuwaj Łańcut – 8:2.
W lipcu 1945 r. niemal, co drugi dzień odbywały się spotkania piłkarskie, w których uczestniczyła drużyna Resovii. Grała Resovia wówczas
(na pierwszym miejscu gospodarz) z: 4 lipca
Resovia – Wojskowy Klub Sportowy Rzeszów
– 6:2; 6 lipca na zaproszenie drużyny piłkarskiej wyższych oficerów Armii Czerwonej Resovia rozegrała spotkanie, które emocjonowało
mieszkańców Rzeszowa. Mimo że był to dzień
pracy, na stadion przybyło ok. 1500 osób. Spotkanie to prowadzone było na poprawnym poziomie piłkarskim. Zwycięstwo 6:0 piłkarzy Resovii zostało przyjęte z aplauzem. Kolejne spotkanie piłkarze Resovii rozegrali 8 lipca z Naftą
Krosno, które przegrali 3:2. Po tym spotkaniu
miejsce trenera S. Albańskiego, który wyjechał
na stałe na Śląsk, zajął były zawodnik Resovii
- Emil Kotelnicki.
W rewanżu w dniu 12 lipca Resovia przegrała
z KS Nafta Krosno – 3:0; a 15 lipca z HKS Czuwaj Przemyśl – 5:2; a w drodze powrotnej tego
samego dnia z KS Cukrownia Przeworsk – 9:0.
Porażki piłkarzy musiały mocno dotknąć działaczy Resovii, gdyż w pisanej odręcznie Kronice S. Samołyka podano, że w składach drużyn
brakowało takich zawodników, jak Kuźniar,
Melko i Pragłowski z I drużyny oraz Bacher,
Drozd i Milewski z II drużyny. Absencje zawodników podawano jako osłabienie zespołu,
które było główną przyczyną porażek.
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

Adam Podolski
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ydarzenia na
Sycylii, podczas
rozgrywania meczu
piłkarskiego skłoniły
mnie do zaprezentowania w wielkim skrócie, czym jest agresja
w sporcie, co ona oznacza na gruncie rywalizacji sportowej.
Jednym z nieodłącznych atrybutów aktywności sportowej są różne formy współzawodnictwa. Jego istotę stanowi chęć zwyciężania,
czy po prostu bycia lepszym od innych. Zawody sportowe to swoista próba sił, której efekty
decydują o hierarchii sportowej zawodnika.
Próba ta przejawia się zazwyczaj w postaci
współdziałania negatywnego (rywalizacji)
– zachodzącego co najmniej między dwoma osobami i nazywanego walką sportową
– gdzie obserwujemy objawy agresji skierowanej na przeciwnika. Przeto sport scharakteryzować można jako dziedzinę, w którą agresja
jest niejako wpisana. Na gruncie psychologii
zarówno zjawisko agresji, jak też jej przyczyny,
pojmowane są w sposób wieloznaczny.
Samo pojęcie agresji w psychologii ujmowane
jest w dwojaki sposób. W znaczeniu pierwszym
(tzw. obiektywnym) agresję stanowi zachowanie skierowane przeciw osobom lub rzeczom
przybierające formę ataku, w wyniku którego

SPORTOWY KALEJDOSKOP

PLEBISCYTOWE
UROKI
Najlepsi sportowcy Podkarpacia

M

amy za sobą kolejny, 47. już Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Podkarpacia. Sympatycy sportu wybrali w powszechnym głosowaniu ich zdaniem najlepszych. Ale właściwie chodzi o najbardziej
popularnych. Nie można bowiem porównać
osiągnięć żużlowców z siatkarzami, czy też
przedstawicieli sportów obronnych z kolarstwem lub akrobatyką.
Nie wiem czy organizatorzy plebiscytu kolejny raz nie popełnili błędu, dopuszczając
do udziału w konkursie zagranicznych zawodników.
Nikt chyba nie wątpi, że żużlowiec Nicki Pedersen zanotował znacznie większe osiągnięcia, także w roku 2006, od dużo młodszego
kolegi z drużyny Marma Polskie Folie – Pawła

Pojawia się pytanie, w jakim stopniu agresja
wśród widzów, kibiców sportowych jest efektem wyładowanej frustracji, której przyczyny
są niesportowe? W jakim stopniu sport powoduje brutalność? Przez stadiony przetacza się, bowiem fala nienawiści, wzajemna
wrogość kibiców. Obserwuje się też wrogość
wobec konkurentów i „usuwanie” ich z grona rywali. Zachowanie agresywne w sporcie
ma być zgodne z pewnymi normami. Dla jego
kontroli stosuje się regulaminy (karanie za faule, dyskwalifikacja). Agresja sportowa traktowana jest w sposób pozytywny jako wyraz
zaangażowania zawodnika w realizację zadania. W sporcie określa się ją jako kontrolowaną, akceptowaną. Dobry nauczyciel czy trener
powinien nagradzać zachowania poprawne,
asertywne, a karać agresywne. Jak „obłaskawiać” agresję? Istnieje wiele sposobów, dzięki
którym można obniżyć poziom agresji u osób
uprawiających sport. Do nich zaliczyć można zawieranie kontraktów psychologicznych.
Sportowiec, podpisując taki kontrakt, zobowiązany jest do przestrzegania jego reguł.
Następnie modelowanie ról społecznych. Trener czy nauczyciel jest modelem roli. To on,
pokazując wyłącznie prawidłowe zachowania,
w pewnym stopniu zapobiega kształtowaniu
się agresji u swoich wychowanków. Katharsis
polega na wyzbyciu się negatywnych emocji
i redukcji potrzeby agresji. Długotrwały, ciężki trening osłabia agresję sportowców, rozładowuje napięcie fizyczne, jak również uczucie
złości. Kary stanowią skuteczny sposób przymusowego hamowania agresji u sportowców.
Osobiście proponuję uczenia sportowców
dzielności i waleczności.

Miesiąca. Jednak to niedawnemu juniorowi,
drużynowemu mistrzowi świata i piątemu
zawodnikowi globu w tej kategorii wiekowej,
przypadło w udziale zwycięstwo w plebiscycie!
Cieszę się z tego powodu, bo być może Paweł
Miesiąc, dzięki tej wygranej, nabierze wiary
w swoje możliwości i w nadchodzącym sezonie będzie mocnym punktem zespołu z Rzeszowa. Na dzień dzisiejszy nie uważam jednak
Pawła za lepszego żużlowca od Duńczyka...
Wysokie miejsca siatkarzy Resovii - Łukasza
Perłowskiego i Grzegorza Pilarza - są dla
mnie adekwatne do aktualnych osiągnięć tych
zawodników drużynowo, a także indywidualnie. Obaj zawodnicy po raz drugi awansowali do szerokiej kadry reprezentacji Polski.
Koszykarz Znicza Jarosław, Łukasz Majewski
z Sokołowa, gra w zespole, który stara się godnie reprezentować Podkarpacie w tak bardzo
popularnej dyscyplinie sportowej.
Za pozytywną oznakę czasów uważam awans
do pierwszej dziesiątki koszykarza na wózkach, Jana Cyrula. Jest reprezentantem Polski
i kapitanem mistrzowskiego teamu Start Rzeszów. Drużyna nie ma sobie równych na krajowych parkietach. Kibice, głosując na Cyrula udowodnili, że we współczesnym sporcie

jest miejsce dla wszystkich, pragnących udowodnić społeczną przydatność.
Rok temu wygrał po raz drugi z rzędu bokser
Dawid Kostecki. Pierwsza porażka na zawodowym ringu spowodowała, że nie znalazł się
na plebiscytowej liście za rok 2006. Jednak takie są losy tych, którzy przegrywają... Żal mi też
tenisistki stołowej z Chin – Li Qian, zawodniczki KTS-u Eltex Tarnobrzeg. Miała mniej
szczęścia od żużlowca z Danii – Nicki Pederesena, nie znalazła się w pierwszej dziesiątce.
Ale na tym polega urok tego typu plebiscytów...
Gratuluję nagrodzonym, a pocieszam tych,
którzy nie zostali wzięci pod uwagę przez organizatorów oraz kibiców. Wszystkim życzę
sukcesów w obecnym roku i cierpliwego oczekiwania następnego plebiscytu. A organizatorom zastanowienia się nad zmianą formuły
tej imprezy i terminu wręczania nagród. Fakt,
że tylko trójka laureatów z pierwszej dziesiątki
odebrała nagrody, nie najlepiej świadczy o doborze terminu przez dziennik „Nowiny”. Jeżeli
dopuszcza się do udziału zawodników zagranicznych, to należy także pod uwagę brać
ich sukcesy poza regionalnymi torami.

QKs. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

QWiesław ZIELIŃSKI
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Uczyć dzielności i waleczności

wyrządza się konkretną krzywdę natury fizycznej lub moralnej. W drugim znaczeniu (tzw.
intencjonalnym) agresją jest już sam zamiar
wyrządzenia komuś krzywdy fizycznej lub moralnej. W tym przypadku bierze się pod uwagę
intencję, do której zachowanie zmierza.
Najczęściej wyróżnia się trzy następujące kryteria agresji, wg których zachowanie musi być
spostrzegane jako: szkodliwe, intencjonalne,
antynormatywne. Inaczej mówiąc, już sam
zamiar szkodliwego dla innych i niezgodnego
z przyjętymi zasadami (normami) zachowania można określić jako zachowanie agresywne. Według Lorenza, zachowanie agresywne
wywołane jest przez odziedziczony instynkt
– lub popęd – który człowiek powinien kierować na „dozwolone” obiekty zastępcze i rozładowywać w społecznie akceptowanej formie.
Zwolennicy instynktowego rodowodu agresji
uważają, że uczestnictwo w aktywności sportowej obniża skłonność do agresji. Dla poparcia
swoich wywodów przytaczają często biografie
wielu gwiazd sportu. Przyczyn agresji poszukuje się w czynnikach wewnętrznych (traktując ją jako nawyk odpowiadania na pewne
sytuacje trudne otwartą lub pośrednią agresją)
lub zewnętrznych (sytuacyjnych).
Sport jest dziedziną, w której niejako wpisane są zachowania agresywne. Polecenia
powszechne w sporcie: „zbliż się”, „trafiaj”,
„kontratakuj”, „atakuj” są hasłami zachęcającymi do zachowań agresywnych w stosunku
do rywala. W sporcie powstawaniu zachowań
agresywnych sprzyjają dynamika i intensywność czynności. Wysoka sprawność fizyczna,
utrzymywana na podobnym poziomie kondycja fizyczna i związany z tym nadmiar stymulacji, który trzeba rozładować. W sporcie zachowanie agresywne oznacza sprawne działanie
- ono potwierdza wartość zawodnika.

SPORTOWE DZIEJE

AGRESJA
W SPORCIE

ETYKA
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WIROWANIE NA PLANIE
HARCE
ROSPUDNIKÓW

FELIETON

W

pierw
aktywnie
włączyliśmy
się
w unijny program NATURA 2000 i postanowiliśmy chronić unikatowe obszary przyrody, których cywilizacja nie zdążyła jeszcze
sponiewierać. Cieszyliśmy się jak dzieci,
że bogata Unia nas materialnie w tym wesprze. Od kilkunastu lat mieszkańcy Augustowa z kolei zaczęli doświadczać narastającego horroru.
Przegrywali z tirowym molochem. Gdy to ich czekanie na Godota zaczęło
nim nie być, wybuchł spór
przypominający bajkowe
strzyżono golono. Obwodnicę wytyczono przez tereny chronione programem
NATURA 2000, tak jakby
nikt o nim nie wiedział.
Ekolodzy zwietrzyli swoją
szansę medialną i zjechali
do doliny Rospudy, włażąc
na drzewa z głupią sugestią, że ktoś je będzie ścinał, a gdy oni tam będą siedzieć, to nie będzie ścinał. Jeden nawet spadł.
Mieszkańcy zaś potraktowali to jako zamach
na swoje święte prawo do spokojnego życia.
Długo trwała ta pyskówka nie na argumenty lecz na emocje. Nawet kiepski rospudnik Kaczyński plótł głupoty o referendum,
a minister od ochrony środowiska pomylił
tę funkcję z ochroną rządu. Mnie najbardziej
podobał się inny rospudnik, pan Krzysztof
Kononowicz, który wcześniej wsławił się
tym, że uzyskał w Białymstoku więcej głosów
w wyborach samorządowych, aniżeli elperyjski kandydat w Warszawie, niejaki Fobiejko
Wierzejski. Pan Kononowicz przybył na krzyżowo-zniczową manifestację mieszkańców
Augustowa w swoim słynnym sweterku
i jeszcze bardziej słynnej uszance. Kropnął

KOLEJARSKIE MYŚLENIE

O

w Iraku i Renata Beger. Może się jeszcze okazać, że w tym torfowym bagnie nie ma torfu, tylko jak to w Polsce, samo bagno, albo
że wcale nie chodziło o żadną obwodnicę,
tylko o kadzielnicę.

ZABAWA W DYMISJĘ

M

iłośnik zera i Makarenki, wielki edukator Boskodrabny Giertych odnosi
światowe sukcesy. Wystarczyło, że pogonili
go na unijne zbiegowisko do Heidelbergu,
a już odwalił tam kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Ni mniej, ni więcej, tylko
w imieniu Polski zaczął nawracać Europę
na bezwzględny zakaz aborcji i tępienie rozpalonym żelastwem homoseksualistów. Europejczykom unijnym szczęki poopadały

Gmach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

PLAMY I KROPKI

Fot. Ryszard Zatorski

WŁADZA

mowę porównywalną z wystąpieniem skrótowego myślowo kontrwywiadowcy Wyliniesława Macierewicza. No, może trochę lepszą.
Jak przystało na przyszłego męża stanu, roztropnie nie poparł nikogo, ale zdecydowanie
zarządził, że ma być akuratny spokój. Młócono tę słomę medialną do marca. Wszem
jednak wiadomo, że im dalej w las, tym więcej śmieci. Zabawa jest zatem rozwojowa, jak
kaczyńska polityka zagraniczna, demokracja
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z wrażenia, zwłaszcza gdy zorientowali się,
że Boskodrabny jest trzeźwy i mówi poważnie. Nawet naszego premiera to zniesmaczyło,
bo z tego będzie musiał się teraz tłumaczyć.
Jak przystało na dżentelmena niebywałego
w świecie - po nawymyślaniu Polakom od peerelowskiej hołoty - premier publicznie obiecał
obsobaczyć swojego wice za wyrywanie się
przed orkiestrę. Ten z kolei po to obsobaczenie w obstawie kamer podefilował przez
Warszawę per pedes do premiera, taszcząc
pod pachą tylko swoją dymisję. Resztę miał
w głowie. Dymisji nie było, obsobaczenia też,
sprawy nie ma, wice może pleść co chce,
premier dymisji nie widział, z Giertychem
pokazywać się nie lubi, bo ten jest za wysoki, dymisyjny kwit oddano do archiwum. Po co? Nie wiadomo! Który kabareciarz coś takiego wymyśli? Wtajemniczeni
twierdzą, że minister służbowo wybiera
się wkrótce do Chin po doświadczenia
Mao w uszczęśliwiającym mundurowaniu społeczeństwa. I niech ktoś powie,
że zero nic nie znaczy. W konsekwencji
nawet łysym włosy jeżą się na głowie.

Wojewoda w nowej roli?

d początku marca można znowu
jechać pociągiem do Kolbuszowej.
Na razie mamy do dyspozycji trzy kursy tam i z powrotem. Sądzę, że więcej
nie będzie. A i te będą deficytowe, bo tylko
jeden jest w miarę utrafiony. Prywatna komunikacja samochodowa oferuje 14 kursów
z ceną przejazdu o prawie połowę niższą. Kolejowe naczalstwo mówi, że pomyśli o zmianach na korzyść. Skoro nie dało się pomyśleć
przed uruchomieniem, to dlaczego niby ma
dać się później? Przecież skutki myślenia kolejarzy widać na każdym dworcu z wyjątkiem
tego we Włoszczowie. Najbardziej opłacają
się dotacje. Tak jak w rządzie telewizyjne wygłupy.

OJ, NIE UCHODZI!

W

lutym Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił bezpłatne SMS-y, które każdy
może otrzymywać po zalogowaniu. Obejmują
one informacje ogólne oraz oddzielnie kulturalne, sportowe oraz o aktualnych cenach
paliw. To wiadomość dobra. Zdecydowanie
gorzej jest ze sposobem przekazania jej przez
rzecznika prasowego prezydenta miasta. Trzykrotnie popełnił rażący błąd językowy, używając niewłaściwej formy w bierniku liczby
pojedynczej. SMS jest skrótem i jak podobne
skróty podlega określonym zasadom fleksyjnym. W bierniku brzmi identycznie jak w mianowniku, czyli SMS, a nie SMS-a. Gdyby użyć
błędnej formy zastosowanej przez rzecznika
- to przykładowe zdanie powinno brzmieć:
przesyłam ci SMS-a ażebyś przywiózł do nas
CWKS-a, który może pokonać naszego ZKSa. Posługującym się specyficznym żargonem
małolatom brak szacunku dla językowej poprawności uchodzi. Rzecznikowi prezydenta
jakby nie za bardzo.
QRoman MAŁEK
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JA, EMERYT
Oj ! Rano budzę się ze zgrzytem,
W kolanach mi i w piersiach rzęzi.
Trudno – już jestem emerytem,
Więc trzymam nerwy na uwięzi.

Rzeszowskie anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
CK RZESZÓW

Teraz ławeczka i fajeczka,
Przy wnukach mam już dyżur stały,
W ukryciu piwa buteleczka,
Mniej propozycji do gorzały.
To dla mnie i rząd, i posłowie
Walczą o perspektywę piękną.
Dbają o emeryta zdrowie,
Bym mógł pigułkę rano przełknąć.
Słyszę radosny okrzyk żony,
Chleba niewiele wzrosły ceny,
Cały czynsz będzie zapłacony,
Kolejny miesiąc przeżyjemy.
PS
Kiedy mi stuknie siódmy krzyżyk,
Pożegnam wysłużoną bidę,
Na pewno Bush już zniesie wizy,
Do dzieci czmychnę na Florydę.
NAMIĘTNOŚCI I NIESPODZIANKI
Baran (21 III - 20 IV) Z wiosną życie nabierze
większego tempa. Z łatwością podejmiesz
odkładane na później decyzje.
Byk (21 IV - 20 V) Pod koniec miesiąca szczęście
bardziej będzie Ci sprzyjać. Tylko pracowitością przezwyciężysz kłopoty. Ostrożnie z
wydatkami.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Po małych zawirowaniach wszystko powróci do normy. Oczekuj większej
gotówki po korzystnym załatwieniu sprawy.
Możesz poprosić o radę.
Rak (22 VI - 22 VII) Nadszedł dobry czas na
sfinalizowanie wcześniejszych projektów.
Korzystna aura w finansach i uczuciach.
Lew (23 VII - 23 VIII) Musisz przezwyciężyć
chęć do uporu i stawiania na swoim. W ostatniej
dekadzie przybędzie nowa pozytywna energia. Trochę
cierpliwości.
Panna (24 VIII - 22 IX) Na szczęście skończy się to,
co nie miało przyszłości. Ostrożnie w sprawach
sercowych.
Waga (23 IX - 23 X) Jak najszybciej załatw zaległe
sprawy. Przed Tobą pojawią się ciekawe perspektywy. Czekają Cię korzystne zmiany.
Skorpion (24 X - 22 XI) Dobry czas na miłość.
Opanuj kaprysy serca.
Strzelec (23 XI - 21 XII) W pracy sukcesy, w życiu
osobistym obudzą się prawdziwe namiętności.
Zadbaj o swój wygląd.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Pora ożywić życie towarzyskie – obudź się wraz z wiosną. Sporo może
się wydarzyć w Twoim życiu osobistym.
Wodnik (21 I - 19 II) Wykaż się refleksem, stawka
jest wysoka. Przedstaw partnerowi swoje oczekiwania.
Ryby (20 II - 20 III) To twórczy i interesujący czas
w Twoim życiu. Czekają Cię miłe niespodzianki.
W uczuciach sielanka.

Pierwszy chłopski poseł
Tomasz Szajer, urodzony w Kraczkowej, ożeniwszy się z Katarzyną Borowiec właścicielką
40-morgowego gospodarstwa w Soninie, rozpoczął swoją działalność od unowocześniania
sposobu gospodarowania i zaangażowaniem się
w politykę. W 1894 roku powstała we Lwowie
pierwsza chłopska organizacja: Towarzystwo
Demokratyczne Polski. Wraz z budziwojakami,
między innymi Antonim Bombą, sformułowali
żądania i postulaty chłopskie. Szajer współpracował z obrońcą chłopów, księdzem Stojałowskim. Został wytypowany jako pierwszy chłopski
kandydat do Sejmu Krajowego we Lwowie, przegrał jednak wybory z Adamem Jędrzejowiczem
ze Staromieścia. W wyborach do parlamentu wiedeńskiego w 1897 roku Szajer kandydował obok
Antoniego Bomby z Budziwoja, był w kampanii
wyborczej bardzo aktywny, a jeszcze bardziej krytyczny w stosunku do rządu, tak że na polecenie
ówczesnego premiera hrabiego Kazimierza Badeniego został aresztowany i osadzony w więzieniu na rzeszowskim zamku. Ale Szajera wybrano
do parlamentu wiedeńskiego, więc wielki chłopski
sukces należało koniecznie uczcić, ale jak czcić bez
posła elekta, który siedzi w pace. Chłopi z okolicznych wiosek zgromadzili się pod rzeszowskim
zamkiem, będącym wówczas więzieniem, żądając
wypuszczenia ich posła, tumult narastał i były nawet groźby, że zamek zostanie zdobyty szturmem,
a więzień odbity siłą. Wrzenie narastało, a tu ani
starosta rzeszowski, ani minister spraw wewnętrznych Królestwa Galicji i Lodomerii rezydujący
we Lwowie, ani też namiestnik Galicji (także i rząd
w Wiedniu) nie zdecydował się na podjęcie decyzji
o uwolnieniu posła. Podobno dopiero sam cesarz
Franciszek Józef I telegraficznie polecił zwolnić
kłopotliwego więźnia. Uradowani chłopi na ramionach zanieśli Tomasza Szajera do kościoła oo.
Bernardynów, gdzie na placu przyklasztornym
odbyła się bardzo uroczysta i jeszcze bardziej długa msza święta z bardzo długim kazaniem, która
uspokoiła zrewoltowanych chłopów, a wrzącą krew doprowadziła
do temperatury uważanej za prawie że normalną.
Fot. Ryszard Świątoniowski

A w pracy było dość ciekawie
Wśród książek oraz dziewcząt ładnych,
Nagle Prezydent rzekł łaskawie
Jurek – wystarczy ci być radnym!

KRZYŻÓWKA nr 17
z widokówką i hasłem
Poziomo: 1/ dołożył mu Dawid, 4/ prawda na wiarę, 5/ ujma
na honorze, 8/ chwast polny, 11/
przepych, 14/ czekoladki pomadkowe, 19/ …amandi, 19/ z jądrem, 20/ kartka na ciuchu, 21/
skombinowana fabryka, 22/ i karabinu i z taśmy produkcyjnej.
Pionowo: 1/ orzeł biały, 2/ na nim podłoga, 3/
czeskie auto, 6/ tworzywo izolacyjne, 7/ bez krzty
humoru 9/ zdołowana przez los, 10/ męski gruczoł,
11/ pułapka dla much, 12/ kopalina z Wieliczki, 13/
oglądany w łóżku 15/ twórca, 16/ wyspa Odysa, 17/
papu dla Burka.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 16
POLIGLOTA

PRL
Ochotnik
Żeby miasto dobrze funkcjonowało, wszystko
w nim powinno dobrze funkcjonować, wszystko
musi być na swoim miejscu, sklepy powinny mieć
towar, rzemieślnicy robotę, a arterie powinny być
drożne, bez żadnych korków i zatorów. Szczególnie tak ważne arterie, jakimi są kanały miejskie.
Ale nie zawsze tak być może. W latach sześćdziesiątych Rzeszów dotknęła duża powódź. Wisłok
wystąpił ze swego koryta, a olbrzymie ilości wody
deszczowej spływającej do kanałów burzowych
zabierały ze sobą różnego rodzaju przedmioty, jak
gałęzie, kawałki desek, opakowania i różne śmiecie
przepustowości owych kanałów nie służące. Ekipa
Wodociągów Miejskich zajmująca się drożnością
rzeszowskich kanałów została wezwana na ulicę
Hanki Sawickiej - która zastąpiła św. Mikołaja,
a po jej rezygnacji święty przynajmniej w nazwie
na ową ulicę powrócił - gdzie za gmachem komitetu wojewódzkiego partii w kanale zrobił się zator,
wody do Wisłoka nieprzepuszczający, który powodował wzrost poziomu wody zarówno w kanalizacji, jak i w piwnicach rzeszowskich kamienic. Ekipa
udała się jak zawsze furmanką na miejsce zdarzenia
i co zobaczyła. Kanał zatkany jest ścianą z gałęzi,
desek, błota, która tamuje przepływ wody. Postanowiono, że ktoś musi wejść do kanałowej studzienki
i ową tamę usunąć. Ale kto? Zgłosił się jeden z bardziej doświadczonych pracowników znany z tego,
że wykonując niehigieniczną pracę kanalarza
zwykł był gorzałką odkażać i dezynfekować swój
organizm. - Kierowniku, niech pan postawi flaszkę
i pójdę – powiedział. Koszt uratowania Rzeszowa
przed zatopieniem wydał się kierownikowi niewielki, więc umyślny „poleciał po flaszkę”, ochotnik
dla kurażu i pozbycia się stresu łyknął dość sporo,
wziął linę, by ją do wystającego konara lub deski
przywiązać, by po jego wyjściu z kanału za ową linę
szarpnąwszy tamę ową naruszyć i wodzie drogę
do Wisłoka utorować. A że w owym mokrym kanale, ślisko było, a może, jak twierdzą kłamcy i oszczercy, nasz ochotnik ciuteczkę się zatoczył, faktem
jest, że oparł się ręką o ową tamę, która z szumem
się zawaliła, a strumień wody buchnął na naszego
ratownika i potężna fala wody i błota wraz z nim
popłynęła kanałem w kierunku Wisłoka. Zapytacie
państwo co z ratownikiem-ochotnikiem? Ano ni!
Szczęśliwie przeżył, wyłowiono go z wezbranych
powodzią nurtów Wisłoka. Po dotarciu do swojej
ekipy ratowniczej, ubłocony i doszczętnie przemoczony, by zabezpieczyć się przed przeziębieniem,
pracowicie „dorżnął” napoczętą wcześniej flaszkę,
a pustą butelkę odniósł
na punkt skupu butelek, co by się nie zmarnowała.
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Rys. Ryszard Kudzian

Jerzy MAŚLANKA
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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
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Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A.

ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, tel. (0-17) 87 20 179,
fax (0-17) 87 20 320, e-mail: handel@zapel.com.pl

WWW.ZAPEL.COM.PL
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