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Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.

Młodzi aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej,
z którymi można się spotkać na małej scenie w spektaklu „Sytuacje rodzinne”.
Od lewej: Justyna Kołodziej, Paweł Kacprzycki, Juliusz M. Kubiak, Agnieszka Wilkosz.

Z wiosną, z którą nadchodzi Wielkanoc, składam
Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom życzenia zdrowia,
radosnego świątecznego odpoczynku w rodzinnym gronie
i pogody ducha na przyszłe dni i miesiące.
Jerzy Maślanka
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usk przed wyborami prezydenckimi ożenił się po raz
wtóry, pieczętując ślubem katolickim małżeństwo
trwające od dwudziestu kilku lat. Dorn niedawno się
ochrzcił, podobno z miłości do obecnej żony. Prywatność
osób publicznych zawsze wycieka do opinii publicznej poprzez media, choć obecny wicepremier tego nie pragnął. Podobnie jak Oleksy, któremu wydawało się, że rozmawia z przyjacielem Gudzowatym prywatnie przy kielichu,
a tymczasem po pół roku mógł, jak i my wszyscy, usłyszeć w telewizji i przeczytać
w gazetach, o czym to wtedy „józiolił” na temat kolegów i swojej formacji lewicowej. Taśmy Gudzowatego, zdeponowane w prokuraturze i analizowane przez ABW,
wyciekły tylko do dziennika Springera, basującego Kaczyńskim, i do pewnego „rycerskiego” tygodnika. Przypadkowo oczywiście. W sam raz, gdy Kwaśniewski wrócił
z wykładów w USA i zabiera się do aktywnego powrotu do polityki polskiej. Oleksy
wystawił go mocno w swoich „opowieściach”. Były prezydent, który ma wciąż zdecydowanie większe poparcie od bliźniaków rządzących Polską, politycznego kamrata
wyzwał niewybrednie, ale i w ostrych słowach określił też, w jakim dziś państwie żyjemy: „Podsłuchy – inwigilacja – szczucie”, tak „rozszyfrował” skrót PiS.
A na naszym zaś lokalnym podwórku przygotowujemy się do wyborów w samorządach osiedlowych, co na niedawnej sesji zadekretowała Rada Miasta Rzeszowa.
Tu nie możemy się dać zwariować i ulegać partyjnemu maglowi. Będzie nam bowiem
łatwiej żyć, gdy w osiedlach wskażemy tych sąsiadów, którzy mają wolę, ochotę i kompetencje, by nam przewodzić.
A z wiosną, z którą nadchodzi Wielkanoc, składam Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom życzenia zdrowia, radosnego świątecznego odpoczynku w rodzinnym gronie i pogody ducha na przyszłe dni i miesiące.
QJerzy MAŚLANKA

redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa
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Tańcowały trzy Michały:
Duży, średni oraz mały.
Jak ten duży zaczął krążyć,
To ten mały nie mógł zdążyć.
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A ten mały to nie gapa,
Świetny matacz i satrapa.
I na politycznej scenie
Wpada w samouwielbienie.
Średni to najlepszy z graczy,
Chociaż coraz mniej już znaczy,
Bo poznali go rodacy,
Że seksoman i pajacyk.

Lecz małego wtedy wesprze,
Gdy zakupi jego wieprze.
I to ma być tyle ton,
Ile wart jest rząd i on.
Chociaż wspólnie robią chały,
Mając tupet niebywały,
Nie znajdziemy dziś sposobu,
By odsunąć ich od żłobu.
I tak można by bez końca,
Tu przytykać, tam potrącać.
Naród zresztą zapamięta ,
Jak rządziła ,,trójca święta”.

PA SC HA
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Q Ks. dr Adam PODOLSKI

Uniwersytet Rzeszowski
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Tymi słowami Chrystus pozwala nam
poznać, jaki jest proroczy sens wieczerzy paschalnej, którą ma spożyć z uczniami w jerozolimskim Wieczerniku. Wielkanoc (Pascha,
Niedziela Wielkanocna) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
oprzedzający ją tydzień, stanowiący okres
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany
jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy dni
tego tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota znane są jako Triduum
Paschalne (Triduum Sacrum). Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka
Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.
Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Wielu z nas z pewnością pojawia się częściej
w tych dniach w kościele. Począwszy od Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Piątek, aż
po Wigilię Paschalną, zauważymy znaczące
różnice nie tylko w długości, ale i w przebiegu liturgii. Kościół stara się na różne sposoby przybliżyć nam wielkanocne wydarzenie
i jego zasadnicze przesłanie. Zapraszani jesteśmy do aktywnego współuczestnictwa w wielu rytuałach i symbolicznych czynnościach
(poświęcenie ognia, gra światła i ciemności,
poświęcenie wody chrzcielnej, święconek,
umycie nóg itd). Niestety, często dokonywane podczas liturgii znaki wydają się nam
obce. Nie przemawiają do naszej wyobraźni
i nie uwidaczniają nam istotnego związku
z naszym codziennym życiem. Specyficzną cechą liturgii jest to, iż odwołuje się ona
do prostych, materialnych znaków i symboli,
dzięki którym niewidzialne i trudno wyrażalne tajemnice mają stać się nam bliższe. C. G.
Jung pisał, że „słowo lub obraz jest symboliczny, jeśli zawiera on w sobie więcej treści, niż
potrafimy w nim na pierwszy rzut oka rozpoznać”. Liturgia apeluje, więc do naszej zdolności odkrywania pewnego duchowego naddatku w rzeczach oraz nadawania im rozmaitych
znaczeń.
Chrześcijaństwo wiele zaczerpnęło z żydowskiego święta Paschy. W tracie tego wieczoru
wśród Żydów spożywa się wtedy w gronie
rodziny uroczystą kolację, podczas którego
czytana jest Hagada, opowiadająca o wyjściu
z Egiptu. Tekst nie jest liturgiczny: istnieją
różne Hagady, niektóre współczesne komentują wyzwolenie narodu żydowskiego w świecki sposób. Ta uroczysta kolacja rozpoczyna
Paschę. Pascha ( hebr.
- Pesach, ‘przejście’), Przaśniki, święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli
egipskiej. W Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze
8 dni, poczynając od 15 dnia Nisan. Od dnia
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„Gorąco pragnąłem
spożyć tę Paschę
z wami, zanim będę
cierpiał.” (Łk. 22, 15)

– Jego Męka,
Śmierć i Zmartwychwstanie
stanowią najwyższą formę urzeczywistnienia Jego nieskończonej
miłości. Miłości, która ogrzewa i obejmuje
wszystkich.
Woda - człowiek może obejść się bez wielu rzeczy, lecz pragnienie napoju-wody jest w nim
nieodzowne. Wiele kultur postrzegało wodę
jako symbol szczególnych energii witalnych.
W tradycji judeochrześcijańskiej woda stała
się znakiem życia nadprzyrodzonego, przeobrażającego sam duchowy rdzeń człowieczeństwa. Wodą Ducha jest łaska – dar darmo
dany przez Chrystusa. Łaska Chrystusa przypomina studnię bez dna. Wszyscy mogą z niej
czerpać. Od momentu chrztu łaska wkroczyła w nasze życie. Ona nas formuje, odnawia,
krzepi i uzdalnia do wydawania duchowych
owoców. Zaspokaja nasze pragnienie. Bez niej
marniejemy.
Chleb - ile trudu i znoju trzeba włożyć, aby
skosztować chleba! Istnieje jakiś tajemniczy
związek pomiędzy pracą a chlebem. Chleb
musimy współtworzyć i poświęcić dla niego
sporą część naszego życia. Chleb powstaje
z połączenia darów ziemi, stworzonych przez
Boga i twórczego wysiłku człowieka. Chleb
nas jednoczy, bo wszyscy go potrzebujemy. Jezus utożsamia się z chlebem, gdyż w nim tkwi
duża cząstka naszego człowieczeństwa – tak
wiele musimy dać, nieraz wiele wycierpieć,
aby zjeść chleb. Chrystus to Chleb żywy – daje
siebie do spożycia za darmo. Pragnie tylko,
abyśmy o Niego zabiegali, abyśmy Go sobie
cenili.
Jajko - wykluwanie się piskląt. Co za radość
dla ptasiej matki, jakie poruszenie w gnieździe? Czyż to nas nie zastanawia, że nierozumne stworzenie cieszy się z nowego życia?
Wbrew pozorom, nowe życie nie rodzi się
automatycznie, jak za pstryknięciem palców.
Tu również trzeba cierpliwie czekać. Czy przypatrywaliśmy się kiedyś, jak kurczę powoli,
ale jednak z nieodpartym instynktem wydobywa się z jajka? Dopiero na wolności, małe
pisklę czuje w pełni, że żyje. Życie! Ale co jajko
ma wspólnego ze zmartwychwstaniem Chrystusa? Tyle, że bez Niego nie wydobylibyśmy
się sami z uwiądu grzechu. Żylibyśmy stłamszeni w naszych skorupach lęków i ograniczeń, które czynią nas nieszczęśliwymi.
Baranek - łagodność i niewinność, to pierwsze
słowa, jakie cisną nam się na usta, kiedy myślimy o baranku. Według Izraelitów, czystość
baranka składanego w ofierze miała przebłagać Boga za grzechy. Baranek nie potrafi się
obronić, nie jest w stanie uciec, a przy tym zachowuje swoją nieskazitelność. Robią z nim co
chcą, pędzą go gdzie się im podoba, a on posłuszny w swej „naiwności” idzie, nie wiedzieć
czasem, dokąd. Baranek bez skazy – Chrystus – przyjął nasze zrzucanie winy na innych.
Ten balast przygniatał nas niemiłosiernie. A
On wziąwszy go na siebie, milczał. Pozwolił
stać się widowiskiem i dał się rozszarpać „dzikim zwierzom”. Jednak wbrew temu, co narzuca się naszym oczom, nie był on ofiarą losu.
Stał się ofiarą miłości.

O

Adam Podolski

następnego liczony jest omer - okres 7 tygodni, prawie żałobny, w którym ortodoksyjni
Żydzi nie odprawiają wesel, nie strzygą włosów, ani się nie golą. Chrześcijaństwo nawiązuje do żydowskiego święta Paschy, ponieważ
w postaci Ostatniej Wieczerzy Jezus i apostołowie obchodzili w istocie wieczór sederowy.
Dokonało się wtedy ustanowienie eucharystii,
w której Jezus zastąpił paschalnego baranka.
Data 15 Nisan wyznacza w religijnym kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może
wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej
25 kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany
jest termin większości ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post,
Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie,
Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne.
Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego
znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu
Wielkanoc obchodzi się, bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie
Wielkanocy jako święta stałego. Wiemy bowiem
dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany wyłącznie 7 kwietnia 30 roku, lub - co znacznie
mniej prawdopodobne - 3 kwietnia 33 roku.
W związku z tym znamy dokładną datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Kwestia
ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego.
Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Wielkanoc niesie niezwykłe
bogactwo treści w postaci symboli. J. Chevalier twierdzi nawet, że świat symboli mieszka
w naszym wnętrzu. Właśnie od przebudzenia
tej drzemiącej w nas możności, zależy owocny
udział w wielkanocnych ceremoniach.
Ogień - w życiu codziennym pełni rozmaite
funkcje: jest źródłem światła, ogrzewa, towarzyszy śpiewom, tańcom i zabawom, odstrasza dzikie zwierzęta, służy do przyrządzania
potraw, oczyszcza i spala to co niepotrzebne,
nieraz leczy, a nieokiełznany – niszczy i obraca w popiół. Chrześcijaństwo początkowo
nieufne wobec ognia (ze względu na pogański
zwyczaj, polegający na zapalaniu dużej ilości
świateł w czasie pogrzebu w celu odpędzenia
demonów), z czasem zaczęło przejmować
go jako znak Chrystusa – światłości rozpraszającej mrok.
Paschał - ileż dobrodziejstw przynosi nam praca pszczelego roju: miód, propolis i wosk. Aż
trudno sobie wyobrazić ile tysięcy, a może nawet milionów lotów musiały wykonać pszczoły, aby powstała taka gruba świeca. Kiedy zapalamy świecę, rodzi się w nas wrażenie, jakby
cały trud pszczelej pasieki obracał się w nicość.
Świeca kurczy się, topi się, by użyczyć swego
istnienia wystrzeliwującemu w górę płomieniowi. Płomień pali i nie pozwala się bezboleśnie dotknąć. Jednak z drugiej strony emanuje
zeń przyjazne dla nas ciepło. Jego wyrazistość
koncentruje na sobie naszą uwagę. Przed nim
pierzchają wszelkie ciemności. On sam jeden
jest głównym „bohaterem” w polu naszego
widzenia. W Chrystusie „gorejącym ognisku
miłości”, płonie pragnienie, które nie zna końca. Jest to pragnienie uszczęśliwienia człowieka i wydobycia go z mroków grzechu. Kiedy
patrzymy na świecę paschalną, widzimy symboliczne ucieleśnienie tego pragnienia. Więcej
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Przepraszam, że będę mówił o rzeczach banalnych, ale niedole życia wynikają głównie
z rzeczy banalnych. Ofensywa klerykalizmu
(niewiele mającego wspólnego z religią)
na wszystkie dziedziny naszego życia staje
się tak gwałtowna, że danie jej odporu stanowi w obecnej chwili jedną z najważniejszych
pozycji w kształtowaniu naszej przyszłości.
Ku czemu Polska idzie? Ewolucja, którą
przechodzimy, zasługuje na to, aby ją śledzić
z całą bacznością. Jeżeli Sienkiewicz w „Potopie” porównał Rzeczpospolitą do postawu
czerwonego sukna, które sobie wydzierają
królewięta, to dziś można by powiedzieć,
że wszystkie bez wyjątku partie wydzierają
sobie czarną połę sutanny.
Dopóki w Polsce będzie można wykrzykiwać
wzniośle: Bóg i religia tam, gdzie w gruncie
rzeczy chodzi o władzę i pieniądze – dopóty kasta wyodrębnionych z życia dzikusów
będzie regulatorem najdonioślejszych spraw
społeczeństwa z jego największą szkodą.
Jedną ze zdobyczy współczesności jest oddzielenie religii od spraw politycznych. Niewyjaśniony jest natomiast zakres ingerencji
kleru do spraw społecznych. Raz po raz,
kiedy czynniki państwowe – czy inne świeckie – rozumiejąc niecelowość lub szkodliwość pewnych urządzeń i ustaw, widząc płynące z nich nieszczęścia i zło, chcą zmienić
coś na lepsze, zestawić z wymaganiami życia,
kler zakłada swoje weto.
wieżo ogłoszone orędzie biskupów w jednym przynajmniej sprawę stawia jasno.
W projekcie nowego kodeksu chodzi o to,
aby wskazania do przerywania ciąży – dotąd
tylko lekarskie – rozszerzyć na tzw. społeczne. Otóż orędzie biskupów wyraźnie stwierdza, że nie uznaje nawet wskazań lekarskich,
przyjętych – jak wiadomo – od bardzo dawna przez wszystkie kodeksy świata. Wedle
tego orędzia, w żadnym wypadku, nawet
gdy chodzi o życie matki, przerwanie ciąży
nie jest dopuszczalne. Próba cofnięcia sprawy na tak okrutne i nieżyciowe stanowisko
jest dobitnym stwierdzeniem, że między sta-
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nowiskiem ludzkości i nauki a stanowiskiem
kleru wszelki kompromis jest daremny.
„Największa zbrodnią prawa karnego” nazwał jeden z niemieckich uczonych paragraf
nakładający ciężkie kary za przerwanie ciąży.
Kary te grożą zarówno matce, jak i tym, którzy jej w przerwaniu ciąży pomagają. Równocześnie większość kryminologów stwierdza, że prawo to nie ma żadnego wpływu,
że liczba sztucznych poronień wzrasta. Życie
zawsze było w tej mierze silniejsze od ustaw
i od sankcji karnych. Bo ten paragraf jest niezdolny zapobiec przerywaniu ciąży tam, gdzie
imperatyw życia, mocniejszy niż wszystkie
kodeksy, zmusza matkę do niego. Ma wszakże na tyle siły, aby tę matkę pozbawić umiejętnej pomocy i pchnąć w ręce karygodnego
– tu już naprawdę karygodnego – partactwa.
Gdyby zestawić wypadki śmierci młodych
kobiet, wypadki ciężkich i trwałych schorzeń,
które z obecnego bezdusznie podtrzymywanego stanu rzeczy wynikają, zadrżeliby może
ci, którzy w zaciszu wygodnego gabinetu
układają owe ustawy. A gdyby doliczyć inne,
pośrednio wynikające z nich skutki: samobójstwa, dzieciobójstwa i inne klęski, wówczas
zrozumieliby, z jaką słusznością nazwano ten
paragraf „największą zbrodnią prawa karnego”. Bo jedno jest pewne, że jakkolwiek by się
ktoś zapatrywał na sprawę przerywania ciąży,
nie należy ona do zagadnień, które załatwia się
więzieniem, choćby i dożywotnim.
***
teraz bardzo proszę, żeby Państwo
to, co wyżej napisane opatrzyli cudzysłowem, bo to są myśli i słowa nie moje, tylko
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, które znajdziemy
w jego głośnych polemikach i pamfletach, a m.in.
w „Dziewicach konsystorskich” i „Piekle kobiet.”
Prawda, jak zdumiewająco aktualne? Tym bardziej zdumiewająco, że owe odważne boje z panoszącym się w ówczesnej Polsce ciemnogro-

A

KŁOPOTLIWE SĄSIEDZTWO
Problem obyczajowy i pedagogiczny
Edward Słupek
Przy wyborze mieszkania wydaje się, że wszystko można przewidzieć,
że wszystko będzie zależeć od nas. Przecież decydujemy o lokalizacji,
widoku z balkonu, piętrze, wielkości mieszkania. Można przy odrobinie
staranności mieć wpływ na dobór pierwszych sąsiadów.

A

le kłopoty mogą
rozpocząć się niespodziewanie. Nawet, gdy
sąsiedzi są przyzwoici, to bywa różnie, gdy
wynajmą np. mieszkanie studentom, a ci urządzają w nich akademik. Nie wiadomo wówczas ilu ich mieszka, a sąsiedzi doświadczają
ciągłych hałasów i odgłosów z niekończących
4

się imprez także nocą. Bywają przypadki
zniszczeń na klatkach schodowych i w najbliższym otoczeniu. Ludzie starsi często bywają
nadwrażliwi, ale choć studenckość ma swoje
prawa i społeczeństwo wykazuje dużą tolerancję dla młodych, to jednak wszystko ma swoje
granice, zwłaszcza gdy notorycznie hałaśliwe
sąsiedztwo staje się nie do zniesienia. Prawo

dem, Boy - zresztą
lekarz z wykształcenia - że owe mroki średniowiecza do dziś dnia się jeszcze nad
Polską nie rozwiały. Wystarczy posłuchać,
co ostatnio mówią, czym chcą społeczeństwo,
a zwłaszcza polskie kobiety „uszczęśliwić”, wychylający się spod habitu pewnego nawiedzonego, inkwizycyjnego mnicha, różni - pożal
się Boże - politycy. Nie tylko chcą zaostrzyć
i tak już represyjną ustawę o przerywaniu ciąży
i usiłują majstrować przy konstytucji, ale biorą
na tapetę małżeństwo (najlepiej ślub kościelny),
zakaz antykoncepcji (spowiadać się z tego, spowiadać!) zaczynają walkę z pornografią, której
nawet zdefiniować nie potrafią, a o ich homofobii i antydarwinizmie już nie wspominając.
Na dobitek nawet handel w niedzielę im przeszkadza. I to wszystko chcą nam zafundować
w centrum Europy, na początku XXI wieku,
wieku tolerancji i lotów w kosmos.
Tym bardziej gorąco polecam Państwu lekturę Boya-Żeleńskiego. Tylko radzę się pospieszyć, bo któregoś pięknego dnia, pod
dotychczasowymi rządami współczesnych
inkwizytorów, książek Boya w bibliotekach
publicznych nie uświadczysz. Przesadzam?
Ejże! Wspomogę się więc Tymem, Stanisławem Tymem, fragmentem jego felietonu: „Bomba śmiechu! Dyrektor szpitala
w Łańcucie Krzysztof Przyśliwski uznał,
że patron szpitala – Tadeusz Boy-Żeleński
- „nie spełnił pokładanych w nim nadziei.”
Potwierdzam! Boy ostatnio w ogóle nie interesował się Łańcutem i nawet nie zadzwonił.
Dyrektor Krzysztof Przyśliwski proponuje o.
Tadeusza Rydzyka na patrona szpitala (sic!).”
Tyle prześmiewca S. Tym.
swoją drogą, do dziś nie wiem, jak
się w końcu z tym patronem szpitala
w Łańcucie skończyło? Patronuje mu jeszcze
Boy-Żeleński, czy już nie? Q

A

wprawdzie stanowi, że spokój jest dobrem
osobistym i podlega ochronie, co normują odpowiednie regulaminy porządku domowego,
stanowiące o zasadach zachowania sąsiedzkiego. Ale w przypadku naruszenia tych norm
przeważnie jesteśmy bezsilni.
Najprościej oczywiście jest zwrócić się o pomoc do policji. Ale tutaj zaczynają się problemy, gdyż nie zawsze chcemy podać swoje dane
osobiste. Po prostu nie chcemy narażać się
sąsiadom, co wynika z przeświadczenia, że takie „donosicielstwo” jest sprzeczne z polskim
obyczajem. Zupełnie inaczej jest u sąsiadów
zza Odry, gdzie za coś naturalnego uważa się
poinformowanie policji o przejawie nieodpowiedniego zachowania, gdy ktoś narusza nasze dobro. U nas, bywa różnie. Oczekujemy
od policji zdecydowanego działania na podstawie czytelnej procedury interwencyjnej,
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z drugiej zaś strony policja oczekuje podania danych osobistych osoby pokrzywdzonej
i zgłaszającej, co ma być podstawą do postępowania przed sądem grodzkim. Można
by w takich sytuacjach wykorzystać straż
miejską dla stwierdzenia faktu naruszenia porządku, ale to wymaga odpowiedniego unormowania i uzgodnienia z administratorami

nieruchomości oraz z policją. To trudny problem - trochę z zakresu obyczajowości, trochę
pedagogiczny. Należy rozumieć potrzeby
młodych, ale młodzież musi mieć również
poczucie, że przez swoje zachowanie może
krzywdzić innych.
PS
Żal mi ogromnie burzonego hotelu Rzeszów.

Czy stać nas na obecnym etapie rozwoju gospodarczego na likwidowanie 30-letnich budynków, których żywotność planowana była
na 100 lat? Ale - jak mówi mój przyjaciel - bogatemu wolno…

15 LAT DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ

skupem pomocniczym ks. bp. Edward Białogłowski.

iecezja rzeszowska jest jedną z trzech
diecezji obrządku łacińskiego w metropolii przemyskiej. Utworzona została bullą
papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae
Populus 25 marca 1992 roku z wydzielonych
obszarów z archidiecezji przemyskiej i diecezji tarnowskiej. Jej stolicą jest Rzeszów,

patronami św. biskup Józef Sebastian Pelczar
i bł. Karolina Kózkówna, katedrą - kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a instytucjami diecezjalnymi: Wyższe Seminarium
Duchowne, Muzeum Diecezjalne
i Katolickie Radio
Via. Od samego
początku ordynariuszem diecezji
jest ks. bp KaziKs. bp. Kazimierz Górny
mierz Górny, a bi-

ZMIENIAJĄ ŚWIAT

JA TO WIEM

„Super Nowości” mają już 10 lat

Najlepszy gimnazjalista

S

C

„Tego właśnie chciałem”
Wyśpiewane tęsknoty i marzenia żeglarskie

Sławomir Gołąb

O

d 22 do 24 lutego
odbywał się w Krakowie 26. Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Żeglarskiej SHANTIES.
Jest to największy festiwal tego typu muzyki
w Europie. W studenckim klubie Rotunda odbyło się dziewięć koncertów, w czasie których
występowało ponad trzydziestu wykonawców
z Polski i zagranicy. Każdy z koncertów miał
inną tematykę i prezentował różne gatunki
i odmiany pieśni morza: od szanty klasycznej
- najbardziej autentycznej, wykonywanej przy
pracy na żag-lowcach, poprzez pieśni kubryku

zternastoletni Kacper Świerzowicz,
uczeń I klasy rzeszowskiego Gimnazjum Sióstr Prezentek, zwyciężył w emitowanym w TV Polsat programie
„Eureko, ja to wiem”.
Laureata zaprosił do ratusza
i pogratulował mu wiceprezydent Rzeszowa Piotr Latawiec.
W spotkaniu uczestniczyli też
rodzice Kacpra oraz s. Anna Telus, dyrektor Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek im. Jana
Pawła II w Rzeszowie. – Bardzo
lubię rywalizację, dlatego nie denerwowałem się w trakcie finałowej rozgrywki. Zdecydowanie
najgorsze było to, że nagranie

– śpiewane przez załogę po pracy, opowiadające o tęsknotach, marzeniach i życiu codziennym żeglarza, aż po utwory inspirowane żeglarstwem o mocnym folkowym brzmieniu.
W festiwalu już po raz dziesiąty, świętując przy
tym swój jubileusz, wystąpił rzeszowski zespół
Klang w składzie: Przemysław Burek, Krzysztof Delikat, Paweł Delikat, Łukasz Pawłowski,
Łukasz Skowroński, Sławomir Gołąb.
Rzeszowska
grupa
szantowa
swój występ zalicza
do bardzo udanych.
Oprócz
dużego
uznania i aplauzu
publiczności,
zespół zdobył jedną
z głównych nagród

LUDZIE
O

OPINIE

UPER NOWOŚCI „zawsze, od samego
początku istnienia, starały się być blisko
Was i Waszych spraw. Dla Was interweniowaliśmy, wyśmiewaliśmy i piętnowaliśmy głupie
przepisy, walczyliśmy z urzędnikami. Nasi reporterzy zawsze pilnie słuchali Waszych głosów i opinii. W ciągu tych naszych wspólnych
10 lat okazało się, że razem możemy zmieniać
świat na lepsze”– napisali dziennikarze w jubileuszowym wydaniu gazety, zwracając się
do swoich Czytelników. Pierwsze numer „Super Nowości” ukazał się z datą 14-16 marca
1997 roku.
Gratulujemy Zespołowi Redakcyjnemu wytrwałości i konsekwencji, cieszymy się z Waszych sukcesów i życzymy niekończących się
powtórek jubileuszowych. Q

programu trwało znacznie dłużej niż pokazuje telewizja, bo aż ponad 6 godzin – stwierdził Kacper Świerzowicz.
Zastępca prezydenta Piotr Latawiec przekazał młodemu gimnazjaliście list gratulacyjny
i upominek od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Q

O

D

Ks. bp Kazimierz Górny (ur. 24 grudnia 1937
r. w Lubniu) ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1960 roku z rąk biskupa Karola Wojtyły, późniejszego papieża.
26 października 1984 r. został mianowany
biskupem tytularnym Pertusa oraz biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia
1985 r. z rąk papieża Jana Pawła II. Dewizą
biskupa ordynariusza Józefa Górnego jest:
Omnia Tibi - Wszystko Tobie. Q

WYDARZENIA

Patronowie:
św. biskup Józef Sebastian Pelczar
i bł. Karolina Kózka

QEdward SŁUPEK
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie

Kacper Świerzowicz odbiera gratulacje w ratuszu

festiwalu - Nagrodę Prezesa Polskiego Związku
Żeglarskiego, przyznaną za wysoki poziom artystyczny oraz autentyzm wykonania pieśni morskich. Także nowa płyta zespołu pt. Tego właśnie
chciałem… podobała się publiczności, zdobywając liczne, pozytywne recenzje.
QSławomir GOŁĄB
kierownik zespołu Klang
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prawy szeroko pojętej kultury fizycznej
w mieście uniwersyteckim zyskały nowy, szerszy wymiar od powołania niedawno wydziału wychowania fizycznego na naszej uczelni. Wciąż szukamy
sojuszników w tej misji. Podczas forum rozważaliśmy problemy wychowania fizycznego
i sportu szkolnego w Rzeszowie, kształcenia

usiłowali rozwiać przedstawiciele ratusza: Piotr
Latawiec, zastępca prezydenta Rzeszowa oraz
Tadeusz Szylar, dyrektor wydziału promocji,
kultury i sportu UM, a przede wszystkim Stanisława Bęben, dyrektor wydziału pozyskiwania funduszy UM, która przedstawiła konkretne plany dotyczące inwestycji w sportową
infrastrukturę rzeszowskich szkół z uwzględnieniem pieniędzy unijnych.

i doskonalenia zawodowego specjalistów oraz
zagadnienia dotyczące badań naukowych
w sporcie i ochrony zdrowia.
Lekcja pokazowa mgr Anety Przepióry, dotycząca procesu dydaktycznego i technik wybranej formy fitness oraz ich realizacji w szkołach
gimnazjalnych i podstawowych oraz wykład
dra Tadeusza Nowosada na temat pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach, skierowane
były przede wszystkim do zaproszonych specjalnie nauczycieli-praktyków, którzy gorąco
reagowali. Ich protesty budziła szczególnie niska kwota (1,5 proc.) przewidziana w bud-żecie
miasta na sport. Obawiają się w dodatku, że całość tych funduszy pochłoną wydatki na stadion miejski przy ul. Hetmańskiej i nowy projekt kompleksu sportowego Resovii. Te obawy

Brak bazy sportu młodzieżowego, to główna
bolączka miasta. Nie jestem pewien, czy udało
się wyeliminować wszystkie wątpliwości naszych kolegów nauczycieli, ale sądzę, że część
z nich została usatysfakcjonowana możliwością otwartego przedstawienia tych problemów, które uważnie zostały wysłuchane przez
przedstawicieli władz miasta. Forum powinno stać się stałym miejscem wymiany myśli
i składania propozycji, które przekształcić się
muszą w konkretne projekty nowych obiektów sportowych i programów dla młodzieży,
a nie tylko inwestycji w sport wyczynowy.
Dla uniwersyteckiego wydziału, kształcącego przyszłych nauczycieli, instruktorów
i trenerów, ważne było wystąpienie ks. dra
Adama Podolskiego, prodziekana naszego

Bazują na potrzebie serca
Może biedny, ale odpowiedzialny

Joanna B. Hałaj

Ś

więta dla wielu osób
mogą być różnego
rodzaju symbolem. Dla
ludzi starszego pokolenia święta, oprócz wielu
radosnych barw, to także
symbol odliczania czasu.
To kolejna kartka z ka-

lendarza. A z faktu przemijania najbardziej
zdają sobie sprawę ludzie starsi. Z wiekiem
bowiem stajemy się bardziej refleksyjni.
Dlaczego zatem owa mądrość wieku nie chroni
ludzi starszych przed czasem zgubnymi skutkami zaciągania kredytów? Dlaczego ludzie starsi
wpadają w wyrafinowane, zmarketingowane,
bezwzględne zasady tych, których jedynym
celem jest: „złapać rybę w sieci”? A zbliżające
się święta to zawsze czas, gdy firmy kredytujące
uaktywniają się jeszcze bardziej.
Firmy oferujące kredyty wyposażone są w wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludz-
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14 marca odbyło się w naszym mieście pierwsze Forum Sportu Miasta
Rzeszowa, zorganizowane wspólnie przez Urząd Miasta Rzeszowa, Radę
Miasta Rzeszowa oraz Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

O

Kazimierz Obodyński

WYDARZENIA

FORUM SPORTU MIASTA RZESZOWA

wydziału, dotyczące możliwości kształcenia i dokształcania nauczycieli, instruktorów
i trenerów w kontekście potrzeb dzieci i młodzieży. Filozof-etyk i pasjonat sportu, ukazał
na przykładach europejskich i krajowych, jak
sport może stać się nieodłącznym elementem
zdrowego, aktywnego życia społeczeństwa.
Szczególne zainteresowanie wywołało wystąpienie prof. Władysława Pańczyka na temat
wychowania fizycznego w konsumpcyjnej
szkole. Profesor pesymistycznie przedstawił
stan aktualny. Stwierdził, że najwięcej ćwiczą
dziś ci, którym udało się przeżyć trzeci zawał,
nie dlatego, by zrozumieli potrzebę kultury
fizycznej, ale ze strachu! Osiągnęliśmy - przywołał za prof. Leszkiem Kołakowskim - „fazę
żarłoczności nieposkromionej”, zapominając
o żmudnych i absorbujących ćwiczeniach. Aktywność fizyczna stała się natomiast wyrazem
dobrej woli nauczycieli wychowania fizycznego. Gdyby połowa pieniędzy przeznaczonych
na podjazdy dla inwalidów poszła na sport
młodzieżowy, podjazdy byłyby niepotrzebne
– dowodził prof. Pańczyk.
Nosimy się z zamiarem wydania wszystkich
materiałów z forum jako pomocy pedagogicznej. Widzimy w tym realizację naszego
głównego zadania – propagowania zdrowego
stylu życia i upowszechniania wzorców kultury fizycznej wśród mieszkańców naszego
regionu, przy równoczesnym eliminowaniu
zagrożeń związanych z patologiami, które
rodzi sport współczesny. Chciałbym podkreślić rolę pomysłodawców forum – Marty Niewczas, wiceprzewodniczącej Rady
Miasta Rzeszowa, oraz Kazimierza Grenia,
przewodniczącego komisji sportu, rekreacji
i turystyki RM. Znamy Martę jako wielokrotną mistrzynię świata i społecznika, inicjatorkę wielu imprez sportowych. Dodam,
że jest ona również nauczycielem akademickim na naszym wydziale. Wśród przyjaciół
sportu, zaangażowanych w przedsięwzięcia
związane z naszym forum, był również Jerzy
Maślanka, przewodniczący komisji edukacji
RM, oraz Tadeusz Szylar, dyrektor wydziału
promocji, kultury i sportu UM, nasz wieloletni sojusznik.
QProf. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
prezydent Akademii Europejskiej na rzecz Euroregionu
Karpackiego (EACE), dziekan Wydziału Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

kich zachowań. Ich przynęta jest tak sprecyzowana, że sprawia wrażenie lekkości, dostępności
i wystarczy tylko ręka, aby po nią sięgnąć. Kuszą
zatem łatwością otrzymania kredytów. Wiedzą,
jak mocno zakorzeniona jest w Polakach postawa: „zastaw się, a postaw się”. Ale i znają słabości
ludzi starszych. Jedną z nich jest chęć podzielenia się z dziećmi, wnukami suto zastawionym
stołem, nieliczenie się z materialnymi aspektami, jak pieniądze, przy tak wartościowej okazji
jak święta. Oferujący kredyty znają szlachetność
bezinteresownego myślenia starszego pokolenia: „lepiej dawać niż brać”. Bazują na potrzebie »
7

POSTAWY

SZUKAMY SOJUSZNIKÓW

LUDZIE
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» ich serca. Na chęci bycia pomocnym. Radość

z dzielenia się, dawania najbliższym najlepszego sprzyja podatności na sugestie firm kredytowych Nadto święta uruchamiają w ludziach
starszych wspomnienia o własnym dzieciństwie.
Albo takim, w którym to nie można było mieć aż
takiego wyboru w sklepach, aby bogato przyrządzić świąteczny stół. Albo po prostu dziadkowie
pragną ugościć i zaoferować wnukom tak piękne
święta, jak oni miewali.
Owa wyjątkowość sytuacji zaciemnia bolesną
konsekwencję spłaty kredytu dużo wyższego
niż otrzymana kwota. A późniejsze raty często
okupione są stresem, depresją, a nawet odma-

POSTAWY

BYĆ TUTAJ
Zostali uparci,
mobilni i zdolni

wianiem sobie i tak już skromnego posiłku. Firmy kredytowe pozbawione uczuć zdają sobie
z tego sprawę, że emerytura jest niska, ale odpowiedzialność człowieka starszego bardzo wysoka. Wiedzą, że to klient, który – po chwili
zapomnienia – schodzi do realnego, odpowiedzialnego świata, to klient, z którym mało można stracić, a dużo ugrać. Zatem niskie ryzyko
niespłacenia kredytu sprzyja wysublimowanej
i przemyślanej ofercie i argumentacji do ludzi
starszych. Grają na relacjach: rodzic – dziecko,
dziadkowie – wnuczęta, na świadomości ludzi
starszych o przemijaniu czasu poprzez podkreślanie argumentu o świętach, których nie wia-

Tutaj jestem gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem.

Mogłem jechać wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi co zostali
(Grzegorz Turnau - „Tutaj jestem”)

Dorota Dominik
Podobno z kraju wyjechały już ponad 2 miliony ludzi. Może skuszonych
perspektywą lepszego życia ? Życia w godziwych warunkach (dla każdego człowieka to pojęcie oznacza co innego), perspektyw rozwoju i planów na przyszłość.

P

odkręcają
jeszcze
atmosferę rozmaici
fachowcy, dziennikarze
i tak zwane autorytety - rwą szaty, że oto wyjechał z kraju kwiat narodu, sami „naj”: najlepsi,
najzdolniejsi, najbardziej mobilni. Ja natomiast mam wątpliwości, czy to aby na pewno właściwa perspektywa. Stawianie sprawy
w ten sposób wyraźnie wskazuje, że oto ci,
co zostali, są nieudolni, leniwi, głupi, słowem
– nieudacznicy. Może warto popatrzeć inaczej
– oto ci, którzy zostali są najtwardsi, uparci,
mobilni i zdolni. Żyć w Polsce i przetrwać – oto
wyzwanie naszych czasów. Co to za wyczyn
mieszkać w Londynie czy Chicago, po kilka
osób w „bejsmencie”, pracować w barze i odkładać funty/euro/dolary na lepszy samochód,

którym zaszpanujemy na urlopie w.... Polsce.
Co to za sztuka założyć firmę w Wielkiej Brytanii, bo trwa to podobno 30 minut.
Obserwując rodzime podwórko dochodzę
do wniosku, że sztuką jest założenie firmy
w Polsce – przedzieranie się przez dżunglę
biurokratycznych absurdów, czując na plecach wrogi oddech urzędu skarbowego i ZUS
– to dopiero wymaga siły, determinacji i inteligencji. A wspaniała, pracująco-ucząca się młodzież? Spotykamy ich, spędzających część dnia
na pracy w hipermarketach i usługach, a pozostałą część na wykładach. Jak każdy, marzą
o rodzinie, karierze, mieszkaniu. Nie wyjeżdżają. Zapytani, dlaczego nie, odpowiadają: tu jestem. U s i e b i e! Jasne, że jest ciężko, ale gdy
ja nie mam forsy, kumpel postawi mi piwo

NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
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O strażakach, jajach i wiejskiej kiełbasie
Grobu Pańskiego w kościele w Jasionce zawsze strzegą strażacy. To już tradycja, kultywowana
od wieku w większości świątyń na Podkarpaciu. Pod nadzorem prezesa OSP Wiesława Barczaka,
strażacy stoją przy Grobie, zmieniając się co dwadzieścia minut i tak jest aż do poranka Wielkiej Niedzieli. Wtedy to rusza procesja rezurekcyjna. Jest też zwyczajem, że wszyscy wychodzący
z kościoła ze święconką, pozostawiają dla strażaków po dwa jaja. Z myślą o ich postnym posiłku.

P

o uroczystościach w kościele, rodziny
zbierają się na śniadanie. Po modlitwie
i podzieleniu się jajkiem, głównym posiłkiem
jest barszcz biały, zaprawiony niemal całą
święconką z koszyka. Stół zdobi baran z ciasta i kolorowe palmy. - Tak jest w każdym jasiołczańskim domu – zapewnia Bronisława
Szczur, szefowa tutejszego koła KGW. – Staramy się godnie kontynuować zwyczaje przekazane nam przez matki i ojców.
Podobnie dzieje się we wszystkich 12 kołach
KGW na terenie gminy Trzebownisko. Co roku

8

jedno z nich reprezentuje środowisko w pokazie
stołu wielkanocnego. Tegoroczna prezentacja
miała miejsce 22 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Równie szczytny cel przyświeca organizowanym cyklicznie konkursom potraw stołu wigilijnego. Tegoroczny, piąty już, ściągnie do Jasionki również gości ze Słowacji. Albigowa ma
święto kwiatów, Łańcut – święto wypieku
chleba, zaś gmina Trzebownisko - święto ziemniaka. Towarzyszy mu degustacja różnorakich
potraw sporządzonych z ziemniaczanych bulw

domo jeszcze ile nam zostało. Niestety, coraz
częściej to starsze pokolenie pada ofiarą danej
chwili poprzez psychologiczne sztuczki oferujących kredyty. Wychowywani w innym świecie,
w innych wartościach, nieuodpornieni na tego
typu manipulacje, nieznający psychologicznych pułapek tak jak młodsze pokolenia, stają
się łatwym łupem. Na daną chwilę i z zacnych
pobudek są gotowi ulec pokusie reklamy bądź
kolejnemu natrętnemu telefonowi do domu.
Często nie z naiwności lecz z miłości.
QDr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski

i nie będzie domagał się rewanżu. Jak ma mi się
udać, uda się i tu. „Pani, ja tu mam Amerykę!”
– jak mawia jeden zaprzyjaźniony fachowiec.
Jacek Karczmarski, którego ostatnio wspominamy, też kiedyś wyjechał na drugą półkulę
w poszukiwaniu lepszego życia. Miał tam dom,
pieniądze. Dobrze było przez chwilę. To, co było
ważne TU, TAM nie miało znaczenia. Potem
zaczął się miotać. Przyjechał raz, potem drugi,
wreszcie wrócił, szkoda tylko, że na krótko, zanim zabrała go śmierć. Obecnie jego córka stara się o polskie obywatelstwo. Polska jest teraz
krajem trudnym do życia. Wiele spraw nas boli,
bulwersuje, budzi obrzydzenie. Jednak wszystko to, co robimy dla siebie i innych, TU pozostawia ślad. W innej rzeczywistości nie miałoby
to sensu. Pieniądze są ważne, ale są jeszcze inne
potrzeby, o których na pozór zapominamy: bliskość rodziny, szacunek znajomych, samorealizacja i spełnienie w robieniu tego, co się lubi,
nawet za mniejsze pieniądze. Wreszcie świadomość tego, że jesteśmy potrzebni. My, a nie tylko nasze ręce do pracy. A świat? Życie pokazuje, że Europejczykiem można być i w Głuchej
Dolnej.
QDorota DOMINIK
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w Rzeszowie, ul. Witkacego 7

pod okiem kucharek z KGW. Wielkim wydarzeniem w gminie jest też święto chleba i konkurs wieńca dożynkowego.
Teresa Pieczonka z Trzebowniska, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, a zarazem szefowa

Prawdziwa wiejska kiełbasa, ser topiony, domowy
chrzan i ćwikła oraz baranek z ciasta i palma, to wciąż
stały element wielkanocnych stołów w Jasionce. Kultywowanie tej tradycji jest zasługą m.in. miejscowego
KGW, któremu przewodzi Bronisława Szczur.

Krasne, siedziba gminy na obrzeżach Rzeszowa

Już w 1390 roku, jako Krasnopole, była wsią dobrze zagospodarowaną i zasobną, jak na tamte czasy, skoro płaciła na rzecz przemyskiej kapituły aż 3 grzywny i 6 groszy rocznej taksy.
Była to jedna z najwyższych opłat w całej włości.

O

becnie przy wjeździe do Krasnego wrażenie robi francuski kompleks handlowy
i nowoczesna, estetyczna zabudowa mieszkal-

Alfred Maternia

Stanisław Kunysz

na oraz główne drogi z chodnikami. Od stycznia 2006 roku gmina pomniejszyła się o dwa
sołectwa: Słocinę i Załęże, które zostały włączone do Rzeszowa. O tym, co nurtuje włodarzy gminy, skazanej na symbiozę z Rzeszowem, rozmawiałem z przewodniczącym Rady
Gminy Stanisławem Kunyszem i wójtem Alfredem Maternią.
T Sądząc po peregrynacjach rzeszowskich
mieszczuchów do waszych supermarketów,
odnoszę wrażenie, że to Rzeszów leży koło
Krasnego, a nie odwrotnie.
– Bzdura! Ciążenie zawsze było odwrotne. A że naturalną konsekwencją sąsiedztwa
dominującego miasta jako ośrodka wzrostu
są profity stąd wynikające, to sprawa oczywista. Z pewnością supermarketowi potentaci
wykorzystując dostępność komunikacyjną,
chętniej zainwestują w naszej miejscowości
aniżeli w Porażu. Należy to sensownie spożytkować. U nas w dodatku jest przyjazny klimat
dla inwestycji ze strony administracji i samo-

rządu – brak politycznych kłótni.
T Czyżby? Takie powszechne kochajmy się?
– Różnice zdań są, ale wynikają one z subiektywnych ocen i różnego widzenia hierarchii potrzeb społecznych, a nie z partyjnych
interesów. Tu nie ma miejsca na partykularyzm polityczny.
T Pewnie żal wam radnego Szyszki? Teraz
w rzeszowskiej radzie jest ciągle za, a nawet
przeciw. I ciągle plecie o zabytkach. Czy dla
was ta ruina podworska w Słocinie to też był
Wawel?
– Nasz radny Szyszka był u nas cenionym
samorządowcem. Za upór. Przecież tę całą zabawę z „zabytkiem” zafundowało sobie miasto. Pan Szyszka tylko przemawiał i przemawia
w tej sprawie, ponieważ uwielbia przemawiać.
Samorząd miasta dużo zyskał. Przecież inaczej
nie zadałby pan tego pytania.
T Reprymendę przyjmuję. Wróćmy zatem
do marketów. To szczyt waszych marzeń?
– Wręcz przeciwnie! Konieczność. Wcześniejsze próby wybudowania dużego kompleksu konferencyjno-handlowego z aquaparkiem
były, mimo usilnych zabiegów i deklaracji
ważnych ludzi, nieskuteczne. Musieliśmy skorzystać z realnej szansy, jaką dawały właśnie
francuskie supermarkety.
T Jesteście usatysfakcjonowani?
– W pewnym sensie, tak. Gmina dużo zyskała zarówno na offsecie, rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, jak
i bieżących wpływach budżetowych, nie mówiąc o nowych miejscach pracy. Nie rezygnujemy jednak z ambitniejszych zamiarów.

Kobiety nie pojadą gasić czerwonego kura,
gdyż nie ma takiej potrzeby. W zgrabnie skrojonych mundurach cieszą męskie oko na paradach i uroczystościach. Czy staną kiedyś przy
Grobie Pańskim w jasionczańskim kościele?
Czas pokaże.
QRyszard BEREŚ

T Może ambitniejszych, ale czy realnych?
– My chodzimy po ziemi. Po przeciwnej
stronie marketów dysponujemy dobrze przygotowanymi terenami pod inwestycje. Najchętniej w ramach tak zwanego parku naukowo-technologicznego. W południowej części
staramy się o centrum hotelowo-targowe. No
a wzdłuż krajowej czwórki chętnie widzimy
dalsze salony sprzedaży samochodów, autobusów , samochodów ciężarowych ze stacjami
serwisowymi.
T A coś dla ducha?
– Wiele już zrobiliśmy. Widział to pan latem.
Jeszcze trochę i będziemy mieli w każdym sołectwie dobrą bazę oświatową i sportową. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna przestanie być
marzeniem. Przecież mamy Crasnovię w IV
lidze , klub sportowy Strumyk Malawa w V lidze. Możemy być dumni również z bazy oświatowej, której nam może pozazdrościć miasto
T No dobrze. Z czego wynikają wasze dobre stosunki z władzami Rzeszowa?
– Do głowy by nam nie przyszło, że takie sąsiedztwo może nam zagrażać. Wręcz odwrotnie.
Atrakcyjność gminy jest właśnie uwarunkowana sąsiedztwem takiego dużego uniwersyteckiego miasta. Dlaczego więc mielibyśmy sobie
psuć stosunki z miastem? Przecież współpraca
generuje rozwój, gwarantuje postęp cywilizacyjny. Z tej współpracy będą czerpać korzyści
mieszkańcy zarówno miasta, jak i gminy Krasne.
T Nie obawiacie się wchłonięcia przez
miasto?
– A niby dlaczego? Już dawno Rzeszów powinien
mieć autonomiczne dzielnice z własnym budżetem, własną polityką inwestycyjną, przestrzenną,
która byłaby spójna dla metropolii rzeszowskiej.
Większemu przecież łatwiej chociażby sięgnąć
po fundusze na inwestycje prorozwojowe z Unii
Europejskiej czy z budżetu państwa. Gdyby się
tak stało dzisiaj, nie mielibyśmy do czynienia
ze zjawiskiem zwijania Rzeszowa jako stolicy
Podkarpacia, poprzez wyprowadzanie kolejnych »
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BUDUJĄCA WSPÓŁPRACA

Tradycyjne wypieki świąteczne to marzenie wielu
mieszczuchów. Swoje smakowitości prezentują Zofia
Szczur i Dorota Józefczyk z KGW Jasionka.

O

wiejski. Jego autorką jest zwykle Zofia Szczur,
także z KGW Jasionka, mistrzyni smakołyków
według starych receptur. – Obowiązkowo w zestawie muszą znaleźć się: pierogi z mąki razowej, placki proziaki, masło wiejskie, smalec topiony ze skwarkami, chleb pieczony na liściach
kapusty, bigos tradycyjny. Towarem firmowym
KGW Jasionka jest ser topiony domowym sposobem. Rzecz jasna, jest też wiejska kiełbasa,
szynka wędzona, pasztet swojski, żeberka opiekane, no i samogon.
Wiejskie kobiety z gminy Trzebowniska gotują smakowitości według przepisów swych
babć, ale też świetnie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej mody kulinarnej i gastronomicznej. Temu służą organizowane przez
KGW kursy i pokazy sałatek, drinków,
przygotowania obiadów jednogarnkowych
czy urządzenia stołu szwedzkiego. Mimo
obowiązków w domu i w zagrodzie, znajdują
czas i ochotę, aby spotkać się na próbie chóru czy nawet towarzyszyć mężom w ich powinnościach strażackich. Przy OSP Jasionka
powstała dziesięcioosobowa kobieca drużyna
pożarnicza. Przewodzi jej Dorota Józefczyk.

SĄSIEDZI

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Trzebownisko, związana z tym ruchem od ponad trzydziestu lat, może być pewna swych koleżanek. Z każdego pokazu przywiozą nagrodę
i znakomite recenzje publiczności. W robocie
tej gminnej prezesce dzielnie pomagają starsze
i młodsze koleżanki: Lucyna Pachorek z Łąki,
Bronisława Szczur z Jasionki, Maria Stopa
z Zaczernia, Teresa Pierzchała z Nowej Wsi,
Maria Wąs z Łukawca. Inne miejscowości też
pozazdrościły sąsiadom zza miedzy tak ofiarnych działaczek. Aktywizuje się nowo powstałe
koło w Stobiernej na czele ze Stanisławą Cyrek
i w Wólce Podleśnej, które prowadzi Lucyna
Baran. Maria Rzucidło założyła koło w Nowej
Wsi Zaczerskiej. Czy pogodzi tę funkcję z obowiązkami sołtysa, którymi obarczyli ją ziomkowie w połowie marca?
Sukcesem gospodyń z gminy Trzebownisko
jest umiejętność wpisania starych zwyczajów w realia współczesności. Przyjęcia weselne mieszkańców wsi odbywają się dziś zwykle
w restauracji, rzadziej w domu ludowym. Tak
czy inaczej, każdorazowo szczególnym zainteresowaniem gości weselnych cieszy się tzw. stół

Fot. z archiwum GOK Trzebownisko
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i faworyzowania kosztem Rzeszowa, Lublina
czy Krakowa. Mamy dodatni plusowy wskaźnik
migracji, gdyż mieszkańcy miasta wprowadzają
się do nas.
T Czy to znaczy, że jest bardzo dobre
współdziałanie?
– Wiele można poprawić. Przecież aż prosi
się chociażby o opracowanie wspólnego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Rze-

DROGĄ DO GWIAZD
Na festiwalu w Sankt Petersburgu
Anna Czenczek
Pod koniec lutego braliśmy
udział w III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Estradowej „Droga
do gwiazd” w Sankt Petersburgu w Rosji. Cieszymy się,
że jako reprezentanci Rzeszowa i Polski zostaliśmy tam wysoko ocenieni.
W Petersburgu wystąpili moi podopieczni z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie Ola Walków,
która otrzymała I nagrodę dyplomowaną oraz

szowa i ościennych gmin. Wymaga tego racjonalny rozwój infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej. Takie przedsięwzięcia
powinny być synchronizowane. A cała sfera
związana z ochroną środowiska? Tylko dobra współpraca może tu pomóc.
T Brzmi sensownie i przekonująco.
Ale powstaje pytanie, jak?
– Uważamy, że na dobry początek powinno powstać coś w rodzaju stowarzysze-

nia gmin metropolii rzeszowskiej. Powinien
również powstać precyzyjny system stałej
komunikacji w ramach takiego stowarzyszenia. Pragmatycznych zadań takiemu organowi
z pewnością długo nie zabrakłoby.
T A zatem życzę powodzenia w przedsięwzięciach gminnych i powiedzmy okołogminnych. Dziękuję za rozmowę.

Kamil Zięba. Mnie nagrodzono za przygotowanie wokalne młodzieży i zaproszono do jury
na festiwal w Bułgarii, a rzeszowskich wokalistów
do udziału w tymże festiwalu w czerwcu br. oraz
na piosenkarski festiwal w listopadzie na Litwie.
Nawiązaliśmy wiele wspaniałych znajomości
z ludźmi z całego świata. Zapowiedzieli oni
już swój udział w Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki „Carpathia Festival”, wielkiej imprezie muzycznej, która rozpoczyna się w naszym
mieście w połowie maja. Oczywiście na każdym
kroku promowaliśmy nasze miasto, a szef festiwalu, Siergiej Sawenkow, paradował nawet
w czapeczce i koszulce z symbolami Rzeszowa.
W festiwalu brało udział 158 uczestników z różnych krajów, m.in. z Anglii, Niemiec, Grecji,
Litwy, Bułgarii, Kazachstanu, Ukrainy, Rosji,

Japonii, Mołdawii. Poziom festiwalu był bardzo
wysoki i wyrównany. Nasi piosenkarze spisali się
bardzo dobrze w tej międzynarodowej imprezie.

Piosenki dla dzieci
DESZCZOWA PIOSENKA
Słowa i muzyka:Gabrysia Wywrocka, Waldemar Wywrocki
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» ważnych dla województwa i miasta instytucji

(

QRoman MAŁEK

QAnna CZENCZEK
dyr. Carpathia Festival i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

Od lewej: Kamil Zięba, Aleksandra Walków,
Siergiej Sawenkow i Anna Czenczek

Waldemar
Wywrocki

Gorąco zachęcam wszystkie dzieci do udziału
w konkursie plastycznym.
Najładniejsza praca o Mamie i Tacie
będzie ilustracją do kolejnej piosenki,
która ukaże się w naszym miesięczniku. Najlepszych twórców ilustracji nagrodzimy zaproszeniami na spektakl
do Teatru Maska w Rzeszowie. Prace
prosimy wysyłać na adres redakcji.
Życząc wielu słonecznych dni, zachęcam do wspólnej nauki „Deszczowej
piosenki”.
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CHCESZ!

Praca plastyczna wykonana przez Dominikę
Kołodziej – lat 9 podczas zajęć organizowanych
przez Osiedlowy Klub Kultury
„Gwarek” w Rzeszowie.
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nalnie w pierwszej kadencji szefem był nauczyciel Władysław Długosz.
Franciszek Rzepiela, wrażliwy społecznik
z artystycznym zacięciem, który w przyjaciel-

Franciszek Rzepiela

długo potem prawie 8 lat
wyrwała im wojna z tego
wspólnego życia. Bo pan
Franciszek jako dowódca
kompanii w 17. Pułku Piechoty, poprzez obozy internowanych w Rumunii,
Helena i Franciszek Rzepielowie na urodzinowej fieście 1 sierpnia 2006 r.
a potem oflagi w III Rzeszy
wrócił do Polski dopiero 20 sierpnia 1947 roku. skich spotkaniach często raczył nas nie tylko
Pani Helena do dziś wypomina z wyrzutem te pamięcią o zdarzeniach, które współtworzył,
albo był ich świadkiem, ale i dziś także mógstracone lata.
Franciszek Rzepiela miał od dziecka zdol- łby bez przygotowania przypomnieć Słowaności artystyczne, grał na puzonie i innych ckiego strofami z „Kordiana”, bo w obozie
instrumentach, występował. W Kąkolówce, internowanych w Targu-Ju w Rumunii wygdzie trafił jako młody nauczyciel, zało- stąpił wszak po raz pierwszy w tej tytułożył od razu zespół gitarzystów. Wtedy za- wej roli w inscenizacji przygotowanej przez
częła się też jego organizacyjna przygoda żołnierski teatr. Ewakuowany przez kolejne
ze stowarzyszeniem. Także z jego inicjaty- obozy w Rumunii, trafił Franciszek Rzepiela
wy w 1957 roku odrodziło się ono
w Rzeszowie, znajdując lokum
w WDK, gdzie do dziś gościnnie
się znajduje. I przez pół wieku mu
przewodzi nieustannie, choć nomi-

Od lewej: Jan Micał, Zdzisław Trentowski, Jerzy Maślanka, Bogda Olszanecka, Dariusz Dubiel,
Jadwiga Łachecka, Lech Śliwonik, Franciszek Rzepiela.

Na wystawie 80-lecia TKT podczas IX wojewódzkiego zjazdu
w czerwcu 1987 r. Lech Śliwonik odnawia swój podpis na oryginalnym dyplomie dla rzeszowskiego kabaretu „Pod szczęśliwą
gwiazdą” z konfrontacji o „Złote Rogi Kozicy” w Zakopanem
11
(powyżej Danuta Zatorska, opiekunka zespołu i reżyser).
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w domu państwa Rzepielów, bo i pani Helena
zawędrowała na Kresy do wsi Zadołże pod
Pińsk jako młodziutka nauczycielka. Pobrali
się z Franciszkiem 2 stycznia 1938 roku. A nieFot. Izabela Mikuła

Towarzystwo Kultury Teatralnej

STO LAT W KRĘGU SCENY
i Franciszek
Rzepiela
Franciszek
Rzepiela
i Towarzystwo Kultury
Teatralnej

Zofia Solarzowa

Zdzisław Trentowski

Stefan Bokłak

go czytanie, ale rozmów i dyskusji jest wciąż
nienasycony. Pogodny w obcowaniu z innymi, zawsze skupiał wokół siebie grono ludzi przyjaznych sztuce.
To jest wręcz wyznacz-
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nikiem TKT, że gromadzi osoby może o różnych poglądach politycznych, ale przyjaźnie
współpracujące na niwie kultury. W tym
środowisku liczą się bowiem zupełnie inne
odniesienia.
Rzeszowska karta zawodowa i społeczna
Franciszka Rzepieli, także i ta na emeryturze,
bardziej już jednak zapisana jest organizatorskimi inicjatywami. Dopingował innych,
ale miał też zawsze znakomitych partnerów, którzy na co dzień kierowali biurem
stowarzyszenia, poczynając od nieżyjących
już – Wiktora Nowickiego, Zdzisława Tren-

Józef Bąk

Barbara Lew

Teatr z Markowej – spektakl na uroczystości stulecia zespołu w 2003 roku.

Teatr z Markowej – po premierze „Kordiana i chama” w 1937 roku. W drugim rzędzie pierwszy z prawej siedzi
Leon Kruczkowski.

SĄ-

Dr Adam Ruczka
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Usług Pedagogicznych w Rzeszowie.

Oddany
sprawom ruchu amatorskiego
był
i jest nieustannie autorytetem
w naszym stowarzyszeniu. Teraz, gdy nie ma
już sił, by biegać
na
poddasze
w WDK, zachęca
Witold Janiczek
do
odwiedzin
w swoim mieszkaniu. Żywo interesuje się, nadal artystycznym i społecznym życiem w naszym mieście
i regionie. Niedomagają mu oczy, męczy

towskiego, Bogdy Olszaneckiej – po obecną niezmorKwiecień
2007 Izabelę Mikułową, która od lat
dowaną społeczniczkę,
łączy te powinności z funkcją sekretarza oddziału.
Nadal nie pozwalamy panu Franciszkowi oddać prezesury w młodsze ręce, bo zadania można wypełniać równie
dobrze bez funkcyjnych zaszczytów, które i tak w tej organizacji społecznej nigdy nie kojarzyły się z apanażami.
– Nie miałem wyjścia i pozostałem zatem na tym posterunku – mówi prezes Rzepiela i dodaje: – Póki sił jeszcze
trochę starcza, należy się radować z każdej chwili. Towarzysząca mu w tym wszystkim pani Helena ma swój
niepodważalny udział. To bardzo zacna i mądra rodzina
byłych nauczycieli, u której zawsze można zaczerpnąć
optymizmu. – Dotrzeć do serc i myśli, utrafić w pragnienia, wyzwolić pozytywnego ducha, prowadzić do pięknych celów poprzez przygodę z teatrem, to dobra droga
– wskazuje młodszym ten kierunek postępowania pan
prezes Franciszek.
Prawdziwe są też nadal cele, które przyświecały lwowskim inicjatorom towarzystwa: wiara w moc teatru
i w skuteczność zbiorowego wysiłku – jak określił to niegdyś prezes Zarządu Głównego TKT Lech Śliwonik, który wiele razy gościł w Rzeszowie. Rzesze kontynuatorów,
skupiające się w kolejnych ogniwach stowarzyszenia,
a przeniosły tę ideę przez lata, utrwaliły w świadomości
pokoleń, wzbogaciły o własne myśli i czyny.
Teatr Włościański Jana Robaka ze Staromieścia

Tę tradycję współtworzą w regionie ludzie różnych pokoleń o duszy i zamiłowaniach pokroju Krzysztofa
Jedlińskiego z Łańcuta czy Józefa Bąka z Markowej,
gdzie teatr amatorski już cztery lata temu święcił swoje
stulecie. Henryka Wichniewicza z Krosna, czy Barbary
Thieme z Lubaczowa, która ze swoim zespołem Magapar święci światowe sukcesy oraz Haliny Utnickiej i Marii Piskado ze Strzyżowa. Zaś tradycja i współczesność
są zauważalne także personalnie. Tradycje regionalne
sięgają nawet w wiek XIX, bo już w 1883 roku młodzież
z Jasionowa za sprawą Adama Fronia wystawiła sztukę
Anczyca „Flisacy”. W naszym regionie rodził się ruch ludowy, a pisarze chłopscy zapisali się cennie w kulturze
polskiej, by przypomnieć Jana Raka z Husowa, Jana
Słomkę, Franciszka Magrysia, Ferdynanda Kurasia,
Jana Stryczka, Walentego Kunysza, Władysława Kisałę, Stanisława Wysockiego. W międzywojniu znacząco obecne są teatry amatorskie w Bóbrce pod Krosnem i w Markowej, gdzie premiera „Kordiana i chama”,
przygotowana przez Mieczysława Flejszara odbyła się
z udziałem samego autora – Leona Kruczkowskiego.
Do dziś funkcjonuje najstarszy amatorski teatr w Polsce – przemyskie Fredreum. W Rzeszowie szczycimy się
natomiast tradycjami Reduty, którą kierował dr Adam
Ruczka, a ostrogi kulturalne młodzież wiejska zdobywała na Uniwersytecie Ludowym w Gaci pod opieką Zofii
i Ignacego Solarzów.
Po wojnie błyszczały na amatorskiej scenie teatry z Łużnej z Wiesławem Worytką i w Szalowej z ich liderem
Tadeuszem Paterem, w Kuryłówce z Władysławem
Rakszawskim, w Haczowie ze Stanisławem Wysockim,
a na rzeszowskim Staromieściu zespół Jana Robaka.
Społeczników wzbogacających tradycje TKT były setki,
m.in.: w Jaśle Maria Witowska, Antoni Grochowski,
Józef Kobak, Bogusław Mastej, w Krośnie Witold Janiczek i Wiktor Łącki, w Przemyślu Janina Górska, Irena Genejowa, Barbara Płocica, w Stalowej Woli Józef
Żmuda i Edward Kubasiewicz, w Łańcucie Michalina
Bartoszyńska i Antoni Sobolewski, w Markowej Sławomir Grzyb i wspomniany już Józef Bąk, w Mielcu Ryszarda Żarkowska, w Jarosławiu a potem w Rzeszowie
Zdzisław Trentowski, w Boguchwale Celina Hellerowa,
w Lubaczowie Czesława Manasterska, a teraz Barbara Thieme, w Sędziszowie Henryk Zach i Edward Zolowski, w Nisku Jadwiga Łachecka, w Rzeszowie Władysław Chłodnicki, założyciel Towarzystwa Rybałtów
i Erazm Buchelt, który stworzył Meluzynę. W regionie
były i są jeszcze dziesiątki innych animatorów kultury
i działaczy TKT, jak chociażby Władysław Długosz, Wiktor Nowicki, Maria Truchanowicz, Jerzy Pleśniaro-

Teatr z Jarosławia – „Damy i huzary” w reż. Zdzisława Trentowskiego (piąty z lewej).

Teatr z Szalowej – „Czarniecki i jego żołnierze”. W tytułowej roli Tadeusz Pater (drugi z lewej).13
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Krzysztof Jedliński

Pakuła-Sacharczuk,
Euzebiusz
Sławik,
Danuta
Zatorska,
Teatr Fredreum z Przemyśla – „Grzesznicy bez winy”.
Jolanta Nord, Anna
Jamrozek-Sowa, Bogda
wicz, Franciszek Lipiński,
Olszanecka, inicjatorka
Stanisław Gliwa, Stefan
wraz z Dariuszem DuBokłak, Jan Micał, Danubielem konkursu poezji
ta Kory, Maria Sukienwspółczesnej o „Złoty Lenik, Alina Kołodziejczyk,
miesz” im. Juliana PrzyboTeresa Fałda, Krystyna
sia, który zyskał ogólnoPodsiadło, Krystyna Miś,
polską renomę. Najdłużej
Maria Nogowa, Irena Łofunkcje
wiceprezesów
bos, Czesław Drąg, Stenaszego TKT sprawowali:
fania Buda, Danuta Mac,
Zbigniew Umiński, BogKrzysztof Jedliński, Izabeda Olszanecka i Jerzy
la Mikuła, Tomasz Czapla,
Maślanka, który także akEmilia Feret-Konopacka,
Dariusz Dubiel
tualnie wraz z MałgorzaJanina Jurasińska, Adam
Fornal, Tadeusz Czarnowski, Edward Ku- tą Hołowińską (zarazem członek
basiewicz, Roman Konieczkowski, Gra- ZG TKT) pełni tę funkcję, podobżyna Materna, Czesława Szetela, Anna nie jak od wielu lat sekretarzem
jest Izabela Mikułowa, inicjatorka regionalnego konkursu
recytatorskiego o „Skrzydło
Orle”, który kontynuowany
jest od 11 już lat.
Przypomnijmy pionierów recytatorów, którzy sławili nasz
region i Rzeszów w najstarszej imprezie tego typu w Europie, czyli Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim,
organizowanym przez TKT
i partnerów od 1952 roku.
Laureatami centralnych turniejów byli m.in.: Tadeusz
Ryznar, Maria Nogowa, Jan
Teatr ZZK Kolejarzy w Jaśle – „Niemcy” w reż. Antoniego Grochowskiego. Kobak, Marian Zachoszcz,

14
Teatr Lutnia z Łańcuta – „Grażyna” (1966).

Zbigniew Umiński

Celina Hellerowa, Stanisław Guzek, Stanisław Pawlik, Wiesław Sierpiński, Janusz
Progorowicz, Maria Krata, Sylwia Baran,
Magdalena Krüger, Anna Frączek, Andrzej
Bryg, Sławomir Czarnek, Grzegorz Tabor,
Alicja
Ungeheuer,
Bożena KucharskaTaras, Radosław Paczocha, Anna Tryka,
Paulina Żurek. W
2006 r. Ołena Cikuj z
Przemyśla otrzymała
Grand Prix za inscenizację w kat. teatru
jednego aktora w reż.
B. Płocicy.
W konkursie „Bliżej Teatru” – drugiej obok OKR
sztandarowej inicjatywie Towarzystwa KulBogda Olszanecka
tury Teatralnej – który
służy popularyzowaniu
działań instytucji i osób wspierających teatr, indywidualne nagrody centralne otrzymali m.in.:
Michał Gołąb, Elżbieta Malcowa, Wanda Kasior, Józefa Świerk, Krzysztof Pusz, Edward
Zolowski, Kazimiera Trybiec, Zdzisław
Trentowski, Tadeusz Czarnowski, Zbigniew
Umiński (trzykrotnie), Maria Sukiennik, Elwira Brodowicz-Turska, Celina Heller, Bogda
Olszanecka, Lucjan Śliwa, Alina
Kołodziejczyk,
Zenona Turska,
Edward Zachariasz, Piotr Ingot,
Mieczysław Dec,
Krystyna Podsiadło, Stanisław
Grzyb, Krzysztof
Jedliński,
Zbigniew
Rybka,
Halina Utnicka,
Erazm Buchelt
Maria Piskadło,
Irena Krawczyk, Teresa Krukowska-Frączek,
Barbara Thieme, Barbara Płocica, Danuta
Zatorska, Henryk Wichniewicz, Józef Bąk,
Euzebiusz Sławik, Jolanta Nord, Aneta
Adamska. Dziesiątki innych osób oraz szkół,
placówek kulturalnych i instytucji otrzymały
wyróżnienia i nagrody regionalne.
Towarzystwo Kultury Teatralnej ma zapisane
w statucie , że „skupia ludzi uznających teatr
za istotną wartość życia społecznego, działających w interesie teatru, uczestniczących
w twórczości i edukacji teatralnej.” Potwierdzają to swymi codziennymi dokonaniami,
zasługują na odrębne monografie.
Ryszard ZATORSKI

JANINA ATAMAN-GĄSIEWICZ

Kwiecień 2007

IMPRESJA
Był taki sklepik
przy ulicy Gałęzowskiego
jak z powieści
Brunona Schultza
Gdzie sprzedawca
z podkręconym wąsem
w róg obfitości
z cienkiego papieru
sypał cukierki
Ślazowe od kaszlu
miętowe na świeży oddech
raczki w paski
grylażowe jak
atłasowe poduszeczki
Gdy nad Rzeszowem
zapadał zmierzch
i blady księżyc zaczynał
spacer po niebie
Sprzedawca
w białym fartuchu
zaciągał rolety
nad sklepową witrynę

Już mnie
nie czekają
dalekie wojaże
przed zaśnięciem
nie barany liczę
lecz miejsca
w których mnie
nie było
To przysłowiowa
nie kula
to towarzyszka
od niepogody
co szlak mi wytacza
na przełaj
I jak pies wierna
waruje u nogi

W OBŁOK WZIĘTY

O tym że jesteś
wiem

***

Już mu ptaki
nie jedzą z ręki
gdzie się podział

Pewna poetka
twierdzi
że podejrzanie

Może za nagrobkiem
przyczajony
Podgląda
czy ktoś karmi
zgłodniałe gołębie

Na dworcu
Centralnym w Warszawie
ktoś daje bezdomnej
znaczącą kwotę pieniędzy

Może ptaki uniosły
jego wątłe ciało
prosto w obłok
co nad wieżą płynął

W tym samym czasie
w miejscowości K.
Nastolatek wyrywa
staruszce torebkę
z ręki

Może...

Kim naprawdę
jest...
człowiek

Księgę nosimy
w sobie

Sporo do nadrobienia i dogonienia
Piotr Rędziniak

B

Nie wątpię
nie wierzę

Podobno
brzmi dumnie

A gdzie tajemnicza
księga?

nie doszło do swego rodzaju poważnej dewaluacji. Do dziś dewaluacja
brzmi w uszach wielu
jak dźwięk potłuczonego
szkła, rozbitego spiżowego dzwonu, albo nieoczekiwanie rozbrzmiewającego sygnału budzika.
Dewaluacja to po prostu
pomniejszenie
wartości potłuczonego szkła
i spiżu, jak również czasu
spania. Pomniejszenie!
Ekonomistą nie jestem,

Wiara moja
gór nie przenosi
nie wkładam ręki
w przebity bok

Gdzie się podział
Święty Franciszek
spod kościółka
przy starym cmentarzu

Grzech zaniedbania?
A już myślałem, że władze
naszego miasta rozwiązały spory o ważności
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, czyniąc
wielką urawniłowkę. Zadowolone z ogromnych przemian, pozytywnego wizerunku miasta - jego ulic, parkingów i fasad budynków
- świętowały od ubiegłorocznego Bożego Narodzenia aż prawie po Wielkanoc tego roku.
o oto zapewne po publikacjach, które
pojawiały się w miejscowych gazetach,
dopiero na dwa tygodnie przed Wielkanocą
zniknęły światełka, girlandy i anielskie skrzydła dźwigające jakieś zagadkowe czasze. Może
były jednak przeznaczone na jakieś świecące
pisanki, żeby nie napisać – jaja. O mały włos

W drzewo
za oknem
nie wierzę
wiem
że tam jest

LITERATURA

Sztabka złota
walającą się
pod pryczą w łagrze
na Syberii

***
We mnie
jesteś...

to wolę się wypowiadać o pomniejszeniu
wartości, ale tych duchowych. Całe centrum
świeciło od wieczoru po późne godziny nocne
i obwieszczało mieszkańcom Rzeszowa, że oto
mamy nadal święta! Nie usypiało zapewne
mieszkańców, którym światełka rozjaśniały
wnętrza mieszkań jeszcze pozostałych przy »

Dopiero na dwa
tygodnie przed
Wielkanocą
zniknęły
światełka, girlandy i anielskie
skrzydła...
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Była warta
bochenek chleba
potem już tylko pół
wreszcie kromkę
któregoś dnia
była bez wartości

MOJA PRZYJACIÓLKA

SZTUKA

Poezja Janiny Ataman-Gąsiewicz urzeka
lirycznym pięknem. Mamy w jej wierszach
zarówno zadumę nad przemijającym Rzeszowem, jak i szczerą niezgodę na brutalizacją życia. Kto z nas – rzeszowian – nie pamiętał „Admirała”- dziadka Stasia Nitki
i sklepiku z cukierkami ślazowymi, grylażowymi przy ulicy Gałęzowskiego?.. Autorka pamięta także i nadaje temu niebanalny
wyraz poetyckiej tęsknoty. W prostych
słowach przekonuje, że świat jej i naszej
młodości nie cały jeszcze zginął. Pozostał
w naszej pamięci dzięki wrażliwości poetki, która z bólu przemijania potrafiła ocalić
wzruszające obrazy prawdy o przemijającym Rzeszowie.
Wiesław Zieliński

Z opowieści dziadka Nitki

O

REFLEKSYJNE PIĘKNO

SZTABKA ZŁOTA

KULTURA

Poetka urodziła się
w Krośnie, ale z Rzeszowem związana
jest blisko pół wieku. Ukończyła bardzo znane Liceum
Sztuk Plastycznych
im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
Debiutowała w Radiu Poznań w audycji poetyckiej prowadzonej przez
Józefa Ratajczaka, bliskiego krewnego
znanego w Rzeszowie Juliana Ratajczaka. Było to w roku 1960. Laureatka
honorowej nagrody ZLP „Złote Pióro” za rok 2004. Jest autorką czterech
tomików poetyckich: „Zwodzony
most”, „Odcienie szarości”, „Rozmowy
z mistrzem” oraz „Jesteśmy igraszką”. Była współzałożycielką Klubu
Literackiego „Pod Drabiną” WDK
Rzeszów. Obecnie pełni funkcję sekretarza zarządu oddziału Związku
Literatów Polskich w Rzeszowie. Prezentowane wiersze pochodzą z ostatniego tomiku „Jesteśmy igraszką”,
który wkrótce ukaże się w sprzedaży.

Nr 18 (Rok III, nr 4)
» ulicach: Kościuszki, 3 Maja, Jagiellońskiej.

Uśpiło jednak w wielu z nas okres zadumy,
swoistej potrzeby wyciszenia. Zwłaszcza młodzież skorzystała z odwołanego postu!
Mam nadzieję, że do tej dewaluacji wartości doszło tylko przez grzech zaniedbania i doszło raz
ostatni. Mam również nadzieję, że żadna władza nie jest w stanie i już nie będzie próbować
dewaluować ani naszych pieniędzy, ani wartości. Sama zaś zrozumie, że dewaluując społeczeństwo, wprost proporcjonalnie pomniejsza
jego poważanie i szacunek względem siebie.
Ot, taka społeczna ekonomia, która ma swoje
wskaźniki, współczynniki i całkiem inne PKB.

R

zeczywiście, kiedy ukaże się ten artykuł
będziemy już mieli Wielkanoc, wiosnę i całkiem inne świętowanie. Dni radosne,
rodzinne spotkania, spacery. Mam wrażenie,
że w duchu takich klimatów BWA przygotowało kolejne wystawy, które swoją odmiennością, świeżością, nowoczesnością, wpuszczą

do sal Domu Sztuki przy ulicy Sobieskiego
trochę tego wiosennego słońca.
Pozwalam sobie użyć takiego porównania,
gdyż mowa o wystawach współczesnych, które - oprócz tradycyjnych form przedstawiania
rzeczywistości - składać się będą z tzw. nowych mediów, typu: komputer, monitory i instalacje wideo. Rzadko je widujemy w naszych
salach, stąd też może nasi widzowie trochę
nieufnie podchodzą do tego rodzaju wystaw.
Znane jest powiedzenie, że najczęściej boimy
się, czegoś, czego nie rozumiemy. Odczuwamy niechęć, do tego, czego nie znamy. Myślę,
że takie wystawy w obszarze poszerzania wiedzy i znajomości sztuki współczesnej są potrzebne i rozwieją obawy odbiorców. Pomocny w tym będzie personel galerii. Z drugiej
strony BWA próbuje w ten sposób nadgonić
pewne zaległości.
Sztuka video istnieje od końca 70. ubiegłego
wieku, zaraz jak tylko ukazało się na rynku
techniki takie urządzenie. Sztuka instalacji

Kultura na słupy

Lesław Wais
W dyskusji, jaka przetoczyła się ostatnio w lokalnej prasie na temat kondycji naszego miasta, pojawiły się głosy domagające się pełniejszej i bardziej dostępnej informacji o ofercie kulturalnej.

KULTURA

O

SZTUKA

Niedoinformowani

B

yły też wypowiedzi
mieszkańców Rzeszowa świadczące o nieznajomości oferty
działających tu instytucji i placówek kultury, domagające się działań, które od dawna
są prowadzone. Wszystkie świadczą o braku
w naszym mieście rzetelnej i kompleksowej
informacji w tym zakresie. No bo skąd przeciętny mieszkaniec Rzeszowa, na co dzień
nie interesujący się tą działalnością, a okazjonalnie chcący skorzystać z jakiejś propozycji,
ma się o niej dowiedzieć?
Lokalne gazety drukują te informacje bardzo
wybiórczo i nawet kupując wszystkie, nie ma
się całościowego obrazu. „Podkarpacki Informator Kulturalny” zawiera jedynie oferty
większych w mieście instytucji i dostępny
jest tylko dla niewielkiej grupy ich bywalców.
Internet, mimo swej zdawałoby się powszechności, mało dostępny jest zwłaszcza dla ludzi
starszych, a zawarte w nim informacje są rozproszone.
Około sto słupów ogłoszeniowych w mieście, wydzierżawionych prywatnej spółce,
służy głównie reklamie masowych komercyjnych imprez. Bo jaka placówka kultury
pozwoli sobie na wydatek 13 zł za wywieszenie na tydzień w centrum miasta jednego afisza? Chcąc zareklamować imprezę na nich wszystkich, trzeba by wydać
znacznie więcej niż wynosi koszt druku.
Każdy w tej sytuacji ratuje się jak może i robi
to, na co go stać. Jedni wieszają na płotach
16

własne plansze reklamowe, inni lepią ogłoszenia na latarniach i drzewach. Nieliczni tylko
– organizujący niezbyt często i duże imprezy
– korzystają z ogłoszeniowych słupów.
Z radością przed kilkoma tygodniami przeczytałem w codziennej gazecie o uruchomieniu informacji SMS w ważnych dla miasta
sprawach, w tym ciekawych wydarzeniach
kulturalnych. Zarejestrowałem się natychmiast, licząc, że będę miał dodatkowe źródło
aktualnej informacji. Po ponad miesiącu jestem pełen rozczarowania. Dostałem pod hasłem „kultura” kilka tylko informacji, w tym:
o remoncie ulicy, o zabawie na lodowisku,
o targach budowlanych, gdzie będą ciekawe
promocje i tylko trzy z interesującej mnie
dziedziny – koncert w szkole muzycznej, wyjazd na pogrzeb znanego muzyka i koncert
rodziny Steczkowskich. Można by przypuszczać, że nic więcej ciekawego w tym czasie
w Rzeszowie się nie działo, że instytucje
kultury były zamknięte, muzycy zawiesili
instrumenty na kołkach, a malarzom wyschły
farby. Znowu okazało się, że samo choćby
najbardziej nowoczesne narzędzie nie wystarczy, jeśli wcześniej nie pomyśli się o sposobie
jego wykorzystania. Najnowocześniejsza nawet elektronika nie zastąpi bowiem potrzeby
kreatywnego myślenia ludzi odpowiedzialnych za kulturę i promocję. W konsekwencji
na brak wiedzy o tym, co ciekawego w mieście się dzieje, narzekają nie tylko przyjezdni,
ale i stali mieszkańcy Rzeszowa.

to nic innego, jak krok dalej za happeningami, jakże modnymi jeszcze w latach 60. i następnych dziesięcioleciach, w których istotną
rolę odgrywał sam autor, będąc jego częścią
na wzór aktora. Zmęczony swoją rolą, zaprzągł w nią przedmioty. Sami państwo widzicie, sporo jest do nadrobienia i dogonienia.
Nie ma się czego bać.

Z

otwartym słońcem i pogodą umysłu,
w świątecznym jeszcze nastroju, trzeba
się wybrać do BWA na nowe – nowoczesne
wystawy krakowskich artystów Pawła Bitki
oraz Zbigniewa Bajka i jego studentów, które czynne będą od 12 kwietnia aż do połowy
maja. Mamy święta, więc świętujmy! A skoro
tak, to składam wszystkim Szanownym Czytelnikom życzenia zdrowia, dobra i miłości,
a przede wszystkim nadziei, którą w swej treści
przepełnione są właśnie Święta Wielkanocne.
QPiotr RĘDZINIAK

Co trzeba by zrobić? Wykorzystać wszystkie
omawiane wcześniej nośniki i stworzyć z nich
spójny, konsekwentnie realizowany system
informacji. Na początek, zaczynając od najprostszych działań, może prezydent Rzeszowa, w ramach mecenatu nad działalnością
kulturalną, zakupiłby i postawił w newralgicznych punktach miasta parę(naście) słupów ogłoszeniowych z napisem KULTURA
i pozwolił tam bezpłatnie i bez kosztowych
pośredników reklamować swą działalność
instytucjom, palcówkom kultury i innym podmiotom działającym na tym polu. Pozwoliłoby
to zlikwidować często prymitywne i szpecące
miasto punkty ogłoszeniowe, a mieszkańcy
wiedzieliby, gdzie szukać informacji.
Warto by też rozważyć wydzielenie spośród
pracowników miejskich odpowiedzialnych
za promocję i kulturę, stanowiska pracy, którego zadaniem byłoby zbieranie informacji
o planowanych w mieście imprezach i innych
ciekawych działaniach oraz opracowywanie
i wydawanie, wzorem innych miast, miesięcznego afisza zbiorczego, który na zlecenie
Urzędu Miasta mógłby być przecież bezpłatnie rozwieszany na wszystkich słupach ogłoszeniowych.
Treść takiego afisza z powodzeniem można by upowszechniać na miejskich stronach
internetowych oraz w informacji SMS. Korzystałyby z niej z pewnością i media. W ten
sposób rzeszowianie otrzymywaliby wszechstronną i aktualną informację. Instytucje i placówki kultury miałyby więcej uczestników
swej działalności, unikając zarzutów o słabej
reklamie, a władze miasta dysponowałyby
pełnym przeglądem działalności w tym zakresie.
Dobrze tylko byłoby przynajmniej w tych
działaniach przełamać istniejący – i jak wydaje mi się – pogłębiający się partykularyzm,
polegający na dzieleniu kultury na miejską
i wojewódzką.
QLesław WAIS

Kwiecień 2007

NOC ARTYSTÓW
i Panama
Z przesłaniem Józefa Szajny
W orędziu do całego świata, które w tym
roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru napisał Józef Szajna, ten wybitny artysta
światowego formatu rodem z naszego miasta wyraził przekonanie, że teatr jest „nadzieją na pojednanie”.
zy w rzeszowskich realiach „ktoś tego
posłucha”? - chciałoby się zapytać także
Szajną, którego jubileusz 85. rocznicy urodzin święcono w Teatrze im. W. Siemaszko-

Fot. Ryszard Zatorski

C

wej 23 marca podczas Nocy Artystów, tego
niezwykłego maratonu zdarzeń scenicznych.
Czy teatr kierowany przez Zbigniewa Rybkę kochany przez widzów, co wyrażają gremialną
obecnością na spektaklach, odremontowany,
unowocześniony, z dobrymi wyniki finansowymi i rozumiejącym się zespołem ludzi,
wielością inicjatyw artystycznych, nagradzany
przez ministra kultury, zapraszany na krajowe
i międzynarodowe festiwale – będzie mógł
tak w spokoju pracować? Czy nie zagrożą mu
polityczne roszady i nominacje? Te pytania
wisiały w kuluarowych rozmowach podczas
artystycznej nocy w teatrze. Nocy, która zgod-

nie z zapowiedziami, była spotkaniem artystów różnych dziedzin sztuki: teatru, muzyki,
plastyki, literatury. Były nagrody dla artystów
i innych pracowników teatru. W przeddzień
zaś przyszły zaproszenia na festiwale teatralne
do Rosji. Jesienią tego roku rzeszowski teatr
zagra gościnnie w Sankt Petersburgu, Omsku,
Krasnojarsku i Magnitogorsku.
Widzom, uczestnikom tego wydarzenia,
nie zabrakło znakomitej wręcz zabawy z Jerzym Bończakiem w znanej rzeszowianom
„Prywatnej klinice”, którą on reżyserował, a tej
nocy także zagrał z rzeszowskimi aktorami
w tym spektaklu rolę Ryszarda. Było też wesoło na koncercie przebojów musicalu i operetki.
Wystąpili soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego, Opery Krakowskiej i Opery Bytomskiej
- Anita Maszczyk Magdalena
Spytek, Krystyna Szeluszenko, Wiesław Nowak, Włodzimierz Skalski, Feliks Widera
oraz Marek Wiatr, który znakomicie prowadził koncert
i śpiewał. W foyer odbył się też
wernisaż jego prac malarskich.
W nocnym salonie poezji
w Szajna Galerii powiało zaś
subtelną zadumą filozoficzną
i humorem w przekazie strof
Agnieszki Osieckiej i Charlesa
Bukowskiego, grubo po północy pięknie podanych niezmordowanym
miłośnikom żywej mowy przez Agnieszkę
Smolak i Sebastina Badurka.
W naszym teatrze na poddaszu w Szajna Galerii
jest jedyna w świecie stała wystawa prac plastycznych Józefa Szajny, podarowana naszemu miastu. Artysta nie mógł przyjechać. Niespodzianka
jubileuszowa – album „Szajna”, kunsztownie
opracowany graficznie przez Justynę Czerniakowską, znakomicie przygotowany edytorsko
w rzeszowskim RS DRUK, a redakcyjnie przez
kierownika literackiego teatru Annę Kulpę i dyrektora Zbigniewa Rybkę – będzie doręczona
Jubilatowi do warszawskiego mieszkania.

W

Ryszard ZATORSKI
dzień później, ale popołudniowa porą,
świętowano z podobnej okazji w Teatrze Maska. Znowu zabrzmiało orędzie Józefa
Szajny, nagrodzono artystów, m.in. dyrektora
artystycznego Ewę Piotrowską, był też wernisaż rysunków Krzysztofa Wojtowicza, który
od dawna współpracuje z tym teatrem. Wystawa w Galerii Teatru Maska pt. „Dokąd lecą
flamingi” jest eksponowana do świąt. Ale najważniejszym akcentem była premiera sztuki
Janoscha „Ach, jak cudowna jest Panama”
- w adaptacji i reżyserii Konrada Dworakowskiego, ze scenografią Martyny Dworakowskiej, muzyką Piotra Klimka i opracowaniem
ruchu scenicznego przez Renatę Piotrowską
- była znakomitą i pouczającą zabawą dla dzieci, które żywiołowo sekundowały Tygryskowi
(Kamila Korolka) i Misiowi (Piotr Pańczak)
w drodze do wymarzonej Panamy i ich przeróżnym przygodom z udziałem Krowy, Wrony
(Jadwiga Domka), Lisa i Zająca (Tomasz Kuliberda) oraz Myszy i Jeża (Robert Luszowski).Widowisko przygotowane z rozmachem
ciekawymi rozwiązaniami plastycznymi, trafnymi symbolami. Na pewno warto się wybrać
do Teatru Maska nie tylko od święta. Dorośli
też mogą się tam wiele nauczyć.
QRyszard

ZATORSKI

„Ach, jak cudowna jest Panama” – Tygrysek (Kamila
Korolka) i Miś (Piotr Pańczak)
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tym roku profesor Józef Szajna – wybitny polski reżyser, scenograf, grafik,
pedagog i organizator wydarzeń teatralnych
– obchodzi 85 urodziny i 65-lecie pracy
twórczej. W czasie okupacji działał w ZWZ
i był więziony w obozach koncentracyjnych
w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Nigdy nie zapominał o Rzeszowie. Tu się bowiem urodził.
Utrzymywał więź z przyjaciółmi i miastem
poprzez swą twórczość – sceniczną i plastyczną. Twórca kilkudziesięciu przedstawień. Rzeszowianie zapamiętali m.in. „Replikę” Szajny,
z którą, kierowany przezeń Teatr Studio wystąpił także w Rzeszowie. Dziesięć lat temu
powstała też Szajna Galeria w rzeszowskim
Teatrze im. W. Siemaszkowej. I w tym teatrze
odbyła się premiera słynnej sztuki „Deballage
– Rozpakowanie” Józefa Szajny.
W 2002 roku przy placu Cichociemnych opodal Rynku, mistrz jako pierwszy przeszedł
przez wrota własnej rzeźby „Przejście 2001”.

O

W

jest przedsionkiem do nowej
epoki. Jest symbolem odchodzącego czasu”.
Rzeźbę – według koncepcji
i projektu mistrza – zrealizował artysta rzeszowski Marcin
Rut. W sierpniu
ub. roku w wywiadzie dla naJózef Szajna
szego miesięcznika Józef Szajna rzekł z sentymentem: „Te
powroty już miałem wielokrotne. Ale najpierw było przyjście na świat tutaj właśnie. Potem wejście w życie, też w Rzeszowie. Potem
wspomnienie tego życia w świecie, teraz chcę
znaleźć się wśród bliskich. Tutaj w Rzeszowie
pozostawiam rzeźbę „Przejście 2001” i moje
dobre myśli”.

KULTURA

Jubileusz Józefa Szajny

Symbolicznie – niczym
owa pomnikowa postać
z autografem
Szajna – przeszedł w obecne tysiąclecie.
Honorowy
Rzeszowianin
Józef Szajna pozostawił wtedy kolejny trwały
ślad artystyczny w miejscu – jak określił – „zderzenia starego Rzeszowa, gdzie było niegdyś
getto, z nowym Rzeszowem, moim miastem.”
Uczestnicy owego rozpakowania rzeźby i widowiska teatralnego zarazem usłyszeli wtedy manifest filozoficzny Szajny o sztuce. W nim zaś m.in.
wyznanie: „Plastyka – choćby ze względu na wykształcenie – zdecydowała o początkach mojej
drogi artystycznej, ale moją świadomość kształtowały także świat teatru i świat życia. Razem
to wielki uniwersytet.” Mogli też usłyszeć od samego Szajny „dziesięć prawd życia”, które kończył: „Wznoszę moją drabinę do nieba zgodnie
z powołaniem – to „Przejście 2001” w Rzeszowie
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TEATR ŻYCIA

ZAMEK

i dookoła zamku

W
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krajobrazie śródmieścia, ponad placem Śreniawitów, dominuje potężna
bryła zamku, dzieło Ligęzy, kilku pokoleń
Lubomirskich oraz władz ck Austrii. Budowla to na swój sposób imponująca, choć tylko
w części autentyczna.
Budowa zamku została podjęta przez Mikołaja Spytka Ligęzę zapewne na przełomie XVI
i XVII wieku. Początkowo budowla miała
charakter dworu obronnego, dopiero potem,
w toku kolejnych faz budowy, przebudowy
i modernizacji została przekształcona w solidną fortecę. Po śmierci Ligęzy dzieło budowy
zamku kontynuowali Lubomirscy. Już w połowie XVII wieku przebudowali zamkowe obwarowania. Następnie – jeszcze pod koniec
tego stulecia – podjęli jego gruntowną przebudowę, angażując do tego celu, znanego fortyfikatora i architekta Tylmana z Gameren, który
sporządził stosowne plany. W toku trwających
wiele lat prac zamek otrzymał formę budowli
zamkniętej w czworobok, z dziedzińcem pośrodku i wieżą bramną na osi skrzydła zachodniego, otoczonej systemem kamiennych fortyfikacji typu bastionowego. W jego sąsiedztwie
zostały założone rozległe ogrody z kwaterami
kwiatowymi i wodnymi oraz letnim pałacem.
Powstała rezydencja godna rzeszowskiej linii
rodu Lubomirskich. W XVIII wieku jej murów strzegło aż 40 armat, jednak jako forteca
nie odegrała większej roli.
Podczas konfederacji barskiej - w 1769 roku
zamek został zajęty przez wojska rosyjskie,
splądrowany i pozbawiony uzbrojenia. Rosjanie zabrali część z owych czterdziestu armat,
a największe potopili w fosach zamkowych,
gdzie – jak głoszą opowieści - spoczywają
do dziś. Wkrótce, po zajęciu tej części Polski
przez Austrię, skończył się okres świetności
rzeszowskiej linii rodu Lubomirskich i zamku.
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Wędrówki po mieście

W 1812 roku podupadła budowla została zaję- Natomiast przy alei Lubomirskich - pośród
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ta przez władze zaborcze, które w jego murach niedużego ogrodu otoczonego
solidnym
ogroulokowały swoje urzędy, sąd i więzienie.
dzeniem - stoi urokliwa budowla spełniająca
Potężny, czworoboczny gmach zamkowy niegdyś funkcje letniej rezydencji. Pałac letni
z dziedzińcem pośrodku, z dominującą
wieżą bramną na osi
wysokości 55 m, otacza czworobok kamiennych fortyfikacji
z wydłużonymi bastionami na narożach.
Z dawnej fortecy
i wielkopańskiej rezydencji autentyczne
są tylko obwarowania stanowiące cenny
przykład sztuki fortyfikacyjnej. W początkach XX wieku
budynek zamkowy
z powodu złego stanu
został – z wyjątkiem Stylowa willa przy ul. Kasztanowej
dolnych partii wieży
– całkowicie rozebrany, a w jego miejsce w la- Lubomirskich, gdyż o nim to mowa, zbudotach 1903 – 1905 zbudowano nowy gmach, wany został na przełomie XVII i XVIII wieku,
podobny do poprzedniego, ale wyższy o jed- prawdopodobnie według planów Tylmana
ną kondygnację i przystosowany na potrzeby z Gameren, a następnie przebudowany w lasądu i więzienia, które się tu wówczas mieści- tach 1737 – 1746. Nieco później nad częścią
ły. Starannie odrestaurowany pod koniec XX środkową dodano jeszcze piętro. Usytuowany
wśród zamkowych ogrodów spełniał funkcje
wieku nadal służy sądownictwu.
Plac Śreniawitów to najbardziej ruchliwy letniej rezydencji. W 1798 roku Franciszek
węzeł komunikacyjny w tej części miasta. Lubomirski, ostatni z właścicieli Rzeszowa,
W jego otoczeniu znajduje się kilka kamienic pozbył się pałacu, który późniejsi jego właśpochodzących z końca XIX, bądź początków ciciele przeznaczyli po prostu na mieszkania.
XX wieku, ozdobionych secesyjnymi elewa- Jego posiadaczami lub lokatorami były różne,
cjami. W przeciwieństwie do gwarnego pla- bardziej lub mniej znane osoby, dwie z nich
cu, z pozostałych stron otaczają zamek ciche zasługują na wzmiankę, są to: Jerzy Grotowi spokojne ulice. Dwie z nich (obsadzona ski, który tu się urodził, i generał Stanisław
starymi drzewami aleja Lubomirskich i pełna Maczek, który pod koniec lat trzydziestych
wdzięku aleja Pod Kasztanami), przebiegające XX wieku przez pewien czas tu mieszkał.
na obrzeżach dawnych fos, to najbardziej uro- Po wojnie ostatnimi jego właścicielami była
cze zakątki śródmieścia. Pięknie jest tu o każ- znana rodzina Nieciów, potem został wydej porze roku, a od kiedy zainstalowano sty- kupiony przez państwo. Pomimo upływu lat
lowe oświetlenie, nawet nocą.
pałac zachował w pełni dawne piękno i niePrzy alei Pod Kasztanami stoją trzy stylo- co romantycznego nastroju. Gruntownie odwe wille, chyba najładniejsze w Rzeszowie. restaurowany w latach osiemdziesiątych XX
Dwie z nich, nr 8 i 10, noszące wyraźne cechy wieku. Do niedawna mieścił Instytut Muzyki
tzw. stylu szwajcarskiego, zostały zbudowane Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to nieduży,
na przełomie XIX i XX wieku przez znane- piętrowy budynek z dekoracją ornamentalną
go rzeszowskiego architekta Tadeusza Te- w stylu saskiego rokoka. Zdobią go umieszkielskiego. Trzecia, stojąca już w narożu alei czone w niszach męskie i kobiece popiersia,
Lubomirskich, pochodzi z lat 1903 – 1907. przedstawiające członków rodziny Lubomirskich. Są to już współczesne kopie autentycznych osiemnastowiecznych rzeźb, które obecnie schowane są wewnątrz budynku. Na osi
fasady środkowej znajdują się dwa kamienne
portale, jeden oryginalny osiemnastowieczny, drugi już współczesny. Ogród pałacowy
otacza solidne, stylowe ogrodzenie. Szpecą
go niestety rozpadające się murowane z cegły
słupy, fatalnie wykonane w toku restauracji
budowli. Wieńczące je niegdyś kamienne gazony w obawie przed upadkiem zostały przed
laty ściągnięte i ustawione w ogrodzie.
Szkoda, że tak okazała budowla jak zamek,
z racji swojej funkcji jest praktycznie niedostępna do zwiedzania. Wejścia doń strzeże
straż, a na dodatek replika XVIII-wiecznej
armaty. A szkoda, bo z murów i z ganków
wieży roztaczają się ciekawe widoki. Póki co,
dla mieszczuchów i przyjezdnych, pozostają
urokliwe aleje.
QStanisław KŁOS

Nadzieja
i niepewność
Żużlowcy Marmy gotowi
do nowego sezonu
Tadeusz Szylar

W

ostatni poniedziałek marca na trybunach stadionu przy ul.
Hetmańskiej zjawiło się
ponad 4 tys. kibiców,
spragnionych po zimowej
przerwie żużlowych emocji i zapachu spalin
z metanolu, a powodem był mecz sparingowy z Unią Tarnów. To dowodzi, jak popularny jest ten sport w Rzeszowie i całym Podkarpaciu. W loży dla VIP-ów frekwencja też
dopisała, co pozwala wierzyć, że pani prezes
Marta Półtorak nie jest osamotniona w realizacji swej sportowej pasji. Wszyscy cieszyli się
wraz z nią oraz kibicami na trybunach. Z kilku
powodów. Z wybornej dyspozycji, już u progu
sezonu, niezawodnego Nickiego „Powera”
Pedersena; z dojrzałej, skutecznej i widowiskowej jazdy Rafała Dobruckiego; z przełamania się Maćka Kuciapy, znów walecznego
i jeżdżącego z błyskiem; z obiecującej postawy
Davey`a Watta oraz młodziutkiego Mateusza
Szostka. Ostatnie biegi rozegrano przy świetle nowo zamontowanych lamp oświetlających
tor, które dodają uroku żużlowemu widowisku. Oby w ich blasku coraz jaśniej świeciły
gwiazdy z firmamentu Marmy – te prawdziwe, przejściowo nieco przybladłe i te dopiero
wschodzące.
Ubiegłoroczny sezon rozbudził duże nadzieje u kibiców, a w epilogu pozostawił nieco
rozczarowania. Najbardziej było żal meczów
przegranych dopiero w ostatnim nominowanym wyścigu, np. z późniejszym mistrzem

Puchar marszałka
Zwyciężyli siatkarze Uniwersytetu
Rzeszowskiego

D

rugiego marca br. w Centrum Turystyki
i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej odbyły
się finały akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego w siatkówce mężczyzn.
Walkę o puchar rozpoczęło 12 uczelni, a w zawodach finałowych wzięło udział 6 zespołów
podzielonych na 2 grupy eliminacyjne. Zwyciężyli siatkarze Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wyniki turnieju.
Grupa A PWSZ Krosno – WSAiZ Rzeszów
2:0 (8, 20); PRz – WSAiZ Rzeszów 2:0 (13,19);
PRz – PWSZ Krosno 2:0 (17, 22).
Grupa B
UR – PWSZ Jarosław 2:0 (16, 10); PWSZ Jarosław – WSIiZ 2 : 1 (14, -23, 17); UR – WSIiZ 2:0
(20, 12). Mecz o V miejsce: WSIiZ – WSAiZ 2:0
(22, 21). Półfinał: PRz – PWSZ Jarosław 2:0 (15,

Polski – WTS Wrocław. Dosłownie łutu szczęścia lub błysku szprychy - jak zwykło się
mówić potocznie w gwarze
tego sportu - zabrakło rzeszowianom walczyć o medale drużynowych mistrzostw
Polski. Ten niedosyt złagodził
w pewnej mierze, żegnający się
w fantastycznym stylu z wiekiem juniora, Paweł Miesiąc,
zdobywając złote medale drużynowego mistrza świata, drużynowego mistrza Polski oraz
mistrza Polski Par Klubowych
Marta Półtorak
wspólnie z kolegami z drużyny
narodowej i klubowej.
Charyzmatyczna Marta Półtorak, prezes firmy krajowego potentata w produkcji różnorodnych rodzajów folii, którą prowadzi wspólnie ze swoim mężem Mariuszem, strategiczne
decyzje w sekcji żużlowej podejmuje sama.
Są one zazwyczaj trafne, przynosząc jej popularność i uznanie graniczące z podziwem.
Jest niekwestionowaną pierwszą damą polskiego speedwaya, a w roku minionym wygrała
kilka prestiżowych plebiscytów popularności,
tak o zasięgu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Ostatnio głośno było o niej w mediach
po tym, jak w sposób stanowczy i konsekwentny odmawiała spełnienia roszczeń finansowych, jej zdaniem nieuzasadnionych, przez
jednego z gwiazdorów jej firmowego teamu,
naturalizowanego Norwega Rune Holtę oraz
niespełnionego rzeszowskiego talentu Karola
Barana. Nie ugięła się, gdy stronę zawodników
trzymała krajowa władza wykonawcza polskiego żużla, grożąc nawet nieprzyznaniem licencji na sezon 2007. Odwołała się od jej orzeczenia do Trybunału PZMot., wygrywając
spór ostatecznie i nieodwołalnie. Zanim to się
stało, było wiadomo, że dla obydwu zabraknie miejsca w kierowanym przez nią teamie.
Nie zatrzymała w nim także Tomasza Chrzanowskiego, Tomasza Rempały, Dariusza Śle-

dzia i Dawida Stachyry,
ani ojca tego ostatniego
- Janusza Stachyry, jako
trenera. Kibice z niepokojem oczekiwali, kogo
pozyska na ich miejsce.
Humory poprawiały kolejne meldunki o pozostaniu
w drużynie jej niekwestionowanego lidera Nickiego
Pedersena, o transerze
do Rzeszowa Rafała Dobruckiego (przy wydatnym wsparciu Zygmunta
Płodzienia i jego Firmy
Gór-Hut), a później zagranicznej armii zaciężnej
w osobach – doświadczonego Anglika Scotta
Nichollsa, Australijczyka Davey`a Watta oraz
szwedzkiego młodzieżowca Andreasa Messinga. Wszyscy zadają sobie pytania, czy te
uzupełnienia wystarczą do wyrównania ubytków z ubiegłorocznej kadry.
- Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Sport
dlatego jest tak piękny, że nieprzewidywalny.
Niesie z sobą niespodzianki i te miłe, i mniej
przyjemne. W roku ubiegłym mieliśmy długą
ławkę rezerwowych, a gdy trzeba było pilnie
zdobywać punkty, które przeważyłyby szalę
awansu do czołowej czwórki, to okazywało się
to nieosiągalne dla tak licznej drużyny. Dochodziła do tego często niezdrowa rywalizacja na treningach o miejsce w podstawowym
składzie. Niektórzy wtedy najwięcej dawali
z siebie, a w meczach zawodzili w ważnych
momentach. Teraz może ktoś powiedzieć,
że wśród seniorów mamy tylko jednego zawodnika w zapasie, ale jest przecież jeszcze
możliwość skorzystania z regulaminowego
zastępstwa zawodnika, czy też zakontraktowania jeszcze kogoś w trakcie sezonu, gdy zajdzie
taka konieczność – broni swojej koncepcji budowania zespołu Marta Półtorak.

10); UR – PWSZ Krosno 2 : 0 (22, 19). Mecz o
III miejsce: PWSZ Krosno – PWSZ Jarosław 2:0
(22, 17). Mecz o I miejsce: Uniwersytet Rzeszowski – Politechnika Rzeszowska 2:0 (17,
16). Zawody stały na dobrym poziomie sportowym, a naszym siatkarzom po dwóch latach
udało się odzyskać tytuł mistrza województwa
podkarpac-kiego, detronizując drużynę PWSZ
Krosno. Skład zespołu Uniwersytetu Rzeszow-

skiego: Michał Betleja, Przemysław Bryliński,
Rafał Buszek, Jacek Dec, Adrian Filip, Łukasz
Krzysiak, Łukasz Lasota, Przemysław Marć,
Tomasz Pieniążek, Jacek Podpora, Mirosław
Sowa, Marcin Sroka, Mateusz Świstara.

QTadeusz SZYLAR

QAdam MARYNIAK
trener i opiekun sekcji piłki siatkowej mężczyzn AZS
Uniwersytetu Rzeszowskiego
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WIROWANIE NA PLANIE
LUDZKA
WŁADZA?

FELIETON

M

inister sprawiedliwości, który powinien przenieść swój gabinet do telewizji, bo tam
najwięcej pracuje, tyle mówi o elementarnym
poczuciu sprawiedliwości, że niektórzy nawet
w to wierzą. Zdarza się bowiem, że minister ma
czasem takie samo zdanie co zwykli ludzie. Proza życia jednak odbiega od medialnej wizji. A jeśli teoria odbiega od praktyki, tym gorzej dla
praktyki. Nie wiem, co ziobrowy
wymiar sprawiedliwości chciał
osiągnąć w przypadku Otylii Jędrzejczak. Przysporzyła Polsce
światowej sławy więcej, aniżeli
cały resort obojętnie której Rzeczypospolitej. Przeżyła osobisty
dramat, który niejednego pognębiłby z kretesem. Powoli zaczęła
wychodzić z psychicznego dołka i wróciła na basen z dobrym
skutkiem. Podjęła ogromny wysiłek treningowy, owocujący wymiernymi sukcesami. Pojechała
na australijskie mistrzostwa świata ze sporymi szansami medalowymi. I zaczęła
to potwierdzać srebrnym medalem podpartym
rekordem Polski. Załamanie przyszło z najmniej
spodziewanej strony. Pod jej nieobecność sąd
rozpatrywał jej sprawę karną i wydał wyrok.
Pomijam jego treść. Spowodował on pozasądowe skutki, które skłaniają do refleksji nad tym
właśnie niby elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Byle gangster, złodziej czy bandyta
skutecznie odwleka rozprawy, przeciąga je, doprowadzając nawet do przedawnienia. W przypadku Otylii rozprawa nie mogła poczekać
dwóch tygodni do jej powrotu lecz musiała się
odbyć w czasie mistrzostw, gdy zawodniczka
powinna maksymalnie skupić się na zawodach.
Może zagraliby z tego powodu nasz hymn narodowy. Nic z tego. Rozstrój psychiczny od razu
skutkował słabszymi wynikami. Jaki jest stan

psychiczny Otylii, każdy widział. Źle ma się zawodniczka, źle kibice – dobrze tylko ten wymiar.
Wymiar czego? Bezduszności? Głupoty?

MEDALISTER

B

oskodrabny wielki edukator znowu zakpił
sobie bezkarnie ze wszystkich trzeźwiej
myślących rodaków. Zmontował w duecie z ojcem, za przeproszeniem, dyrektorem mohero-

pchnąć nasze województwo o kilka epok. Tyle,
że do tyłu. Z powagą odkrywcy prochu zaproponował, aby każde obrady sejmiku rozpoczynać
od modlitwy. Tego jeszcze nie było! Na miejscu racjonalizatora Jaworskiego poszedłbym
za ciosem i twórczo rzecz całą rozwinął. Wszyscy
na posiedzenia powinni przybywać w komeżkach – pan Jaworski w haftowanej. Przemeblowałbym dla przykładu salę obrad. Zamiast stołów, przy których drzemią radni, postawiłbym
klęczniki. Dla prezydium wyścielane, ma się
rozumieć i pod baldachimem. Mównicę, jako
niesłuszny relikt PRL, trzeba wyrzucić
a w to miejsce zainstalować ambonę.
Najlepiej w kształcie beczki albo trąby jerychońskiej, z uskrzydlonym aniołkiem
u góry i biustem Jaworskiego od frontu.
Zaś w pokojach, w których radni przyjmują interesantów pan Jaworski powinien w miejsce fotela i stolika wstawić
konfesjonał. Gdy w tym radzieckim
trudzie osiągnie satysfakcjonujący efekt
powinien załatwić, aby diety radnych
zbierał na tacę kapelan sejmiku. Jeśli
obrady, przepraszam modlitwy, przeciągną się do południa, musi nastąpić
bezwarunkowe wycelebrowanie pełnej
wersji dziękczynienia na Anioł Pański.
Przed każdym wstąpieniem na ambonę sejmikową kaznodzieja trzy dni ma
umartwiać się, żyjąc w czystości cielesnej o chlebie i wodzie z dala od łoża oraz na trzy godziny przed mową - krzyżem leżeć. Wszystko dla
uzyskania spokojności duchowej i pojaśnienia
konceptu społecznego. Sekretarz sesji zamiast
protokołowania ma przebierać paciorki różańca. Ułomność mojej wyobraźni z pewnością
nie wyczerpała wszystkich racjonalizatorskich
możliwości. Liczę jednak na twórcze rozwinięcie
przez pana Jaworskiego odkrywczej koncepcji
Niechaj moce wszelakie utrzymują potencję jego
natchnienia.

wą demonstrację w stolicy w sprawie ochrony
poczynania oraz sejmowe rekolekcje o wyższości życia poczętego nad życiem postpoczętym.
Problem jest periodyczny w zależności od politycznego obstalunku. W medialny bój wypuścił
zaś swojego wicowego. Ci, którzy edukowali
wiceedukatora Orzechowskiego powinni zwrócić pieniądze z odsetkami i w worze pokutnym
odbyć pieszą pielgrzymkę do Fatimy. Przyznawanie zaś najwyższego odznaczenia nauczycielskiego prałatowi Jankowskiemu to już nie tylko
kpiny z nauczycieli, ale zbezczeszczenie tego
wyróżnienia. Tylko czekać, a medal KEN otrzyma Krzysztof Kononowicz i poseł Wierzejski.

POMNIK W DARZE

SEJMIK W KOMEŻKI

W

R

adny wojewódzki pan Jaworski zrobił użytek z mózgownicy i wymyślił coś, co może

PLAMY I KROPKI

ZACHĘTA

Rzeszowie przed ostatnimi wyborami
samorządowymi radni przekazali bernardynom za symboliczną kwotę wyjątkowo
atrakcyjny parking przy Urzędzie Wojewódzkim wraz z pomnikiem. Wstydu oszczędzę temu
radnemu, który toczył wizjonerską wizję budowy w tym miejscu przez bernardynów czegoś
na wzór ogrodów Semiramidy. Braciszkowie,
jak na obserwantów, czyli surowszą regułę franciszkanów przystało, wzięli się ostro do roboty.
Zamiast budowy wiszących ogrodów, od ręki
wystawili miastu solidne miesięczne rachunki za parking na darowanym placu. No i robią
wszystko, aby pozbyć się pomnika będącego najbardziej rozpoznawalnym dla miasta obiektem.
Dlaczego ten pomnik stał się własnością bernardynów? Po odpowiedź można iść do wróżki.
Oficjalnie nie wie nikt. Po prostu samo wyszło.
Znowu krasnoludki nasikały do mleka. Pomimo,
że większość mieszkańców nie chce pozbywać
się go, już zniknąłby, gdyby nie duże koszty tego
przedsięwzięcia. Burzycieli ci u nas dostatek!
QRoman MAŁEK
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Korytarz błyszczy pastowany,
Na stole w gabinecie róże,
Od dekoracji puchną ściany,
Woźny w kościelnym garniturze.
Policjant z kadrą urzędniczą,
Bardzo odporną też na wiedzę,
Nauczyciela nam rozliczą,
Szkolnemu pomóc chcą koledze.
Młodzież to trochę ma ,,radochę”,
Kiedy w ankiecie punkt oznacza,
Że fizyk chciał dotykać Zochę,
A w poniedziałki to ma kaca.
W ,,trójce” oświaty siła cała:
Dostrzeże, sprawdzi i doniesie!
W niektórych szkołach wywąchała,
Że mała dziura jest w sedesie.
Kurator musi się wykazać
W tym czasie próby i odnowy,
By się centrali nie narażać
To dyrektorskie spadną głowy.
Tak piękne rodzą się koncepcje,
Tu, między Odrą, Nysą, Bugiem.
Przeżylim IRCh-y już inspekcje,
To przeżyjemy i to drugie.
PS
IRCh: Inspekcja Robotniczo-Chłopska,
działająca w okresie PRL.

ZBLIŻENIA I RADOŚCI
Baran (21 III - 20 IV) Posiadasz duży zasób pozytywnej energii. W finansach zaufaj swojemu
instynktowi.
Byk (21 IV - 20 V) Skończą się wątpliwości, nabierzesz pewności siebie. Raduj się życiem.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Twój urok osobisty wiele zdziała. Poznasz kogoś interesującego.
Rak (22 VI - 22 VII) Czeka Cię sporo spraw
do załatwienia. Nie zapominaj o bliskiej osobie. Nie zaniedbuj jej.

Rzeszowskie anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
RZESZÓW CK
Panienki nie najcięższych obyczajów
W Rzeszowie w dokumentach policyjnych
i miejskich znajdujących się w Archiwum
Państwowym są świadectwa problemów związanych ze zwalczaniem prostytucji. Najwięcej
ich pochodzi z czasów od połowy XIX wieku,
aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Zachowały się także adresy domów publicznych
między innymi przy ulicach: Kołłątaja, Fircowskiego, Jabłońskiego, Sandomierskiej (dziś
Grunwaldzkiej), w okolicach Rynku i w wielu
innych miejscach. Doktor Adam Zagórski, lekarz i fizyk miejski rzeszowski, uczestnik powstania styczniowego, odznaczony orderem
Virtuti Militari w piśmie do rzeszowskiego
magistratu zwraca uwagę ówczesnej straży
miejskiej na prostytutki, które po zarażeniu się
chorobami „W” - we dnie leczyły się w szpitalu
miejskim ze swoich dolegliwości, a wieczorami
wychodziły w poszukiwaniu klientów w okolice
Rynku oraz ulic Kościuszki i Mickiewicza.

Reklama - dźwignią handlu
W latach dwudziestych w jednym z żydowskich
sklepików na rzeszowskim Rynku pojawiły się
pierwsze gumowe prezerwatywy lub - jak kto
woli - kondomy. Sprzedawca reklamując swój
KSIĄŻKA I WYSTAWA
Przyzwyczailiśmy się już do anegdot Marka Czarnoty, teraz możemy sięgnąć do
nich w książce pt. „Moi rzeszowianie – anegdoty i ciekawostki”, której promocja odbędzie się 11 kwietnia
o godzinie 17. w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sokoła. Spotkanie

z Autorem będzie wzbogacone o wystawę
„Rzeszowskie silva rerum”, na której pokazane
zostaną setki dokumentów, ulotnych druków,
świadectw i pamiątek kolekcjonerskich, gromadzonych
przez
Marka
Czarnotę.
Dokumentują one
obyczaje i
tradycje naszego miasta.

MIĘDZYWOJNIE
Serce Maryni
Do rzeszowskiego przysłowia przeszła osoba
zwana Serce Maryni z powodu swych cudacznych strojów. Dlatego często matki córek, które
ubrały się niezgodnie z powszechnymi kryteriami estetycznymi, mówiły do swoich pociech:
„Wyglądasz jak Serce Maryni”.

KRZYŻÓWKA nr 18
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Koziorożec (22 XII - 20 I) Ważne jest zachowanie
równowagi. Rób wszystko we własnym tempie.
Licz na wsparcie bliźnich.
Wodnik (21 I - 19 II) Początek miesiąca korzystny,
później lekkie zawirowania i od połowy spokój
oraz sielanka.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.

Ryby (20 II - 20 III) Marzenia mają szansę na realizację. To dobry czas na zdecydowane działania.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 17
PARAFRAZA

Panna (24 VIII - 22 IX) Nadchodzi czas pogody
i radości. Wykaż się swoim talentem artystycznym.
Waga (23 IX - 23 X) Dzięki właściwej decyzji osiągniesz wiele. Możesz liczyć na pomoc przyjaciół.
Skorpion (24 X - 22 XI) Poczujesz, że los Ci sprzyja. Zmiany wpłyną korzystnie na dalsze życie.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Po nieco trudniejszym
początku, możesz liczyć na uśmiech losu. W finansach dobry czas.

II WOJNA ŚWIATOWA
Rzeszowskie odkrycie reklamowe
Prostytutki, zwane ladacznicami, panienkami, kurwami, dziwkami – tych określeń było
dużo - uprawiały swój zawód indywidualnie,
ale także w sposób zorganizowany w domach
publicznych, zwanych burdelami, zamtuzami,
lupanarami, a ostatnio bardzo enigmatycznie
i w sposób pozornie zakamuflowany - agencjami towarzyskimi, salonami masażu i tym podobnie. Najelegantszą nazwą, jaką udało mi się
zobaczyć na ich wizytówkach (forma druku
reklamowego) brzmi: „Galeria sztuk pięknych”.
Z dołączoną reprodukcją lub rysunkiem jakiegoś dzieła sztuki, numerem telefonii i adresem.
Ten pomysł zrodził się w Rzeszowie przed kilku
laty, na wizytówce pokazano grecką starożytną
rzeźbę Wenus z Milo. Pomysł podchwycony
został także w podobnych firmach w innych
polskich miastach. I tylko małżonka klienta takowej „galerii” znalazłszy w kieszeni lub w portfelu męża taką wizytówkę zachodzi w głowę: „Że
lubi się napić - to wiem, że na panienki czasem
wyskoczy - też niestety wiem, ale żeby się sztuką
piękną interesował i na wystawy chodził - o tym
jeszcze nie słyszałam”!
PRL
Angielskie zdanie
Jeden z moich kolegów uzdolniony plastycznie,
do innych nauk zapału raczej nie przejawiał.
Przed maturą jakoś zdobył oceny pozytywne
z prawie wszystkich przedmiotów, ale pozostał problem z dostatem z angielskiego. Pani
anglistka, miłosierna niewiasta, po wielu trudnych i bezowocnych usiłowaniach stwierdziła: „Powiedz Franku cztery słowa w jednym
zdaniu po angielsku, ale poprawnie, wówczas
do matury cię dopuszczę”. Mój kolega Franciszek wysilił wszystkie fałdy swojego mózgu
i z oksfordzkim akcentem powiedział: „Metro
Goldwym Meier Uaa!!!” – rycząc na końcu.
Maturę zdał.

Poziomo: 1/ bitewne wsparcie, 4/ zniewaga krwi wymaga, 5/ dobra lub zła o tobie,
8/ można się w nim urodzić,
11/ olejny rozpuszczalnik,
14/ do postrzyżyn trawnika
na jeża, 18/ do polania potrawy, 19/ dyskiem, 20/ pędzą po
betonie, 21/ chaber, 22/ lodówka z Wronek.
Pionowo: 1/ danie dla osiołka, 2/ kapcie Bońka,
3/ sprinterski dystans, 6/ wieść gminna, 7/ pytanie przy straganie, 9/ męski gruczoł, 10/ ściąga belfra, 11/ z niego kwiat, 12/ pas japoński,
13/ pradziadek krowy, 15/ z płozami, 16/ pierwotniak na nibynóżkach, 17/ jeszcze nie drzewo.

Lew (23 VII - 23 VIII) Nareszcie poczujesz
pewność i spokój. Święta sprzyjają rodzinnym
zbliżeniom.

towar rozciągał go, nakładał na dwa palce i tłumaczył: „Ja mogę pęc, ono nie pęcnie”.
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Dyrektor zza firanki zerka,
Drżą pedagodzy starsi, młodzi.
Alarm dla szkoły, gotowość wielka,
,,trójka” Giertycha już nadchodzi.

Rys. Ryszard Kudzian

TRÓJKA
GIERTYCHOWSKA

Nr 18 (Rok III, nr 4)

Dbałość o klientów poprzez innowacyjność załogi

W

połowie lutego bieżącego roku
po przeczytaniu eleganckiego
zaproszenia Marek Kyc, założyciel
i szef rzeszowskiej firmy POLIMARKY zastanawiał się, kogo należałoby
posłać na konferencję organizowaną
przez jednego z głównych kooperantów - firmę Sabic, światowego potentata w branży tworzyw sztucznych.
Zaproszenie było dla trzech osób,
a kongres miał się odbyć w bardzo
atrakcyjnym miejscu, bo w stylowym
hotelu Adlon Kempiński, tuż przy
Bramie Brandenburskiej w Berlinie.
Prezes Kyc wskazał, że trzeba wybrać
ludzi, którzy są w częstym kontakcie
z zapraszającym przedsiębiorstwem
i których należałoby ich wyróżnić
za zasługi dla firmy. Wszak wyjazd
na prestiżowe spotkanie w centrum jednej z europejskich stolic
nie jest fraszką. Partner najwyraźniej
docenia współpracę z POLIMARKY
i ma coś ważnego do przekazania.
W tym pozornie mało znaczącym
momencie zastanowienia nad składem służbowej delegacji, pokazała się pieczołowicie pielęgnowana
dewiza rzeszowskiej organizacji:
dbanie o jak najlepsze relacje z kooperantami, klientami oraz budowanie na dobrej tradycji rozwoju
i doceniania własnych ludzi, członków firmy.
Przedsiębiorstwo POLIMARKY rozpoczęło działalność jako mały, przydomowy zakład w roku 1984. Patrząc
dziś na imponującą posesję z halami
produkcyjnymi i magazynami, wybrukowanymi chodnikami, lśniącymi
w słońcu silosami na materiały sypkie
i z zielenią wokół, aż trudno w to uwierzyć. Oto rezultaty wizjonerstwa, odwagi, przełamywania schematów i barier,
ciężkiej, zespołowej, dobrze zorganizowanej, nieustannej pracy, uczenia
się i doskonalenia, innowacyjności.
POLIMARKY dzisiaj jest liderem
nowoczesnej produkcji. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat firma zyskała opinię jednej z czołowych
organizacji w rodzimym Rzeszowie oraz w regionie Podkarpacia.
Aspiracje jej załogi sięgają jednak
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dalej, gdyż rozwoju ekonomicznego
nie daje się zamknąć granicami miasta czy województwa. Ci, którzy nadają
sens istnieniu i działaniu firmy - klienci, są ulokowani bowiem już nie tylko
w Polsce, ale w Unii Europejskiej i poza
nią, na rozległym europejskim kontynencie. Przedsiębiorstwo wsłuchuje
się w ich głosy, zaspokaja ich potrzeby
i spełnia życzenia, podwyższając, przy
każdej nadarzającej się sposobności,
poprzeczkę zwaną standardem.
W odpowiedzi na rozwój rynku firma POLIMARKY oprócz rurowych
systemów instalacyjnych PP-R i PEXb do ciepłej i zimnej wody oraz C.O.
od szeregu lat produkuje modyfikowane granulaty tworzyw sztucznych
stosowane do wytwarzania wszelkich produktów potocznie zwanych
„plastikowymi”. Granulaty z Polimarky znajdują zastosowanie w produkcji
wyrobów takich branż jak: technika
zamocowań, AGD, elektrotechnika,
budownictwo, przemysł zabawkarski
i opakowaniowy, wyposażenie wnętrz,
motoryzacja i innych. Klientami Polimarky - polskiego lidera wśród compounderów, są najwięksi i najbardziej liczący się producenci w swoich
dziedzinach, w tym także międzynarodowe koncerny. Produkcja granulatów odbywa się w oparciu o specjalistyczne technologie uszlachetniania
tworzyw, nowoczesny park maszynowy oraz przy współpracy z ośrodkami
naukowymi i wybitnymi specjalistami
z zakresu tworzyw sztucznych, m.in.
z Politechniki Rzeszowskiej. Takie podejście pozwala na ciągłe rozszerzanie
oferowanego asortymentu produktów
w połączeniu z troską o minimalizowanie negatywnego oddziaływania
na środowisko naturalne, jak i wdrażanie
własnych, opatentowanych
rozwiązań
technicznych.
Firma działa w oparciu o wdrożone systemy zarządzania jakością i środowiskiem,
zgodne z normami
ISO 9001:2000 oraz
ISO 14001. Zdobyła
szereg
wyróżnień,
dyplomów i medali na branżowych,
najbardziej prestiżo-

wych imprezach wystawienniczych
w Polsce. Uczestniczyła i została beneficjentem szeregu unijnych programów doradczo-inwestycyjnych
w ramach Phare 2000-2003 oraz SPOWKP Działanie 2.3 i 2.1 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Stosowanie najnowocześniejszych
rozwiązań produkcyjnych, innowacyjność, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, motywowanie całej
załogi do ciągłego dokształcania się
i doskonalenia zawodowego, współpraca z wybitnymi specjalistami
z ośrodków naukowych to są atuty,
które pozwalają zaspokajać wyszukane potrzeby klientów, czyniąc z nich
wdzięcznych, w pełni usatysfakcjonowanych partnerów POLIMARKY.
A co przyniosło uczestnictwo
w berlińskiej konferencji dla POLIMARKY? Ogólnie: umocnienie
w przekonaniu, że w Europie jest więcej innowacyjnych przedsiębiorstw,
z którymi warto nawiązywać i umacniać więzy, bo te firmy wyznaczają
przyszłościowe kierunki działania.
Personalnie motywująco: satysfakcję, że firma jest rozpoznawana
na szerokiej arenie jako poważny,
rozwojowy partner, o którego uwagę może i powinna zabiegać firma
nawet globalnej wielkości. Konkretnie: wygenerowanie w Rzeszowie
dodatkowych pomysłów na uściślenie współpracy oraz natychmiastowe przekazanie ich partnerowi. Oby
i tym razem innowacyjne podejście
oraz rzetelność w realizacji podejmowanych przez załogę biznesowych wyzwań zaowocowały kolejnymi, jeszcze lepszymi wynikami dla
rzeszowskiej firmy.
Mariusz MIKA

REKLAMA
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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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