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Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Śpiewają i tańczą laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali piosenki
oraz programów telewizyjnych.
Wystąpią w inauguracyjnym koncercie Carpathia Festival - Rzeszów ‘2007
w Teatrze Maska w Rzeszowie (18 maja o godz. 19.00)
ze spektaklem Anny Czenczek pt. „Moda i miłość”
przy akompaniamencie orkiestry festiwalowej.

Jerzy Maślanka

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

Na szczęście karawana rozsądku oddolnego nakazuje rozumnie patrzeć na codzienność i sprawy dotyczące mieszkańców miasta. Bez fajerwerków, bez sprzeciwu Rada
Miasta przyjęła rozliczenie zadań za rok ubiegły i określiła budżetowe priorytety. Edukacja zajmuje obszar największy w wydatkach. Widać spójność w działaniach radnych i troskę o to, by inwestycji handlowych nie
rozwijać wbrew interesom mieszkańców (choćby działkowców), a handlowcy wnosili wymierny wkład dla miasta, jeśli chcą u nas
czerpać zyski ze swych inwestycji. I tak trzymać. >str. 2
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TU I TERAZ
JERZY MAŚLANKA
CAŁA PARA W PROPAGANDĘ

P

aństwo Kaczyńskich, Ziobry i Wassermanna, reprezentowane przez funkcjonariuszy ABW, wkroczyło o szóstej rano
do mieszkania b. posłanki i b. minister Barbary Blidy. I to państwo ponosi odpowiedzialność za nieuchronienie jej przed śmiercią. Uniknęła hańby opuszczenia domu w kajdankach. Po to czekał
funkcjonariusz kamerzysta przed drzwiami. Teraz prokuratorzy Ziobry i służby Wassermana
będą dowodzić swej niewinności i świadczyć we własnej sprawie. Na odkrycie kulisów tej
śmierci przed sejmową komisja śledczą w państwie PiS nie ma co liczyć. Czy ich ofiara była
w ogóle winna? Cała para idzie w propagandę. Tylko naród coraz mniej wierzy wodzowi i jego
rządowi, najsilniejszemu w Europie jedynie mnogością obstawy i liczbą ministrów, za którymi pączkuje wciąż armia wiceministrów, dyrektorów, prezesów i urzędników, rekrutowanych
wedle znajomości partyjnych w koalicji. Tak ucieleśnia się tanie państwo, zapowiadane przez
PiS w wyborach. Teraz ci wybrańcy muszą się poruszać godziwie, zatem w najbliższym czasie
kupi się dla nich kilkaset nowych limuzyn za 33 mln złotych. A nauczycieli, którzy upominają
się o godziwsze wynagrodzenia, można spacyfikować groźbą rozwiązania ich największego
związku zawodowego. Już pod adresem ZNP, ponad stuletniej organizacji, padły oskarżenia
o komunistyczną przeszłość. Ci, co innych wystawiają – w ich przekonaniu – pod pręgierz
za pracę i służbę dla Polski Ludowej, sami oplatają obecne państwo, nazywane nie wiedzieć
czemu IV RP, prokuratorsko-policyjną siatką jawnych i tajnych służb. Polityka historyczna
dominuje nad rozsądkiem i realiami współczesności. Pojawiają się kolejne ideologicznorozliczeniowe projekty ustaw. Samorządom chce się np. polecić wymazywanie niesłusznych
patronów ulic i niszczenie pomników. Na szczęście karawana rozsądku oddolnego nakazuje
rozumnie patrzeć na codzienność i sprawy dotyczące mieszkańców miasta. Bez fajerwerków,
bez sprzeciwu Rada Miasta przyjęła rozliczenie zadań za rok ubiegły i określiła budżetowe
priorytety. Edukacja zajmuje obszar największy w wydatkach. Widać spójność w działaniach
radnych i troskę o to, by inwestycji handlowych nie rozwijać wbrew interesom mieszkańców
(choćby działkowców), a handlowcy wnosili wymierny wkład dla miasta, jeśli chcą u nas czerpać zyski ze swych inwestycji. I tak trzymać.
QJerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

MOJE REFLEKSJE
Jerzy Maślanka
SNY O POTĘDZE
Za górami, za lasami,
Jest kraina z zasadami.
Sprawiedliwa, wymarzona,
Pełna cudownych dokonań.
Gdy kraj przekracza próg dobrobytu
Oraz podaży rynkowej,
Kiedy konsumpcja już sięga szczytu,
Wyszły wytyczne rządowe.
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Węgla i stali, mięsa i zboża
Mamy ogromne zapasy,
Mlekiem nam rzeki płyną do morza,
A dzieci nie chcą kiełbasy.
Na długi – fortel też się wymyśli,
Popatrzy, skąd by tu lenno?
Szkoły z komuchów czas już oczyścić
I będzie lepiej - na pewno?

Poeci, twórzcie wspaniałe pieśni
O władzy i jej potędze!
Z słowników szybko trzeba wykreślić:
Strach, bezrobocie i nędzę.
Odkryjem kłamstwa czarną zasłonę
Na poczet dogłębnej wiedzy.
Taśmy i „pluskwy” – uruchomione
Na rautach i przy spowiedzi.
Lustracja, która dotarła wszędzie,
Jest naszych działań siłą.
Mamy notatki w każdym urzędzie:
Coś mówił i co ci się śniło.
PS
A wieść radosna niechaj popłynie
W Szczecinie, Wąchocku i Lesku.
Cieszmy się wszyscy, w każdej
rodzinie,
Bo wyrósł nam nowy Czauczesku.

Joanna B. Hałaj

M

QDr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski

JUBILEUSZ
140-lecie samorządu
Rzeszowa

U

roczysta msza święta,
nadzwyczajna sesja
Rady Miasta Rzeszowa,
Konrad Fijołek - przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
sesja naukowa dotycząca
samorządności w Galicji
księdza biskupa Kazimierza Górnego, ordyi Rzeszowie w XIX i początkach XX wieku nariusza diecezji rzeszowskiej, odprawiona
oraz złożenie kwiatów na grobach pierwszych została uroczysta msza święta. Uczestniczyli
włodarzy miasta były głównymi punktami w niej, oprócz kapłanów parafii Rzeszowa,
obchodów 140 rocznicy pierwszych wyborów którzy mszę koncelebrowali, zaproszeni przez
samorządowych w Rzeszowie.
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz
Wybory te, które w 1867 roku odbyły się przewodniczącego RM goście jubileuszu:
w całej ówczesnej Galicji, stanowiły rzeczywi- minister Danuta Wawrzynkiewicz, doradsty początek lokalnej samorządności na zie- ca finansowy prezydenta RP, wicewojewoda
miach polskich. 23 kwietnia br. w samo połu- podkarpacki Dariusz Iwaneczko, marszałek
dnie, na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej Zygmunt Cholewiński, senator Aleksandelegacja władz miasta z przewodniczącym der Bentkowski, posłowie oraz radni miasta
Rady Miasta Rzeszowa Konradem Fijołkiem wszystkich kadencji. Homilię wygłosił prałat
i wiceprezydentem Piotrem Latawcem złożyła rzeszowskiej katedry ks. infułat Stanisław
kwiaty i zapaliła znicze na grobach: Jana Po- Mac. – Wzorujmy się na naszych poprzednigonowskiego – pierwszego naczelnika miasta kach, to dzięki ich pracy w trudnych czasach
i przewodniczącego Rady Miejskiej w latach rozbiorów, ich uporowi w dążeniu do wyzna1867- 68, burmistrzów: Leona Schotta (kiero- czonego celu, opierając się na Bogu i religii,
wał miastem w latach 1893 – 1896) i Stanisła- ten cel – wolną, samorządną Polskę – osiągnęwa Jabłońskiego (1896 – 1913) oraz Roderyka li. Nie zaprzepaśćmy ich trudu.
Alsa, wieloletniego zastępcy burmistrza, który Po mszy świętej goście jubileuszowych urobrał udział m. in. w tworzeniu rzeszowskiego czystości spotkali się w Teatrze im. Wandy SieTowarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
maszkowej na nadzwyczajnej sesji Rady MiaPo oddaniu hołdu gospodarzom Rzeszowa sta Rzeszowa oraz sesji naukowej. Przybyłych
sprzed lat, w najstarszej rzeszowskiej świą- powitali gospodarze uroczystości: przewodtyni, kościele farnym, pod przewodnictwem niczący RM Konrad Fijołek oraz prezydent

Tadeusz Ferenc. Po nich list od prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego odczytała minister
Danuta Wawrzynkiewicz. Z kolei w imieniu
parlamentarzystów głos zabrała poseł Krystyna Skowrońska, zaś przemówienie w imieniu
rzeszowskich radnych wygłosił Andrzej Dec,
radny miasta Rzeszowa nieprzerwanie od roku
1990. Gratulacje w imieniu prezydentów i burmistrzów zaprzyjaźnionych miast przekazał
też prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Sesję
naukową poprowadził prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, historyk, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. W jej trakcie z prelekcjami
wystąpili historycy – badacze zagadnień związanych z samorządnością Galicji na przełomie
XIX i XX wieku oraz historii Rzeszowa. Pełne
teksty ich referatów, uzupełnione archiwalnymi dokumentami i fotografiami, znalazły się
w specjalnie wydanej z okazji jubileuszu publikacji „140 lat Samorządu Miasta Rzeszowa”.
Wydawnictwo recenzował prof. Bonusiak a red.
prowadzącym był Marek Czarnota. Egzemplarze tegoż wydawnictwa trafią do wszystkich
wyższych uczelni Rzeszowa, szkół ponadgimnazjalnych, bibliotek naukowych i miejskich
stolicy Podkarpacia oraz pobliskich miast:
Tyczyna, Głogowa, Sokołowa Małopolskiego
i Błażowej. Po dwa egzemplarze otrzymają też:
wrocławskie Ossolineum oraz biblioteka Sejmu
RP i Senatu RP. Zwieńczeniem jubileuszowych
uroczystości było otwarcie, w foyer teatru wystawy „Samorządy, kadencje, wybory – 140 lat
samorządu miasta Rzeszowa”. Obecnie można
ją oglądać w „Galerii pod Ratuszem”.
QJanusz DŹWIERZYŃSKI
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WYDARZENIA
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atura jest egzaminem nie tylko z wiedzy szkolnej,
ale również z psychologii własnej osobowości.
Jest to pierwszy poważny krok oceniający dotychczasowe zdolności
nie tylko merytoryczne, ale również psychologiczne. I słusznym
jej określeniem bywa, że jest to egzamin
z dojrzałości.
Egzamin maturalny to także próba własnych
emocji, poznania siebie w sytuacjach dużego
napięcia emocjonalnego. To, w jakim stopniu
potrafimy zapanować nad własnym organizmem, aby nie doprowadzić go do dezorganizacji, świadczy o stopniu inteligencji emocjonalnej. I wróży w przyszłości prawidłowemu
przezwyciężaniu sytuacji o wysokim napięciu
emocjonalnym. Co ciekawe, wysoka inteligencja emocjonalna nie zawsze idzie w parze z ilorazem inteligencji. Zatem osoba mniej zdolna,
ale bardzo dobrze potrafiąca panować nad stresem, może lepiej zdać egzamin niż bardzo dobry
uczeń, ale u którego trema sparaliżowała proces
myślenia w sytuacji rozwiązywania zadania.

nie zdążyłeś się poduczyć, skupiaj swoją uwagę na tym co wiesz.
Zakładając, że w sensie merytorycznym jesteś
dobrze przygotowany, teraz możesz popracować
nad sobą w sensie psychologicznym. Po pierwsze
zmień swoje nastawienie do matury na bardziej
pozytywne. Nie oceniaj jej jako sądu ostatecznego. Taki psychologiczny zabieg pomniejszania
znaczenia tego co dla nas ważne, obniża nasz lęk
przed ewentualnym niepowodzeniem. To sprzyja
postrzeganiu matury jako wyzwania życiowego,
a nie zagrożenia twojej przyszłości. Zastosuj antycypację, czyli kreuj własną przyszłość w swojej
wyobraźni głównie w aspektach pozytywnych.
Ciesz się już teraz tym, że niedługo zacznie się
zupełnie inne i jakże wspaniałe życie studenta.
A przed egzaminami pozwól organizmowi zregenerować się. Rób wszystko to, co zwykle pozwala ci nie myśleć o bieżących wydarzeniach.
Dla jednych może to być wyjście do kina, dla innych przeczytanie książki czy słuchanie ulubionej muzyki, a jeszcze dla innych fizyczny wysiłek.
Każda metoda, która nam pomaga w okiełznaniu lęku i budowaniu pozytywnego nastroju,
jest dobra. Pamiętaj, że każde doświadczenie
czyni cię bardziej dojrzałym, mądrzejszym i samodzielnym. A matura to jeden z pierwszych
twoich egzaminów, który należy przejść z siłą
i wiarą w to, że potrafisz przenosić góry, a matura to po prostu formalność, pestka w porównaniu z tym co w życiu potrafisz zrobić.

O

Trening czyni mistrza

Ważne jest, aby daną sytuację potraktować jako
wyzwanie a nie zagrożenie. Istotą jest, by optymalny poziom stresu, pomagający w mobilizacji wszystkich pozytywnych sił, nie przekroczył
cienkiej granicy i nie przeszedł w strach, lęk
czy panikę. Tutaj niestety w dużej mierze decydują indywidualne predyspozycje. Są bowiem
osoby, które w osobowość mają „wpisany”
wysoki poziom lęku. Będą więc naturalnie bardziej przeżywać sytuacje oceniane przez nich
jako trudne, a emocje które ich „dopadną” będą
charakteryzowały się większym natężeniem niż
emocje u osób, które posiadają niższy poziom
lęku jako stałej cechy osobowości. Na szczęście trening czyni mistrza. Ale problem w tym,
że maturzyści nie mieli kiedy tej praktyki zdobyć. Z racji swego wieku – nie mieli za wiele
okazji aby poznać swój organizm w sytuacji
wysokiego stresu i obserwować go jak reaguje,
a w efekcie znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie, jak sobie z nim radzić.
Niestety, drogi maturzysto, nie ma uniwersalnego antidotum na radzenie sobie ze stresem.
I łatwiej jest o tym pisać niż stosować w praktyce. Jest to sprawa bardzo indywidualna.
Mimo to, bez względu na cechy osobowości
i daną sytuację, najważniejsze jest, aby po prostu bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego w sensie merytorycznym.
Po to, aby wyeliminować negatywne myśli,
które skupią lęk na tym, czego nie umiem,
aby nie potęgowały obaw, że właśnie to zagadnienie może pojawić się podczas matury.
A jeśli już tak jest, że czegoś nie jesteś pewny,
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arto zdać sobie sprawę z tego,
że powierzenie Polsce współorganizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej
w roku 2012 jest szansą, jakiej we współczesnej historii jeszcze nie mieliśmy. Można ją
porównać tylko do wstąpienia naszego kraju do wspólnej Europy. Zresztą po trosze,
a chyba raczej na pewno, to pierwsze wynika
z drugiego. Zdarza nam się ogromna szansa, abstrahując od jej sportowego znaczenia,
dająca naszemu państwu i społeczeństwu
potężny impuls w ogólnym rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym (infrastruktura,
komunikacja, turystyka z zapleczem, nowe
miejsca pracy, itd.), który da się porównać
z przyspieszeniem tradycyjnego samolotu
z odrzutowcem. Spodziewanych pożytków
i dalekosiężnych dobrodziejstw nie kwestionuje w Polsce nikt, od człowieka nie interesującego się piłką nożną na co dzień, po znającego się na rzeczy fachowca.
Przyznam się, że mnie, a myślę, że i większość
Polaków, dodatkowo cieszy fakt, że tę gigantyczną, o światowym znaczeniu imprezę,
zorganizujemy wspólnie z Ukrainą. Jak tylko
tę wieść usłyszałem, wziąłem za telefon i zadzwoniłem do mojego ukraińskiego przyjaciela, Żeni Łukianienko z Kijowa, z którym
z niejednego pieca chleb z „sałem” jadłem
i „piercowką,” na przemian z wyborową,
przepijałem. „No i co ty, druhu, na taką nowinę?” „Jak to co? Lepszej na te zwariowane
czasy i być nie mogło! To tak jakby spełnienie się bajki o Kopciuszku. Może to już nawet
nie dla nas, zdziadziałych kibiców, ale zdajesz
sobie sprawę co to znaczy dla naszych synów
i wnuków?” „Zgoda, stary, masz rację, tylko
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Zagubiony fragment

„A teraz bardzo proszę, żeby Państwo 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 ciemnogrodem, Boy, zresztą lekarz z wykształcenia,
staczał ponad siedemdziesiąt lat temu!
Niestety smutne, bardzo smutne, jest to,
że owe mroki średniowiecza do dziś dnia się
jeszcze nad Polską nie rozwiały.” Q

druga powieść – „Czas kukułczych gniazd”,
która jest kontynuacją „Syberiady” i losów
jej bohaterów w 1946 roku, już jako osadników na polskich Ziemiach Odzyskanych.
Niebawem pojawi się w księgarniach kolejna książka Zbigniewa Dominy o sybirackiej
tematyce – „Tajga. Tamtego lata w Kajenie”.
20 maja na 52. Międzynarodowych Targach
Książki w Warszawie będzie można kupić
tę książkę i uzyskać na miejscu autograf
od autora.
Filmowa „Syberiada„ jak zapewnia Janusz
Zaorski na internetowej stronie film.onet.pl
będzie epickim freskiem, ale przede wszystkim ma być to „kawał kina” do oglądania.
– Chcę pokazać na ekranie miłość, śmierć
– to będzie przede wszystkim dramat polskiej
rodziny, rozgrywający się w ekstremalnych,
syberyjskich warunkach. Ale bohaterami
będą nie tylko Polacy, także Żydzi i Ukraińcy deportowani w 1940 roku z podolskiej wsi
Czerwony Jar – podkreśla reżyser. Q

Stopnie i tytuły
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W poprzednim numerze zagubiony został ważny
fragment w stałej publikacji Zbigniewa Dominy
„Sprawy i ludzie”. Bardzo istotny. Wskazujemy go
obok tłustym drukiem, powtarzając cały akapit, z
którego „wyparował” w obróbce redakcyjnej, za co
przepraszamy Autora i Czytelników.

FILMOWA SYBERIADA
Ekranizowanie powieści
Zbigniewa Dominy

P

owstanie kolejny – po „Katyniu” Andrzeja Wajdy – film ukazujący historię
mieszkańców wschodniej Polski na początku
II wojny światowej. Losy Polaków zesłanych
na Syberię w 1940 roku będą tematem filmu
„Syberiada polska”. Do jego realizacji przygotowuje się Janusz Zaorski, twórca „Matki
Królów”, znakomitego filmu o czasach stalinowskich. Scenariusz „Syberiady polskiej”
napisali Michał Komar i Maciej Dutkiewicz,
na podstawie powieści Zbigniewa Dominy
pod tym samym tytułem.
Powieść naszego pisarza wydana w wielu językach, zyskała znakomite recenzje między
innymi we francuskim „Le Monde”. Równie
dobrze została przyjęta przez czytelników
4

czy sobie z tym poradzimy i plamy przed resztą Europy, ba, przed całym światem nie damy?
Już teraz rozżaleni i wściekli z zazdrości Włosi, a i inne niektóre nacje też, w nasze polskoukraińskie zdolności i możliwości powątpiewają.” A Żeńka mi na to: „Spokijno, brate,
spokijno! My tu na kijowskim Majdanie, jak
to drzewiej wolni Kozacy, krzyczymy sobie
i wyśpiewujemy, co tam kto chce, ale jedna
śpiewka pasuje mi jak ulał: Razem nas bohato,
nas ne podołaty! Słyszałeś? No to spokojnie,
jak trzeba, to moi Ukraińcy i twoi Polacy zakasać rękawy i wziąć się do porządnej roboty
też potrafią.”
No to jak „spokijno, to spokijno.” Ja też myślę, że sobie z tymi mistrzostwami poradzimy. Ale jeszcze potem sobie pomyślałem,
że to wspólne przedsięwzięcie na pewno bardzo korzystnie wpłynie w ogóle na polskoukraińskie stosunki. I to nie tylko pomiędzy
naszymi państwami, ale przede wszystkim
między naszymi narodami. Polska, Ukraina, ponad tysiąc lat sąsiedztwa, a często
wspólnej historii. Bywało między Polakami
i Ukraińcami raz lepiej raz gorzej, a czasami,
przy wzajemnych pretensjach i żalach, wręcz
nie do wytrzymania. Zwłaszcza straszne lata
minionej wojny i tuż powojenne, znaczone
ogniem pożarów i strumieniami bratniej krwi.
Po dziś dzień owa rozpacz – jak niezabliźniona rana tkwi – we wspomnieniach i koszmarnych snach starszego pokolenia. I jak tu dzielić
czy ganić czyjeś osobiste racje, za którymi sto-

ją sercu bliskie niewinne ofiary, zbeszczeszczone groby
i sponiewierane krzyże. Tę nieprzemijającą
pamięć i ból trzeba starać się zrozumieć
i uszanować. Ale czas płynie, lata mijają,
żywi nie mogą ciągle mieszkać na cmentarzysku. Przyznajmy więc rację poecie:
„Z żywymi trzeba naprzód iść...”
iepodległa, choć tyluwiekowa przecież
Ukraina, jako niepodległe państwo
ma dopiero 16 lat. I dopiero od tamtej pory
sama o sobie decyduje, kształtuje swój ustrój
i społeczeństwo, układa po nowemu swoje stosunki z sąsiadami, w tym i z Polską.
Ku naszemu wspólnemu szczęściu – przyjazne. Wspólna organizacja mistrzostw Europy, to kolejna wspaniała szansa na zbliżenie naszych narodów, szansa zwłaszcza dla
młodego pokolenia Ukraińców i Polaków,
aby w twórczej pracy dali nie tylko Europie,
ale i nam wszystkim w Polsce i na Ukrainie
dowód nowego myślenia i symbiozy naszych
bratnich narodów.
Bardzo, ale to bardzo się cieszę z tego wspólnego polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia
i wierzę, że mu sprostamy. A jako kibic mam
nadzieję, że kiedy w finale tych mistrzostw
spotkają się reprezentacje Polski i Ukrainy,
w sportowej walce zwycięży lepszy. A teraz
do roboty, panie i panowie! „Razem nas
bohato, nas ne podołaty!” „Do boju Polsko,
do boju Ukraino!” Q
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Prof. Władysław Andrzej SERCZYK
członkiem centralnej komisji

P

rof. dr hab. Władysław Serczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego kolejny, trzeci raz, został wybrany
w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów. Jest w niej
członkiem
Sekcji
Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Centralna
Komisja przyznaje m.in.
uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni
w zakresie sztuki,
kontroluje
działalność
jednostek

undacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs o stypendia krajowe dla młodych uczonych na rok 2007. Laureatem z Uniwersytetu Rzeszowskiego został dr Czesław
Paweł Kłak, adiunkt z Wydziału Prawa.
Jedyny z Podkarpacia stypendysta tej Fundacji nagrodę zadedykował swojemu mistrzowi,
niedawno zmarłemu profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu.
Czesław Paweł Kłak (ur. 30 sierpnia 1981 r.)
ukończył z wyróżnieniem IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Studiował według indywidualnego
planu i programu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego – studia
ukończył w ciągu trzech lat (w 2003 r.). Był
stypendystą ministra edukacji narodowej
i sportu. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie
rozprawy: Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.
Od stycznia 2006 r. dr Czesław Paweł Kłak
jest adiunktem w Zakładzie Prawa Karnego
i Postępowania Karnego. W pracy naukowej
dr Kłak zajmuje się postępowaniem karnym, prawem międzynarodowym publicznym i prawem europejskim. Opublikował
33 artykuły naukowe i 15 glos do orzeczeń
Sądu Najwyższego, NSA i sądów apelacyjnych. Jest redaktorem naukowym dwóch
prac zbiorowych. Wygłaszał referaty na wielu konferencjach i seminariach naukowych.
Jest członkiem licznych towarzystw naukowych. Także rzecznikiem dyscyplinarnym
do spraw studentów UR, członkiem Rady
Wydziału Prawa UR, koordynatorem praktyk studenckich na Wydziale Prawa UR,
opiekunem Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego „Temida”, opiekunem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Pełni funkcję

P

odkarpacka lewica na swojej stronie
internetowej zapowiada informacyjny
i publicystyczny otwarty kontakt ze wszystkimi. Zapowiadane tytuły publikacji w organiku „Na Podsłuchu” (Lustrujemy Ewę
Draus, Czy Ziobro zapuszkuje Martensa,
Piszemy uchwałę dla marszałka Dorna, Porno w hotelu Rzeszów, Plebiscyt Kameleon
Podkarpacia 200, W galerii „Orły prawicy”
- dokonania Kazia J., Gdzie posłowie mają
honor?) mają dowcipnie zachęcić do lektury. Są i zmiany kadrowe na lewicy – nowym
przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD
w Rzeszowie jest od 22 kwietnia Tomasz
Kamiński, 28-letni socjolog, szef klubu
radnych Rozwój Rzeszowa, sekretarzem
zaś Anna Kowalska, b. burmistrz Dynowa.
„Razem jesteśmy silni” – przypomniano
na konwencji wojewódzkiej i niedługo potem 1 maja na wiecu pod pomnikiem Czynu
Rewolucyjnego. - Zrobię wszystko, aby podkarpacki SLD skuteczniej walczył o rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców regionu. Moim zadaniem jest również
konsolidacja sił całej podkarpackiej lewicy
– zapewnił Kamiński. Konwencja podziękowała Krzysztofowi Martensowi, który przez
5 lat był przewodniczącym podkarpackiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z partii
nie odszedł. Q

TERROR SĄSIEDZKI
Boleśnie, radośnie, chwalebnie
Edward Słupek

B

udowa nowych obiektów – zwłaszcza
mieszkań, lokali użytkowych, dróg – jest aktem
tworzenia, czyli czynnością z założenia radosną.
Powinnością podstawową
mężczyzny jest stworzenie rodzinie godziwych
warunków zamieszkania, po prostu domu.
Nie odniosę się w tym miejscu do szerszego
pojęcia domu, na które oprócz materii architektonicznej składają się także ludzie tworzący
ciepły klimat zamieszkiwania, ich przyzwyczajenia i potrzeba bycia razem. Porównując
do nieco przestawionej systematyki „Różańca
Świętego”, można wyróżnić trzy części procesu budowlanego: bolesną, radosną i chwalebną. Bo w tym akcie wszyscy napotykają
na niebotyczne kłopoty ze strony bliźnich
już u samego zarania. Bliźnimi nazywam sąsiadów, którzy wykorzystując możliwości stwarzane przez procedurę administracyjną, protestują na różne sposoby, aby uniemożliwić władzy lokalnej wydanie pozwolenia na budowę.

QEdward SŁUPEK
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
Własnościowej w Rzeszowie
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OPINIE

Stypendysta Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej

NA LEWICY

Można przytoczyć niezliczoną liczbę przykładów terroru sąsiedzkiego i skutecznego blokowania przez wiele lat momentu rozpoczęcia
budowy. Tak na etapie pozwolenia zatrzymano
budowę obwodnic Ropczyc, Jarosławia oraz
połączenia ulicy Przemysłowej z Podkarpacką
w Rzeszowie. Ze swojej praktyki w spółdzielni
mieszkaniowej mogę stwierdzić, że nie było ani
jednej takiej budowy bez protestu sąsiedzkiego.
Projektując obiekty przestrzega się prawa, które
stanowi o wszystkich odległościach od sąsiadów, granicy sąsiedniej działki i innych istotnych parametrach budowy. Każdy, także absurdalny protest sąsiedzki, przedłuża jednak procesu uzyskania pozwolenia na budowę nawet
o kilka lat. W zależności od złożoności czy też
„celności” protestu. Można uogólnić, że sedno protestu wywodzi się stąd, iż każdy chciałby mieszkać w dużym mieście wojewódzkim,
być pozbawionym sąsiadów, a najlepiej mieć
ukwieconą łąkę przed swoją posesją.
Szukałem praprzyczyn protestów. Jedną z nich
jest chyba nostalgia za przestrzenią, obrazem
z młodości, kiedy mieszkaliśmy na wsi (piszący też w takim wieku został ukształtowany
na wspaniałej rzeszowskiej wsi). Bo przecież
znakomita większość rzeszowian ma właśnie
wiejskie korzenie. Inną przyczyną zaciekłości
sąsiedzkiej może być różnica wieku. Zazwyczaj
protestują ludzie starsi, którzy już kiedyś wybudowali swój dom, zapominając, że ich posesję ktoś odziedziczy, zazwyczaj dzieci, które
na pewno będą chciały coś przebudować, nadbudować. Można wymyślić konflikt na wiele
pokoleń. Powstają nawet stowarzyszenia
szermujące hasłami „ekologicznymi”, aby zablokować zamiary budowlane. Za szczytnymi
hasłami stoi też niekiedy prymitywna chęć
wymuszenia pieniędzy od inwestorów. Bardzo brzydki i bezczelny proceder. Oczywiście
nie uogólniam, każda sprawa jest inna.
Gdy pokonamy ten bolesny etap, rozpoczynamy
część radosną. Bo budowanie to tworzenie, które cieszy budowniczych i inwestorów. Wznoszący domy sposobem gospodarczym, zastanawiają
się niejednokrotnie, skąd mieli tyle siły i determinacji w czasie budowy. Ten czas jest radością
tworzenia. Bywają i problemy, ale radość z tworzenia uskrzydla i daje satysfakcję.
Część chwalebna to koniec budowy, jeśli
wystarczy nam funduszy na jej zakończenie
i opłacenie wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Osiągnięcie zakładanych celów
przynosi chwałę inwestorom i sprawia satysfakcję wykonawcom z powstałego dzieła.
Wywołałem i zasygnalizowałem tę trudną
problematykę, aby zwrócić uwagę na potencjalnie bezsensowne protestowanie, podpisywanie petycji, co może wyrządzić mnóstwo
krzywd i zablokować na lata wiele budów. Pisząc o tym, mam na uwadze perspektywę rozwoju miasta, wynikającą z przyłączenia szeregu miejscowości do Rzeszowa. W ciągu kilku
lat spodziewamy się dużych środków unijnych
na wielkie budowanie infrastruktury.

O

Jedyny z Podkarpacia

sekretarza redakcji kwartalnika Wydziału
Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et
Administratio”. Q

WYDARZENIA

uprawnionych do nadawania stopni naukowych przedstawia prezydentowi RP kandydatów do tytułu naukowego profesora oraz
do tytułu profesora w zakresie sztuki.
Prof. Serczyk zajmuje się naukowo historią
Europy Wschodniej. Badacz dziejów społeczno-gospodarczych Ukrainy doby nowożytnej
(pierwsza źródłowa monografia hajdamaczyzny, w tym koliszczyzny); pierwsza polska
synteza całości dziejów Ukrainy oraz rosyjskiej kultury XVIII w.; rozpoczęcie autorskiej
edycji dziejów Kozaczyzny ukraińskiej; wydanie pamiętników Katarzyny II i ks. Daszkowej; opracowanie wielu ważnych studiów
z dziejów absolutyzmu rosyjskiego, autor ok.
350 opublikowanych prac naukowych, w tym
przeszło 30 książek oraz ok. 2900 artykułów
popularnonaukowych i publicystycznych.
Autor ekspertyz, publicysta. Interesuje się też
fotografiką, muzyką poważną i jazzem tradycyjnym. Q
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RUCH W ODEONIE
Rozmowa z Jerzym WIĄCKIEM,

N

a pięknym stadionie Izolatora w Boguchwale, którego może pozazdrościć
niejedno miasto powiatowe, uwijają się ekipy
remontowo-budowlane, podobnie jest przy
drodze dojazdowej. Przed wejściem do Odeonu również stoi rusztowanie, a na nim robotnicy. To rzuca się w oczy w czasie ponownego
przyjazdu na rozmowę z prezesem firmy Zapel
Service, Jerzym Wiąckiem, zarządzającym całym kompleksem hotelowo-restauracyjnym.

Fot. Konrad Jarząbek

Panie prezesie, te prace to przypadek?
–
Nic podobnego! To wszystko związane
jest z przygotowaniami do obchodów jubileuszu piętnastolecia istnienia spółki Zapel S.A.
Właśnie 15 lat temu pracownicy taką spółkę
powołali, stając się jedynymi jej udziałowcami. Nadszedł zatem czas podsumowania dorobku. Przygotowywane uroczystości muszą
mieć przecież stosowną oprawę. Dlatego nikt
nie szczędzi wysiłku.

INICJATYWY

O

GOSPODARKA

R

–
Oczywiście. Dysponujemy wygodnym
ośrodkiem w centrum Kołobrzegu, gdzie na
brak atrakcji nie można narzekać, a oprócz
tego jest to teren najbogatszy w jod. Nasze
prezesem firmy Zapel Service kolonie mają już ukształtowaną markę. Ponieważ tylko trzytygodniowy
pobyt gwarantuje skuteczne
R
Ale wróćmy do prozy
życia. Były studniówki a są kodojodowanie młodego ormunie.
ganizmu, zatem organizu–
Przez cztery tygodnie
jemy takie właśnie turnusy.
stworzyliśmy zabawowe warunJest to istotne zwłaszcza dla
ki prawie trzem tysiącom uczestdzieci z regionu najuboższeników studniówkowych balów,
go w ten pierwiastek. W migłównie z Rzeszowa. Wszystnionym roku zapewniliśmy
kie pięć sal były zapełnione,
taki przydatny zdrowotnie
a uczestnikom nie chciało się
wypoczynek ponad 200.
wręcz wierzyć, że równocześnie
dzieciom. Wielu chętnym
bawi się ponad 400 osób. Teraz
musieliśmy odmówić.
rozpoczęły się z kolei przyjęcia
R Legendy krążą o waszych
komunijne. Wszystkie niedziele
zdolnościach cateringomamy już zarezerwowane. Rówwych.
Jerzy Wiącek
nocześnie bywa nawet 10 przy– Staramy się. Mamy świetjęć. Na brak zajęcia zatem nie narzekamy, ale ną kuchnię. Nie pamiętam, aby były jakieś
mamy znakomitych specjalistów, aby sprostać reklamacje. Wręcz przeciwnie. Ci, którzy zdegustom gości.
cydowali się na nasze usługi cateringowe, stają
R
A gdybym chciał się ożenić i przyjąć się stałymi klientami.
R
Okazałe zadaszenie wejścia głównego
swoich gości w Odeonie?
–
W kawalerskim na ukończeniu, atrium oddane do użytku,
stanie musiałby pan ogródek prawie gotowy. Czekają nudy?
Tak dobrze to nie ma. Zamierzamy
dotrwać do początku –
2009 roku. Do koń- w tym roku rozpocząć prace adaptacyjne nica 2008 r. wszystkie skiego parteru. Można tam z powodzeniem
terminy zarezerwo- urządzić różne formy rekreacyjne typu SPA,
wane. Biesiady wesel- saunę czy nawet mini basen. Mogliby z tego
ne w Odeonie mają korzystać goście hotelowi i inni chętni.
już swoją renomę R Starcza czasu na inną aktywność?
Jestem na nią w pewnym sensie skazany.
nie tylko w Bogu- –
Skoro ma się dzieci to ma się i związane z tym
chwale.
R
A ta spora gru- obowiązki. Osiem lat przewodniczyłem radzie
pa ludzi na parterze? rodziców przy szkole podstawowej. Obecnie
–
To uczestnicy dzieci zestarzały mi się i przewodniczę takiej
szkolenia dla ratow- radzie przy VI LO w Rzeszowie.
ników
sanitarnych R A na stadion nie ciągnie?
I to jeszcze jak! Ale to już przeszłość. Jena stadionach pił- –
karskich. Zresztą zainteresowanie naszą bazą stem członkiem zarządu Kolegium Sędziów
do prowadzenia szkoleń jest dosyć duże. Na sta- Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto jeżłe niemalże zadomowiła się u nas Podkarpacka dżę na mecze piłkarskie jako obserwator PZPN.
Akademia Przedsiębiorczości, która od ponie- W ten sposób swoje sędziowskie doświadczedziałku do piątku prowadzi zajęcia z kilku- nie mogę w jakiś sposób przekazać młodszym
adeptom sędziowania.
dziesięcioosobowymi grupami.
R
W ofercie macie również kolonie letQRoman MAŁEK
nie?

Okolicznościowe spotkanie w Odeonie
R

Ale remont trwa na stadionie i w Odeonie...
–
Właśnie. W Odeonie będzie zlokalizowane centrum uroczystości. Tu w czerwcu
zjadą wszyscy goście krajowi i z całego świata.
Natomiast na stadionie 17 czerwca odbędzie
się wielki festyn dla wszystkich pracowników
i ich rodzin. Zapewniamy sporo atrakcji.

OBY TEGO NIE ZEPSUĆ
Rzemiosło wyszło obronną ręką

R

eforma oświaty, którą nam zafundowano pod koniec drugiego tysiąclecia,
była tak samo udana, jak obecny minister od edukacji, że o jego wice nie wspomnę. Najgłupszym i obecnie najdotkliwiej
w skutkach odczuwanym rozwiązaniem tej
reformy była likwidacja szkolnictwa zawodowego. Wprowadzenie liceów profilowanych było nieporozumieniem. Wypuszczały
one absolwentów, których wiedza teoretyczna
była za mała do matury, a praktyczna za mała
6

do wykonywania zawodu. Jakimś cudem, zapewne przez niedopatrzenie reformatorów,
uchował się system szkolenia zawodowego
prowadzony od dziesięcioleci przez organizację rzemieślniczą. O kondycji i problemach
tego kształcenia rozmawiałem z Adamem
Sasielą, prezesem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie oraz z Barbarą Piątkiewicz, głównym
specjalistą.
Pomimo że nauka zawodu podlega również
strukturom urzędniczym oświaty państwowej,
rzemiosło wyszło obronną ręką z tej zależności. Nie tylko zachowało sprawdzony system
kształcenia zawodowego, ale znacznie go rozszerzyło o nowe specjalności, jak chociażby

budowlane czy motoryzacyjne. W ubiegłym
roku uczyło się zawodu 2 534. młodych ludzi
w 569 zakładach rzemieślniczych. Aż 1298.
pomyślnie zdało egzamin czeladniczy. Ta forma zdobywania zawodu jest bardzo efektywna. Nie występuje tu typowy uczeń, lecz młody
człowiek zdobywający praktyczne umiejętności, którego obejmuje kodeks pracy. A więc jeśli piekarz - to ma on umieć upiec dobre bułki
a nie znać rachunek różniczkowy. W dodatku
tak przygotowani fachowcy znajdują od ręki
zatrudnienie w kraju czy za granicą.
Największą popularnością cieszą się zawody:
fryzjerski, spożywcze i motoryzacyjne. Pomimo
że w samym Rzeszowie jest około 300. zakładów

Miesiąc Matki Bożej

Adam Podolski

M

aj od niepamiętnych
czasów
poświęcony jest czci
Matki Bożej. Wraz
z chrześcijaństwem
w naszym kraju rozwijał się kult maryjny.
Myśli, jakie reprezentował, były tak podniosłe i atrakcyjne, że na nich opierało się w dużej mierze życie religijne naszych przodków,
one stanowiły także natchnienie poetów
i źródło tematów modlitewnych.
Jedna z najstarszych świątyń polskich - katedra
gnieźnieńska, zbudowana staraniem Mieszka I, otrzymała tytuł Maryi Wniebowziętej.
Opiece Matki Bożej oddano również katedry
w Płocku, Włocławku, we Lwowie. Jej imię
nosiły opactwa i kolegiaty w Sandomierzu,
Kaliszu, Łęczycy i Opatowie. Jedne z najstarszych świątyń Krakowa i Gdańska nazwane
zostały mariackimi, poświęcone bowiem zostały szczególnej czci Bożej Rodzicielki.
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku
- to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy
się wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać
w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30. latach stało się ono bardzo
popularne i znane w całym kraju. Rodowód
tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V
wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu
maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV
w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić
Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był
król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca
ów zapraszał do udziału w nabożeństwach
majowych, sam często brał w nich udział
i swoim poddanym zalecał gromadzenie się
w porze wieczornej na modlitwy wokół figur
Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo
(+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel

darczej i zatrudniania pracowników. Jeden
z interesantów u pani Barbary zwierzał się,
że zgłosił się do niego chętny do pracy na budowie człowiek po wyższych studiach, ale się
nie nadał. Woli wyuczonego w rzemiośle. Zainteresowanie zawodowym przygotowaniem poprzez formy prowadzone przez rzeszowską Izbę
Rzemieślniczą jest duże i ma tendencję wzrostową. Oby tylko jakiś naprawiacz z bożej łaski tego
nie chciał zepsuć.
QKazimierz JAGIELICKI

Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju
kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił
z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła
go za to wizją chwały, jaką odbiera od aniołów. W roku 1549 ukazała się w Niemczech
książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie
po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza
(+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę
przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał
do składania ku Jej czci kwiatów, duchowych
ofiar i wyrzeczeń.
Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 16771709) w maju gromadzili się przed
wizerunkiem Najświętszej
Maryi
i czcili ją muzyką,
śpiewem i składaniem duchowych
wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw
majowych historycznie uważa się
jezuitę, o. Ansolani
(1713). On to w kaplicy królewskiej
w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył
się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku
1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej rozesłał
ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym
kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez
papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII
w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył
odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa
majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka
kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież
bł. Pius. W Polsce pierwsze nabożeństwo ma-

jowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838),
misjonarze w Warszawie w kościele św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie
(w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski
(1859). W tym samym czasie cześć królowej
maja szerzył w Galicji poezją o. jezuita Karol
Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839).
W dziesięć lat potem podobną broszurę wydano we Wrocławiu w roku 1850. Wydał ją ks.
Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec.
W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe
przyjęło się we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa
majowego jest Litania Loretańska,
jeden ze wspaniałych hymnów
na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania
Loretańska powstała w XII wieku,
prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus
V. Nazwę „loretańska” otrzymała
od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Tekst
litanii miał przedłożyć w 1578 r.,
do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido
Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył Litanię Loretańską
dwustoma dniami odpustu. Kolejne
odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI.
W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian;
te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.:
Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo
odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo
bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko
Dobrej Rady (1903), Królowo Pokoju (1917),
Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła
(1980), Królowo Rodziny (1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły
Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.
Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości
NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja,
do Litanii dołączono 12 października
1923 r. wezwanie Królowo Polskiej Korony,
przekształcone po drugiej wojnie światowej
na Królowo Polski.
QKs. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

7

O

KULT MARYJNY

Aktualnie zawodem deficytowym stał się zegarmistrz i krawcowa. Powróciło zapotrzebowanie na kowali, zdunów, tapicerów, rymarzy
i kaletników.
Mniej więcej co szósty wyszkolony czeladnik
podejmuje szkolenie mistrzowskie. Pozwala to po ukończeniu kursu pedagogicznego
na prowadzenie szkolenia młodocianych. Ponadto daje większe możliwości pracy i wyższe
zarobki, zwłaszcza w Niemczech. Umożliwia
także podjęcie za granicą działalności gospo-

WIARA

fryzjerskich, szkolą się następni. Trwa fryzjerski
boom, gdyż sporo jeszcze nam potrzeba do osiągnięcia poziomu tych usług chociażby jak w Niemczech. Ponadto panie mieszkające na wsi zaczęły
również dbać o swój wygląd. Duże zapotrzebowanie jest również na kosmetyczki czy masażystki.
Tutaj jednak wymagane jest posiadanie średniego
wykształcenia, gdyż są to specjalności z pogranicza wiedzy medycznej. Prowadzone są również szkolenia w zawodach unikatowych, jak:
hafciarka, koronkarka, koszykarz-plecionkarz.

OBRZĘDOWOŚĆ

Maj 2007

WRAŻLIWOŚĆ
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Fot. Elżbieta Krupińska

nauczycielka muzyki z Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie. Razem
z pozostałymi inicjatorkami
konkursu - panią Aliną Kolbusz, katechetką i piszącą te
„Podążając za Nim,
słowa polonistką – przystąpiły
aby nie zapomnieć”
do uzyskania patronatów, m.in.:
prezydenta Rzeszowa, dyrektoKiedy zbliżała się druga rocznica śmierci ra wydziału edukacji, dyrektonaszego ukochanego papieża Jana Pawła II, ra Caritas, władz kościelnych
nauczyciele z Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie i mediów. Nagrody dla laurechcieli sprawdzić, co przetrwało w mło- atów ufundowali sponsorzy:
dzieży z nauczania Ojca Świętego. Po roz- prezydent Rzeszowa, dyrektor
mowach stwierdzili, że emocje u Polaków Caritas, prezes Korporacji WIP,
mijają, zostaje uczucie wielkiej straty, które Radio Via.
Pani Wywrocka, razem ze swotrzeba czymś wypełnić.
im Kołem Młodych Twórców Sztuki, zajęła się oprawą muzyczną i plastyczną
imprezy finałowej, która
odbyła się 19 kwietnia
2007 r. równo w południe
w Teatrze Maska w Rzeszowie. – Robiąc to wszystko,
odczuwam wielką satysfakcję i radość jaką niesie
przesłanie Jana Pawła II
– stwierdziła pani Iwona
Wywrocka - bo jak powiedział Aleksander Sołżenicyn: „Ten papież jest darem
„Wielkanocne odrodzenie” – wystawa gimnazjalnego Koła Młodych Twórców Sztuki
od Boga”.
– Przypomnijmy nauczanie papieża, aby Dla organizatorów najważniejsze było zaanganie zapomnieć – powiedziała jedna z orga- żowanie młodzieży i wysoki poziom konkurnizatorek konkursu, pani Iwona Wywrocka su. Laureaci w kategorii recytacji (Agnieszka

NAUKA NASZĄ PASJĄ
Zespół Szkół Gospodarczych
im. Mikołaja Spytka Ligęzy
w Rzeszowie

S

zkoła o długoletniej tradycji jest kuźnią
dobrze przygotowanych kadr dla dynamicznie rozwijającego się sektora usług gastronomiczno-hotelarskich. Nasi uczniowie
mają duże możliwości kształcenia teoretycznego i praktycznego w najlepszych zakładach na terenie naszego miasta, w kraju
i za granicą.
Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe
możliwości dla młodych ludzi – uczniów
i absolwentów. W związku z potrzebą rozwoju i poprawy standardów obsługi ruchu
turystycznego w różnych krajach, zachodzi
konieczność systematycznego organizowania
staży i praktyk zagranicznych. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu, uczniowie mają możliwość
corocznych wyjazdów do pracy wakacyjnej
w restauracjach i hotelach na terenie Grecji,
Irlandii i Włoch. Atrakcyjne są również krajowe praktyki zawodowe.
Odbywane praktyki zawodowe przez uczniów
Zespołu Szkół Gospodarczych w różnych
zakładach na terenie kraju i za granicą mają
na celu pogłębianie i rozszerzanie umiejętno8

ści zawodowych z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Nasza szkoła ma szersze możliwości
współpracy zagranicznej, ponieważ jest członkiem AEHT (Europejskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki). Udział w tym stowarzyszeniu pozwala na uczestnictwo w konferencjach i warsztatach m.in. w Wielkiej Brytanii,
Turcji, Danii, Portugalii i Słowenii.
Wzajemna wymiana młodzieży odbywa się
również w ramach programów Leonardo da
Vinci. Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie współpracuje z:
KonsularnymCentrum
Kształcenia CECOF,
Amberieu En Buggy
Cedex (Francja), Carl
Severing – Schulen fur
Handwork und Technick, Bielefeld oraz
Stadtische Robert –
Bosh Fachoberschule,
Monachium (Niemcy),
Akademią Hotelową
– Michałowce (Słowacja), Lwowskim Państwowym Kolegium
Przemysłu Spożywczego (Ukraina), ESO
Euro Trawin Reinicendorf – Berlin (Niemcy), Zdruzena Stredna
Skola Odevna – Presov

Fot. Elżbieta Krupińska

Nr 19 (Rok III, nr 5)

Zespół wokalny Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie

Grębosz z Gimnazjum nr 10, Paweł Hamdan
z Gimnazjum nr 6, Łukasz Wójcik z Zespołu Szkół Elektrycznych) wykazali się nie tylko
zrozumieniem poezji Jana Pawła II, ale i tych
twórców, którzy „podążali za Nim”. Charakteryzowała ich ogromna wrażliwość i kreatywność,
a to cieszy, bo stanowi dowód, że nauczanie Ojca
Świętego jest nadal żywe.
Młodzież gimnazjów i liceów rzeszowskich wykazała się także znajomością form dziennikarskich w kategorii literackiej. Najlepsi byli: Agnieszka Celińska z Gimnazjum nr 6, Klaudia
Rejman z I LO i Maria Kawcza z Gimnazjum
nr 10. Przy pracach nad realizacją konkursu
wzięło udział wiele osób. Swoją anonimową
pomocą oddali hołd naszemu wielkiemu Polakowi. Za to organizatorzy serdecznie dziękują.
QHelena SZCZEPIŃSKA

(Słowacja), ESO Euroskola-Slovensko, Hotelowa Akademia – Presov (Słowacja), Związkiem
Hotelarzy – Bibione (Włochy).
Wymiany międzynarodowe dostarczają
uczniom i nauczycielom wielu cennych doświadczeń. Uczniowie poznają nowe techniki i technologie sporządzania potraw i napojów, poznają kulturę i zwyczaje żywieniowe w różnych krajach także zawierają nowe
znajomości i przyjaźnie oraz doskonalą język zawodowy.

Konkursowa prezentacja Barbary Jandy

Maj 2007
Szkoła dba o wszechstronny rozwój młodego znanie się z tradycyjnymi potrawami kuchni
człowieka, oferując bogaty wybór zajęć poza- europejskich. W konkursie wzięły udział drulekcyjnych. Umożliwia swoim uczniom rozwi- żyny z Polski i zagranicy. Byli to uczniowie
janie zainteresowań i talentów, przygotowuje ich do udziału w licznych olim- Zwycięski błękitny napój autorstwa Barpiadach i konkursach. W warszawskim bary Jandy o nawie „Future” (Przyszłość),
hotelu Sobieski podczas VI Olimpiady który przyniósł jej sukces. Oto receptura:
Młodych Barmanów nasza uczennica 40 ml rumu Bocardi, 10 ml martini Extra
Barbara Janda pokonała 44 zawodni- Dry, 10 ml syropu Mojito, 10 ml likieru poków i zajęła I miejsce. Najlepsza młoda marańczowego Curacao, uzupełnione breebarmanka będzie reprezentować Polskę zerkiem limonkowym. Dekoracja: plaster
na Międzynarodowym Konkursie Ba- melona w kształcie księżyca, dwa plasterki
cardi-Martini Grand Prix w Pessione kiwi w kształcie słońca, dwie kulki miechunki w kształcie ziemi oraz listki melisy.
we Włoszech.
Po raz drugi pod patronatem Stowarzyszenia Łowcy Pereł w naszej szkole odbył się z Sandomierza, Grudziądza, Niemiec, Francji,
Europejski Konkurs Kulinarny pod hasłem: Słowacji i Ukrainy oraz drużyna naszej szkoły.
„Smak europejskich regionów”. Celem kon- W mocnej rywalizacji I miejsce zdobyli uczkursu było rozbudzanie i rozwijanie zaintere- niowie ze Słowacji, II – uczniowie z Ukrainy,
sowań europejską sztuką kulinarną oraz zapo- natomiast III miejsce zajęli reprezentanci Ze-

QBożena KOŁODZIEJ

Danuta ŁAWNICZAK
Fot. Józef Gajda

MŁODZI
I UTALENTOWANI

społu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa.
Swoje miejsce w życiu ZSG odnotowała
również szkoła odzieżowa, organizując Wojewódzki Konkurs Projektowania
Odzieży – „Ubiór sztuką przeobrażeń”. Konkurs poprzedzony był wystawą malarstwa, grafiki, projektów
odzieży, biżuterii oraz prezentacją
kolekcji odzieży młodych projektantów – absolwentów naszej szkoły.
W zmaganiach konkursowych uczniów szkół odzieżowych I miejsce
zajęła nasza reprezentantka. Także
na warszawskich międzynarodowych
Targach Hotelarsko-Gastronomicznych EURO-GASTRO reprezentacja ZSG
uplasowała się na IV miejscu.

SZKOŁY

Zespół Szkół Muzycznych
nr 2 w Rzeszowie

Witold
Walawender

Barbara Bajor

Patron ZSM nr 2 Wojciech Kilar – w szkole podczas uroczystości sztandarowych

ją w chórze.
Pierwszy stopień nauki
w szkole ma
za zadanie umuzykalnienie dzieci i młodzieży
oraz nauczenie ich gry na wybranych instrumentach. Drugi stopień jest dla tych, którzy
chcą zawód muzyka uprawiać w przyszłości
w sposób profesjonalny. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 działa już w Rzeszowie
od ponad 60 lat. W tym czasie
w murach tej szkoły zrodziły się
wielkie talenty, które rozsławiły
zarówno tę placówkę jak i Rzeszów na całym niemal świecie.
Są wśród nich takie wybitne osobistości, jak Adam Harasiewicz,
Wojciech Kilar, Maria Korecka-Soszkowska. To oni właśnie wskazują artystyczną drogę
wszystkim następnym pokoleniom młodych muzyków.
W szkole uczy się w tej chwili
wielu młodych, bardzo utalentowanych instrumentalistów – informuje nas dyrektor szkoły, Maria Jędreas-Romankiewicz. Są
wśród nich uczniowie z pierwszego i drugiego stopnia. Niezwykle uzdolnionym pianistą
jest przedstawiciel Ogólnokształcącej Szkoły

Muzycznej Adam Kotula – uczeń Małgorzaty
Płanety-Zając. Mimo swoich zaledwie 10 lat
jest już laureatem I nagrody na konkursie pianistycznym w Paryżu oraz niedawno zdobytego I miejsca na konkursie ogólnopolskim
w Żaganiu. Bardzo utalentowaną pianistką
jest Barbara Bajor – uczennica Żanny Parchomowskiej, która zdobywała najwyższe laury na konkursach międzynarodowych w Paryżu i Usti nad Łabą
oraz konkursach
o gól n op ol s k i ch .
– Pokładamy w niej
duże nadzieje i wierzymy, że będzie
w przyszłości świetnym
muzykiem
– twierdzi dyrektor
Maria Jędreas-Romankiewicz.
Szkoła organizuje
wiele imprez dla
mieszkańców miasta, w tym m.in.
koncerty karnawaPaweł Anyszek
łowe, które każdego roku odbywają
się w Filharmonii Rzeszowskiej przy szczelnie
wypełnionej słuchaczami sali. Uczniowie biorą
udział we wszystkich ważnych uroczystościach »
9
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espół Szkół Muzycznych nr 2 im.
Wojciecha Kilara w Rzeszowie jest jedną z najstarszych szkół muzycznych w regionie podkarpackim. Naukę tam pobiera ponad 400 uczniów
w trzech szkołach: Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I st., Państwowej Szkole Muzycznej
I st. oraz Szkole Muzycznej II st. Rozpiętość wieku uczniów mieści się w przedziale od 7 do 21 lat.
Młodzi, uzdolnieni uczniowie uczą się gry
na instrumentach oraz teorii muzyki, grają
w zespołach kameralnych, orkiestrze i śpiewa-

O
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Nr 19 (Rok III, nr 5)
Maria Jędreas-Romankiewicz. Mieszkańcom
wających się w Rzeszowie. Prezentują się soli- Rzeszowa znany jest również Zespół Perkusyjny
stycznie, występują w zespołach kameralnych, prowadzony przez Mariana Rzyma. Występorozrywkowych, rytmicznych i orkiestrze. Zna- wał on wcześniej pod nazwą Mambo. Obecnie
ny rzeszowski zespół Rzeszów Klezmer Band składa się z uczniów starszych, wykonujących
powstał właśnie z inicjatywy uczniów. Popu- muzykę stricte perkusyjną. Zespół koncertował
larny jest również Zespół Rozrywkowy, który w Niemczech, we Włoszech, Austrii i na Słowacji. Ceniony jest za żywiogra muzykę dixilendową.
W zespołach tych wystęłowość i niezwykłą ekspresję
wykonawczą. Dzięki tym
pują wybitnie uzdolnieni
młodym wykonawcom pobracia – Jacek i Paweł
znajemy również bogactwo
Anyszkowie. Jacek – klarinstrumentów perkusyjnych.
necista – jest uczniem ToSpośród uczniów Zespołu
masza Kawy, a Paweł
Szkół Muzycznych nr 2, któ– trębacz – uczy się
rzy osiągają znaczące sukcesy
w klasie trąbki Rafała
na konkursach i przesłuchaKulpińskiego. Obydwaj
niach młodych instrumentawielokrotnie reprezentolistów wymienić należy także
wali szkołę na konkursach
trójkę pianistów, w tym: Sabii przesłuchaniach ogólnę Bury – uczennicę Doroty
nopolskich. Są to niezwyMakowieckiej, Rafała Gudykle uzdolnieni chłopcy,
Jacek Anyszek
kę – ucznia Joanny Strzelektórzy nie tylko świetnie
ckiej, Aleksandrę Serdyńską
grają na instrumentach,
ale także posiadają ogromną wiedzę teore- – uczennicę Żanny Parchomowskiej. Szkoła
tyczną. – Jesteśmy z nich bardzo dumni, gdyż odnosi także sukcesy w dziedzinie przedmiotów
nie tylko mają wielkie osiągnięcia muzyczne, ogólnokształcących. Ogólnokształcąca Szkoła
ale także godnie reprezentują szkołę i miasto Muzyczna przy ZSM nr 2 od kilku lat znajduje
na wielu koncertach – mówi dyrektor szkoły się w czołówce szkół z najwyższą średnią punk-

Piosenki dla dzieci
M JAK MAMA
Słowa i muzyka: Gabrysia Wywrocka, Waldemar Wywrocki

Prezentowana praca Oliwii Skóry (lat 6) – nagrodzona w naszym konkursie
pod hasłem „Najładniejsza praca plastyczna o Mamie i Tacie” – wykonana została pod opieką nauczycieli – Mirosławy Skowron i Barbary Oczoś
z Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie.
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PRZEDSZKOLA

» kościelnych, państwowych i miejskich, odby-

Adam Kotula

tacją uzyskaną na sprawdzianie dla uczniów klas
szóstych. Ogromna ilość koncertów, w których
uczestniczą uczniowie, zapewnia szkole stale
rosnącą popularność oraz sympatię mieszkańców Rzeszowa.
W kwietniu odbyła się uroczystość nadania
szkole sztandaru. Obecny był na niej patron
szkoły, jej były uczeń, światowej sławy kompozytor – Wojciech Kilar.
QWitold WALAWENDER

Waldemar
Wywrocki

Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom za wzięcie
udziału w konkursie plastycznym, a w szczególności przedszkolakom z Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie.
Na wszystkich, którzy zgłosili do konkursu swoje prace, w sekretariacie Teatru
Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13,
czekają zaproszenia na rodzinny spektakl.
Zachęcam do nauki piosenki. 27 maja będziemy ją mogli wspólnie śpiewać wraz
z zespołem Maluszki z Krasnego na ulicy

3 Maja podczas imprezy „Bądźmy razem”,
organizowanej jak co roku z okazji Dnia
Mamy i Taty przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Anna Czenczek

C

ztery nagrody VII
Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Poetyckiej „O Złote Koło Młyńskie” trafiły do wychowanków rzeszowskiego
Centrum Sztuki Wokalnej. O największym
sukcesie może mówić Kamil Zięba, który
dzięki wygranej zdobył nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
W finale festiwalu, który odbywał się pod koniec kwietnia w Stargardzie Szczecińskim,
wzięło udział 20 wykonawców z całej Polski,
w tym cztery osoby z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, prowadzone wokalnie przeze mnie. Wokalistów oceniali m.in. Alosza
Awdiejew oraz wybitna pieśniarka Anna Szałapak. W festiwalu przyznano tylko sześć nagród, z czego aż cztery dla Rzeszowa. Katarzyna Kuraś zdobyła II miejsce, Kamil Zięba – III

WIELKIE ŚPIEWANIE
Międzynarodowy festiwal piosenki
To już trzecia – a druga pod obecną nazwą
edycja imprezy – która na stałe zadomowiła się w kalendarzu wydarzeń artystycznych całego regionu. W dniach 15-20 maja
2007 roku odbywać się będzie w Rzeszowie
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festival – Rzeszów ’2007.
Weźmie w nim udział dwustu artystów z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rumunii, Rosji i Wielkiej Brytanii, którzy
swoje piosenki wykonywać będą z własnym
zespołem lub z orkiestrą festiwalową pod dyrekcją Zbigniewa Jakubka. Po raz pierwszy
jednak będzie to naprawdę wielkie śpiewanie,
prawdziwe międzynarodowe święto muzyki
okraszone udziałem gwiazd polskiej estrady.
Jurorami będą: Natalia Kukulska, profesor Jadwiga Gałęska-Tritt, Elżbieta Zapendowska,
Zygmunt Kukla, Jerzy Dynia, Egon Poka,
Peter Lipa, Attila Weinberger. Przewodniczącym artystycznej komisji kwalifikacyjnej
był Zbigniew Wodecki.
Oficjalnie tegoroczny MCF Rzeszów
2007 rozpocznie się koncertem inauguracyjnym w Teatrze Maska w piątek, 18 maja,
o godz. 19. W programie m.in. recital Natalii
Kukulskiej, przewodniczącej jury. Jednak kilkudziesięciu wokalistów i zespołów uczestniczących w festiwalowym konkursie już kilka

dni wcześniej brać będzie udział w warsztaMaska. Natomiast finałowy koncert laureatów
tach wokalnych – prowadzonych przez prof.
festiwalu rozpocznie się w niedzielę, 20 maja
Jadwigę Gałęską-Tritt, Barbarę Tritt i Annę
o godz. 16. na scenie Teatru Maska (wstęp
Czenczek oraz instrumentalnych, które poprowolny). Wtedy też nastąpi ogłoszenie wyniwadzą dyrygenci Zygmunt Kukla i Zbigniew
ków i wręczenie nagród. W tym samym czasie
Jakubek. W czwartek (17 maja) indywidualne
na festiwalowej estradzie na rzeszowskich Bulprzesłuchania poprowadzi znana z telewizyjwarach już od godz. 15. trwać będzie Piknik
nego „Idola” Elżbieta Zapendowska.
Familijny. Wystąpi Tomasz Szczepanik z zeGłówną nagrodą jest równowartość 1.150 euro
społem Pectus – zdobywca Gr and Prix Car(4.500 zł), nagranie promocyjnej płyty i przepathia Festival – Rzeszów’2006 (15 czerwca
lot dla dwóch osób w klasie biznes na trasie
zaśpiewa on także podczas 44. Krajowego FeRzeszów – Nowy York. Przewidziano rówstiwalu Piosenki OPOLE 2007 – DEBIUTY).
nież nagrodę publiczności oraz nagrody
Gwiazdą Festiwalu i tegoż koncertu na Bulza najciekawszą osobowość sceniczną, najwarach będzie Maryla Rodowicz. Szczegółolepszą kompozycję i nagrody sponsorskie.
wy program festiwalu znajduje się na stronie
Łączna pula nagród to 30 tys. zł. Ponadto,
www.carpathia.rzeszow.pl
poprzez plebiscyt smsowy, organizowany przez
Polskie Radio Rzeszów
oraz na stronie www.rzeszow.gazeta.pl., przyznana
zostanie nagroda publiczności. Najlepsi wykonawcy wezmą również udział
w nieodpłatnych warsztatach wokalnych Carpathia
Festival Vocal Workshop,
prowadzonych w Rzeszowie od 20 – 25 sierpnia br.
przez E. Zapendowską,
Annę Czenczek i Alicję
Malinowską przy akompaniamencie
orkiestry
Tomasz Szczepanik z zespołem Pectus – zdobywca Gand Prix
pod dyrekcją Zbigniewa
Carpathia Festival – Rzeszów ’2006
Jakubka.
Mieszkańcy Rzeszowa oraz goście będą mogli
Organizatorami festiwalu są: Urząd Miasta
uczestniczyć w festiwalowych wydarzeniach:
Rzeszowa, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzekoncertach na specjalnie ustawionej estradzie
szowie, Teatr Maska, a partnerami Podkarpana ul. 3 Maja (16, 17, 18 maja od godz. 12.)
cki Związek Piłsudczyków i Międzynarodowy
i przesłuchaniach konkursowych w Teatrze
Fundusz Wyszehradzki. Q
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W konkursie „O Złote Koło Młyńskie”

burgu, Warszawie, Bielawie,
Tarnobrzegu, Bydgoszczy, Jarosławiu, Bielsku Białej, Białymstoku. A w najbliższym
czasie reprezentować będą
Rzeszów, m.in.: w Krakowie,
Częstochowie, Wrocławiu,
Bułgarii oraz podczas Carpathia Festival – Rzeszów,
gdzie nominacje do finału
otrzymało aż 9 osób.
Obecnie pracujemy nad
spektaklem „Moda i miłość” przy akompaniamencie orkiestry festiwalowej
pod dyrekcją Zbigniewa
Stargard Szczeciński, w garderobie przed występem – Kasia Kuraś,
Jakubka. Mój jest pomysł,
Kamil Zięba, Małgorzata Szebla, Anna Czenczek, Monika Łojek.
opracowanie i przygotowamiejsce oraz nagrodę główną, czyli nominację nie wokalne, ruch sceniczny opracowała Edydo Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako- ta Leś-Bomba, konsultacje aktorskie Jadwiwie, a Monika Łojek – wyróżnienie. Bardzo się ga Domka. Premiera spektaklu odbędzie się
cieszę z tych nagród, ponieważ poziom festiwa- 18 maja o godz. 19.00 w Teatrze Maska podlu był bardzo wysoki.
czas otwarcia Międzynarodowego Festiwalu
Uczniowie Centrum Sztuki Wokalnej w Rze- Piosenki Carpathia Festival Rzeszów ‘2007.
szowie od września 2006 r. zdobyli już 54. naQAnna CZENCZEK
grody w ogólnopolskich i międzynarodowych
dyrektor Carpathia Festival i Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie
konkursach piosenki, m.in.: w Sankt Peters-

KULTURA

Najlepiej śpiewali poezję

SZTUKA

Maj 2007

Wiersze zagranicznych poetów, którzy będą gośćmi rzeszowskich literatów na IV Międzynarodowej Sesji
„Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy” w Rzeszowie w dniach 10-15 czerwca.

Nr 19 (Rok III, nr 5)

RICHARD
KITTA
Ur. 20 stycznia 1979 roku
w Koszycach.
Absolwent
Wydziału Architektury
Uniwersytetu
Technicznego w Koszycach. Obecnie studiuje
na Wydziale Sztuki Nowych Form
Medialnych. Aktywnie zajmuje
się twórczością audiowizualną.
Jest redaktorem internetowego
czasopisma „Fuzine“ i autorem
wielu tekstów piosenek. Swoją
poezję i prozę prezentuje w takich czasopismach, jak: „Dotyki“,
„Rak“, „Kultura“, „Psie Vino“ oraz
w słowackim radio. Debiutował
zbiorem poezji „Ziemia tajnych
dwulicowców“ – Vienala, Koszyce
w 2004 roku. W 2006 roku ukazał
się drukiem VSSS Bratysława drugi zbiór poetycki tego autora zatytułowany „Wynaleźć tęczę“.

uniesienie

POEZJA

ciemność jak dzień
w bezosobowym pociągu
spoglądamy na siebie
hermetycznym zamknięciem
czołem spłynęły
tysiące kwiatów
obłokiem uniesiona
wzdychasz nad lamentem serca
a ja nic
chyba cię unoszę

RADOVAN BRENKUS
Ur. 30 stycznia 1974 roku
w Bardejowie. Współczesny słowacki pisarz i poeta.
Na Uniwersytecie P. J. Safarika ukończył matematykę i fizykę. Do 2006 roku pracował
jako pedagog, wykładowca.
Obecnie jest pracownikiem,
specjalistą
akademickim
w Koszycach. Posiada wiele
cennych nagród literackich,
zarówno w poezji, jak i prozie. Swoją literacką twórczość prezentuje w słowackim
radio, podczas spotkań autorskich, w wielu czasopismach
i na stronach internetowych. Dotychczas wydał: „Pochód
martwych”, zbiór poezji, który w 1997 roku był jego debiutem, „Rekwiem z prochu” (2002 r.), „Romans z rusałką”
(2005). W prozie debiutował w 2005 r. opowiadaniem „Powroty piekła”. Jest redaktorem i korespondentem w słowackim czasopiśmie literackim „Dotyki”, gdzie oprócz swojej
twórczości publikuje recenzje słowackich poetów i prozaików.

Krążenie wokół światła
Przywłaszczamy sobie boską postawę
Diabelnie jej potrzebujemy
Będąc łajdakami którzy nie uwierzą
Dlatego przy mnie objaw niestworzony
Chodźmy sobie wymyślić czego nie mamy
I chodźmy sobie wymyślić to czym nie jesteśmy.
Przez rakowe kroki do przodu.
Runami się staniemy skutecznymi.
Ostatecznie się upodobnijmy do matki
Która miękko przytuli piękne zwierzę
Naręcze zwróci zmarzniętemu niebu
Co tak perfidnie tonie.
I oto jest pierwszy śnieg
Od którego odwróciliśmy oczy
pokrwawione płatki.
Żadna swora. Ani ciało obrócone wbrew prochom.

Przekład: Marta Pelinko

raport z podróży służbowej
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xxx
w kurczowym splocie
wąskich ulic
kluczyła moja odraza
do miejskiego bytu...
ja który wyrosłem na asfalcie
w tramwajowym zgiełku
po omacku wydeptuję ścieżkę
do praojczyzny stepów
i rozbijam do krwi palce
pod pancerzem trzewików...

Przekład: Marta Pelinko

MARTIN VLADO
Ur. się 7 kwietnia 1959 roku w Koszycach. Jest absolwentem Wydziału Hutnictwa w Wyższej Szkole
Technicznej. W Pradze pracował jako sanitariusz
w szpitalu. Po powrocie do Koszyc został zatrudniony w Przedstawicielstwie Metalurgii Eksperymentalnej SAV. Obecnie jest wykładowcą
Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Wydał
zbiory poezji: „Zimne ognie /Małe wiersze do ćmy/”
(1997), „Kafedral / Sen ortodoksyjnego kawosza/”
(2000), „Park Angielski“(2001), „Mąż pochmurnego dnia” (2003), „Insomnia” wspólnie z Petrom
Bilym (2003).

wsiadła w Popradzie
świtem się przysiadła
z wysiłkiem wyciągnęła słownik
angielskiego
leciutko się zakochałem
w Mikulaszu pocałowałem ją
w Rużomberku rozebrałem
w Królewcu zacząłem mieć tremę
zbliżała się zażyłość

JURIJ ZAWGORODNIJ
Prozaik, poeta, tłumacz.
Członek Krajowej Spółki Pisarzy Ukrainy. Ur.
się 14 lipca 1940 roku
w okręgu Dniepropietrowsk.
Dzieciństwo
i młodość spędził w Rosji. W 1962 roku ukończył studia w Instytucie
Inżynieryjno-Budowlanym. Swoje wiersze zaczął drukować
w 1957 roku. Z powodu panującego ówcześnie reżimu politycznego na Ukrainie, nie przyjmowano w kraju jego utworów do druku, dlatego wydawał na Litwie.
Od 1969 do 1989 jego utwory ukazywały się jedynie
w almanachach, w przekładach na język litewski i rosyjski. Jest autorem wielu poetyckich książek, m.in.:
„Przecieka między palcami piasek” (1993), „Na czasy rozstania” (1995), „Na przełomie czasu” (1998),
„Prawda i wiara” (2003). Wydał cztery powieści, m.in:
„Za co?” – (2003); „Idą naprzeciw siebie” – (2004);
„Za długi dzień „Cz” – powieść poświęcona katastrofie
w Czarnobylu (2005). Jest tłumaczem z języka łacińskiego, białoruskiego i polskiego. Przełożył również
utwory 50 poetów z Litwy do antologii „Z litewskiego
brzegu” (1999). Publikował w Belgii, Białorusi, Litwie,
Niemczech, Polsce, Rosji, Słowacji i Francji. Jest laureatem wielu cennych literackich nagród: Im. Pawła
Ticzina (2002), Włodzimierza Sosjurija (1993), Iwana
Koszeliwcza (2003), Międzynarodowej Nagrody Literackiej w Monachium (Niemcy).

Przekład: Olga Ristowska

DALIMIR STANO
Ur. się w 1955 roku w Trenczynie. Od 1981
roku mieszka i tworzy w Koszycach. Od 1999
roku posiada swoje wydanie DALi w Wydawnictwach Interart – Koszyce, Vienala – Koszyce i w Wydawnictwie Stowarzyszenia Pisarzy
Słowackich (VSSS) w Bratysławie. Od 2004
roku jest przewodniczącym oddziału zachodniego Stowarzyszenia Słowackich Pisarzy.
Jako poeta debiutował tomikiem poezji „Wasza Esencja” (Wydawnictwo Michała
Vaszka, Preszów, 1997 rok). W dalszej kolejności wydał:„Oxana” (1998),„Osobna cela więzienna” ( 2001), „Karuzela Alfa” (2003), „Los mojego bytu” (2005).
„Edo jest dziewiąty” to kolejna i bardzo ciekawa pozycja tego znanego i cenionego w Słowacji autora. Obecnie pracuje nad zbiorem „Diabelska ballada”.

Pułapka
tam chciałem ją koniecznie
zostawić
wstąpiła z powrotem
przy spotkaniu wbiłem sobie
ćwieka do głowy

Przekład: Marta Pelinko

Łapię cię za słowo
Które wypowiedziałeś
Z krainy snów
i rozkoszy pułapki
którą ci proponuję
dopiero potem fala
która się podniesie
otuli jagnię

aby tylko uciekło
przed swoim wyrokiem
nasyć mnie Boże
tak jak moje serce
dotychczas głodujące
tak jak człowiek
jak to zwierzę
Przekład: Marta Pelinko

Maj 2007

KORESPONDENCJA SZTUK
Wieczór artystyczny w ratuszu
Andrzej Szypuła
Zaczęło się od prezentacji dyptyku, czyli dwóch obrazów stanowiących
jedną całość, młodej artystki Agnieszki Stanisławczyk, ubiegłorocznej absolwentki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

SZTUKA

Wróćmy do rzeszowskiego ratusza, gdzie
cudowne śpiewy tak zachwyciły słuchaczy,
iż sprowokowały ich do spontanicznych wypowiedzi i refleksji o samym występie, jak
i o pięknie muzyki. Swoje niezwykłe talenty
i spore już artystyczne możliwości, wokalne
i aktorskie, poparte urodą i wdziękiem młodości, prezentowały cztery urocze śpiewaczki,
uczennice wydziału wokalnego Zespołu Szkół

O

acek Kawałek, wicedyrektor Zespołu Szkół
Plastycznych w Rzeszowie, artysta pedagog
i znakomity erudyta, z wielką swadą mówił o malarstwie, prezentowanych obrazach
z martwą naturą, ukazując publiczności bogaty teatr wyobraźni, inspirowany sztuką
kształtu, barwy, światłocieni, aż do odczuć
metafizycznych włącznie. Artystka sięgnęła
do tradycji dawnego malarstwa włoskiego i holenderskiego, ukazując w spokojnej, poetyckiej wizji swoje przemyślane
widzenie dzieła sztuki malarskiej u progu
XXI wieku.
Okazało się, że czytanie obrazów wcale
nie jest sprawą prostą – wymaga, podobnie jak w muzyce, kompetencji, przygotowania, umiejętności rozszyfrowania
intencji twórcy, znajomości techniki,
odczytania inspiracji, posłannictwa.
Malarstwo jest sztuką na wskroś intelektualną, odległą od coraz mocniej otaczających nas pseudowartości, krzykliwych i prymitywnych. Niezwykle ważne
jest tu zagadnienie korespondencji sztuk,
które nawzajem się uzupełniają, inspirują, pozwalają na bliższe poznanie praw
nimi rządzących. Wszystkie znaki – poetyckie, muzyczne, plastyczne, równie
mocno oddziałują na naszą wyobraźnię,
myśl, intelekt, poczucie piękna.
Nastrojowy wieczór artystyczny „Bel canto” w rzeszowskim Ratuszu, zorganizowany
25 kwietnia 2007 roku przez Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne, ukazał w miłej atmosferze znakomity dorobek naszych młodych rzeszowskich artystów, kształcących się w szkołach i uczelniach artystycznych Rzeszowa.
Wielka w tym zasługa śpiewaczki i pedagoga
śpiewu dr Anny Szałygi, która rzecz całą zainspirowała i pomogła w organizacji koncertu.
„Bel canto” – po włosku znaczy „piękny śpiew”.
To określenie, znane w środowisku muzycznym, oznacza całą głębię i artystyczny wyraz
tego najcudowniejszego instrumentu muzycznego świata, jakim jest głos ludzki, pozwalający
dźwiękami, słowem, emocjami, grą aktorską
wyzwolić u słuchaczy niezwykłe doznania i odczucia, unosząc ich w nieznany, rajski świat, pełen głębokich uniesień i przeżyć estetycznych.
„Niech nad ziemskim wzlecę światem w rajską
krainę ułudy” – pisze poeta. Z najwspanialszych śpiewaków, czarujących swym śpiewem
tłumy publiczności, wspomnijmy choćby Marię Callas czy Jana Kiepurę.
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ska jak i Franciszka Platówna, znakomite
śpiewaczki i nauczycielki śpiewu, nieżyjące
już, pochodzą z naszego podkarpackiego regionu. Słowa uznania należą się inspiratorom
przyjęcia patronatów tak znakomitych artystycznych osobowości.
Podczas tegoż wieczoru w rzeszowskim ratuszu wspomniano o bieżących wydarzeniach
muzycznych w Polsce, jakimi są: Rok Karola
Szymanowskiego i 100. rocznica urodzin Zygmunta Mycielskiego, kompozytora i pisarza
pochodzącego z Wiśniowej z naszego regionu podkarpackiego. Okazało się, że obecny
na wieczorze student Wydziału Teorii Muzyki
Akademii Muzycznej w Katowicach Paweł Sołtys, niegdyś uczeń Zespołu Szkół Muzycznych
nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie,
pisze monograficzną pracę magisterską o życiu
i twórczości Zygmunta Mycielskiego.
Podczas wieczoru mówiono także o tradycjach malarskich rodu Mycielskich i artystycznego ośrodka w Wiśniowej, zwanego

Agnieszka Stanisławczyk – „Martwa natura”, olej

Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, laureatki Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, który odbył się w dniach
29-31 marca 2007 roku: Dominika Kozieł
i Bożena Dobrowolska z klasy Dominiki Celińskiej, Natalia Cieślachowska z klasy Anny
Szałygi i Katarzyna Liszcz z klasy Stanisławy
Mikołajczyk-Madej. Towarzyszyli im przy
fortepianie znani i doświadczeni rzeszowscy
pianiści i pedagodzy – Ewa Orawska i Mikołaj Piatikow.
Warto wspomnieć, iż Bożena Dobrowolska
jest także laureatką ubiegłorocznego I Podkarpackiego Konkursu Wokalnego im. Barbary
Kostrzewskiej w Rzeszowie, Natalia Cieślachowska jest także laureatką ubiegłorocznego
Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny dla uczniów szkół średnich we Wrocławiu,
a Katarzyna Liszcz, laureatka prestiżowej III
nagrody na ostatnim Konkursie Wokalnym
w Gliwicach, jest także laureatką wspomnianego już Konkursu Wokalnego w Rzeszowie.
Warto dodać, iż zarówno Barbara Kostrzew-

w okresie międzywojennym „Barbizonem
wiśniowskim”. Przypomniała o tym znana regionalistka, polonistka pochodząca z Dobrzechowa niedaleko Wiśniowej, Czesława Szetela. Jej siostra Teresa Szetela-Zaucha, dziś
już nieżyjąca, napisała bezcenną pracę o tradycjach artystycznych dworu w Wiśniowej pt.
„Barbizon wiśniowski”, wydaną w 1997 roku,
a więc 10 lat temu, przez Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie. Podczas wieczoru mówiono
także o planowanych koncertach i konferencjach naukowych związanych z przedstawionymi wyżej rocznicami.
A wszystko działo się w nastroju pięknych
i wzruszających pieśni i arii J. S. Bacha, G. B.
Pergolesiego, W. A. Mozarta, L. Różyckiego, I.
Komorowskiego i innych wielkich mistrzów
sztuki muzycznej. A za oknami – wiosna, która dźwiękami natury dopełniała artystycznego
klimatu niezwykłego i refleksyjnego wieczoru
w rzeszowskim ratuszu.
QAndrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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Szanse i zagrożenia
Uczestnictwo w kulturze

Lesław Wais
Często, zwłaszcza przy oficjalnych okazjach, używa się określenia „społeczne uczestnictwo w kulturze”, odnosząc je do udziału jednostek i całych grup ludności w różnego rodzaju działaniach kulturalnych. Na ogół
jednak nie zadajemy sobie trudu, by zgłębić ten problem i odpowiedzieć
sobie, jakie ono właściwie jest w skali całego kraju, jakie w naszym środowisku oraz jakie są jego szanse i zagrożenia?
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byt rzadko, uważam, stawiają sobie takie
pytania, zarówno decydenci od spraw
kultury jak i sami pracownicy oraz społeczni
animatorzy kultury. W efekcie w skali kraju
brak jest pełnego, aktualnego obrazu tego zjawiska. W konsekwencji nawet w fachowych
publikacjach pisze się raczej o trendach i tendencjach niż o faktycznej diagnozie. Nawet
jednak te niepełne dane wskazują, że w sumie
tylko mały odsetek społeczeństwa bezpośrednio uczestniczy w kulturze.
Ogromna większość ludności konsumuje kulturę, kupując jej produkty i wytwory na tyle, na ile
pozwala jej na to gospodarka rynkowa. Aktualnie bowiem uczestnictwo w kulturze, niegdyś
polegające na uczęszczaniu do instytucji i placówek kultury, dzisiaj polega głównie na nabywaniu i wykorzystywaniu dóbr kultury oraz nośników treści i wartości kulturalnych. Polega też
na wykorzystywaniu telewizji jako pośrednika
ułatwiającego dostęp do przekazu kulturalnego.

W efekcie, jak wykazują badania, obniża się
w Polsce wskaźnik uczestnictwa w kulturze,
następuje rezygnacja z kontaktów zbiorowych na rzecz indywidualnego korzystania
z mediów elektronicznych. Spędzanie wolnego czasu, dawniej charakterystyczne głównie
dla osób starszych siedzenie w domu, rozszerza się na coraz młodsze grupy wiekowe. Zrywają się więc kontakty międzyludzkie, zanika
poczucie wspólnoty. Jest to tylko jeden z wielu
aspektów złożonego problemu. Warto zdawać
sobie z nich sprawę, by podejmować zadania
zwiększające zasięg oddziaływania instytucji i placówek kulturalno-wychowawczych
na różne, pozostające na uboczu, jednostki
i grupy ludności.
Dobrą okazją do takich refleksji jest rozpoczynający się w maju okres wiosenno-letniej aktywności kulturalnej. Wynika ona z potrzeby
podsumowania prowadzonej przez cały sezon
działalności, ukazania dorobku pracowników

Skąd ta gorycz
Zaniechanie plastyki w szkołach
Piotr Rędziniak
Jedna z sześciu reform udała się wyśmienicie. Jak udaną reforma służby
zdrowia jest, wszyscy wiedzą. Od sześciu lat już dwa razy firmująca ją instytucja zmieniła
nazwę, za moment pewnie po raz trzeci zmieni na Ukrainskije Wspomożenije, a w polskich
szpitalach językiem obowiązującym będzie radziecki! Jakie są tej reformy skutki niektórzy
już odczuli, zetknąwszy się z zakłopotaniem ukraińskich pielęgniarek, które nie bardzo wiedzą, co to jest welflon, nie bardzo wiedzą, komu i gdzie go wkłuć!

K

olejna, brawurowo wygrana reforma
to wielkie przemienienie szkolnictwa.
Jednym z wielu elementów tego „wielkiego
przemienienia” jest likwidacja w szkołach
przedmiotu „plastyka” na rzecz utworzonego
przedmiotu „sztuka”. Przedmiotu tak szerokiego i ogólnego, jak szeroko i ogólnie można
zdefiniować sztukę. Podczas czterdziestu pięciu minut, raz w tygodniu, dzieci i młodzież
mają się zaznajomić z plastyką i z nią związaną
podstawą historii sztuki, muzyką (minimalnymi informacjami o jej historii), biografiami
kompozytorów, może też podstawami teatru,
tańca i pantomimy...? Wprawdzie plastyka
wróciła, ale uczymy się jej uczyć od nowa.
Ktoś zapyta, skąd ta gorycz? Otóż od dwunastu
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lat jestem komisarzem,
organizowanego przez
BWA, wojewódzkiego
konkursu
plastycznego adresowanego
do dzieci i młodzieży.
Konkursu, który od lat
objawia słabość reformy, o której piszę wyżej! Konkursu, który
jeszcze parę lat temu
niezmiernie cieszył
mnie, cieszył odbiorców, cieszył zapewne
jego uczestników. Dziś
jest dowodem słabo-

i społecznych animatorów kultury oraz uczestników tych działań. Dla tych ostatnich – zwłaszcza dzieci i młodzieży – są to ogromnie ważne
działania motywujące do pracy nad sobą oraz
dalszym rozwojem ich potrzeb i aspiracji kulturalnych. Są to też działania angażujące obojętne
często dotąd na sprawy kultury osoby, a nieraz
całe środowiska społeczne.
Dobrze by była to także okazja do pogłębionej
refleksji o tej sferze życia, której – jak z uporem powtarzam – ciągle jest za mało, a większość bogatej przecież w sumie działalności
prowadzona jest „na wyczucie” i stanowi dość
przypadkową sumę indywidualnych ambicji
i dążeń pracowników kultury. Działalność
ta ma ciągle zbyt nikłe podstawy teoretyczne, a także zbyt rzadko widać tu rolę organów
ustawowo odpowiedzialnych za kulturę.
W konsekwencji działalność ta jest u nas
na końcu priorytetów społecznych i ciągle jeszcze postrzegana jako ten gorszy rodzaj kultury
– jako rozrywka, dodatek do innych życiowych
potrzeb, sposób na „zabicie wolnego czasu”.
A jest to przecież na tyle ważna dziedzina,
by nie zostawiać ją przypadkowi. Działalność
kulturalna jest bowiem zbyt istotnym elementem kształtowania obywatelskich postaw,
kreatywnych i zaangażowanych – w rozwój
swych środowisk i kraju – jednostek. Sprzężona z edukacją przygotowuje społeczeństwo
do uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej,
wpływając tym samym – w dalszej perspektywie – na kształt kultury narodowej i poziom
naszego społeczeństwa.
QLesław WAIS
ści reform ministerstwa, które na godzinach
wychowawczych walczy z homofobią, pomimo tego, że w swoim skrócie nosi tę samą
nazwę co naczelne pismo dla gejów w Polsce
– „MEN”!
Ale wrócę do ważniejszego dla mnie tematu
plastyki w szkołach. Ta bowiem jest rzeczywiście na szarym końcu za wychowaniem
fizycznym. Chociaż to się udało ministerstwu i reformatorom, że dzieci nie będą chodzić pokrzywione i rozepchane przez jadło
z Mc’Donald’s. Mimo prześmiewczego tonu,
śmiać nie ma się z czego. Mam wrażenie,

Natalia Kuczyńska (lat 11), SP nr 1 w Kolbuszowej – pastel

Maj 2007

żeniami jest po to, by wyławiać owe talenty,
pokazywać uczniów, szkoły, nauczycieli, którzy bez względu na pomysły urzędników robią
swoje i robią to dobrze. Prace dzieci i młodzieży raz w roku wiszą w profesjonalnej galerii.
Myślę, że dla wielu to już jest wygrana w tym

Farsa, polityka, poezja

O

O

d święta teatru w końcu marca, gdy Jerzy Bończak gościnnie zagrał w reżyserowanej przez siebie „Prywatnej klinice”,
niedługo potem w odstępie zaledwie tygodnia
spotkaliśmy się dwa razy z tym artystą, który
w Siemaszkowej przygotował znakomitą farsę, jaką jest „Biznes” J. Chapmana i J. Lloyda.
Z wypróbowanym zespołem rzeszowskich
artystów. Małgorzata Machowska, Beata
Zarembianka, Grzegorz Pawłowski, Robert
Chodur, Paweł Kacprzycki, Kornel Pieńko,
Agnieszka Wilkosz i Agnieszka Smolak,
która przemiennie z Magdaleną Kozikowską
gra rolę Valerie, panienki z agencji towarzyskiej – nie zawiedli w premierowej odsłonie.
Wszyscy byli w znakomitej dyspozycji. Sycili
nas wybornym humorem i z wielkim talen-

Fot. Marcin Żminkowski

tem odkrywali prawdy, których
w obecnej rzeczywistości wcale
nie brakuje, gdy sprzedajność żądnych pieniędzy ludzi nie ma hamulców. A dla osiągnięcia zysku
można przyzwolić nawet żonom
na sprzedajne zaloty, im zaś odczuwać przyjemność z tej „ofiary”
pomocnej w interesach. Fruwały
Jerzy Bończak i Agnieszka Smolak w dniu święta teatru
po scenie roznegliżowane urodziwe ciała, ale z artystycznym wyczuciem, bez twórcom widowiska, bo i scenografia trafnie
płytkiego wabienia seksualnością. Brawom, urządzonego salonu hotelowego (Marek Chosłusznie, nie było końca. Bo powtórzmy zna- waniec) pomagała w tej zabawie.
ne i banalne już może stwierdzenie, że teatr Jerzy Bończak rad ze szczerego zachwytu witworzą przecież artyści i widzowie. W sobotni dzów, po spektaklu dziękował im i swym partwieczór 21 kwietnia mieliśmy tego potwier- nerom, przy czym z ubolewaniem przypodzenie szczere, gdy z zachwytem dziękowano mniał o nieobecności Zbigniewa Rybki. Marszałek podkarpacki odwołał go ze stanowiska
dyrektora Teatru im. Siemaszkowej na trzy
dni przed tą premierą. W dodatku bez żadnego merytorycznego argumentu, bez podziękowania... – To przedstawienie zawdzięczamy dyrektorowi Rybce - powiedział Bończak
po spektaklu i przypomniał, że to Zbigniew
Rybka go zachęcił i stworzył mu warunki, aby
z chęcią i satysfakcją współpracował z naszym
teatrem. – Jestem zasmucony, że Zbyszka
Rybki nie ma tutaj dziś z nami – powtórzył
reżyser. A mianowany do pełnienia funkcji
szefa teatru, nie tak odlegle jeszcze aktor tej
sceny, Przemysław Tejkowski, dodał od razu,
Kornel Pieńko (Kurt Hoffman), Małgorzata Machowska (Hilda Bigley), Beata Zarembianka (Rose Harris),
że Rybka był zaproszony i szkoda, że nie przy- »

Paweł Kacprzycki (Sven Uberg).
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Wielka scena i stolik

konkursie. Dla odbiorców zawsze oczekiwana i miło odbierana wystawa. Wystawa, która
świeżością, swoją wielobarwnością, wnosi tyle
radości i optymizmu w ich życie. W życie naszej galerii również.
QPiotr RĘDZINIAK

SZTUKA

Mateusz Perczyk (lat 11), SP w Dobkowicach – linoryt

Fot. Ryszard Zatorski

że wykrzywienie – o które dba polska szkoła
– w naszych pociechach jest dużo groźniejsze.
Wykrzywienie polegające na zaniechaniu, aby
choć w minimalnym stopniu wpajać dzieciom
i młodzieży naprawdę bardzo podstawową
wiedzę o historii sztuki. Że hasła: barok, klasycyzm, czy impresjonizm – to nie z chińskiego,
a gotyk to nie to samo co gotica. A Wyspiański, Mehoffer, Degas – to nie klubowi didżeje.
Ale zdaje się, że o tym dzieci nie dowiedzą się
ze szkoły. To wykrzywienie w prostej drodze
tłumaczy brak zainteresowań wśród młodzieży
kulturą tzw. „wysoką”. Nie dziwmy się, że galeria kojarzy im się li tylko z dużym handlowym
pasażem, a artystą jest chyba tylko projektant
mody produkowanej przy pomocy chińskiej,
bo taniej siły roboczej. Nie chcę nawet myśleć
co będzie z naszą przyszłością, jeśli z innymi
przedmiotami jest podobnie jak z plastyką.
Już trzeba by drżeć o medycynę, ekonomię
i technikę za najbliższe 5, 10, 15 lat.
Mam nieodparte wrażenie, że gdyby nie autentyczna pasja wielu nauczycieli, ukryty i rzeczywisty talent wielu uczniów, do tego konkursu
w tym roku by nie doszło. Wierzę, że tym cechom nauczycieli i uczniów nie jest w stanie
przeszkodzić żadna reforma. A konkurs, który
organizuje BWA jest naprawdę potrzebny. IX
Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, zgodnie ze swoimi wieloletnimi zało-

Agnieszka Wilkosz (Sabrina), Grzegorz Pawłowski (Stanley Bigley),
Magdalena Kozikowska (Valerie)

N

NAGRODY MIASTA RZESZOWA 2006
W kwietniu zostały wręczone doroczne
nagrody miasta Rzeszowa. Nagrody w poszczególnych dziedzinach otrzymali:
Kultura i sztuka
Irena Gałuszka – nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz ogromny
dorobek na rzecz upowszechniania i popularyzacji sztuki fotografii wśród mieszkańców
Rzeszowa.
Helena Majewska – nagrodę I stopnia za całokształt dorobku artystycznego w ciągu 50 lat
pracy twórczej.
Tomasz Sienkiewicz – nagrodę I stopnia
za promowanie Rzeszowa i regionu w swojej
twórczości muzyczno-literackiej.
16

wytchnienia, ani
znużenia. Nie pouczał, nie moralizował, ale dobitnie i precyzyjnie
wypowiedział się
symbolami na temat naszego wejścia do Europy. Te
kumoszki, zasklepione w zaścian-

Fot. Ryszard Zatorski

Zbigniew Rybka swą nieobecność.
Zaproszony dużo wcześniej Teatr im. Żeromskiego z Kielc, w tydzień po rzeszowskiej
premierze pokazał na naszej scenie inną farsę
w reż. Bończaka. „Miłość i polityka” P. Sauvila jeszcze bardziej trafia w aktualne skojarzenia, choć literackie tworzywo nie dorównuje
„Biznesowi”. Choć i tu o pieniądze chodzi
– bo stanowisko rządowe to duża forsa i prestiż, dla których także i własną żonę można
bez żalu podarować na tydzień wyrachowanemu koledze posłowi dla zaspokojenia jego
zmysłowych pożądań, byle odzyskać od niego trefną teczkę z dowodami korupcji, które
mogłyby zmieść ministra z rządowej posady.
Polityka to jest wielkie kłamstwo, przypomniał sceniczny Minister (sprawiedliwości),
pysznie kreowany przez Pawła Sanakiewicza.
I objaśnił, że nad posłem góruje pozycją zawodową, bo potrafi po prostu lepiej kłamać.
To wyznanie zabrzmiało aż nadto życiowo,
jakby nie było sceniczną frazą. Bo farsa w wydaniu polityków góruje nierzadko nad pomysłami scenicznymi, czego też doświadczyliśmy
w okolicy wydarzeń przygotowanych przez
Bończaka. Publiczność rzeszowska gorąco
przyjęła gości i podziękowała owacyjnie artystom z Kielc.
iedawno Janusz Pokrywka ze swoim
Teatrem Propozycji MDK w Rzeszowie
urzekł widzów poetycko-plastycznym widowiskiem „Jabłek targanie” wg Tadeusza No-

Janusz Pokrywka odbiera gratulacje po spektaklu

Fot. Ryszard Zatorski
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» szedł. – Nikt mnie nie zapraszał – skwitował

waka. Perfekcyjni w słowie
i ruchu budowali chwilami
jakby rzeźbiarskie dzieła,
formowane przez aktorki
z pomocą przedmiotów
starannie dobranych i pomocnych w tym przekazie
scenicznym. Scena narastającego i bezsilnego gniewu
targającej jabłoń dziewczyny, poruszyła zakamarki
wyobraźni, choć na scenie
tej jabłoni nie było – tylko
słowo, gest, jabłko. Mistrz
znaku plastycznego – jakim
jest Pokrywka – nie pozwolił widzom na chwilę

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Marcin Żminkowski
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kowych, rodzimych tradycjach i obyczajach,
protestujące przeciwko zachodniej powierzchowności życia i bycia, nagle stają się takie
same w wizerunku i zachowaniu, gdy zechcą.
Na kawałku małej sceny, przy niewielkim
stoliku potrafił Pokrywka stworzyć wielki duchowy teatr. Nieprzypadkowo sięgnął
Andrzej Piątek – nagrodę I stopnia za całokształt twórczości i dokonań w zakresie dziennikarstwa.
Klemens Gudel – nagrodę I stopnia, pośmiertna, za całokształt pracy pedagogicznej
i artystycznej oraz upowszechnianie kultury
muzycznej.
Literatura
Marta Pelinko – nagrodę I stopnia za całokształt twórczości literackiej.
Stanisława Ewa Barańska – nagrodę II stopnia za całokształt twórczości literackiej.
Janusz Klich – nagrodę II stopnia za całokształt twórczości z dziedziny literatury faktu.
Nauka i technika
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – nagrodę I stopnia za całokształt działalności

Sceny z widowiska „Jabłek targanie”

do utworów Nowaka, wpasowało
się też jego widowisko w tę wciąż
wiejskość osiedlowego otoczenia.
Dlaczego na miejsce premiery
wybrano osiedlowy domu kultury na Pobitnem? – Bo tu nie musieliśmy płacić za salę, która choć
jest przyciasna to jednak gościnna
– odrzekł Janusz Pokrywka, reżyser, autor scenariusza i scenografii.
Muzyka jest Antoniego Mleczki,
nad ruchem scenicznym pracowała
Bernadetta Wojtuń-Sikora. Występują licealistki i studentki: Katarzyna Lorenc, Natalia
Machowska, Alicja Pietruszka, Agnieszka
Ryzner, Katarzyna Szczyrek i Andrzej Miziołek w epizodycznej roli.
QRyszard ZATORSKI

naukowej i technicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem badań w zakresie chemii
fizycznej.
Dr hab. Wojciech J. Cynarski – nagrodę II
stopnia za całokształt dorobku naukowego
w zakresie teorii sztuk walki.
Dr Józef Świeboda – nagrodę II stopnia
za cykl publikacji i rozpraw naukowych dotyczących Rzeszowa.
Sport
Jan Such – nagrodę I stopnia za osiągnięte
wyniki sportowe oraz dokonania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w roku
2006.
Jan Małek – nagrodę II stopnia za całokształt
działalności w dziedzinie sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

To się pamięta, chociaż każdy inaczej

Bogusław Kotula

R

pierwszokomunijne , porównawczo z „tamtymi” mogą powodować zazdrość, kompleksy,
przykrość. Nic podobnego. Tamte przeżycia,
nasza sprawa! Tamten urok, nasze to! Zachowane fotografie opowiadają tylko nam,
przypominają tylko nas! To co z tego, że komunijne ubranka były nicowane z ojcowych
i z zacerowanymi „daniami” oswojonych moli.
No i co z tego, że uroczyste wspólne śniadanie,
to tylko bułka z masłem i szczerbiony kubek
kakao na mleku, chrzczonego ekologiczną
wodą do możliwości zachowania kakaowego
koloru. I tak było więcej niż wspaniałe! „Pamiątka Pierwszej Komunii” – od ciotki Heli

odzimy się, jakoś
żyjemy, umieramy.
To byłoby proste, zbyt
łatwe, jak na określony
przez nasz los czas pobytu na wybranym kawałku
ziemi. Własnego chrztu raczej nie pamiętaRok 1924
Początek XX w.
my. No bo jak? Ale czasem? Świadectwem
Ubiory komunijne dziewczynek
chrztu jest pierwszy nasz dokument pisany, że to właśnie liczymy
się matce ziemi, że zostaliśmy jej
przypisani.
Urodzeni przed wojną, czyli jak
to wzruszająco zakomponował Janusz Stokłosa – „chłopcy przedwojenni”. I to najważniejsze, a może…?
Trudno znaleźć tego najwłaściwszego słowa. Przeżyliśmy. Pierwszoklasowy, demograficzny Rzeszów, wymieszany jak groch z Drabinianki
z kapustą od Kościarni. Okupacyjne
wędrówki „powszechnych” po różnych kawałkach szkół, ulic, klasowych dziurach, miały wiele ze swoistego ganiania „po mieście”.
Powojenne szkoły powszechne!
Wszystko było wtedy nasze. Kla- Rok 1943. Okupacyjna komunia uczniów szkoły im. H. Sienkiewicza. Ze względu na bezpieczeństwo zdjęcie zrobiono na
sa, pani od polskiego, pan od ra- podwórzu zakładu mechanicznego Edwarda Gutowskiego przy ulicy Grunwaldzkiej (Lorenza) w Rzeszowie. W środku
bardzo surowy ks. katecheta Kowalski.
chunków, tercjan, ksiądz, kościół.
Rozpalone „wojskowością” ogolone głowy szkoła miała uspokajać,
chłodzić, a katecheta przyzwyczajać
do polskiego Boga. Tamtych kawałków życia nie można wspominać
instrumentalnie, bo cały perfectum padnie na d…! Wielka zbiorcza, a właściwie wielka „zlewnia”
- „Sienkiewicz” przy Langiewicza.
Piszę „zlewnia”, bo wiek rozpływał
się po różnych urodzinowych pieluchach.
Pierwszym ważnym duchowym
wstrząsem była niewątpliwie uroczystość Pierwszej Komunii. To się
pamięta, chociaż każdy różnie i inaczej. Jeśli w ogóle pamięta. Właś- Rok 1946. Komunia klasy II ze Szkoły Powszechnej im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie. W pierwszym rzędzie pośrodku od
ciwie dzisiaj rodzinne, krewnia- lewej: Bronisław Suwała z komitetu rodzicielskiego, ks. katecheta Paweł Kąkol z kościoła wojskowego, wychowawczyni
ckie, nawet sąsiedzkie uroczystości klasy Maria Krzeczkowska, dyrektor Marian Szpunar. Reszta...do uzgodnienia z własną pamięcią.
albo Józi. Wpisy do modlitewnych
książeczek, które były najczęściej
jedynymi szczerymi prezentami.
Czasem trafił się jakiś łańcuszek
z krzyżykiem czy medalikiem. Skąd
taka skromność, może nawet zamierzone ubóstwo? Po co dzisiaj
dochodzić tego, czy pytać…dlaczego? Może nie było tyle grzechów?
Może?
QBogusław KOTULA

Rok 1947. Komunia klasy III szkoły
„ćwiczeń” przy Liceum Pedagogicznym
w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej.
W drzwiach kościoła pw. Chrystusa Króla:
ks. katecheta Józef Jałowy i wspaniały
17
wychowawca Antoni Kusy.
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DUŻE SUKCESY

Rafał Nowicki, Krzysztof Maczuga, Andrzej Wilczak, Sylwester Czwal, Artur
Ciasnocha, Andrzej Tronina.
O tych sukcesach z dumą mówi sekretarz
klubu RES-GEST, Piotr Krupa. Dostrzega on w rozwijaniu sprawnościowych zainteresowań niesłyszących nie tylko efekty sportowe. Jest to niezwykle skuteczny
sposób aktywizacji tych młodych ludzi,
pozwalający na wyciągnięcie ich z domowej izolacji. Umożliwia im integrację
i dążenie do osiągania wspólnych celów.
Ja nie widzę lepszej metody rehabilitacji.
- Trudno sobie wyobrazić bardziej zin-

Mistrzowie Polski z RES-GEST

SPORT

P

iłka nożna kojarzy się w Rzeszowie z mizernymi wynikami Stali i Resovii. Nawet mimo mizerii o wynikach tych klubów
w mediach głośno. Taka to już magia sportu
zawodowego. O skręceniu kostki przez napastnika Stali wiedzą tysiące, a o zdobyciu
mistrzostwa Polski przez reprezentację piłkarzy z klubu RES-GEST tylko wtajemniczeni.
W ramach Federacji Sportu Niesłyszących
istnieje w Rzeszowie właśnie taki klub sportowy. Powstał jeszcze w 1958. roku. W ostatnim
okresie drużyna piłkarska RES-GEST odnosi
duże sukcesy krajowe. Z marcowej wyprawy na finały krajowych mistrzostw federacji
w halowej piłce nożnej wrócili niepokonani
z tytułem mistrzowskim. Rozgrywki grupowe w Gdańsku zakończyli zwycięstwami
20 do 1. z Bagrami Kraków oraz 10 do 1. z lubelskim Spartanem. Zremisowali 4 do 4. jedynie z późniejszymi finalistami, czyli Śląskiem
z Rybnika. W meczu półfinałowym nie dali
nasi reprezentanci żadnych szans raciborskiej
Odrze pokonując ją 9 do zera, zaś finały wygrali 3 do 2. W mistrzowskich zmaganiach
najlepszymi piłkarzami halowymi wśród niesłyszących okazali się rzeszowianie: Łukasz
Trojnar, Marek Homa, Wiktor Leja, Edward
Pukło, Mariusz Michalczyk, Piotr Ożóg, Daniel Pretorius, Krzysztof Maczuga.
W trzydniowych z kolei rozgrywkach eliminacyjnych do mistrzostw Polski Federacji Sportu Niesłyszących w jedenastoosobowej piłce
nożnej, przeprowadzonych od 4 do 6 maja
w Kolbuszowej, również dominowali. Doło-

SPORTOWY KALEJDOSKOP

Mamy EURO 2012
Wyróżnienie dla piłkarstwa, sportu
i dla całej Polski
Decyzja przyznająca Polsce wspólnie
z Ukrainą organizację piłkarskich finałów
mistrzostw Europy w 2012 roku, wywołała
zrozumiałą radość nie tylko wśród kibiców.
Cieszą się handlowcy, że co prawda dopiero
za pięć lat, ale coś zarobią. Cieszą się ludzie
pracujący w budownictwie, że sporo muszą
wybudować. I co najgorsze – cieszą się politycy,
że przy okazji będą na świeczniku. Ale wręcz
tragiczne jest to, że cieszą się działacze piłkarscy.
Chociaż prokuratura we Wrocławiu nie zwalnia tempa w wyłapywaniu nowych podejrzanych wśród piłkarskich arbitrów i tzw. oddanych klubowych działaczy, to jednak nie da się
ukryć, że cały do niedawna zawieszony zarząd
Polskiego Związku Piłki Nożnej, głównie sobie
przypisuje nie korupcję w naszym rodzimym
piłkarstwie, lecz sukces w powierzeniu Polsce
i Ukrainie roli gospodarza Euro 2012. Gdy zo18

żyli po kolei Piastowi Wrocław 5 do zera, radomskiemu Radomigowi aż 11 do zera i ŁKSG
Łódź 3 do 1. W ten sposób wygrali eliminacje
i wezmą udział w rozgrywkach finałowych,
które odbędą się w dniach od 8 do 10. czerwca
w Lublinie. W tych zawodach zwyciężali: Łukasz Trojnar, Marek Homa, Tomasz Bator,
Daniel Pretorius, Mariusz Michalczyk, Sylwester Stawarz, Edward Pukło, Piotr Ożóg,

tegrowane grupy aniżeli drużyny z naszego
klubu – z przekonaniem wyjaśnia pan Krupa. Przysłuchujący się tej wypowiedzi trener
z 36-letnim stażem, Ferdynand Kanas, dodaje – Na treningi przychodzą nawet ci, którzy
nie mogą grać w piłkę. Tak mobilnej, zaangażowanej i zdyscyplinowanej grupy trudno
szukać gdzie indziej.
QRoman MAŁEK

baczyłem w przekazie telewizyjnym z walijskiego Cardiff, jak minister Tomasz Lipiec wpadł
w objęcia prezesa Michała Listkiewicza i obaj
zatańczyli siarczystego oberka, zamiast radości
z pojednania, doznałem szoku.
Owszem, też bardzo cieszę się z tak wielkiego wyróżnienia dla piłkarstwa, sportu
i co tu kryć, dla całej Polski! Być może zauważą nas w świecie, a Anglicy przestaną
pracujących tam rodaków pytać, czy w Polsce
mamy łazienki, i czy u nas w kraju chodzą białe niedźwiedzie? Pytają tak, chociaż takiego
brudu, jak np. w Manchesterze, nie widziałem
w żadnym polskim mieście! Nie ulega też wątpliwości, że decyzja działaczy UEFA jest wręcz
zbawczym aktem wobec naszej gospodarki,
a budownictwa i turystyki szczególnie.
Ale oprócz patrzenia na korzyści sportowe
i materialne, powinna nadal obowiązywać
dbałość o czystość w polskim piłkarstwie. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania nam roli
współgospodarza finału mistrzostw Europy
ma pomóc w szybkim wyjaśnieniu roli sędziów
i działaczy w korupcyjne uwikłanie, to bardzo się z tego cieszę! Ale jeżeli posłużyć to ma
do rozmycia problemu, bardzo mnie to zmartwi. Wszyscy mówią dotychczas o korzyściach,

jakie nas czekają, gdy będziemy organizatorami
tych mistrzostw. Mało natomiast usłyszałem,
że powinno to być także gwarancją szybkiego
ukarania winnych osób, zajmujących się przekrętami w polskim piłkarstwie. Swego czasu
koledzy dziennikarze z „Nowin” pisali o majątkowych nieprawidłowościach radnego miasta
Rzeszowa i zarazem członka zarządu PZPN,
Kazimierza Grenia. Jak dotąd niczego w tej
materii nie wyjaśniono, nikt się nie dowiedział,
jaka kara spotkała tego człowieka za ukrywanie
wysokości swojego majątku. Boję się, że w euforii wywołanej ostatnią decyzją władz UEFA,
także winnych „ustawiania piłkarskich meczy”,
nie spotka żadna kara. Degradowanie klubów
to jednak nie to samo, co wyciąganie wniosków wobec pazernych działaczy i sędziów
piłkarskich! Tymi klubami przecież kierowali
konkretni ludzie i czerpali z tego zabronione
prawem korzyści. Więc zakończę tak: – Cieszmy się, że przyznano nam wspólnie z Ukrainą
organizowanie piłkarskich finałów mistrzostw
Europy! Ale nie pozwólmy, aby z tego powodu, zaniechano ukarania winnych haniebnych
wręcz wynaturzeń w polskim piłkarstwie!
QWiesław ZIELIŃSKI

WIROWANIE NA PLANIE
Nie musi się korzystać ale trzeba mieć.
Każda nacja ma własne
imiona nadawane swojej dziatwie. O nazwiskach nawet nikt nie śnił, gdy istniały
właśnie imiona. Naszym pradziadom przy
tworzeniu polskich imion chodziło przede
wszystkim o pewnego rodzaju błogosławieństwo dla dziecka, o dobrą wróżbę
na całe życie.
Dawniej nadanie imienia wiązało się z pierwotną wiarą w czarowną potęgę słowa,
dzięki której zapewnić
można opiekę i pomoc
nadprzyrodzonych sił
dobroczynnych, zabezpieczając równocześnie przed zapędami sił nieprzyjaznych.
Imiona zawierały zatem konkretną treść.
Niektóre z nich są niezrozumiałe dla współczesnego człowieka.
No bo któż z państwa nadałby swojej
latorośli imię Lutuj,
Mszczuj, Mściwuj, Warcisz, a dziewczynce
Wańka czy Uścicha?
Można przewrotnie uznać, że w tej twórczości nasi przodkowie wyprzedzili całe epoki,
bo przewidzieli nasze wstąpienie …do Unii Europejskiej. Tak, tak! Otóż wymyślili dla swoich
milusińskich wcale spory zestaw prounijnych
imion. Już słyszę, jak ludziska się przedstawiają:
Uniechna Kalita, Unicha Jurkiewicz, Unisława Zatorska, Uniej Świątoniowski, Uniewit
Gołąb, Unimir Dziurgot, Uniemysł Sołtys
czy Unisław Matyja.
Upowszechnianie kalendarzy kościelnych,
świętych postaci Kościoła i zwalczanie pogaństwa we wszystkich przejawach, doprowadziło
do niemal całkowitego zaniku imion staropolskich. Kościół stosował dwie metody zwalczania pogaństwa. Jedna polegała na wchłanianiu
obcych obyczajów (np. Zaduszki od Dziadów). Druga zaś to bezwzględne ich zwalczanie. W przypadku imion zastosowano
obie formy. Zaadoptowano imiona nadawane
tradycyjnie w rodach książęcych. Wiadomo
– władza ma swoje prawa. Dlatego zachowały
się one do dziś. Mamy zatem nadal Władysławów, Lechów (tych nawet urodzaj), Jarosławów czy Wandy. W przeważającej większości
imiona staropolskie zostały jednak skutecznie
wytępione. Nawet czarowne znaczenie tych
imion zostało zastąpione wiarą w rzekomą
opiekę z niebios świętych patronów.
Rzeczywiste znaczenie nadawanych obecnie
imion staropolskich uświadamiają sobie jedynie nieliczni. Prawie nikt nie nadaje imienia

Kazimierz, Zdzisław, Sławomir czy Wojciech
ze względu na zawartą w nich moc, której nawet nie zna. Imię stało się wyróżnikiem osoby.
Jest nadawane ze względu na rodzinną tradycję,
modę, bądź sentyment do jakiejś postaci realnej
lub fikcyjnej. Nikt nie zliczył ilu nosicieli imion
bohaterów swoich powieści przysporzył nam
Sienkiewicz, ile seriale telewizyjne, a ilu będzie
Adamów (po Małyszu), Otylii (po Jędrzejczak),
Karolów,
Janów
i Pawłów (po naszym
papieżu). Natomiast
Kaczyńscy i Pierwsza
Dama mogą zadziałać odwrotnie.
Dzisiaj w zasadzie
już nikt nie rozróżnia
pogańskiego
i chrześcijańskiego
pochodzenia imion.
Ma z tym chyba
spore kłopoty nawet
wszechmocny Duch
Święty skoro dopuścił do tego, że Sławoj
Leszek Głódź nosi
dwa imiona i to jak
najbardziej pogańskie, a taki zaprzaniec jak Jerzy Urban
– jakby to powiedział nasz były prezydent – imię chrześcijańskie najwyższej próby. W poprzedniej kadencji Sejmu nasi wybrańcy narodu postanowili
coś sensownego uradzić w sprawie ochrony
zachwaszczanego języka ojczystego. Uchwalono nawet przyzwoitą ustawę, której nikt
nie zamierzał i nie zamierza respektować.
Pora zatem coś jednak dla naszej tradycji językowej zrobić. Niektórzy władcy Rzeszowa już mają
przyzwoite staropolskie, czyli pogańskie imiona
– np. panowie radni Chlebek, Daraż, Gołąb,
Greń, Kwaśniak, Sak czy Walawender. Imiennym pogańsko-chrześcijańskim okrakiem
na polszczyźnie siedzi radny Kiczek. Pierwsze

RZĄD

PLAMY I KROPKI

IMIĘ JAK PŁEĆ

imię Jacek to porządny święty, ale już Ziemowit
– poganin z krwi i kości. Skoro tylko nieliczni
władcy miasta mogą się pochwalić staropolskimi imionami – pozostałych należy przechrzcić,
choćby dla zabawy. Nie dojadałem, nie dosypiałem tylko w księgach grzebałem i coś tam
dla każdego znalazłem. Dla dobra językowych
korzeni ma się rozumieć. Skoro ma być sprawiedliwie i demokratycznie, prawdziwie rodzime imiona muszą być ułożone abecadłowo. Jak pięknie brzmią z nazwiskami oceńcie
sami: BARWINA Filipek, BOGUFAŁ Jęczmienionka, CICIBOR, LUBIESZ Maślanka,
CZAISŁAW Szumny, CYDEBUR Budzik,
DAĆKO Wywrocki, DOBIECHA Winiarska,
DOBRONOG Lasota, DOBROŃKO Mazur,
DZIERŻEK, KAZUCH Ferenc, GAWORKO
Kadłuczko, GRZMISŁAW Kamiński, MROKOTA Kopaczewski, NAWOJKA Korczowska,
NIEBORA Stręk, PĘKOSŁAW Adamowicz,
POŹRYMIR Ustrobiński, RADZIEJ Fijołek,
SOBIECH Gubernat, SPITYGNIEW Szyszka,
TRZEBUCH Latawiec, WALISŁAW Kultys,
WARCISŁAW Dec, WYSZKO Wolicki, ZBIJLUDA Niewczas. Wypada jeszcze dorzucić trochę przyzwoitych imion niektórym naszym parlamentarzystom i władcom wojewódzkim oraz
resortom siłowym w porządku już nie abecadłowym: NIEMOMYSŁ Chlebowski, KRZYWOSĄD Zając, ZDZIMIŁA Draus, SPICYMIR
Bentkowski, MŚCIGNIEW Ortyl, MĘCISZ
Matusiewicz, ZAWIST Szlachta, BLIZBORA
Skowrońska, ZBLUT Wrzodak, GŁADYSZA
Zbyrowska, KRZESZCZYL Kuchciński, gen.
WOJSZEK Bronowicz, gen. GNIEWKO Biel.
Ileż w tej staropolszczyźnie językowej urody
– skoro przy nowych imionach nawet i te nie
najlepiej odbierane nazwiska brzmią jakoś
bardziej dostojnie. Oby jeszcze sprowadziły na nosicieli swoją czarowną moc naszych
przodków! Imiona zestawiłem z nazwiskami
zupełnie przypadkowo. Jeśli cokolwiek wziąłem pod uwagę - to jedynie fonetyczną harmonię. Dlatego doszukiwanie się jakichkolwiek podtekstów, jest zabiegiem chybionym
i może wynikać jedynie ze skłonności do nadinterpretacji.
QRoman MAŁEK
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Rys. Ryszard Kudzian

Jerzy Maślanka

Niech się mury pną do góry
Wiosna nadeszła wonnie, radośnie,
Można powiedzieć, że okazale.
Patrzysz jak Rzeszów wspaniale rośnie:
Z Galerią, Plazą oraz Realem.
Rynek dogłębnie już rozkopany,
Kręci się tutaj fachowców mrowie,
Gdyby zaglądnąć w budowy plany
To będzie prawie tak, jak w Krakowie.
Przez okno na to Prezydent patrzy
I wykonawcom daje pogróżki:
Szybciej, dokładniej, ma być inaczej,
Niedługo stanę obok Kościuszki!

ROZMAITOŚCI

Nad Wojewódzkim wciąż chmury czarne,
Które dobrego to nic nie wróżą,
Chyba u „Jarka” wciąż noty marne...
Nic podobnego – to Hotel burzą!
Już czas z Pomnikiem zrobić porządek,
Od lat symbolem ustroju złego,
Wprowadźmy na nim PiS-owski wątek,
Dajmy popiersie tam Kuchcińskiego.
Niech nasze mury pną się do góry,
Ukoją przyszłe trudy i troski,
Zwiastują lepszej czas koniunktury,
Jak nowy Urząd – ten Marszałkowski!

Rzeszowskie anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
II WOJNA ŚWIATOWA
Szwabska pomyłka
Znakomity muzyk multiinstrumentalista,
kompozytor, poeta i satyryk, czyli Andrzej
Listwan opowiadał anegdotę z czasów wojennych, którą usłyszał w Rzeszowie już po wojnie,
kiedy to pobierał w naszym mieście lekcje muzyki. Posłuchajcie: Przed wojną żył w Rzeszowie nauczyciel muzyki i kompozytor, profesor
Włodzimierz Słobodzian. Profesor ciężko
pracował na swój chleb powszedni, a w chwili
wzlotu duchem komponował utwory, które
dzisiaj zaliczylibyśmy do gatunku muzyki poważnej. Szczególnie udana zdaniem profesora
była „Kantata”, którą uważał za swoje duże
osiągnięcie. Zbliżała się Olimpiada w Berlinie
w 1936 roku. Na owej olimpiadzie wzorem
olimpiad starożytnych rywalizowano także
w kategorii sztuki; literatury, plastyki i muzyki. Profesor wysłał więc swoją „Kantatę”
na Igrzyska Olimpijskie i jego kompozycja
została zauważona, co wiązało się z wyjazdem
do Berlina. Profesor do stolicy Niemiec wyjechał i w czasie uroczystego wręczenia nagród
dostąpił zaszczytu uściśnięcia dłoni wodza III
Rzeszy, Adolfa Hitlera, co zostało uwiecznione na fotografii, którą profesor otrzymał wyjeżdżając z Berlina.
Wybuchła II wojna światowa, zaczęła się
okupacja niemiecka i zaczęły się kłopoty profesora Słobodziana. Jak na czasy faszyzmu
i zbrodniczego antysemityzmu profesor miał
w swej fizjonomii wadę. Mianowicie wyglądał

CZAS MIŁOŚCI I REFLEKSJI
Baran (21 III - 20 IV) Sytuacja zmusi Cię do działania. Zmobilizuj się, a osiągniesz nawet więcej
niż zamierzałeś.
Byk (21 IV - 20 V) Z decyzją o nawiązaniu
bliższych kontaktów niż przyjaźń poczekaj
do drugiej połowy miesiąca.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Poczujecie, że jesteście
kochane. Spędzicie ten czas w uroczym
towarzystwie.
Rak (22 VI - 22 VII) Zdecydowanie wypiękniejesz, a nawet masz szansę zakochać się.
Możesz sięgać wysoko.
Lew (23 VII - 23 VIII) Dobry czas i satysfakcja
w sprawach finansowych, musisz jednak więcej pamiętać o zdrowiu. Zainwestuj w siebie.
Panna (24 VIII - 22 IX) Dokonasz wielu korzystnych
zmian wokół siebie. Uważaj jednak na osobę,
która szuka zaczepki.
Waga (23 IX - 23 X) Przed Tobą sporo imprez kulturalnych i towarzyskich. Nie zaniedbuj jednak
domu i pracy.
Skorpion (24 X - 22 XI) Odłóż troski na bok. Ciesz
się z tego co masz. Zacznij częściej przebywać
z bliskimi. Oni tego oczekują.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Bez problemu załatwisz
sprawy urzędowe. Dzięki wytrwałości zrealizujesz
swoje plany.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Nadszedł czas na większą
refleksję. Wsłuchaj się w siebie a odnajdziesz
coś, o czym marzysz od dawna. Nie zabraknie
Ci energii.
Wodnik (21 I - 19 II) Po głębszym zastanowieniu
znajdziesz odpowiedź na trudne pytania. Twoja
inteligencja pomoże Ci po raz kolejny.
Ryby (20 II - 20 III) Maj będzie miesiącem, w którym przeprowadzisz sporo zmian organizacyjnych. Bądź stanowcza a zyskasz uznanie.
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OPOWIADAJMY WSPÓLNIE
Przyzwyczailiśmy się już do anegdot Marka
Czarnoty, teraz możemy sięgnąć do nich w książce pt. „MoiRzeszowianie – anegdoty i ciekawostki”, która jest dostępna w księgarniach już od połowy kwietnia. Po co spisywać
anegdoty? Marek Czarnota
objaśnia, że z co najmniej dwu
powodów: „Pierwszy to potrzeba przetrwania tej starej forKRZYŻÓWKA nr 19
Poziomo: 1/ rodzinny kwiat z rabatki, 4/ krótka włócznia, 5/ cierpi
na pracowstręt, 8/ tam w Afryce
biliśmy się z Niemcami, 11/ po angielsku the end, 14/ męska odmiana Marty Niewczas, 18/ z floresami, 19/ z Łyczakowem, 20/ basen
w łazience, 21/ kumpel Waligóry,
22/ coś, co mają stare dowcipy.
Pionowo: 1/ udomowiona rogacizna, 2/ dowód niewinności, 3/ w każdym z nich po dziesiątku a na piecu
troje, 6/ stąd hrabina Racławska, 7/ nie my, 9/ pani
Ewa Draus, 10/ miasto polskich emigrantów w Brazylii, 11/ piętrowa fryzura, 12/ też wierzba, 13/ Ernesto
Guevara, 15/ skrzyżowanie na kółku, 16/ sałata dla
krasuli, 17/ ślubowała z Anielą u Fredry.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 18
POŁAWIACZ

RO-MA

zupełnie niearyjsko, co było powodem kilku
przykrości i nieporozumień z niemieckimi
patrolami na ulicach Rzeszowa. Najbardziej
przykra historia wydarzyła się, gdy pewnego
popołudnia wracał z lekcji. Zatrzymał go patrol niemieckich żołdaków i wraz z okrzykiem
„Jude halt” otrzymał pierwszy potężny cios
od żołnierza z owego patrolu. Profesor zaczął tłumaczyć, że on nie jest Żydem, więc
szwab jeszcze raz mu poprawił, a ponieważ
nie chciał się przyznać, u którego Polaka się
ukrywa, oberwał po raz kolejny. Ponieważ
w dalszym ciągu do żydowskości się nie przyznawał, więc zamiast być jako Żyd zastrzelony na miejscu, wzięty został na gestapo, żeby
tam można było wycisnąć z niego potrzebne
zeznania. Dyżurujący podoficer na powitanie
przyłożył profesorowi znowu, a że w dalszym
ciągu nie składał on zeznań o jakie Niemcom chodziło, dostał po raz kolejny. Wreszcie przesłuchującego gestapowca olśniło,
zażądał dokumentów i profesor wręczył mu
swoją kenkartę. Niemiec otworzył dokument
i w środku natknął się na owo zdjęcie z olimpiady, na którym pobity przed chwilą człowiek
ściskał rękę samego fuhrera. Biblijna żona
Lota w słup soli zamieniona, nie była bardziej
skamieniała niż ów gestapowski żołdak. Przeprosinom i prośbom o wybaczenie nie było
końca. Na stole pojawiła się prawdziwa kawa
i koniak. Przybyli też szefowie rzeszowskiego
gestapo i wszelkie inne szwabskie kanalie wyrażające skruchę, przeprosiny i zapewniające
o tragicznej pomyłce. Profesor nie miał wyjścia, przyznał, że się nie gniewa i że nie ma
pretensji. Po wyjściu z gestapo z paradą został
odwieziony samochodem któregoś z pomniejszych fuhrerków do domu. Od tego czasu nikt
z Niemców nigdy profesora na rzeszowskiej
ulicy nie zatrzymał, a co poniektórzy z ogromnym szacunkiem z daleka kłaniali mu się jako
pierwsi.
my przekazywanej ustnie literatury ludowej.
A po drugie, anegdota, ciekawostka, śmieszna
historyjka ubarwiają historię miasta i ludzi. Także obok tej anegdoty w pamięci pozostają wiadomości o ludziach i wydarzeniach z nią związanych.” I zachęca – a my wraz z nim – „jeżeli
znacie jakieś rzeszowskie anegdoty i historyjki
opowiedzcie je mnie
i opowiadajcie je razem ze mną”. Łamy
naszego miesięcznika
są otwarte. Zapraszamy i czekamy.
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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.
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Od roku akademickiego 2006/07 kandydaci na studia na kierunku Wychowanie Fizycznego mają możliwość wyboru studiów w języku polskim lub angielskim, obecnie prowadzone
są dwie grupy anglojęzyczne na I i II roku WF.
Wszystkie wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe prowadzone
są w języku angielskim, co daje swobodę w późniejszym używaniu specjalistycznego języka.
Ten sposób studiowania, oprócz korzyści związanych ze studiowaniem na wybranym kierunku, daje dodatkową możliwość:
• praktycznej nauki języka na wybranym kierunku studiów,
• umożliwia swobodne studiowanie za granicą w ramach
wymian zagranicznych,
• umożliwia studiowania na Wydziale WR studentom zagranicznym,
• zwiększa szanse na rynku pracy polskim i zagranicznym,
• umożliwia integrację europejską ludzi, zajmujących się
kulturą fizyczną.

Wszystkie informacje o dokumentach i warunkach
rekrutacji na naszej stronie internetowej
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