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

Nigdy dotąd resortem oświaty, nie tylko
w Polsce, nie kierował magister prawa,
szef skrajnie zideologizowanej partii.
Na szczęście dla
uczniów i nauczycieli
zbliżają się wakacje.
Można stanąć nie tylko obok, ale i poza tymi
codziennymi, dręczącymi absurdami. Bliskiemu memu sercu środowisku oświatowemu
życzę udanego wypoczynku w każdym miejscu
i w każdej postaci oraz nadziei na to, o czym
wszyscy skrycie i głośno marzymy. >str. 2

Kremówką długości 87 metrów i szeroką na 40 cm
rzeszowscy cukiernicy uczcili 87. rocznicę urodzin
Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II.
20 maja br. tłumy obległy stół z kremówką, ustawiony
na ul. 3 Maja. Ciasto zostało zjedzone w pół godziny.
Niedługo na popularnym rzeszowskim deptaku święto
Paniagi i moc imprez – szczegóły na str. 3.
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Nasza kochana IV Rzeczpospolita osiąga kolejne stopnie absurdu
i grozy. Zabawy coraz bardziej kosztowniejszych służb policyjnych
stają się jednak niebezpieczne i budzą uzasadniony niepokój.
Rośnie opór, kolejne środowiska społeczne i zawodowe występują
z protestami. Tropienie, śledzenie, szczucie zaczyna stawać się normą.
Dla osłony dobrego samopoczucia tzw. mężów stanu, rosną szeregi i pensje ochroniarzy. Przy
ich posturach lud stracił z pola widzenia uwielbianych przywódców, bo zasłonięci są dryblasami,
których spodnie sięgają powyżej głów ochranianych osobistości. Głosiciele taniego państwa
nie żałują grosza z naszych podatków także na policję historyczną i prokuratorów z IPN,
gdzie zaserwowano podwyżki średnio po tysiąc złotych, choć gaże pięciotysięczne i wyższe
nie są w tej instytucji rzadkością. Nauczyciel stażysta w szkole zarabia za pół roku tyle,
co za miesiąc bierze lustracyjny węszyciel cudzych życiorysów. Gdy lekarze żądają podobnych
stawek, wystawia się im pięść, zakłada kajdanki na ręce i zabiera stosy dokumentów szpitalnych,
także z danymi osobowymi pacjentów, szczególnie przecież chronionych kilkoma ustawami.
Ale to ich prawo, i ich sprawiedliwość. Im dziś wszystko wolno: zaglądać na fora internetowe
do listów, podsłuchiwać... Pretekst się zawsze znajdzie. Jak nauczyciele upomnieli się o podwyżki,
to funkcjonariusze służb specjalnych pewnie przypadkowo wtargnęli do kilku ośrodków Związku
Nauczycielstwa Polskiego i poprzewracali to i owo. Szperacze są odpowiednio motywowani.
Minister od edukacji też wdepnął, jak słoń, ideologicznie w lektury szkolne i nakazał wywalić
z nich dzieła takich obrazoburców, jak Gombrowicz, Witkacy, Dostojewski, Herling-Grudziński
czy Kafka. Usunięte dzieła są podstawą kultury polskiej i światowej. Ale przecież nauczyciele
i uczniowie mają swój rozum i operetkowych poleceń funkcjonariusza rządowego poza lekcjami
wykonywać nie muszą. W tej plejadzie dostojników rządzących naszym państwem, Giertych
wcale nie odstaje osobliwymi pomysłami rodem z czasów chińskiej rewolucji kulturalnej. Ale też
nigdy dotąd resortem oświaty, nie kierował magister prawa, szef skrajnie zideologizowanej
partii. Na szczęście dla uczniów i nauczycieli zbliżają się wakacje. Można stanąć nie tylko
obok, ale i poza tymi codziennymi, dręczącymi absurdami. Bliskiemu memu sercu środowisku
oświatowemu życzę udanego wypoczynku w każdym miejscu i w każdej postaci oraz nadziei
na to, o czym wszyscy skrycie i głośno marzymy.
QJerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa
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Ja też popieram strajk lekarzy,
Nauczycieli, kolejarzy.
Popieram – taka jest potrzeba,
Lecz z mąki tej nie będzie chleba.
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Bo pacjent czeka i narzeka,
Że w ramach troski o człowieka,
Kiedy na górze wciąż się kłócą,
Nie prześwietlone jego płuco.
Dzieci się cieszą w Jaśle, Świlczy,
Gdy pani dwie godziny milczy.
I dziękujemy ci, ministrze,
Że kilka lektur mniej w tornistrze.

Po studiach lub maturze młodzież,
To prawie jest już na Zachodzie.
W ruch idą emaile oraz faksy,
Bo moda przyszła znów na „saksy”.
Wkrótce zabraknie już narodu,
„Potop” zaleje nas od Wschodu,
Z Wietnamu, albo Ukrainy,
A w gotowości też są Chiny.
Gdy nasz rząd rządzić nie potrafi,
Lecz sprytem wepchnął się na afisz,
Mami, że prawda i odnowa –
Czas, by mu wreszcie podziękować!
PS
Lecz jak to zrobić – dzisiaj pytam –
Jak ich odgonić od koryta?

Fot. Józef Gajda

RZESZÓW – NOWY JORK
Czerwiec 2007

Loty transanlantyckie

K

raków ma ulicę Floriańską, Warszawa
– Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, Gdańsk
– Długi Targ i Dominikańską, a Rzeszów – 3 Maja, czyli przedwojenną
Paniagę czy, jak kto woli ulicę Pańską, która
pozazdrościła sławy swoim sławniejszym
odpowiedniczkom i od czterech już lat coraz
huczniej obchodzi swoje święto!
W tym roku wyznaczono je, podobnie jak
w ubiegłym, na pierwszą niedzielę wakacji.
Tak naprawdę to świąteczny nastrój zapanuje
tu już w sobotę, bowiem do programu święta
włączono Podkarpacki Blues Festiwal, organizowany już od kilku lat w Rzeszowie i Przeworsku przez niezmordowanego propagatora tej muzyki, znakomitego harmonijkarza
i wokalistę Tomka Kiersnowskiego, lidera
zespołu „Kłusem z Blusem” oraz jego przyjaciół z „Outsider Blues” z grodu nad Mleczką. Rzeszowska odsłona tej imprezy wyjdzie
ze studenckiego klubu Pod Palmą na scenę
ustawioną u zbiegu ulic 3 Maja i Zamkowej.
Petra Bornerova band feat, Benko Zsolt, czyli czesko-słowacko-węgierska formacja, ukraińskie kapele – Mandry i Open Blues band
oraz Boogie Boys z Zakrzewa, Blues Flowers
z Poznania, czy też Los Agentom z Krosna powinny przyciągnąć liczne rzesze fanów bluesa
z całego Podkarpacia. Dodatkowym smaczkiem tegorocznej odsłony tej imprezy będzie
wykonanie przez każdego z jej uczestników
po jednym przynajmniej utworze Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Na finał wszyscy
zagrają wspólnie „Kiedy byłem małym chłopcem”. To taki mały hołd dla przedwcześnie
zmarłych wybitnych rzeszowian, zaczynających swoją muzyczną przygodę życia w klubie
Łącznościowiec na Poczcie przy ul. Moniuszki, sąsiadującej przez plac Farny z Paniagą.
W niedzielę 24. czerwca warto się zjawić
na rzeszowskiej Paniadze już w samo południe. Święto na Pańskiej rozpocznie msza św.
w kościele pw. Świętego Krzyża czyli tzw. studenckim, a bezpośrednio po jej zakończeniu

wanego promenadowego koncertu, prezentującego najpopularniejsze arie i duety ze światowego repertuaru operetkowego i polskich
oper narodowych (m.in. „Straszny Dwór”)
– zaprosili swoje koleżanki, primadonny scen
polskich i europejskich młodego pokolenia:
Joannę Woś – sopran i Agnieszkę Cząstkę
– sopran. Artystom towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana (próby od dwóch miesięcy) Orkiestra filharmoników rzeszowskich
pod dyrekcją Jerzego Koska – do niedawna
dyr. atystycznego Filharmonii Rzeszowskiej.
Z panem Ryszardem Cieślą przygotował on
scenariusz i adaptacje muzyczne koncertu.
Czwartą edycję „Święta na Pańskiej”, Urząd
Miasta Rzeszowa zorganizuje wspólnie z Podkarpackim Instytutem Książki i Marketingu
Jerzego Fąfary – pomysłodawcy tego wydarzenia oraz z Polskim Radiem Rzeszów, które
zorganizuje w tym dniu dzień otwarty swojej rozgłośni. Każdy będzie mógł zobaczyć
„od kuchni”, jak powstają programy radiowe,
ale też udzielić wywiadu, podzielić się na gorąco wrażeniami ze święta, bowiem reporterzy tej zasłużonej rozgłośni będą relacjonować
„na żywo” na cały region najciekawsze wydarzenia z reprezentacyjnego rzeszowskiego
deptaka. Innym ważnym partnerem medialnym tego przedsięwzięcia będzie „Gazeta
w Rzeszowie”, mająca swoją siedzibę również
przy ul. 3 Maja, a dokładnie na terenie Galerii
Paniaga. Czy może więc zabraknąć dziennikarzy i marketingowców z „Wyborczej” na tym
święcie?
Prawdziwym asem z rękawa i największą niespodzianką, głośną na pewno na całą Polskę,
może się okazać happening z udziałem światowej sławy rzeszowianina, wybitnego człowieka teatru, malarstwa, rzeźby i wielu innych
dziedzin sztuki – profesora Józefa Szajny,
honorowego obywatela stolicy Podkarpacia.
Żadnego z elementów scenariusza tego wydarzenia nie mogę zdradzić, dodam tylko,
że wiąże się ono nierozerwalnie z twórczością
mistrza.
Już tylko taka, z natury rzeczy skrótowa zapowiedź wydarzeń ostatniego weekendu czerwca powinna być wystarczającą zachętą, aby te
dwa wyjątkowe dni zaplanować na Pańskiej.
Tam po prostu trzeba być!
QTadeusz SZYLAR
dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Rzeszowa
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rozpocznie się wielka fiesta. Domowy obiad
można w tym dniu odpuścić, bowiem będzie
tu można popróbować różnorodnych smakołyków z europejskiej kuchni. Będą je przyrządzać na oczach zebranych, a następnie
częstować, rodowici Grecy z partnerskiej dla
Rzeszowa Lamii. Przywiezie ich tutaj sam burmistrz tego miasta Georgios Kotronias, wielki przyjaciel prezydenta Tadeusza Ferenca,
który wspólnie z nim otworzy uroczyście i oficjalnie „Święto na Pańskiej”. Potem na scenie
zaprezentuje się m.in. Miejska Orkiestra Dęta
i Taneczny Zespół Folklorystyczny KALIVIA
z Lamii. Greccy goście pokażą też swoje rodzime rękodzieło artystyczne.
Innym zagranicznym akcentem święta będzie
wizyta w Rzeszowie grupy poetów z Sycylii,
którzy przybywają tu na zaproszenie Jacka
Napiórkowskiego i Jerzego Janusza Fąfary,
by wspólnie z nimi oraz innymi rzeszowskimi
poetami zaprezentować poetycką ucztę pod
hasłem „Wspólnota wulkanów”.
Niezmienna formuła tego wydarzenia artystyczno-promocyjnego,
pretendującego
do miana ważnego produktu turystycznego
grodu Rzecha, łączy w sobie elementy rodzinnego pikniku, z dużą ilością koncertów
muzycznych, które uzupełnią liczne kiermasze, degustacje, wystawy, konkursy, pokazy, występy, jak też spotkania z malarzami,
pisarzami, poetami, działaczami kultury,
sportowcami, kadrą wyższych uczelni. Ufam,
że każdy rzeszowianin będzie mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, a przybysze z kraju i zagranicy zobaczą i posmakują
wszystko to, czym nasze miasto i Podkarpacie mogą się pochwalić.
Największym wydarzeniem muzycznym wieczoru świętojańskiego AD 2007 na Pańskiej
będzie koncert promenadowy, na scenie zlokalizowanej pod wieżą farną, pod tytułem
„Z operą i operetką przez świat”. Wystąpią
w nim prawdziwe gwiazdy tego gatunku
– bracia Robert i Ryszard Cieśla. Śpiewacy
europejskiego formatu, występujący z powodzeniem na największych scenach operowych Europy, a ostatnio także USA. Co godne
podkreślenia, obaj artyści (Ryszard – baryton
i Robert – tenor) są blisko i trwale związani
z Rzeszowem. Tutaj się urodzili, tutaj pobierali nauki w szkołach muzycznych, tutaj chętnie wracają i do dziś mieszkają tu ich rodzice
(będą na koncercie). Obaj Panowie do awizo-
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Na Pańskiej wypada być

Kapitanowie pierwszego rejsu z Nowego Jorku:
Wacław Gojny (z prawej) i Jarosław Górny
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dan Rzońca oraz prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc. Na czele załogi był tym
razem przy sterach kpt. Piotr Koper. Piloci pionierskich rejsów są absolwentami Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów
jest teraz trzecim – po Warszawie i Krakowie – polskim międzynarodowym
portem lotniczym, który ma stałe rejsowe połączenia pasażerskie z USA. Przelot
w jedną stronę trwa około 10 godzin. Q

O

niedzielę 3 czerwca wylądował
na lotnisku Rzeszów-Jasionka pierwszy rejsowy samolot PLL LOT, który przyleciał bezpośrednio z Nowego Jorku. Boeinga
767 pilotowała załoga pod kierownictwem
kpt. Wacława Gojnego. W tym samym dniu
tenże samolot poleciał z powrotem do Stanów
Zjednoczonych. Wśród pasażerów byli m.in.:
wojewoda Ewa Draus, marszałek podkarpacki Zygmunt Cholewiński i jego zastępca Bog-
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tym roku mija 40-lecie rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Już w czerwcu zaczną się w Rzeszowie
skromne jubileuszowe wspominki. Będzie
więc okazja opowiedzieć rzeszowskiego ZLP
dzień dzisiejszy, wyliczyć i ocenić literackie
dokonania pisarzy z tego środowiska.
Mnie pozwólcie przypomnieć Kolegów,
którzy odeszli na zawsze, a bez których pejzaż i dokonania literackie Rzeszowa byłyby
znacznie, ale to znacznie uboższe. Działalność rzeszowskiego oddziału ZLP zapoczątkowali 26 listopada 1967 roku: Józef
Kapuściński, Tadeusz Sokół, Roman Turek
Stanisław Stefan Gębala, Stanisław Orzeł
i Jerzy Pleśniarowicz, którego wybrano prezesem oddziału.
Dzisiaj wszyscy już świętej pamięci...
Jerzy Pleśniarowicz. Jurka należy wymienić
na pierwszym miejscu, jako dobrego ducha
i niekwestionowanego lidera rzeszowskiego
środowiska literackiego, a ZLP w szczególności. Gdyby nie jego miejsce w literackiej
Polsce, zarówno twórczością jak i koleżeńskimi koneksjami – śmiem wątpić czy 40 lat
temu powstałby w Rzeszowie oddział ZLP.
Był to człowiek niewyczerpanie życzliwy
ludziom twórczym, nie tylko literatom.
A rzeszowski teatr? A międzynarodowy
rozgłos, jaki dzięki Jerzemu, jako tłumaczowi i reżyserowi zawdzięczają rzeszowskie środowiska twórcze? „Trudno znaleźć
słowa na określenie Jego działalności: mecenas, menadżer, organizator. Ale najbliższe byłoby chyba – misjonarz. Jerzy był
misjonarzem kultury.” Tak charakteryzował
Jerzego Pleśniarowicza jego przyjaciel Zygmunt Kałużyński.
Roman Turek. Cóż to była za barwna postać! Nie tylko literacka zresztą. Kto znał Romana Turka ten potwierdzi, że bezpośrednie
z nim obcowanie, i to w każdych okolicznościach, było prawdziwą przyjemnością.
Rzadko spotykany okaz człowieka rozumiejącego wszystkich i wszystko. Śmiem
twierdzić, że świetna literacko biograficzna
proza Romana Turka i dziś zasługuje na daleko szerszy rezonans. Zresztą, co tam moje
zdanie; wystarczy o wartość prozy Turka zapytać choćby takie literackie autorytety, jak
Wiesław Myśliwski czy Henryk Bereza. Niektórzy z nas świetnie pamiętają znakomitą
laudację jaką Bereza wygłosił na jubileuszu
Romana Turka w Zameczku Romantycznym
w Łańcucie.
Franciszek Lipiński. Senior naszego literackiego środowiska, choć z Romanem
Turkiem o tę „seniorkę” dobrotliwie się
przekomarzali. Lipiński to zaiste rene-

Dobiegał stu lat
Franciszek Rzepiela nie żyje
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kwietniu prezentowaliśmy w naszym miesięczniku 100-letni doro-

LUDZIE I SPRAWY
sansowa postać, która soki twórcze i wzory
czerpała jeszcze z krakowskiej Młodej Polski. Kimże mógł być ten wszechstronnie
utalentowany człowiek i kim tylko nie był!
Świetnie zapowiadający się śpiewak operowy,
utalentowany plastyk i dobry poeta. Do tego
zawsze życzliwy ludziom, uczynny kolega.
Razem z małżonką, bardzo popularną i lubianą w Rzeszowie malarką, panią Henryką,
wiele dokonali dla rozwoju życia artystycznego w powojennym Rzeszowie. Niestety, pani
Henryka też od nas odeszła...
Maria Siedmiograj. Przez długi czas była „jedynaczką” w naszym oddziale. Świetna pisarka. Choć sama dzieci nie miała, to całą swoją twórczość literacką poświęciła dzieciom.
A może właśnie dlatego? Nie tylko zresztą literacką; z imieniem Marii Siedmiograjowej ściśle związany był Teatr Kacperek, który odnosił
sukcesy również za granicą. Maria była prawdziwą damą. Kresowianka, zniewalała swoim
wdziękiem i staropolska gościnnością.
Tadeusz Sokół. Wiele wnosił w życie literackie Rzeszowa i naszego oddziału. Do tego
„dusza” człowiek, biorący twórczy rodowód
z krakowskiej literackiej braci. Był świetnym
poetą, ale wciąż rozprawiał i marzył o prozie,
o powieści. Namiętnie chodził nad Wisłok,
wtedy jeszcze czysty, łowić ryby. Ale czy coś
złowił? Chwalił się, że tak i odmierzał wielkość
szczupaka na przedramieniu, a to i otwarciem
ramion.
Stanisław Orzeł mieszkał w Tarnobrzegu.
Był to człowiek serio i pisarz w Polsce wielce
ceniony. A do tego o skomplikowanym życiorysie wojennego i powojennego pokolenia.
Kolega bez zarzutu, który w życzliwym mu
gronie potrafił być duszą towarzystwa.
Stanisław Stefan Gębala. Prozaik. Mieszkał w trudnych warunkach na wsi, w Żabnie. A żyło mu się biednie. Do tego tragiczny
wypadek sprawił, że Stanisław stracił wzrok.
Słuchał radia, żona mu czytała i w ten sposób starał się nie tracić kontaktu ze światem.
Na literackie spotkania do Rzeszowa przywozili go Janek Łysakowski ze Staszkiem Orłem.
Żywo dyskutował. I pisał, mimo tego kalectwa publikował w literackiej prasie krajowej,
w rzeszowskich „Profilach” i „Widnokręgu”.
Władysław Strumski. Prozaik. Zawsze zdumiewała mnie jego historyczna edukacja. Ciekawą prozą przedstawiał odległe dzieje nie tylko Polski. A życiorys, zwłaszcza polityczny,
miał Strumski jeszcze bardziej skomplikowany od Orła. I wycierpiał za swoją akowską

przeszłość i poglądy niemało. Wiele
uczynił dla naszego
oddziału, a do tego taką samą życzliwą postawą „zaraził” swego syna Andrzeja, dzisiaj
niestety też już świętej pamięci
Zbigniew Krempf. Prozaik, dziennikarz,
wieloletni współpracownik „Nowin”. Przyszedł do nas z Wrocławia. Dziecko wojny
o skomplikowanym życiorysie, czemu dawał
wyraz w swojej twórczości. Rychło i łatwo
wkomponował się w nasze rzeszowskie środowisko.
Ludmiła Pietruszkowa. Rodowita rzeszowianka, świetna liryczna poetka. I koleżeńsko – opiekuńcza, jak na skarbnika a później sekretarza oddziału przystało. Bardzo
ją wszyscy lubili.
Czesław Sowa-Pawłowski. Przyszedł do nas
z Tarnowa. Unikalny pisarz, lubiący w swojej prozie pofilozofować. Oryginał w słowie
i byciu.
Roman Bańkowski. Poeta. Sanoczanin.
Zapowiadał wielką wspomnieniową prozę,
a Roman lubił wspominać i umiał opowiadać.
Cherubin Pająk. Poeta i kompozytor.
A do tego habitowy zakonnik od rzeszowskich Bernardynów. Oddawał co boskie Bogu, ale można było w Jego towarzystwie
zanucić frywolną rzeszowską przyśpiewkę:
„A u księdza Bernadyna spowiadała się
dziewczyna...”
Tadeusz Kubas. Poeta. Też rodowity rzeszowiak, prawdziwa tutejsza literacka legenda.
Szczycił się „Gwoźnicą” i Julianem Przybosiem. Dopóki zdrowie mu dopisywało,
wszędzie Go było. A że on, albo niektórzy
z nim miewali czasami na pieńku, no cóż,
jak to w życiu.
Wspominam Emila Granata, poetę. Emil
nie nosił „serca na dłoni”, ale wystarczyło zadumać się nad jego wierszami, albo częściej
z nim pobyć, żeby pojąć jakim wrażliwym
był człowiekiem.
Młodo odeszli od nas Adam Janusz Bień
– obiecujący prozaik z Przemyśla i Adam
Gruszka, wszechstronnie utalentowany,
świetnie zapowiadający się pisarz z Rzeszowa. Nie wytrzymali trudów życia na tym łez
padole.
achowajmy ich wszystkich we wdzięcznym wspomnieniu, bo na literacką pamięć sami sobie swoją twórczością rzetelnie
zapracowali. Q

bek Towarzystwa Kultury Teatralnej w naszym regionie i sylwetkę prezesa oddziału
Franciszka Rzepieli, który wskrzesił 50 lat
temu to stowarzyszenie, gdy dyrektorował
w naszym WDK. A potem bezustannie mu
przewodził, choć w tym czasie od Związku

Teatrów i Chórów Ludowych zmieniło nazwę na Związek Teatrów Amatorskich a następnie obecną - TKT. Franciszek Rzepiela
był prawie równolatkiem TKT (protoplasta
stowarzyszenia – Związek Teatrów i Chórów
Włościańskich powstał we Lwowie 9 kwiet-
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róciłem z zagranicy
z kraju, gdzie jeszcze do niedawna były wizy
wjazdowe dla Polaków.
Bardzo mi się podobało,
że otaczający mnie ludzie
są spokojni, wyluzowani i – mimo codziennej gonitwy – uśmiechnięci, zadowoleni.
Zacząłem baczniej przyglądać się osobom
w swoim otoczeniu. Stwierdziłem, że od pewnego czasu otaczający mnie ludzie, nie licząc
tych najmłodszych, są jacyś smutni, niezadowoleni, szarzy, przestraszeni, może zdziwieni,
przygnębieni, w każdym razie mniej uśmiechnięci. Nawet ostatnio spytał mnie znajomy,
czym się smucę? Odpowiedziałem odruchowo, że niczym. Zacząłem się jednak zastanawiać, co miało wpływ na mój nastrój i przypomniałem sobie, że przeczytałem niedawno
książkę księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Przyznaję, że nie byłem zbytnio zdziwiony czy zaskoczony, ani ilością duchownych
współpracujących z SB, ani formą współpracy
i „zachęcania” do niej.
Zaszokowany byłem natomiast, że autor uzurpował sobie prawo do oceny postaw wielu
duchownych z pozycji super arbitra. Książka
nie jest bowiem czysto historyczną obiektywną relacją wydarzeń minionych lat. W każdym
niemalże zdaniu, poza cytatami, można w niej
znaleźć komentarz. Ksiądz Zaleski jednych
chwali i usprawiedliwia, że „musieli”, że „w
imię wyższych celów” to czynili, innych natomiast krytykuje z wyczuwalną nutą pogardy. Zaleski w tej książce przygotowuje grunt
do dalszych odcinków, pisze że „sprawa zostanie jeszcze dokładnie zbadana”. Chciałoby się
zapytać: Panie Zaleski, kto dał panu do tego
prawo?

QBogusław KOBISZ
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ruszanie tajemnicy korespondencji pocztowej
i telegraficznej oraz rozmów telefonicznych,
a także dokonywania rewizji, konfiskaty mienia i ograniczenia prawa własności poza określonymi przez inne ustawy granicami”.
Największy malarz III Rzeszy powiedział
wówczas, że „to znak od Boga, teraz nikt nas
nie powstrzyma przed zmiażdżeniem komunistów żelazną pięścią”. Kwaśniewski wraca
do polityki, znajdują się taśmy, które po kilku
miesiącach od nagrania ujawnia Guzowaty,
Oleksy nie bardzo wie jak się tłumaczyć, przeprasza towarzyszy. Ukraina wspiera fundację
Kwaśniewskiego. Ziobro namawia Szwajcarów, żeby zdradzili kilka „szyfrów bankowych”.
Bolek i Lolek drżą, żeby Rzecznik Praw Dziecka nie orzekła, że są chłopcami nietolerowanymi przez LPR. Ptyś przerażony szuka w pamięci czy nie nosił kiedyś czerwonej torebki,
należącej do Balbiny, a nawet pszczółka Maja
i Gucio żyją w strachu czy ktoś nie zarzuci im,
że w młodości za dużo „bzykali”. Samoobrona
po udanych testach DNA, na tematy „bzykania” nie chce zbyt wiele mówić. Maleje liczba
przeszczepów, bo Ziobro zamyka i straszy lekarzy, można by rzec, że to Ziobro przyczynił
się do strajków lekarzy, bo jak nie przeszczepiają to mają czas na „głupoty” i strajkują.
Na każde żądanie PIS-u w kilka godzin znajdują się „akta” na każdego.
Policja, ABW, czy CBA, mimo usilnych starań,
nie uzyska nominacji do nagrody filmowej
za film pod tytułem „Samobójstwo posłanki”.
Ludzie są przygnębieni, zmęczeni sensacjami
(niedługo nastąpi znieczulica), zasmuceni, zastraszeni, często zobojętnieni – nawet ci znad
Doliny Rospudy. Mam nadzieję, że to się kiedyś
skończy i że nastąpi to zanim wszyscy młodzi,
silni, zdolni i zdrowi psychicznie rodacy wyjadą do Anglii. Mam nadzieję, że znowu otaczać
mnie będą ludzie uśmiechnięci, zadowoleni,
że będzie normalnie, że będziemy mogli śmiać
się ze słów popularnej ostatnio piosenki: „strach
się bać – prokurator ci wszystko wytłumaczy”.

OPINIE

„Strach się bać – prokurator
ci wszystko wytłumaczy”

Dla mnie donosiciel zawsze jest i będzie donosicielem, bez względu na to czy chciał, czy musiał, czy za darmo, czy za pieniądze, czy za pozwolenie na budowę kościoła, katedry albo
kaplicy donosił. Dowieść należy jednak w stu
procentach, że donosił. Nie można twierdzić, że jest taki dowód, opierając się na kilku notatkach esbeków. Rozmawiałem na ten
temat z kilkoma kolegami – teraz nie wiem,
czy powinienem publicznie mówić o nich
koledzy, mimo że studiowaliśmy razem, gdyż
później pracowali oni w różnego rodzaju służbach i przyznawanie się dzisiaj do jakichkolwiek kontaktów z nimi nie jest bezpieczne.
Z rozmów tych wynikało, że Kościół prowadził swoją politykę przetrwania i rozwoju, pozyskiwał wśród esbeków swoich cichych sympatyków i donosicieli, świadomie przekazywał
przez niektórych księży treści, wprowadzające
„komitet centralny” w błąd i kierował uwagę
„niewiernych” na nieistotne wydarzenia, aby
zatuszować rzeczy istotne.
Książka ta zawiodła mnie – za mało w niej faktów
historycznych, za dużo nieuprawnionych ocen.
Wysłuchałem nie tak dawno konferencji prasowej wiceministra edukacji Mirosława Orzechowskiego po manifestacji nauczycieli i poczułem pewien niepokój, mimo że nauczycielem
i członkiem ZNP nigdy nie byłem. Wpierw
byłem zaskoczony, później przestraszony, a następnie zasmucony formą i treścią wypowiedzi
wiceministra. Zacząłem wytężać umysł, by przypomnieć sobie, kto, kiedy i w jakich okolicznościach w tak groźny sposób zapowiadał tak
groźne rzeczy. Sięgnąłem do książek, pogrzebałem w historii i znalazłem fragmenty wypowiedzi, które po przeczytaniu wywołały u mnie
podobne uczucia, wprawiły mnie w zły nastrój.
Co to za wypowiedzi? Otóż, gdy w lutym
1933 roku podpalono Reichstag, prezydent
von Hindenburg podpisał dekret „o ochronie
narodu i państwa”. W dekrecie napisano: „Dopuszcza się również ograniczenie wolności
osobistej, prawa do swobodnego wyrażania
opinii, wolności prasy, prawa do zwoływania
zgromadzeń i zwoływania stowarzyszeń, na-
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19 maja 2007 r. Spotkanie członków zarządu TKT w mieszkaniu państwa Rzepielów. Od lewej z dołu: Danuta
Zatorska, Franciszek Rzepiela, Małgorzata Hołowińska, Ryszard Zatorski. Stoją: Izabela Mikuła, Jerzy Maślanka,
Dariusz Dubiel, Danuta Hypnar, Czesława Szetela, Helena Rzepiela, Józef Bąk.

nia 1907 roku), 1 sierpnia ukończyłby
100 lat. Rozmawialiśmy 19 maja br. o przygotowywanym jubileuszu TKT i Prezesa
Franciszka w gościnnym mieszkaniu państwa Heleny i Franciszka Rzepielów przy ulicy Dąbrowskiego 17. To było jedno z owych
spotkań jubileuszowych w gronie zarządu
TKT, bo Pan Prezes zachowując niebywałą
sprawność umysłu, nie miał już jednak sił
wspinać się w WDK na poddasze, gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia. Nikt wtedy
w to sobotnie popołudnie nie przewidywał,
że w pięć dni później zacny Pan Franciszek
opuści nas na zawsze. Prawy i mądry człowiek, edukator, działacz kultury, przyjaciel,
ciągły optymista. Zasnął nagle tuż po południu we czwartek 24 maja. Pożegnaliśmy
go cztery dni później na cmentarzu w Głogowie Małopolskim.

Fot. Ryszard Zatorski

Centrum szkaradne

Nr 20 (Rok III, nr 6)

Czy stać nas na odwagę?

o zburzeniu hotelu Rzeszów, zobaczyliśmy zupełnie inne centrum Rzeszowa.
Dopóki stał hotel, swoją wysoką, prostokątną bryłą skupiał na sobie wzrok patrzących.
Wszystkie obiekty znajdujące się w jego
bliższym i dalszym otoczeniu, stanowiły nieistotne tło, na które nie zwracało się
uwagi. Gdy hotelu zabrakło, drugorzędne
tło stało się epicentrum skupiającym wzrok
patrzących. I co widzimy? Widzimy „szkaradziejstwo” absolutne. Szczególnie, gdy się
zjeżdża z wiaduktu od ulicy Krakowskiej
w stronę centrum miasta.
Panorama, nad którą dominował dotychczas
hotel Rzeszów, jest zaiste wyjęta z albumu
poświęconego slumsom krajów byłego demoludu. Obiekty Citybanku i banku PeKaO SA
to w rzeczywistości betonowe baraki zdobiące, niestety, krzyżowanie się newralgicznych
szlaków biegnących z północy na południe
i ze wschodu na zachód. Banalna, wręcz nijaka
architektura tych baraków, świadczy jedynie
o nędzy artyzmu projektanta i ubóstwie intelektualnym urzędnika, który „dzieło” akceptował. Jeszcze gorsze jest tło, w którym pomieszczono owe baraki. Stanowią je dwa, albo trzy
10-piętrowe bloki mieszkalne z wielkiej płyty,
których elewację pomalowano w liszaje z jakiejś koszmarnej brunatnej farby. To jest lewa
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strona z „magistrali” wschód – zachód biegnącej prze środek Rzeszowa.
Po prawej stronie mamy pomnik socrealizmu,
czyli budynek Urzędu Wojewódzkiego, wcześniej pomnik Czynu Rewolucyjnego, a jeszcze
wcześniej będziemy mieć pomnik IV RP, czyli
wznoszony na fundamencie socrealistycznego
internatu technikum budowlanego biurowiec
Urzędu Marszałkowskiego. Coś trzeba z tym
epicentrum Rzeszowa zrobić, Panie Prezydencie Miasta! Koniecznie i szybko, by przyjezdni
nie odnosili wrażenia, że znaleźli się w jakimś
zapadłym galicyjskim grajdole.
Na nasz gust, trzeba jak najszybciej urządzić
plac budowy dla firmy Cushman. Nie można
się dać wodzić za nos Podkulskiemu, który
obiecuje wybudować za friko budynek dla
Urzędu Miasta, jeśli tylko odpali się mu działkę w okolicach byłego hotelu Rzeszów. Co potrafi Podkulski, widać po środkowoazjatyckim
bazarze o megalomańskiej nazwie Europa
i zbudowanych z podrzędnego pustaka barakach o nazwie Galeria Graffica i Galeria Rze-

WYDARZENIA

Fot. Józef Ambrozowicz

Fotogramy Józefa Ambrozowicza

Zdjęcie Rzeszowa nocą zrobione z hotelu, którego już nie ma

d 11 czerwca do końca miesiąca zdjęcia Józefa Ambrozowicza są prezentowane w Wilnie na wystawie pn. „Rzeszów”.
To artystyczne, ale i promocyjne dla naszego
miasta wydarzenie, przygotowane zostało
przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz
rzeszowski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Wystawa składa się z 40 fotogramów, wyjątkowo dużych: 100 x 70 cm i 70 x 50. Są tam zdjęcia robione z samolotu (zamek Lubomirskich
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zawodów żużlowych, finał festiwalu polonijnego, itd. – Sądzę, że jest to wszystko, co chciałbym pokazać komuś bliskiemu, komuś kto nie
był nigdy w Rzeszowie, a tylko słyszał, że to ładne miasto, w którym mieszkam od ponad 30 lat
– powiedział autor zdjęć.
Józef Ambrozowicz, dziennikarz i wydawca,
od wielu lat zajmuje się również fotografią. Autor 25 albumów, z których większość ukazuje
piękno naszego regionu. Dwukrotny laureat
nagród na Tour Salonie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Współpracuje z wieloma
wydawnictwami ogólnopolskimi, działacz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Q

RZESZÓW W WILNIE
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szów. O tym, co może wybudować Cushman,
można się przekonać w Krakowie 50 metrów
od dworca. Galeria Krakowska Cushmana to europejskiej klasy centrum handlowe,
do którego dzieła Podkulskiego mają się tak,
jak kurna chata do śródziemnomorskiej willi.
No i trzeba Panie Prezydencie zmusić spółdzielnię mieszkaniową, by znalazła jakiś pomysł na te ohydne bloki mieszkalne na tyłach
wspomnianych banków. Wyburzyć pewnie
się tego na razie nie da, a to by było najlepsze. Skoro się nie da, to trzeba coś wymyślić.
Tylko broń Boże nie kolorowe malunki na elewacji. To się już przejadło na Nowym Mieście
i wystarczy. Trzeba pomyśleć o czymś nowym,
efektownym, ale i eleganckim. Czasy pachciarstwa już się kończą. A może jednak wyburzyć i postawić coś nowego, szokująco awangardowego, co stanie się wizytówką miasta.
Z trudem, ale pewnie stać nas na to. Problem
pewnie w tym, czy stać nas na odwagę.

i jego otoczenie oraz część miasta z mostem
Zamkowym i halą na Podpromiu) oraz główne
obiekty architektoniczne, zarówno zabytkowe,
jak i te najnowocześniejsze. Nie brak wnętrz
najcenniejszych rzeszowskich kościołów (sanktuarium oo. Bernardynów, kościół św. Krzyża,
Fara i Katedra). Jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej po remoncie i Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście jest ratusz,
kamieniczki w Rynku, zdjęcia nocne, rzeźba
Szajny – „Przejście 2001”, stadion Stali podczas

Multimedialny

Rzeszów wakacyjną stolicą filmu
niezależnego

W

okresie wakacyjnym od 14 lipca
do 26 sierpnia odbędzie się w Rzeszowie II Ogólnopolski Festiwal Kina OFFowego
i Konkurs Multimedialny – Rzeszów In Plus,
ponownie organizowany przez Podkarpacki
Instytut Książki i Marketingu przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa. Patronat
honorowy objął prezydent Tadeusz Ferenc.
Partnerem festiwalu jest Telewizja Kino Polska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Przewiduje się projekcje filmów kina niezależnego, sztuki multimedialnej, animacji komputerowych multidiaporam i itp. W ramach

Fot. Janusz Dźwierzyński

izyta w rzeszowskim ratuszu, zwiedzanie miasta i regionu, udział w koncercie inaugurującym Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festival Rzeszów
2007 – to były tylko niektóre z punktów

(Rumunia od początku 2007 roku jest członkiem UE). Prezydent Ferenc zaoferował im
pomoc: – Mamy już spore doświadczenie oraz
bardzo dobrych fachowców w tej dziedzinie.
Moglibyśmy pomóc wam w wyjaśnianiu procedur i przygotowaniu dokumentów. To niełatwa droga, pieniądze nie są łatwe do zdobycia,
uciążliwe są kontrole ich wykorzystania. Ale liczy się końcowy efekt. Wejście do UE umożliwia podjęcie wielu inwestycji. Tylko obecnie
w Rzeszowie prowadzimy roboty, w których
wykorzystamy 15 mln euro unijnych dotacji.
– Chcemy, aby nasze stosunki się rozwijały
– mówił wiceburmistrz Satu Mare. – Mimo iż
mamy już pewne doświadczenie w zdobywaniu unijnych pieniędzy, chętnie przyjmiemy
waszą pomoc. Ważne jest, abyśmy byli partnerami we wspólnych projektach, także razem
z Nyíregyhazą.
Rozmówcy byli zgodni, że wskazane i potrzebne jest podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy Satu Mare i Rzeszowem.
Umowa, przygotowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Rzeszowa, trafi pod obrady Rady Miasta
Rzeszowa już w czerwcu br. Goście z Rumuni zwiedzili zabytki, przeszli też m.in. Podziemną Trasą Turystyczną. – Wasze miasto
z roku na rok jest coraz piękniejsze – oceniali. Byli też m.in. nad Jeziorem Solińskim oraz
w Muzeum Górnictwa Naftowego w Bóbrce
k/Krosna. Zachwyceni wysokim poziomem
artystycznym i organizacyjnym, oklaskiwali wykonawców Carpathia Festival 2007.
Wśród wykonawców było dwoje reprezentantów Rumunii: Ioana Boca i Ioan Radu.

Rumuńscy goście w ratuszu u prezydenta Tadeusza Ferenca

bogatego programu wizyty na Podkarpaciu
wiceburmistrza rumuńskiego miasta Satu
Mare Viorela Solschi.
Satu Mare leży na północy Rumunii, tuż
przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Wg danych z roku 2002 miasto liczyło ok. 120 tys.
mieszkańców. Do Rzeszowa jest stąd ok.
400 km, niewiele dalej niż do zaprzyjaźnionej
z naszym miastem węgierskiej Nyíregyhazy.

Rzeszów liderem

Miasto zdobywa pieniądze unijne

R

zeszów zdobywa pieniądze unijne
m.in. na modernizacje dróg, bezpłatny Internet, poprawę jakości wody
pitnej, przebudowę Rynku, stypendia dla
młodzieży. W 2006 roku do budżetu miasta wpłynęło blisko 57 mln zł ze środków
unijnych.

fotografii o Rzeszowie i regionie, przygotowaną przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa.
W Rzeszowie rumuńscy goście – z wiceburmistrzem Satu Mare Solschim oraz sekretarzem
miasta Levente Varną – na spotkaniu 18 maja
br. z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem omawiali m.in. tematy związane
z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej
Na każdego rzeszowianina w 2006 roku przypadło ponad 355 zł ze środków zagranicznych. To ponad 32 razy więcej niż w Bydgoszczy i 20 razy więcej niż w Białymstoku. Unia
Metropolii Polskich sporządziła zestawienie
udziału środków zagranicznych w dochodach
największych miast zrzeszonych w UMP. Niekwestionowanym liderem został Rzeszów,
gdzie w 2006 roku pozyskano do budżetu
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 355,7 zł.
Na drugim miejscu znalazła się Łódź (128,1 zł),

QJanusz DŹWIERZYŃSKI

a na trzecim Lublin (124,8 zł). Następnie Katowice (102,4 zł), Wrocław (100,1 zł), Poznań
(81,4 zł), Gdańsk (66,6 zł), Kraków (43 zł),
Szczecin (37,1 zł), Warszawa (44,7 zł), Białystok (17,9 zł) i Bydgoszcz (11,9 zł). – Członkowstwo w Unii Europejskiej to jest nasze „pięć
minut”, które musimy wykorzystać – uważa
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Dlatego postawiliśmy na zdobywanie pieniędzy
zewnętrznych, zamiast obciążać mieszkańców
dodatkowymi podatkami – dodaje. Q
7

O

W

I właśnie geograficzna bliskość, ale też i inne
podobieństwa sprawiły, że od kilku lat przybywa kontaktów pomiędzy przedstawicielami obu miast. Tak było w sierpniu 2006 roku,
gdy w Rumunii, na święcie Partium (historyczna nazwa regionu Satu Mare) gościł wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński
oraz niedawno, gdy w Galerii Sztuk Pięknych
Muzeum Wojewódzkiego otwarto wystawę

OPINIE

Rzeszów – Satu Mare

istotniejsze tematy związane z uprawianiem
tego rodzaju sztuki przez ludzi młodych.
Dodatkowo w każdą sobotę wystąpi jeden
z debiutujących zespołów regionalnych.
Chętni do zaprezentowania swoich wokalnych i muzykalnych umiejętności mogą
kontaktować się pod adresem: redakcja@
instytutksiazki.rzeszow.pl – Atutem naszym
jest fakt, iż łączymy doświadczenie i wiedzę
z umiejętnościami młodych artystów, zapraszając do współpracy zarówno osoby, które
codziennie w swojej pracy zawodowej realizują działalność artystyczną, jak i młodych
twórców filmowych – podkreśla Jerzy J. Fąfara, pomysłodawca i główny organizator festiwalu. Q

O

PARTNERSTWO

wskazanie na jego dynamiczny kierunek rozwoju i kreowanie nowoczesnego wizerunku.
Tegoroczna impreza odbędzie się na Rynku
w Rzeszowie. Podobnie jak w poprzedniej
edycji, festiwal nie skoncentruje się tylko
na kinie offowym, ale będzie wydarzeniem
traktującym niezależną twórczość filmową na wielu płaszczyznach i w różnorodnych formach. Ustawiony na Rynku ekran,
pozwali uczestniczyć w festiwalu osobom
zarówno autentycznie nastawionym na odbiór tego rodzaju sztuki, jak i widzom zupełnie przypadkowym. W obecnej edycji
festiwalowej oferowane są też zajęcia warsztatowe z zakresu filmu i fotografii, spotkania
z twórcami oraz dyskusje panelowe na naj-

WYDARZENIA

festiwalu odbędzie się konkurs dla młodych
twórców filmowych i fotografów. Uczestnicy
konkursu przy wykorzystaniu fotografii, filmu,
reportażu, spotu reklamowego lub dowolnej
techniki multimedialnej mogą tworzyć dzieła
promujące Rzeszów. Konkurs jest otwarty dla
wszystkich. Można zgłaszać filmy wyprodukowane w Polsce od 1 września 2006 do 31 lipca
2007 roku, których maksymalny czas projekcji wynosi 15 minut. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: film niezależny oraz film promocyjny. W pierwszej
– polega na przedstawieniu kina niezależnego
z odważnymi treściami, poruszającego niebagatelną i oryginalną tematykę, w drugim
na ukazaniu miasta Rzeszowa jako metropolii,
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Zwyciężył
Peter Cmorik

Grand Prix Carpathia Festival 2007
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eter Cmorik ze Słowacji piosenką „Mam pocit” zdobył Grand Prix
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Carpathia – Rzeszów’2007. Uczestników
oceniało profesjonalne jury na czele z Zygmuntem Kuklą. Zwycięzca jest absolwentem Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy. Wydał już m.in. album „Wspaniały dzień” oraz uzyskał tytuł najlepszego
piosenkarza w ogólnosłowackim konkursie
Słowik 2006.
Wśród laureatów w kat. piosenki autorskiej
I miejsce zajął Tom Korpanty , II – Jarosław
Kubów „Jarecki”, III – Ioana Boca; w kat.
piosenka popularna: I – Sabina Nycek, II
– Monika Kręt, III – Mariola Niziołek; wyróżnienia: Sabina Wójcik, Adam Rymarz,
Aleksandra Kołcz, zespół Ars Vivendi, Eva
Beke, Lucia Fritzka, Karolina Sumowska,

PRASA LOKALNA

Wznieść się ponad własne ambicje
Lesław Wais

C

zwarty już raz z ramienia Podkarpackiego
Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych oraz Wojewódzkiego Domu Kultury,
organizowałem w maju,
wspólnie z Centrum Kultury gminy Świlcza
w Trzcianie, doroczne Podkarpackie Forum
Prasy Lokalnej.
Prasa ta – wydawana w większości jako miesięczniki, ale i dwutygodniki, dwumiesięczniki i kwartalniki – ukazuje się w prawie połowie gmin i części powiatów województwa
podkarpackiego, głównie pod auspicjami
lokalnych samorządów. Celem dorocznych
spotkań dziennikarzy i wydawców tych
gazet jest przede wszystkim integracja
i merytoryczne wsparcie ludzi zajmujących
się społecznie działalnością, do której rzadko
tylko mają przygotowanie zawodowe, ale którzy podchodzą do tego zadania z ogromną
pasją i zaangażowaniem oraz troską o sprawy
istotne dla swych środowisk.
Gazetom lokalnym zarzuca się, często słusznie,
zbytnią dyspozycyjność w stosunku do finansujących je władz lokalnych, niedoskonałości
dziennikarskie i edytorskie. Eliminowaniu
tych mankamentów służą m.in. te doroczne
spotkania i organizowane od czasu do czasu
warsztaty. Przy wszystkich jednak cechujących
te gazety i czasopisma słabościach, ich rola
jest nie do przecenienia. Zadania prasy lokalnej nie odbiegają w zasadzie od zadań innych
mediów. Nie powielają one jednak w nieskoń8

Natalia Skalska i Ewelina Babiarz; nagrodę dyrektora festiwalu: Krisztian Banhidi
i Kislitsina Ljubow; nagrodę Radia Rzeszów: Aleksandra Kołcz i zespół Ars Vivendi; nagrodę Telewizji Rzeszów – Mariola Niziołek i Monika Łojek; nagrodę PLL

LOT – Małgorzata Nakonieczna; nagrodę
za najlepszą kompozycję – Jarosław Kubów
i zespół Kultórwa; nagrodę „Gazety Wyborczej” za najciekawszą osobowość sceniczną
– Marina Milov; nagrodę publiczności
– Sabina Kurek. Q

czoność informacji ogólnopolskich i regionalnych, ale kładą nacisk na dokumentowanie
bieżącego życia swych środowisk, ukazywanie
historii poszczególnych miejscowości i tworzących ją ludzi, informowanie o działaniach
władz lokalnych, promowanie swych małych
ojczyzn, integrowanie lokalnych społeczności
wokół różnych inicjatyw i działań.
Dzięki tym periodykom jak nigdy dotąd
tworzona jest więc szczegółowa dokumentacja rozwoju poszczególnych miejscowości,
bieżącego życia społecznego i zachodzących
w nim przemian. Ponieważ wiele drukowanych w nich artykułów pisanych jest przez
ludzi konkretnych zawo-

żeli już, to są bardzo racjonalizowane. Podejmując problematykę oświaty i wychowania,
prasa lokalna koncentruje się głównie na problemach konkretnych szkół. Ukazuje nie tylko
ich kłopoty, ale także sukcesy, promując ciekawe rozwiązania organizacyjne oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli
i uczniów. Pod tym względem wyróżniono
na forum cztery tytuły. Są to: „Kurier Błażowski”, „Wiadomości Brzozowskie”, „Brzozowska
Gazeta Powiatowa” i „Między Sanem a Wisłokiem” z Tryńczy.
Dobrze, że i w Rzeszowie ukazują się lokalne
czasopisma społeczno-kulturalne, próbujące wypełnić lukę po zlikwidowanych przed
laty miesięcznikach. W mieście aspirującym
do miana kulturalnej stolicy regionu, są one
wręcz niezbędne. Szkoda tylko, że ich zasięg
jest jeszcze niewielki i nie mają dostatecznej siły opiniotwórczej. Obawiam się,
że trudno będzie to zmienić, bez pozyskania autorów – autorytetów z różnych
dziedzin życia. Tych z kolei, jak to w gospodarce rynkowej nie da się - mimo najlepszych
chęci - pozyskać bez dodatkowych pieniędzy.
Jeżeli tak, to czy nie warto by pomyśleć o zjednoczeniu istniejących już sił i środków, tym
bardziej, że w ukazujących się już periodykach,
piszą często ci sami autorzy. Taka obywatelska
inicjatywa zyskałaby z pewnością uznanie
nie tylko czytelników, ale i licznych środowisk
naukowych i kulturalnych. Zdobyłaby może
i uznanie władz Rzeszowa i województwa,
które wzorem innych, mniejszych i uboższych
przecież samorządów, mogłyby przyjąć na siebie obowiązki mecenasów w tej dziedzinie.
Wymagałoby to jednak wzniesienia się ponad
własne ambicje i partykularyzmy oraz podjęcia wspólnego działania. Czy nie jest to jednak
zbyt trudne?

dów, a nie dziennikarskie omnibusy, gazety
te dostarczają niedocenianych ciągle jeszcze,
bogatych materiałów źródłowych, do których
coraz częściej sięgają studenci piszący różnego
rodzaju prace, naukowcy i publicyści.
Gazety te weryfikują również różne problemy,
wywoływane centralnie, często dla doraźnych celów politycznych. Widać to wyraźnie
na przykładzie problematyki oświatowo-wychowawczej, jakiej poświęcony był w ramach
forum konkurs ogłoszony, dla gazet lokalnych. Kontrowersyjne pomysły i propozycje,
tak konfliktujące ostatnio społeczeństwo,
nie znajdują w nich praktycznie odbicia, a je-

QLesław WAIS
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ierwszą kwestią jest los dzieci. Jest sprawą najprostszą podjęcie decyzji o zabraniu dzieci do placówki – przyczyna zawsze
się znajdzie, zwłaszcza w środowisku nazwijmy to delikatnie – trudnym. No więc dzieci
są w domu dziecka. Wytyczne do prowadzenia polityki prorodzinnej są obecnie takie,
aby „pracować z rodziną naturalną na rzecz
powrotu dziecka do rodziny”. Więc pracownicy socjalni, wychowawcy w domu dziecka
robią co mogą, aby dzieci do rodziców mogły
wrócić. Czasem wracają – aby po pół roku trafić znowu do „bidula”, ponieważ rodzice niespecjalnie mają chęć do zmiany swojego postępowania. No i praca z rodziną zaczyna się
od nowa. W tym czasie dzieci rosną, „zaliczają” kolejne powroty do domu i po kilku latach
takiej huśtawki, nagle ktoś wpada na pomysł,
że wystarczy już tej pracy z rodzicami i może
dobrze byłoby poszukać rodziny zastępczej,

bo o adopcji mowy nie ma (rodzice mają
nadal prawa rodzicielskie).
Tu kwestia druga. W ośrodkach adopcyjnych
od lat obserwujemy wzrost liczby rodziców
adopcyjnych, natomiast rodzin zastępczych
wciąż jak na lekarstwo. Specjaliści tłumaczą
to następującymi motywami. Rodzice adopcyjni pragną mieć dziecko „własne”, najlepiej
małe, aby przeżywać radość rodzicielstwa,
kształtować dziecko „na swój obraz i podobieństwo”, które ma stać się ich częścią,
dziedzicem wartości ich rodziny – zatem
motywy decyzji adopcyjnych są po części
egocentryczne, co dla bezdzietnych małżeństw jest ludzkie i zrozumiałe. Rodzice
zastępczy natomiast muszą podjąć decyzję
na wskroś altruistyczną – przyjąć dziecko
(nierzadko kilkoro) z ogromnym bagażem
doświadczeń, wspomnień i niekoniecznie
dobrych postaw. Pogodzić się z odrębnością

SWOISTE MEMENTO

Otóż, ileż to razy byliśmy świadkami, jak
to kilku zdolnych pracowitych ludzi z pomysłem zakłada spółkę, prowadzi nieźle zapowiadający się wspólny interes. Są umówieni poprzez spółkę na wspólne działanie
i następnie podział intratnych dochodów. Aż
do czasu, gdy pojawia się demon zła, potrzeba
dominacji nad wspólnikami, osiągania niewspółmiernie wyższego zarobku niż koledzy.
Interes upada przez niesłowność, chęć bycia
lepszym materialnie od kolegów. Opisuję lapidarnie ten niszczycielski mechanizm jako
przestrogę, swoiste gospodarcze memento,
wytknięty nam w rozmowie przez obcokrajowca z zachodu. On odwrotnie niż nasze destrukcyjne przysłowie: „Powiedziały jaskółki,
że najgorsze są spółki”, uważa za cnotę swojej
cywilizacji dotrzymywanie przez lata słowa
we wspólnym działaniu. Powoli, systematycznie, planowo, słownie przynosi wspólny
sukces na lata. Wydawało mi się, że to oczywistość, ale obserwując nasze życie gospodarcze,
trzeba te zasady przypominać, gdy te wady
zauważają u nas inni, zwłaszcza ludzie z bogatego zachodu.
Przykładem takiego destrukcyjnego działania
jest uchwalenie w maju przez Sejm ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie wykształcony przez 150 lat samorząd spółdzielczy może ulec zagładzie. A spółdzielnia to taka
spółka, gdzie obowiązuje zasada solidaryzmu
społecznego i zasada jednego udziału i jednego głosu. Przez to nikt nie uzyska dominacji
ekonomicznej nad innymi członkami spół-

Kto znajdzie formułę na zgodę
i wybaczenie narodowe?
Edward Słupek

O

dnoszę
wrażenie,
że to coś jest w nas
wszystkich bez wyjątku,
a mianowicie potrzeba bycia razem, z jednoczesnym
pragnieniem indywidualnego uznania przez
otoczenie i osiągnięcie sukcesu. Obecnie zaś
szczególnie pożądanego społecznie sukcesu
ekonomicznego.
Nie chcę pisać moralitetu z zakresu psychologii.
Zależy mi na kilku prostych spostrzeżeniach
i pożądanych tendencjach jakimi powinno
kierować się życie gospodarcze w obliczu niezwykłej szansy, wynikającej z akcesji do Unii
Europejskiej, co wymusza pogoń gospodarczą
za bogatszymi społeczeństwami. Aby ta pogoń
była skuteczna, niewątpliwie musimy pokazać
jako społeczeństwo prymat zespołowego działania, odrzucając osobiste animozje, potrzebę dominacji, ogrania innych, bycia indywidualnym
gospodarczym krezusem. Przez prawie 20 lat
transformacji, życia w demokracji społecznej
i gospodarczej, jesteśmy świadkami dorabiania
się fortun przez „indywidua”, bez poszanowania podstawowych przyzwoitości życiowych.

QDorota DOMINIK
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w Rzeszowie, ul. Witkacego 7

dzielni. Te zasady powinny być uprzytomniane na uczelniach ekonomicznych jako nauka
zasad wspólnego działania, gdzie z zasady nikt
nie osiągnie dominacji ekonomicznej.
Inne spostrzeżenie, refleksja, jaka mi się nasuwa na kanwie zapalczywości lustracyjnej,
mającej być podstawowym elementem eliminacji przeciwników politycznych, to pouczające milenijne lata sześćdziesiąte minionego
wieku. Mieliśmy szczęście, jako naród, mieć
wtedy wielkiego rodaka, którego wielu odsądzało od wszelkich przymiotów, łącznie z patriotyzmem. Był nim Prymas Wyszyński, który ogłosił do Niemców orędzie: „Wybaczamy
i prosimy o wybaczenie”.
Przez wielu Polaków, w dwadzieścia lat po traumie wojennej, było to prawie uważane za zdradę narodową. Ale taka jest miara wielkości,
że rozumie się ją po latach, a nawet po śmierci
głosiciela. W ten sposób wybaczyliśmy obcym
oprawcom, którzy w luksusie i przyzwoici dożywają swoich dni. Kto dziś wzorem Prymasa
okaże się wielkim Polakiem i znajdzie formułę
na zgodę i wybaczenie narodowe, nie urażając
nikogo? Kto nam Polakom uprzytomni wyjątkowość sytuacji historycznej, unikatowej na skalę
światową? Nie ma na świecie takiego narodu,
jak my obecnie. Polacy, jako naród prawie czterdziestomilionowy, są dziś prawie jednorodni.
Nie mamy problemów narodowościowych,
etnicznych, wyznaniowych, religijnych. Kto
jednak i jak dokona pojednania nas, Polaków?
QEdward SŁUPEK
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Czy zastanawiali się państwo kiedyś, jak to jest, że domy dziecka są przepełnione, miejsc w nich już jak na lekarstwo, a równocześnie trwają intensywne kampanie społeczne w rodzaju „Dzieciaki do domu” czy „Rodzina”.
Do tego wszystkiego należałoby dodać setki osób oczekujących na możliwość adopcji dziecka i mamy pełny obraz tej smutnej, niedopasowanej
rzeczywistości. Ale po kolei.
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Między egoizmem a altruizmem

dziecka, dać mu miłość i dom i niczego
nie oczekiwać w zamian. Przyjąć pod dach
dziecko chore, zaburzone, zbuntowanego
nastolatka, a jakby tego było mało, stworzyć warunki do utrzymywania kontaktów
z rodzicami biologicznymi. I jeszcze często
znosić cierpkie uwagi otoczenia, że robią
to „dla kasy”. Trudno się dziwić, że mało kto
decyduje się na podjęcie takiego wyzwania.
Nie każda rodzina ma w sobie tyle miłości,
aby otworzyć dom i serce, zmienić dla dzieci
swój świat, wieść życie bez urlopu od dzieci
i podporządkować wszystko ich potrzebom.
Ci współcześni święci nie umierają za swoją misję, ale poświęcają jej życie. Bo rodzina zastępcza to nie zaspokojenie własnej
potrzeby bycia mamą i tatą, to nie interes,
bo „na dzieciach” jak świat światem jeszcze
nikt się nie dorobił, ale styl życia.
Rodziny zastępcze powinny być więc ze wszystkich sił wspierane i dopieszczane (także finansowo), bez uporczywego patrzenia im na ręce,
bez biurokratyzowania, bez zawiści i podejrzliwości. Inaczej nawet najbardziej intensywne
kampanie ulotkowo-medialne nie przyniosą
efektów. Większość z nas żyje wygodnie i bez
poświęceń, tym bardziej szanujmy tych, dla
których trud opieki nad „cudzym”, trudnym
dzieckiem jest wartością i sensem życia.
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IDZIEMY ZA STUDENTAMI
Rozmowa z Józefem TROJANEM,
kanclerzem Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej

UCZELNIE

O

STUDIA

W

yższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach założona została 7 lat temu. Początki, jak zwykle, były
skromne. Uczelnia rozpoczynała działalność
jako wyższa szkoła zawodowa i w chwili startu miała jedną tylko specjalność kształcenia
– inżynierię rolniczą i spożywczą.
Teraz oblicze skromnej na początku obecnego
wieku uczelni, zmieniło się nie do poznania.
Spiritus movens tych przemian byli i są dwaj
ludzie: jej kanclerz, mgr Józef Trojan i jej rektor, prof. dr hab. Stanisław Sosnowski. Dziś
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
w Ropczycach ma już swoją filię na rogatkach
Rzeszowa, obok Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie. W kończącym się niedługo kolejnym roku akademickim uczelnia
kształci ponad tysiąc studentów na 5 kierunkach studiów I stopnia w 10 specjalnościach
oraz na studiach podyplomowych obejmujących ekonomikę rolnictwa, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, wycenę nieruchomości.
Z coraz większym rozmachem uczelnia rozwija również działalność stricte naukową.
W ubiegłym roku akademickim zorganizowała 4 konferencje naukowe, prowadzi ożywioną
współpracę z wieloma jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą. Spośród uczelni krajowych najściślejsze związki łączą ją z Instytutem
Agrofizyki PAN w Lublinie, akademiami rolniczymi w Krakowie i Lublinie, Uniwersytetem
Rzeszowskim. Współpracuje też coraz ściślej
z Lwowskim Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, na Słowacji z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Technicznym Uniwersytetem
w Koszycach i Katolickim Uniwersytetem
w Rużemberok, a także z Wydziałem Rolniczym Uniwersytetu Stanu Pensylwania w USA.
 Lista ośrodków naukowych, z którymi
współpracujecie, a także ich nazwy, nakazują
twierdzić, że Wyższa Szkoła InżynieryjnoEkonomiczna ma profil rolniczy. Czy tak

STUDIA JAK RULETKA
Świadomość powagi wyboru

Joanna B. Hałaj

M

inęła matura. Nadszedł czas innego rodzaju walki. Rozpoczęła się
rywalizacja, o przyszłość,
o indeks. Ale czy aby
na pewno na kierunek studiów, który spełni sen
o wymarzonym zawodzie? Czy młody człowiek ma świadomość powagi wyboru, przed
którym właśnie stoi?
Niewiele jest młodych osób w wieku pomaturalnym, które od zawsze wiedziały, jaki
10

jest w istocie?
– Józef Trojan (kanclerz WSI-E): – Mamy
kierunki, które posiadają w swej naSenat uczelni podczad inauguracji roku akademickiego 2006/2007
zwie terminologię
związaną z rolnictwem, jak na przykład  Nie sądzi Pan, że kształcicie specjaliagrobiznes, agroturystyka, geodezja rolna, stów dla obcych?
towaroznawstwo artykułów rolno-spożyw- – Zaangażowanie młodzieży w naukę języków
czych, ekonomika rolnictwa, ale większość obcych wskazuje, że zdobytą u nas wiedzę
prowadzonych przez nas specjalności kształ- i umiejętności będą wykorzystywać w innych
cenia nie ma nic wspólnego z rolnictwem. krajach. Ale nasz biznes to kształcenie polskiej
Co oczywiście nie znaczy, by nasi absolwenci młodzieży. To, gdzie ona wykorzysta zdobytą
nie mogli pracować na wsi. Współczesna wieś u nas wiedzę, to indywidualne prawo każdeto już nie ta wieś sprzed 20 lat i wykształcony go człowieka. Jeśli jego wiedza i umiejętności
przez nas absolwent specjalności „informa- zostaną docenione za granicą, będzie to satystyka w inżynierii produkcji” może pracować fakcja także dla nas, że dobrze wykonaliśmy
i w mieście, i na wsi.
swoją pracę. A wracając do sedna pańskiego
 Jaka idea przyświecała Panu, gdy zropytania, to uważam, że znacznie lepiej jest,
dził się pomysł powołania tej uczelni?
gdy za granicą pracują Polacy wykształceni
– Pomysł był taki, aby kształcić młodzież niż niewykształceni. Fachowcy wystawiają
w specjalnościach, w których nie kształcą żad- nam dobrą markę.
ne inne uczelnie w regionie, zarówno państwo-  Czy uczelnia wprowadzi nowe specjalwe, jak i niepaństwowe. Nigdy nie mieliśmy ności kształcenia?
i nie będziemy mieć zamiaru, by konkurować – Oczywiście. Musimy się rozwijać. Nasze
z takimi potęgami, jak uniwersytet, politech- specjalności są specjalnościami niszowymi,
nika czy WSIiZ. Natomiast jest naszą ambicją wchodzimy w te dziedziny, które są potrzebne
kształcić w takich specjalnościach, w których gospodarce, a w których nikt u nas nie kształnie kształci żadna z tych uczelni, w specjal- ci. I te nisze będziemy zapełniać.
nościach, na które zapotrzebowanie wykazuje  Czy fakt utworzenia na razie zamiejscowerynek. Nikt w regionie nie prowadzi inżynier- go wydziału w Miłocinie, 200 metrów od granic
skich studiów geodezyjnych, połączonych Rzeszowa, to oznaka, że prędzej lub później
z wyceną nieruchomości, my prowadzimy. uczelnia zostanie przeniesiona do Rzeszowa?
Nikt w regionie nie prowadzi studiów licen- – Idziemy za studentami. Skoro są tacy, któcjackich o specjalności „praca socjalna”. Nazwa rym łatwiej dojechać do Miłocina niż do Roptej specjalności nie jest zbyt precyzyjna, ponie- czyc, a uczelnia ma w Miłocinie swój budynek
waż kryje się pod nią kształcenie ludzi, którzy dydaktyczny, to dlaczego nie prowadzić zajęć
pracują później w ośrodkach opieki społecznej. właśnie tam? Inni studiują w Ropczycach i też
Zapotrzebowanie na osoby z takim przygoto- im dobrze. A odległość między jednym a druwaniem zawodowym jest zwyżkujące i będzie gim obiektem to raptem 25 kilometrów.
rosło, bo jako społeczeństwo starzejemy się.
 Uczycie swoich studentów języków obcych?
Dziękuję za rozmowę.
QAndrzej SAS
– Oczywiście.
zawód w życiu chcą i będą wykonywać. Taki
komfort mają głównie uczniowie, którzy posiadają wiedzę co do własnych uzdolnień.
Niewielu nastolatków potrafi precyzyjnie
je określić. Pomóc mogłyby im poradnie
przeprowadzające testy predyspozycyjne,
ale najczęściej kandydaci sami próbują własnymi metodami znaleźć miejsce w uczelnianym świecie. Niektórzy podchodzą pragmatycznie. Zbierają wiedzę na temat zawodów
potrzebnych i dobrze płatnych w niedalekiej
przyszłości. Takie myślenie nie jest złe, ale też
może być zawodne, bo po studiach dana luka
może szybko wypełnić się. Są również i tacy,
którzy wybierają coś neutralnego, humanistycznego, ogólnego, aby łatwo dostosować
się potem do oferowanego przez pracodawcę
stanowiska. Ci najczęściej nie mają konkret-

nego fachu w ręku. Część młodzieży wybiera
studia pod wpływem sugestii rodziny. Inni
pod presją rodziców. Zawsze bowiem były
i są rodziny z pokoleniowymi tradycjami, jak
na przykład profesje medyczne, prawnicy,
architekci czy nauczyciele. W porządku, gdy
zainteresowania dziecka są podobne, gorzej,
gdy zamierzenia rodziców traktuje się jako
przymus. Wtedy zdarza się „na złość rodzicom”, wybór zupełnie „niepraktycznego”
kierunku – np. filozofii. Rola rodziców jako
doradców w wyborze studiów nie może ograniczać się do nacisku, co dziecko powinno
studiować, a raczej na odpowiednim ukierunkowywaniu i to nie później niż w szkole
średniej. Wśród młodych osób są i takie, które
studia traktują nade wszystko hobbystycznie.
Na przykład wybierają kierunki artystyczne.

Czerwiec 2007
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obiega już kolejny,
szósty rok powstania
Uniwersytetu w Rzeszowie,
który rozpoczął działalność 1 września 2001 roku
na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm 7 czerwca 2001 roku, a podpisanej przez prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.
Uniwersytet został utworzony z Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii lubelskiego UMCS oraz zamiejscowego Wydziału
Ekonomii krakowskiej Akademii Rolniczej.
Jest uczelnią państwową. Obecnie liczy 10 wydziałów: Biologiczno-Rolniczy, Ekonomii, Filologiczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Medyczny, Pedagogiczno-Artystyczny, Prawa,
Socjologiczno-Historyczny, Wychowania Fizycznego i zamiejscowy Biotechnologii.
Pierwsze średniowieczne uniwersytety powstały w wieku XII i były wytworem ówcze-

Honoris causa

Profesorowie
– Świtoński, Bonusiak i Sagan
Berdiański Uniwersytet Menażmentu i Biznesu przyznał tytuły doctora honoris causa
dwóm nauczycielom akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr. hab. Włodzimierzowi Bonusiakowi i dr. hab. prof.
UR Stanisławowi Saganowi. Podczas uroczystości 16 maja br. w Berdiańsku na Ukrainie nad Morzem Azowskim przypomniano
zasługi pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego dla rozwoju nauki, stosunków
polsko-ukraińskich, badań nad historycznymi wydarzeniami XX w.
rof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak jest rektorem
Uniwersytetu Rzeszowskiego, historykiem,
który w ubiegłym roku
obchodził jubileusz 40lecia pracy naukowej.
Zajmuje się historią
powszechną i historią gospodarczą Polski
XX wieku. Promotor
18 doktorantów, recenzent w przewodach
habilitacyjnych i profesorskich. Autor wielu
książek, ostatnio ukazała się Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych

P

snej kultury miejskiej. Początkowo określano
je mianem studium generale. Ich struktura
wzorowana była na instytucjach cechowych.
Olbrzymi wpływ na kształt uczelni miał Kościół; językiem wykładowym była łacina.
Zapotrzebowanie na naukę doprowadziło
do wykształcenia się nowego typu szkoły
– uniwersytetu. Przyjmuje się, że najwcześniej
(w 1158 r.) powstał uniwersytet w Bolonii.
Rozkwit uniwersytetów i towarzyszących im
ośrodków miejskich datuje się na XIII-XV
wiek. Zapoczątkowana w XVII wieku rewolucja naukowa dała bodziec do rozwoju
nowożytnych uniwersytetów, które od średniowiecznych odróżniało uniezależnienie
od wpływów kościelnych, wprowadzenie języków narodowych jako wykładowych, a także
skierowanie nacisku na osobistą pracę naukową profesorów i swobodę prowadzonych
przez nich badań naukowych.
W Polsce istnieje 20 uniwersytetów państwowych i jeden prywatny – katolicki (KUL
w Lublinie). Jak wielkie znaczenie dla naszego województwa ma ta uczelnia, niech będzie
stwierdzenie Jana Pawła II, że powstanie uniwersytetu jest „dźwiganiem społeczeństwa

wzwyż”. Ojciec Święty stawiał na równi badania naukowe oraz kształcenie i wychowanie
młodzieży. W 1980 r. mówił do środowiska
uniwersyteckiego w Kinshasie: „Nie ma prawdziwego ducha uniwersyteckiego tam, gdzie
nie ma natchnionej głęboką miłością prawdy
– radości poszukiwania i poznania”. Jan Paweł
II dostrzegał trudności, jakie w ostatnich czasach w relacjach profesor – student przyniosła
masowość nauczania i relacje te jednak uznał
ciągle za bardzo istotne. „Spotkanie ludzkie
jest nieodzowne dla kształtowania osobowości, a zatem jest nieodzowne po to, ażeby uniwersytet mógł nadal wypełniać swe posłannictwo wychowawcze. Doświadczenie uczy,
jak ważne są postacie prawdziwych mistrzów”
– powiedział w Bolonii w 1982 r.
Te dwa zadania, jakże proste a zarazem trudne,
stają przed naszą Alma Mater. Uniwersytet stwarza ogromną szanse dla całego regionu, a jest nią
poszukiwanie autentycznej prawdy i mądrości.
To szansa dla młodzieży – skarbu narodowego,
którą mogą dostrzec tylko światli ludzie.

ziemiach polskich w latach 1939-1941 („Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”) oraz
biografia I. Łukasiewicza i historia rozwoju
kopalnictwa naftowego pt. Szejk z Galicji.
Władze Uniwersytetu w Berdiańsku podejmując uchwałę o doktoracie honorowym dla
prof. Bonusiaka, przypomniały jego zasługi
dla „nauki ponad granicami”, która owocuje
wieloma wspólnymi konferencjami i wydawnictwami oraz coraz powszechniejszym wyjazdem młodych z Ukrainy do polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
rof. UR dr hab.
Stanisław Sagan
jest prorektorem Uniwersytetu
Rzeszowskiego, zajmuje się
rozwojem współpracy
z zagranicznymi uczelniami. Na Wydziale
Prawa kieruje Zakładem Ustrojów Państw Europejskich. W badaniach podejmuje problematykę polskiego
prawa konstytucyjnego i ustrojów państw europejskich. Autor licznych publikacji, w których dokonuje porównań wybranych form
ustrojowych na przestrzeni ostatnich lat.
W maju 2006 roku podczas konferencji Stowarzyszenia Uczelni Euroregionu Karpackiego - ACRU (Association of Carpartian Region
Universities) – prof. Stanisław Sagan został
wybrany na Prezydenta ACRU, na dwuletnią
kadencję. Jego zasługą jest zwielokrotnienie

wymiany zagranicznej polskich i ukraińskich
studentów oraz zainicjowanie międzynarodowego konkursu na najlepszą pracę magisterska i licencjacką z politologii.
enat Politechniki
Rzeszowskiej przyznał 12 kwietnia br. tytuł honoris causa prof.
dr. hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu
z Politechniki Śląskiej.
Laudację wygłosił promotor doktoratu prof.
dr. hab. inż. Tadeusz
Markowski, wieloletni rektor a obecnie prorektor PRz. Prof. E. Świtoński kieruje Katedrą
Mechaniki Stosowanej na PŚ. Jest wybitnym
specjalistą w zakresie mechaniki ośrodków
ciągłych, ze szczególnym uwzględnieniem powłok i prętów cienkościennych, autorem ponad 200 oryginalnych artykułów naukowych
oraz wielu opracowań dla przemysłu. Uczestniczył w ponad 80 międzynarodowych konferencjach naukowych, jest członkiem wielu
komitetów konferencji krajowych i zagranicznych. W Komitecie Badań Naukowych uczestniczy w pracach Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury. Powołany został także
przez ministra do Zespołu Badań na rzecz
Obronności i Bezpieczeństwa, jest członkiem
Komisji Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki
oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Naukowych. Q
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STUDIA

W służbie myślenia i nauczania

co studiować, należy nie tylko przemyśleć,
ale i przedyskutować z rodzicami, z dorosłymi. A już z całą pewnością nie podejmować
jej w panice, w ostatniej chwili, choćby dla
oszczędzenia sobie stresu, rozterek i niezadowolenia z własnych wyborów.

O

Prawda i mądrość

A wybór kierunku studiów, a w efekcie wykonywanego zawodu, jest bardzo istotną decyzją. Wpływającą na całe życie. Tymczasem
składanie podań jednocześnie do różnych
uczelni, przypomina często grę w ruletkę.
Za cenę indeksu kandydaci wybierają kierunki studiów, na które terminy egzaminów
nie pokrywają się. A przecież decyzję o tym,

UCZELNIE

Niestety życie nie opiera się wyłącznie na pasjach, a brutalna prawda jest taka, że studia
kończą się na ogół po pięciu latach, a później
zaczyna walka o byt, wyścig po pracę. Warto, aby młodzi ludzie, obecnie po maturach,
zdali sobie sprawę, że spośród studiujących
osób zdecydowana większość podejmuje się
tego intelektualnego wysiłku raz w życiu.
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DIAMENTOWE
PIÓRO
Nagroda dla Tadeusza RÓŻEWICZA
Wiesław Zieliński

KULTURA

O

SZTUKAO LITERATURA

W

roku 2002 dla podkreślenia
jubileuszu 35-lecia oddziału
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, poza
Złotymi Piórami przyznana została jeszcze
jedna nagroda. Nazwano ją Diamentowym
Piórem. Ma być wręczana co pięć lat i honoruje najwybitniejsze osiągnięcia w polskiej
oraz światowej literaturze!
ierwszym laureatem tej nagrody został
wybitny prozaik – Wiesław Myśliwski,
mieszkający obecnie w Warszawie. Jest on
laureatem także pierwszego rozdania najgłośniejszej w Polsce nagrody Nike. Urodzony
w Dwikozach pod Sandomierzem, w sposób
szczególny związany jest od lat ze środowiskiem literackim obecnego Podkarpacia.
Jest członkiem Kapituły Julińskiego Bractwa
– nieformalnego stowarzyszenia pisarzy wywodzących się lub sympatyzujących z dawną
Rzeszowszczyzną. Był także uczestnikiem II
Międzynarodowej Sesji „Literatura Kresów
Polski, Słowacji i Ukrainy”. Zgłosił wówczas postulat, aby Rzeszów stał się głównym
ośrodkiem i stolicą literackich Kresów! Dla
mnie Wiesław Myśliwski jest przykładem
człowieka o wielkiej osobowości, nie tylko
artystycznej. Delikatny i taktowny w obejściu
jest także nie pozowaną i naturalną gwiazdą
pierwszej wielkości. Zawsze skromny, zawsze
życzliwy – i takim go, jako Brata Julińskiego, poważamy. Słynne po dziś dzień Julińskie
Bractwo za punkt honoru przyjęło wszędzie
i zawsze bronić zalet Ziemi Rzeszowskiej.
Wielkim Mistrzem Bractwa jest Julian Kawalec. Pierwszym był, pochodzący z Niska, Jan
Maria Gisges.
apituła Diamentowego Pióra w porozumieniu ze zdobywcą poprzedniej i jednocześnie pierwszej edycji tej nagrody (tak określa regulamin), przyznała kolejne wyróżnienie
z okazji 40-lecia istnienia ZLP w Rzeszowie.
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TAJGA

Córka „Syberiady polskiej”
– nowa książka Zbigniewa Dominy

N

owa książka Zbigniewa Dominy trafiła
w maju wprost na 52. Międzynarodowe
Targi Książki w Warszawie. „Tajga. Tamtego
lata w Kajenie”, dwa powieściowe obrazy
w jednej książce, jest – jak określa sam pisarz – córką „Syberiady polskiej” powieściowej epopei wydanej sześć lat temu i znanej
12

Laureatem został
wybitny poeta
i dramaturg – Tadeusz Różewicz.
Poeta, który stworzył w polskiej
współczesnej literaturze powojennej obowiązujące
do dziś kanony.
Jestem przekonany, że wszystko
Tadeusz Różewicz
najlepsze w polskiej poezji po II wojnie światowej zaczęło się
właśnie od Tadeusza Różewicza!
Podczas odbywania służby wojskowej otrzymałem w formie prezentu, miniaturowy
tomik wydawnictwa Czytelnik – z serii Poeci Polscy. Wiersze wybrał sam autor, więc
moje pierwsze książkowe spotkanie z Tadeuszem Różewiczem, było wręcz pasjonujące!
Po dziś dzień pamiętam natchnione wieczory i zmaganie się z poetyckim słowem. Dla
otuchy, że dam radę stworzyć cokolwiek,
powtarzałem słowa mistrza Różewicza: „Nie
wstydźcie się łez/ nie wstydźcie się łez młodzi poeci./ Zachwycajcie się księżycem/ nocą
księżycową/ czystą miłością i pieniem słowika./ Nie bójcie się wniebowzięcia/ sięgajcie
po gwiazdę porównujcie oczy do gwiazd./
Wzruszajcie się pierwiosnkiem/ pomarańczowym motylem wschodem i zachodem
słońca./ Sypcie groch łagodnym gołębiom/
obserwujcie z uśmiechem/ psy kwiaty nosorożce i lokomotywy./ Rozmawiajcie o ideałach/ deklamujcie odę do młodości/ ufajcie
obcemu przechodniowi./ Naiwni uwierzcie
w piękno/ wzruszeni uwierzcie w człowieka./
Nie wstydźcie się łez/ nie wstydźcie się łez
młodzi poeci.”
Wiersz Tadeusza Różewicza „Oczyszczenie”
skierowany był do takich jak ja młodych,
naiwnych oraz bezbronnych w konfrontacji
z poetyckim słowem. Tomik zachowałem
do dziś i noszę przy sobie, podobnie jak zbiorek wierszy Johna Robinsonna Jeffersa w tłumaczeniu Zygmunta Ławrynowicza. Ci dwaj
znakomici poeci, potrafią nadal przemawiać do mnie językiem wewnętrznego żaru,
obiektywnej prawdy, która jest niezmienna. Zmienny jest tylko człowiek, ale nigdy
przyroda, jak w przypadku Jeffersa. Nigdy nie zmieniają się wartości moralne, jak
w przypadku Różewicza.
już w Polsce i świecie, przetłumaczonej
dotychczas
w kolejności na języki: ukraiński, francuski i rosyjski.
„Tajgą” pisarz zamyka ową
syberyjską epopeję, kreśloną
przez niego literacko poczynając od zbioru opowiadań
„Cedrowe orzechy” (1974),
które można wręcz traktować
jako szkic do późniejszych
powieści: „Syberiady polskiej”
(2001), „Czasu kukułczych

Kiedy znawcy
poezji od siedmiu boleści, plotą coś o potrzebie
nowatorstwa,
sięgam po kolejny wiersz z tego
samego miniaturowego tomiku
Tadeusza Różewicza pt. „Białe
groszki”: „PewWiesław Myśliwski
nego dnia wyszła
z domu/ i nie powróciła/ osiemdziesięcioletnia staruszka/ chora na zanik pamięci/ubrana w granatową sukienkę/ w białe groszki/
ktokolwiek wiedziałby/ o losie zaginionej/
proszony jest”. Wiersz powstał w czasach,
gdy zniknięcie człowieka, w dodatku osiemdziesięcioletniej staruszki, wywoływało uczucie przygnębienia i frustracji. Nie panowała
wówczas całkowita znieczulica na ból i ludzkie cierpienia. Ponadto poeta zastosował,
jak w większości swoich utworów, prostotę
słownego, a zarazem emocjonalnie, głębokiego przekazu. Ale naczelnym i niezmiennym
przesłaniem twórczości Tadeusza Różewicza
jest głęboka prawda o wartościach moralnych,
które człowiek powinien przestrzegać, aby
nie wyrządzać szkody innym ludziom.
Tadeusz Różewicz z inicjatywy Anny Żebrowskiej, był w latach dziewięćdziesiątych
na spotkaniu autorskim w Rzeszowie. Odbyło się w auli WSP (obecnie Uniwersytetu
Rzeszowskiego), a mistrzowi towarzyszył Jan
Stolarczyk, który był pośrednikiem w uzyskaniu zgody Tadeusza Różewicza na przyjęcie Diamentowego Pióra za rok 2007.
Dzięki temu człowiekowi, który jest zarazem redaktorem naczelnym Wydawnictwa
Dolnośląskiego, doczekałem realizacji jednego z największych marzeń. W imieniu
rzeszowskiego oddziału ZLP złożyłem hołd
mistrzowi poezji – Tadeuszowie Różewiczowi, podobnie jak wcześniej pokłoniłem
się Diamentowym Piórem mistrzowi prozy polskiej – Wiesławowi Myśliwskiemu.
Takie powinno być przesłanie literackich
nagród. Takie jest w przypadku Diamentowego Pióra.
QWiesław ZIELIŃSKI
prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie

gniazd” (2004) i obecnej „Tajgi”
(2007). Łączy tę trylogię i wspomniane opowiadania nie tylko
czas zesłańczej niedoli, także
powtarzające się nazwiska bohaterów, w tym rodziny Dolinów,
a zwłaszcza postać Staszka Doliny, w którego losach czytelnie
odbijają się przeżycia samego
autora, który jako dziesięcioletni chłopiec został wywieziony z całą rodziną na Sybir
i przetrwał tam ponad sześć lat.

Najpiękniejszy
skarb
Rodzina i świat
poetyckiej wrażliwości dzieci
Zofia
Brzuchowska

K

onkurs
poetycki „Moja rodzina”
jest kontynuacją dwu poprzednich: „Wiersze dla
mamy” (2005 ) i „Wiersze dla taty” (2006).
Nadesłane utwory świadczą o tym, że impre-

czytelnikom „Syberiady” przypomina jakby
w streszczeniu niektóre zdarzenia i poszerza
je o nowe wątki. Syberyjskie zesłanie literacko ujęte spojrzeniem głównego bohatera,
młodziutkiego Staszka Doliny, obok gehenny
przeżyć łagrowych, ukazuje niepowtarzalne
piękno i potęgę przyrody, owej nieporównywalnej tajgi. Groźnej, ale i przyjaznej, pomagającej przetrwać zesłańcom, zapamiętanej
przez pisarza z taką samą życzliwością i podziwem, podobnie jak rdzenni mieszkańcy
Syberii, których do dziś darzy sympatią
i szacunkiem. Z powieści emanuje oczarowanie pisarza tajgą, której nazwa jest rdzennie
buriackim mianem syberyjskich nieprzebytych borów i błotnistych grzęzawisk. Gdyby
nie łagrowy kontekst można by czytać „Tajgę”
jako przygodową wręcz powieść, o wartkiej
akcji w niespotykanych miejscach. Śmierć
i miłość przeplatają się w niej jak w życiu.
Sowchozowe bytowanie polskich zesłańców
zbliża ich do wolnych tylko pozornie pracowników – Rosjan, którzy równie ubogie
wiodą życie i przeżywają frontowe wieści
o śmierci bliskich, a pójść nie mają dokąd.
Polacy przynajmniej żyją nadzieją powrotu
do kraju i tęsknią „za swoim rajem utraconym.” Tam m.in. Staszek Dolina zawiązuje
przyjazne więzi z rodowitymi Sybirakami
i w tym szacunku do innych nacji pozostaje w dalszym życiu, gdy spotykamy się z tym
bohaterem w kolejnej powieści. Na osobną
uwagę, nie tylko czytelniczą, zasługuje część
zatytułowana „Tamtego lata w Kajenie”. Można zaryzykować twierdzenie, że Domino
jako pierwszy w polskiej literaturze łagrowozesłańczej opowiada niezwykłe losy wspólnego bytowania Niemców i Polaków na syberyjskim zesłaniu. Do polsko-niemieckich
niełatwych spraw wojny i powojnia wraca
zresztą, i to znacznie obszerniej, w „Czasie
kukułczych gniazd”.

za cieszy się stale rosnącym powodzeniem.
Widać również, że osiągane wyniki artystyczne coraz częściej nawiązują do głównych celów konkursu.
Organizator imprezy – Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie – przywiązuje szczególną wagę do rozwijania wyobraźni twórczej
oraz kultywowania zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs uwzględniał wiekowe możliwości
dziecięcej ekspresji. W klasach I – II nawiązania do tematu konkursu są bardzo ścisłe.
Dominują postacie matki i ojca, wiele uwagi
poświęca się rodzeństwu, mocno akcentowana jest obecność babci i dziadka. Świat może
czasem przypominać pustynię, ale i wówczas
dom rodzinny to „zielona oaza”. Urok Domu
jest tym większy, że „sublokatorami” są zwie-

rzęta i rośliny: „(...) w moim domu jest/ kotek miaukotek/ i piesek haupiesek/ w akwarium są złote rybki w welonie/ a na balkonie
/ czerwone pelargonie.” ( Oaza – M. Szczygieł)
Rodzina, jak mówi inny wiersz, to największy
i najpiękniejszy skarb otrzymany od Boga. Tutaj młoda autorka spotyka się z poezjowaniem
Jachowicza, a wiersz wolny łączy tradycyjne
wartości z nowoczesnością.
Druga grupa wiekowa (klasy III – IV ) potraktowała tematyczne sugestie dosyć samodzielnie, a niekiedy ze znaczną fantazją. Na szczególną uwagę zasługuje tu wiersz I. Myzi Niezwykła historia, który jest właściwie baśniową
egzegezą rodziny. Utwór posiada własny klimat, dynamikę i humor, a ponadto słychać
w nim żywy, mówiony język. Przemieszanie
czasów, epok i konwencji wprowadza przeza- »
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do podrzeszowskiej Kielnarowej, skąd wywędrował przed wojną do Worwoliniec na Podole, a stamtąd wywieziony był z całą rodziną
do łagru w głąb syberyjskiej tajgi. Los sprawił,
że w rodzinie Dominów rys sybiracki zdarza
się co kilka pokoleń, bo uprzednio na Sybir
został zesłany Wojciech Domino z Budziwoja,
powstaniec styczniowy, pradziad pisarza.
Ubywa z każdym rokiem Sybiraków, ale jak
świadczą listy podobne wspomnianym, odzywają się teraz dzieci i wnukowie zesłańców.
Oni przechowują pamięć o łagrowych przeżyciach bliskich im osób. Inni jak np. ks. Marek
Ciesielski, nieznany pisarzowi czytelnik, który
na swojej stronie internetowej śledzi bacznie
i recenzuje wybrane książki, stwierdził, że „Syberiada polska” „przekracza absolutnie granice polskiej prozy. To powieść pomnik, powieść
krzyk, powieść elegia... wszystko o niej można
powiedzieć, ale jedno jest pewne – nie można
przejść obok niej bez wzruszenia. (...)Uważam, że każdy Polak powinien tę książkę wziąć
do ręki i trochę nad nią popłakać i pomedytować. To najlepszy podręcznik najtrudniejszej
historii jaki znalazłem w literaturze ostatnich
lat.”
Roland Lewandowski z Francji pojawił się
w tym roku na warszawskich targach książki,
aby kupić polską wersję „Syberiady”, bo prosił go o to jego ojciec. – Ja czytałem pańską
książkę po francusku, ojciec słabo sobie radził.
A jakie wspaniałe miał pan recenzje w Paryżu – wyznał pisarzowi, czego świadkiem był
prof. Stanisław Frycie z Warszawy, który zna
doskonale twórczość Z. Dominy, bo śledzi
od początku pisarską drogę autora sybirackiej
trylogii.
Dziś wiadomo na pewno, że powieść Zbigniewa Dominy będzie ekranizowana. Do realizacji filmu „Syberiada polska” przygotowuje się
reż. Janusz Zaorski. Być może w przyszłości
powstanie filmowa wersja całej odysei sybirackiej Dominy, której dopełnieniem i kontrapunktem jest „Tajga”. Ta najnowsza książka

KULTURA

W „Tajdze” pisarz znowu podejmuje tematykę syberyjskiego zesłania. „Wracam – wyznaje – posłuszny pisarskiej intuicji. Nie dawały
mi bowiem spokoju własne wspomnienia,
pogubione ważne wątki fabularne, czytelniczo
ciekawe. Namawiali mnie do kontynuowania
tej tematyki moi czytelnicy, którzy tak licznie i życzliwie sięgali po <<Syberiadę polską>>
i <<Czas kukułczych gniazd>>. Wreszcie <<zmusili mnie>> do tego moi współtowarzysze niedoli, Sybiracy. Odezwali się nawet ci, z którymi
tułałem się wtedy po tajdze. To ich listy, wzruszające spotkania po latach, znacznie <<Tajgę<<
wzbogaciły i nasyciły ją realiami. A co najważniejsze, zaludniły ją autentycznymi postaciami
tych, którzy na wieki wieków w syberyjskiej
zmarzlinie pozostali.” Tak zresztą jak matka
pisarza, Antonina, której grobu po kilkudziesięciu latach szukał na Syberii, nad rzeką Pojmą w Kaluczem, gdzie jako zesłaniec wegetował w łagrowych barakach.
Sebastian Król z Bydgoszczy na kilka dni
przed ukazaniem się „Tajgi” napisał do autora
„Syberiady”, bo w powieściowych przeżyciach
Staszka i Tadzia Dolinów odnalazł podobieństwo do losów swego ojca i wuja. Wspomina
w liście babcię Annę Król, która zmarła wraz
z córeczką w łagrze. W „Tajdze” będzie mógł
odnaleźć jej postać z imienia i nazwiska.
Bo w całym cyklu sybirackich powieści Dominy występuje ogromna liczba postaci autentycznych, których losy i przeżycia – zwłaszcza
w „Tajdze” – przypomniane zostały pisarzowi,
bądź opisane w listach po ukazaniu się wcześniejszych powieści. Niedawno też Helena
Janowiak z Tych, przysłała list z podziękowaniem za napisanie w „Syberiadzie” „prawdy
najprawdziwszej”, bo przeżycia postaci powieściowych są podobne do jej zesłańczej niedoli. – Choćby tylko dla takich listów należało
napisać te książki – stwierdza pisarz. Helena
Janowiak stawia pytanie o dalsze losy synów
Doliny. W rzeczywistości są one przecież wypisane życiorysami pisarza i jego młodszego brata Tadzia oraz seniora rodu, ojca Jana
Dominy, który z Sybiru trafił do armii gen.
Berlinga, wyzwalał Polskę i szedł aż po Berlin,
a potem osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych
po wojnie, by zatoczywszy ten krąg, powrócić
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Laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz jurorami i organizatorami

że „smok porwał mamę i posadził na dachu
wieży”. Dziadek-król ogłasza swoisty turniej,
na który „zjechały się wszystkie media”. Piękność mamy dostrzega tato dzięki telewizji:
„(...)pomyślał:/ – Ale piękna!/ I już na konia
wsiadł./ Zajechał, media wygonił,/ a sam pod
wieżę pogonił.” Czytelnik dowie się także jak
wyglądały zaręczyny na dachu wieży: „ Tata
ściąga z palca pierścień królewski/ -Wyjdziesz
za mnie? – pyta./ – Tak ... – odpowiada mama/
– nie będę już sama.”
Baśniowy kostium i sowizdrzalski humor pozwalają ukazać rodzinę jako azyl chroniący
przed samotnością, której przeciwstawia się
życie z innymi i dla innych. Warto zauważyć,
że można spotkać wiersze poświęcone wprawdzie jak zwykle matce mocno zapracowanej,
ale otoczonej kochającą się gromadką, chętną
do pomocy: „Potem wszyscy pomagają/ Sprzątać mamie w kuchni/ A wtedy promyk słońca/ Odwiedza wielkanocnego zająca” (Dom
rodzinny – J. Domino). Dojrzałe zrozumienie
i wdzięczność dla matki, która pracuje w domu
i w szkole znajduje wyraz w wierszu K. Bal
– Moja mama: „ A wieczorem modli się gorąco do Boga/ o słońce na jutro/ o słońce dla bli-

MARINA I SYN
Świat Cwietajewej w teatrze

skich/ dla siebie o nic nie prosi/ nie ma czasu”.
Wiersze z klas II i IV świadczą o mocnym
przywiązaniu do domowych i rodzinnych
tradycji, przy czym wyraźnie chodzi tu o rodzinę poszerzoną, nie zaś nuklearną. Rodzinne pamiątki, sekrety, wspomnienia stają się
dziedzictwem wnuków i ukazują swój poetycki walor. Do tego kręgu inspiracji nawiązuje
trzecia grupa wiekowa. Pewną nowość stanowi
żartobliwe ujęcie relacji rodzinnych, takie, jak
w wierszu Rodzeństwo K. Strózik lub sytuacji
konfliktowych, jak w wierszu Pragnienie P. Pecka. Poza nielicznymi wyjątkami, w klasach V
i VI zauważać można ciążenie ku realizmowi
i codzienności, kosztem poetyckiej wyobraźni. Widać też rozterkę, co wybrać: wiersz tradycyjny czy wolny.
Ten dylemat rozstrzygnięty na korzyść wiersza
wolnego daje pomyślne rezultaty w czwartej
grupie – gimnazjalnej. Na szczególną uwagę
zasługuje oryginalny, o wyrazistej ekspresji
wiersz K. Jordan Mam źródło siły. Sens tego
utworu odsyła do dramatycznego procesu
formowania się osobowości i ambitnej walki
o własne miejsce w życiu, co może zamienić przyjaciół w rywali. Tytułowym źródłem
siły jest mocny, głęboko przeżywany związek

Fot. Michał Drozd
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» bawny galimatias. Historia zaczyna się od tego,
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poezją Mariny Cwietajewej obcowaliśmy
w Teatrze Siemaszkowej już wcześniej
podczas jednej z niedziel w Szajna Galerii,
w ramach Rzeszowskiego Salonu Poezji wymyślonego przez Julię Wernio, która w maju
ponownie wprowadziła widzów przygotowanym przez siebie przedstawieniem w niecodzienny, nieprzewidywalny świat Cwietajewej, świat pasji tej niezwykłej poetki, jej dążeń i lęków aż do samobójczej śmierci.
Mariny niezdolnej przekonać syna Grigorija
– Mura, który owładnięty zasłyszanym mitem ojczyzny swej matki, wymusza ich powrót
do Związku Radzieckiego. Czy można teraz
siedemnaście lat zamknąć w jednej walizce? –
zastanawia się bohaterka na krok przed wyjazdem z Francji i powrotem do rzeczywistości,
którą zapamiętała z okropieństw rewolucyjnych wydarzeń. Koszmarne obrazy niebawem
stają się znów dotkliwą codziennością bytowania po powrocie do ZSRR. Wegetacji ze scho14

Mariola Łabno-Flaumenhaft (Marina)
i Juliusz M. Kubiak (Mur)

rowanym synem w chłodzie i głodzie. Śmierć
poetki nie rozwiązuje problemów, nie zamyka
widowiska. Do jej śmierci musi się dołożyć
jeszcze śmierć ginącego na wojnie Mura. Te
zdarzenia pokazane są wstrząsająco i z artystyczną maestrią przez Julię Wernio w trzech
obrazach, na kolejno odsłanianych planach
w obszernych przestrzeniach Szajna Galerii,
znowu zamienionej na sceniczne miejsce zdarzeń. Znakomicie zaprojektowana scenografia przez siostrę reżyserki, Elżbietę Wernio,

z matką. Żartobliwa batalia o własną autonomię wobec zakusów bliższej i dalszej rodziny
została utrwalona w wierszu P. Zagai Cała
mama! Cały tata!. Trzeba dodać, że chociaż
obrazy rodzinnej harmonii osiągnęły zdecydowaną przewagę, nie brakuje wierszy, które
przejmująco mówią o bezdomności, o dramacie obcości, o silnej ambiwalencji uczuć. Dążąc do uogólnienia spostrzeżeń należy stwierdzić, że młodzi autorzy starali się utrwalić
w swych poetyckich próbach wizerunek życia
rodzinnego, który choć ujmowany z różnych
perspektyw, jawi się jako niezaprzeczalna wartość i warunek szczęścia.
Jurorzy konkursu „Moja rodzina” (przewodnicząca: dr Zofia Brzuchowska, członkowie:
dr Zenon Ożóg i mgr Małgorzata Hołowińska) z satysfakcją obserwują rozwój kolejnych
promocji twórczości dzieci i młodzieży. Wydaje się, że na obecnym etapie można już poszerzyć formułę konkursu tak, by ominąć specjalne ograniczenia tematyczne i następną imprezę z tego cyklu przeprowadzić pod hasłem:
„Ja i świat”.
QDr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

wpasowuje każdy fragment akcji w nastrój
przedstawienia. Mariola Łabno-Flaumenhaft
(Marina Cwietajewa), perfekcyjna w każdym
słowie i geście oraz jej partner, młody Juliusz
M. Kubiak (Mur) przez prawie dwie godziny
utrzymują w napięciu tej tragicznej poetycko-filozoficznej opowieści, choć warunki tego
miejsca nie są przyjazne widzom. Dwoje aktorów jednak wypełnia tę wielką przestrzeń
swym talentem, grają stosownie do akcji subtelnie, poetycko, a momentami żywiołowo, aż
do owego trzasku salw karabinowych, które
kończą akcję wraz ze znikającym z planu Murem-żołnierzem. W kreowanych przez nich
rolach cierpienia, wahania, rozterki scenicznych bohaterów stają się przeżyciami widzów
– uczestników tego zdarzenia teatralnego.
Po przedstawieniu chętnie kupowano zatem
książkę o tragicznej poetce, do lektury której
pośrednio zachęcili aktorzy tak wspaniałą inscenizacją „ Przejścia” Véronique Olmi, w znakomitym przekładzie Barbary Grzegorzewskiej. Trzeba mieć duszę poety, by tak pięknie
i sugestywnie przybliżyć Cwietajewą.
QRyszard ZATORSKI
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ak ma dziś strajkować
kultura? To pytanie
pozostanie chyba bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że pomimo nośności tematu, na tle
strajków lekarzy, nauczycieli, mój tekst ukaże się już po ich zakończeniu.
Nikogo nie dziwi, że w polskiej rzeczywistości
strajkują grupy społeczne, którym tak naprawdę nieszczególnie brak jest dostępu do ogólnie
niedostępnych dóbr. Pamiętam z dzieciństwa
ciągłe strajki górników, którzy na miarę niemożności moich rodziców, pochodzących
z robotniczej klasy, mieli dostęp i środki by zaopatrywać się w swoich „sortowych” sklepach
w artykuły, których w przeciętnych sklepach
innych regionów kraju po prostu nie było.
Na tle etapu rozwoju cywilizacji i demokracji,
nawet naszego kraju, wprowadza mnie w zdumienie brak zrozumienia na Olimpie miłościwie nam rządzących, że chirurg to maratończyk biegający od połowy etatu po ćwierć
etatu i jeszcze po kilka godzin praktyki prywatnej, co w efekcie tworzy jego 40-godzinny

tygodniowo komplet pracy i płacy. W naszym
kraju mamy całkiem pokaźne reprezentacje
biegaczy. Podobnie zbierają po kilka godzin
w różnych szkołach nauczyciele. No i jak
tu po tych gonitwach pracować. Jak tu po tym
maratonie nie odpocząć na łonie równo przystrzyżonych trawniczków pod własnym, często gęsto hipotecznie obciążonym domkiem?
Ogólnospołecznie, nieco zazdrośnie, jednak
rozumiany jest bunt lekarzy, których cenimy
za to chociażby, że pomimo wspomnianej gonitwy tną skalpelem właściwe miejsce, co pozwala wracać do zdrowia i żyć. Jeden ruch
pewnej ręki chirurga może odwrócić bieg życia wielu osób, a nawet własnej kariery. Kiedy
ten ruch jest wprawny i poprawny, to daje wiele satysfakcji i radości. Przywraca wiarę. Tak
sobie marzę, by na polskim Olimpie zasiedli
choćby sami chirurdzy z siwymi brodami, doświadczeni i mający świadomość, co znaczy
jedno cięcie właściwego miejsca krwiobiegu
swojego społeczeństwa. Władza wielu miast
w Polsce (nie omija to naszego Rzeszowa)
przypomina mi też chirurgię, ale niestety nomen omen – plastyczną. Opinię o niej wyra-

SZTUKA

Piotr Rędziniak
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Wymaga nie zabiegów kosmetycznych a wręcz reanimacji

biają nam błyskotliwe programy telewizyjne
typu „Bądź piękna” itp. Niestety, od Ameryki
po prowincjonalne miejsca naszego globu,
chirurgia plastyczna wywołuje raczej nasz pobłażliwy uśmiech na twarzy. Wyrządza u pacjentek więcej szkód niż chwilowych i doraźnych pożytków.
Miasto pięknieje i młodnieje, zaś kultura
w nim wymaga nie zabiegów kosmetycznych
a wręcz reanimacji. Odsysanie starych chodników, transfuzje nowego betonu nie przedłużą
słabego stanu zdrowia tego miasta. Kolonoskopie wielu fasad budynków nie ratują duszy
ich wnętrz. Ta dusza jeszcze nie zdążyła zapomnieć, a tu znów - niczym za Marksa i Engelsa - nie ma jak strajkować. Plastyczny chirurg
znowu przystępuje do operacji. Żydzi (w „Piśmie Świętym” – faryzeusze) byli znani z mycia
naczyń z zewnątrz i pobielanych grobów też
z zewnątrz... Kultura rzeszowska mieści się (w
tym momencie to przypadek) w żydowskiej synagodze. Chirurdzy plastyczni powinni zatem
ten strajk zrozumieć. Lekarze mają swoją nazwę
„strajk włoski”, może kultura przyjmie nazwę
„strajk żydowski”. Na zewnątrz trochę brudno, obskurnie. Ot, taka pomarszczona kultura.
Ale w środku czysto, schludnie, cudnie, czysto
i pięknie. W lekarskim żargonie - septycznie!

KULTURA

Pomarszczona kultura
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Ad multos annos!

dyrygentem zespołu była Bożena
Stasiowska-Chrobak, obecnie
pracownik naukowy Instytutu
15 lat Chóru Collegium Musicum
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowubileuszowy koncert z okazji 15-lecia skiego, a od 2000 roku z chórem
Chóru Kameralnego Collegium Musi- pracuje Ewa Drewniak, niegdyś
cum, pracującego przy Wojewódzkim Domu chórzystka, obecnie znany pedaKultury w Rzeszowie, odbył się
gog i animator kultury
23 maja.
muzycznej w podkarW programie koncertu znalazły się
packim regionie.
interesujące utwory muzyki woChór odniósł wiele sukkalnej, dawnej i współczesnej. Spocesów na różnych fe- Chór Collegium Musicum.
ro było muzyki polskiej, zwłaszcza
stiwalach i konkursach Koncert jubileuszowy w WDK w Rzeszowie 24 maja br.
Stanisława Moniuszki, w znamuzycznych, by wspokomitym wykonaniu chóru pod
mnieć Festiwal Pieśni Religijnej - i pracowitością, a członków zespołu łączy przydyrekcją Ewy Drewniak. Słychać
Cantate Deo w Rzeszowie, Koncerty jaźń i radość ze wspólnego muzykowania. Ambyło i widać, iż chór doskonale roWielkanocne, Ogólnopolski Festi- bicją chóru jest wykonywanie wartościowych
zumie się z dyrygentką i nawzajem
wal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. utworów i pieśni o zróżnicowanym charakterze
Andrzej Szypuła
ze sobą, co skutkowało precyzją
Chór chętnie śpiewa przy różnych – świeckich, religijnych, oratoryjnych, okoliczwykonania, wiernością stylistycznym zamysłom okazjach religijnych i społecznych – podczas nościowych, ludowych itp. W ub. roku chór
twórczym, czystą harmonią i wyrazistością tekstu. Wieczorów Muzycznych w rzeszowskim ratu- nagrał płytę i przygotowuje się do następnej.
Założycielem chóru był Andrzej Szypuła, któ- szu, na różnych przeglądach i koncertach. Jak Życzymy mu wspaniałych głosów i wielu artyry nadał zespołowi sympatyczną nazwę Colle- odnotowano w starannie wydanym jubileuszo- stycznych sukcesów. Ad multos annos!
gium Musicum, podkreślającą walor towarzy- wym programie, Chór Collegium Musicum był
QAndrzej OSIŃSKI
ski i wspólnotowy pracy zespołu. Kolejnym i jest prowadzony z ogromną pieczołowitością

XVI Festiwal Muzyczny
Wieczory muzyki organowej

K

oncert inauguracyjny w niedzielę
24 czerwca, o godz. 20. w Katedrze. Organy: Gabriela Klauza – Lublin. Akademicki
Chór Organum i Zespół Instrumentalny Ricercar pod dyr. Bogusława Grzybka – Kraków.
1 lipca, godz. 20, Kościół Chrystusa Króla.
Koncert kameralny w 300. rocznicę śmierci
Dietricha Buxtehude (1637-1707). Organy:
Marek Stefański – Kraków/Rzeszów; Chór

Cantata Kościoła Chrystusa Króla, dyr. Bolesław Antoniak.
15 lipca, godz. 20, Katedra. Recital organowy
Fabrice Pitrois – Narbonne (Francja).
22 lipca, godz. 17, Kościół Farny. Koncert kameralny. Organy: Tomasz Glanc, Montabaur
(Niemcy), Chór Mieszany Benedictus z Czudca, dyr. Andrzej Szypuła.
29 lipca, godz. 20, Katedra. Koncert kameralny.
Organy: Szilveszter Rostetter, Veszprém (Węgry). Waltornia: Mónika Surán – Budapeszt.
5 sierpnia, godz. 20, Kościół Chrystusa Króla.
Koncert kameralny. Organy: Ludmila Golub

–Moskwa. Skrzypce: Anna Stopińska – Rzeszów.
12 sierpnia, godz. 18. Kościół w Rzeszowie-Zalesiu. Koncert kameralny. Organy: Agnieszka Radwan – Kraków. Sopran: Alicja Płonka – Tarnów.
19 sierpnia, godz. 20, Katedra. KONCERT
FINAŁOWY. Organy: Andrzej Mielewczyk
– Berlin; Chór Nicolaus i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej, dyr. Zdzisław Magoń.
Organizatorzy: Katedra Rzeszowska, Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Marszałkowski.
Kierownictwo artystyczne Festiwalu: Marek
Stefański. Prowadzenie koncertów: Barbara
Tajchman. Q
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O muzyku,
który się nie bał

Nr 20 (Rok III, nr 6)

Niekonwencjonalna osobowość

Bogusław Kotula
Artyści tworzący przez
tysiąclecia ograniczali się
nie tylko do swoistego
posłannictwa. Czy tylko
ziemskiego? Chyba znaczenie muzyki jest najbliższe rozwiązania tej tajemnicy życia spełnionego. Muzyki nie można ujarzmić i zniewolić. Człowieka, który wymyślił nuty można

Prof. A. Walawender dyryguje Orkiestrą Kameralną Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara podczas
koncertu w Filharmonii Rzeszowskiej - 2004 r.

TAMTEN RZESZÓW

Grono pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie przy ul. 1 Maja (dzisiaj Sobieskiego). Pierwszy
rząd od lewej: B. Ilgner, W. Lesiński, W. Mikuła, M. Michułowicz, H. Murczyńska, W. Durska, H. Kostecka, S. Izdebska,
Z. Szymonowicz, J. Stojałowska, J.Wołowiec. Drugi rząd: T. Pałka, M. Kozłowska, S. Kielar, F. Mirska, T. Czapla,
T. Hejda, W. Słobodzian, Z. Dąbrowski, E. Klee - 1950 r. Z tej grupy profesorskiej żyją tylko W. Lesiński i T. Hejda.

Przypomniałem sobie o wspaniałej niekonwencjonalnej muzycznej i dydaktycznej osobowości profesora Antoniego Walawendra.
Przeczuwałem, że tylko właśnie on może
mi to wyjaśnić. Trafiłem w sedno, jak kluczem
wiolinowym. Profesor Antoni Walawender
jest profesjonalnym instrumentalistą, dyrygentem, kompozytorem i dydaktykiem. W jego
postaci zapisane jest 50 lat życia i bycia z muzyką. Nie wiem tylko dlaczego te wszystkie
wysokie szczeble muzycznych wtajemniczeń
umieszcza profesor na tak skromnej drabinie? Postawny elegancki, pogodny, serdeczny.
Muzyk Rzeszowskiej Filharmonii z dyplomem
świetnej krakowskiej Akademii Muzycznej.
Odznaczany i nagradzany przez miasto i państwo. Wielu uczniów profesora Walawendra
świetnie sobie radzi muzycznie w Rzeszowie,
Polsce, Europie.
„Człowiek cieszy się muzyką, potrafi radować jej brzmieniem, upajać melodyjnością,
zachwycać barwnością instrumentów”. Tak

kadra muzycznych pedagogów i wychowawwięzić, zabijać, mordować. Co za paradoks
ców została w Rzeszowie na swoim.
zmienności ludzkiego trwania!
Dla mnie muzyka poważna, koncerty symfoTakie rozterki zawsze krzyżowały mi się
niczne i skomplikowana, perfekcyjna instruw głowie, kiedy najczęściej przypadkowo spomentalistyka to bardzo twardy orzech „do słutykałem na rzeszowskiej ulicy mojego starchania”. Etiuda Rewolucyjna Fryderyka Choszego przyjaciela Tadzia Hogendorfa, przed
pina, VII Symfonia Dmitrija Szostakowicza
wojną wysokoklasowego futbolistę, później
zwana Leningradzką, Taniec z szablami i Lot
oddanego do ostatniej sekundy koncertom
trzmiela Arama Chaczaturiana. Nawet tylko
muzyki symfonicznej. Przedwojenny muSzkolny kwartet smyczkowy w składzie: A. Walawento wystarczy zupełnemu laikowi muzycznezykujący Rzeszów, owszem był taki, ale chyder, J. Bizoń, Cz. Prejsnar, J. Hałas – 1957 r.
mu, żeby odkryć bunt i ból, tragedie i rozpacz,
ba nie na pokaz narodowy. Nie można zawewnętrzne rozszarpanie i... strach. To włatem nie przyznać, że wielka muzyka wróciła
mówi i w to wierzy profesor Antoni Walaśnie można w tej muzyce odczuć przez niemal
po okupacji nad Wisłok. Wojewódzki budżet
wender. Kiedy pytam, czego może się bać dyfizyczne dotknięcie. Próbować zrozumieć?
wrzucił do kasy szkolnictwa muzycznego duże
rygent, pianista, śpiewak czy wiolonczelista,
pieniądze. A społeczne zestaprofesor odpowiada: – Człowy personalne układów luwiek muzyki nie tylko powidowo-socjalistycznej władzy
nien być bratem czy siostrą
musiały wcześniej czy późswojego talentu i powołania.
niej zakwitnąć pierwiosnNie wierzę w ślepą pokorę.
kami snobizmu. Kulturę
Człowiek, a tym bardziej
masową ustanowiły odpowyuczony muzyk, musi się
wiednie regulaminy, a wyumieć bać odpowiedzialnokonanie gwarantowane było
ści za swoją rękę, za swoje
koniecznością
ustrojową.
usta, za nogi i za... instruAutentyczna jeszcze kultument. Wszystko w muzyra ludowa nie potrzebowała
ce jest żywe. Trzeba umieć
socjalistycznego drogowskauczyć muzyki. To wielki
zu. Nowa, niedoświadczona
strach przed talentem ucznia,
intelektualnie władza żądała
taki jak przed naprawianiem
sprawdzonej muzyki, sztuki,
niemoralnych czynów. Takie
kina i teatru. Dlatego świetuczucia nigdy nie opuszczanie16
przygotowana zawodowa Koncert na dziedzińcu I LO im. Konarskiego w Rzeszowie. Dyryguje Janusz Ambros - 1957 r.
ją nauczyciela. Q

Współorganizatorzy:
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Majówka w Zakopanem

Nad Morskim Okiem – 15 maja 2007 roku

w Nowym Targu – jemy śniadanie i podziwiamy bardzo dobrze widoczne szczyty Tatr.
Niektórym udaje się nawet rozpoznać niektóre z nich. Po drodze jeszcze zatrzymujemy się
na Głodówce, podziwiamy przepiękną górską
panoramę. Robimy zdjęcia i kupujemy „prawdziwe” oscypki. Do Palenicy Białczańskiej dojeżdżamy przed dziesiątą. Każdy dostaje „kaloryczny prowiant”. Spotykamy się z przewodnikami tatrzańskimi, pracownikami PTTK,
kupujemy bilety wstępu do Tatrzańskiego

tego jeszcze o tej porze roku. Punktualnie
o godzinie szesnastej wszyscy spotykamy się
w schronisku w Morskim Oku.
Jedziemy następnie „furkami” z Morskiego
Oka do Palenicy Białczańskiej. Zaczyna padać deszcz. Ledwie wsiadamy do autobusu
– ulewa. Dobrze, że nie zastała nas na szlaku.
Dojeżdżamy do hotelu. Tutaj o dwudziestej
uroczysty bankiet z kapelą góralską i nauką
zbójnickiego tańca. W trzy godziny później
wszystkich „wymiotło”. Góry, kilometry w no-

SPORTOWY KALEJDOSKOP

„podwójnej krótkiej”, wraca do elity najlepszych europejskich drużyn.
Nie jest to, jak przed dwudziestu laty, udział
biało-czerwonych „pasiaków” z Rzeszowa
w rozgrywkach Klubowych Mistrzów Europy czy Zdobywców Pucharów. Lecz powtórny
debiut w rywalizacji europejskiej federacji CIF
– też ma swoje znaczenie! Działacze Resovii
starają się, aby do Rzeszowa zjechały drużyny,
które w swoich krajowych ligach zajęły także
piąte miejsca. Jeżeli tak się stanie, kibice w Rzeszowie będą w pełni usatysfakcjonowani. Jeżeli
dzięki umiejętnościom i atutowi własnej hali
rzeszowski zespół zakwalifikuje się do dalszych
rozgrywek, radość będzie jeszcze większa!
A szanse na to są spore, bo szykuje się duże
wzmocnienie teamu Resovii. Za grę podziękowano kilku zawodnikom, a na ich miejsce
mają przyjść ci, którzy zagwarantują udział

W ELICIE
EUROPEJSKIEJ
Siatkarze Resovii wśród najlepszych
Zakończony sezon siatkarzy dostarczył kibicom Resovii sporo satysfakcji. Po przeszło
dwudziestu latach podopieczni duetu trenerskiego Jan Such i Andrzej Kowal znowu
grać będą w rozgrywkach o europejskie puchary. Dzięki pokonaniu zespołu Mostostal
Kędzierzyn-Koźle i wywalczeniu piątego
miejsca w Polskiej Lidze Siatkówki, rzeszowski zespół, zwany przed laty mistrzami

O

gach i świeże powietrze dały się wszystkim
we znaki. Wszyscy zasnęli.
Drugi dzień Konferencji Szkoleniowej „Majówka z MPEC-em Rzeszów” w całości poświęcony był referatom, które przygotowali współorganizatorzy konferencji oraz pracownicy
naukowi Politechniki Rzeszowskiej. Strategię
działania i rozwoju Rzeszowskiego Zakładu
Energetycznego przedstawili panowie Łukasz
Boczar i Piotr Pondo. Wygłoszono cykl referatów: dr inż. Władysław Szymański z Politechniki Rzeszowskiej – Efektywność energetyczna
obiektów, Przemysław Słowik, Iwona Serej
i Leszek Dzioba z PRIM Lublin
– Rury preizolowane w ciepłownictwie jako jedyna alternatywa
dla sieci kanałowych, dr hab. Jan
Górski, profesor Politechniki Rzeszowskiej – Zastosowanie termowizji w ocenie energetycznej obiektów,
a Grzegorz Gilewicz i Zygmunt
Rejman – Modernizacja wewnętrznego układu ciepłowniczego EC
Rzeszów w 2006 roku, (mówili również o strategii rozwoju EC Rzeszów). Panel konferencyjny podsumował i całą konferencję zamknął
pan Józef Wicher, dyrektor MPEC
Rzeszów: – Wierzymy, że wszelkie przekazane informacje na tej
konferencji oraz odbyte spotkania
z udziałem wszystkich uczestników, przyczynią się do rozwoju
i zintegrowania środowiska podmiotów związanych z ciepłownictwem, w Rzeszowie – stwierdził.
Uczestnikami Konferencji Szkoleniowej „Majówka z MPEC-em
Rzeszów” byli przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych z Rzeszowa, pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej, architekci,
projektanci branży sanitarnej oraz pracownicy pionu technicznego MPEC Rzeszów.
Współorganizatorami: RZE Rzeszów, EC Rzeszów, PRIM Lublin oraz oczywiście MPEC
Rzeszów.

GOSPODARKA

Parku Narodowego, wsiadamy na „furki” i jedziemy w stronę Morskiego Oka.
Tutaj dzielimy się na dwie grupy. Jedna,
pod okiem przewodnika pana Mariusza
Kozłowskiego z Morskiego Oka, wyrusza
do Dolinki za Mnichem i ku ogólnemu zdumieniu dochodzi do Mniszka. Niesamowite,
bo niektórzy z uczestników są po raz pierwszy
w Tatrach i już zdobywają najwyższe szczyty.
Druga grupa, pod okiem przewodnika pana
Jacka Nędzyńskiego z Morskiego Oka, udaje
się w kierunku Czarnego Stawu pod Rysami
i dochodzi do Stawu całkowicie zamarznię-

Fot. Józef Wicher

onferencje szkoleniowe organizowane
przez MPEC Rzeszów integrują ludzi
związanych branżowo i ukierunkowują
na budowanie nowoczesnego ciepłownictwa
w Rzeszowie. Polega to na propagowaniu
nowoczesnej myśli technicznej i technologicznej, promocji i prezentacji firm i instytucji związanych z MPEC Rzeszów.
Tym razem wszyscy spotkaliśmy się w połowie maja pod MPEC Rzeszów już przed wyznaczoną piątą rano i punktualnie wyjechaliśmy w kierunku Zakopanego. Pierwszy
przystanek: Restauracja Regionalna u Gazdy

QWrażenia spisał Krystian NIEMIEC

w walce o medalowe miejsca, jeżeli chodzi
o rozgrywki ligowe. Czy tak się stanie? Sportowe życie zweryfikuje zapowiedzi, ale dobrze
jest, gdy działacze i trenerzy mają ambicję
walczenia o najwyższe lokaty.
Ich zadaniem jest dobrać takich zawodników,
którzy gwarantować będą realizację zadań.
Gdy powiedziałem Wiesiowi Radomskiemu, że „na mieście” plotkuje się o pozyskaniu przez Resovię zawodników tej klasy,
co Paweł Zagumny, Łukasz Kadziewicz,
Grzegorz Szymański – prezes Radomski powiedział, że wierzy w mój zdrowy rozsądek.
Zaapelował też, abym nie ulegał emocjom
i magii plotek. Ale z uśmiechem zakończył
naszą rozmowę słowami, że w każdej plotce
jest ziarenko prawdy. Gdyby to „ziarenko”
okazało się prawdą, powinno być ciekawie.
A co do europejskich pucharów, to razem »
17
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INTEGRACJA

Integracyjne szkolenie z MPEC-em Rzeszów

» z moim imiennikiem Radomskim, powspo-

minaliśmy przez chwilę dobre czasy. Gościliśmy w Rzeszowie Real Madryt, ale siatkarze
tego klubu to nie piłkarze i wracali do Hiszpanii w ekspresowym tempie. Na parkiecie było
tak, jakby doszło do konfrontacji nie siatkarzy,
lecz piłkarzy obu drużyn z Madrytu i Rzeszo-

KUNSZT NA MEDAL
Akrobatyka sportowa

SPORT
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ani Brygida Sakowska-Kamińska, najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiej akrobatyki sportowej, trener
i zarazem prezes Stowarzyszenia Akrobatyki
Sportowej przy naszym uniwersytecie, podjęła po zakończeniu kariery sportowej wyzwanie właśnie trenerskie i ma realne efekty.
Jej podopieczni nie tylko, że liczą się w kraju
(i nie tylko), to jeszcze są w stanie zgarnąć
praktycznie wszystko co jest do zgarnięcia
na znaczących zawodach.
Z początkiem maja we Wrocławiu odbyły się
zawody o puchar Polski. Zawodnicy AZS UR
Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej, czyli właśnie pani Brygidy, nie schodzili z pudła
i z ogromną przewagą zwyciężyli drużynowo.
W poszczególnych konkurencjach tak to wyglądało: 3-ka żeńska seniorów w składzie Beata Surmiak, Eliza Kaplita i Anna Filipowska
(obecnie już AZS AWF Katowice) zwyciężyła
bezapelacyjnie; w grupie juniorów 3-ka żeńska
w składzie Karolina Szela, Dominika Bernat

ZŁOTO I SREBRO
Siatkarze Uniwersytetu
Rzeszowskiego

E

fektownym wynikiem drużyny Uniwersytetu Rzeszowskiego zakończył się finałowy turniej XXIV Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych w piłce siatkowej mężczyzn 1114 maja br. w Ośrodku Sportu Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, gdzie rozegrano decydującą batalię akademików, wyłonionych
we wcześniejszych eliminacjach.
Reprezentanci Uniwersytetu Rzeszowskiego
najpierw triumfowali w mistrzostwach województwa podkarpackiego, zaś na arenie
już ogólnopolskiej podczas zawodów w Lublinie zapewnili sobie awans do czołowej szesnastki najlepszych zespołów w kraju. W finale
podopieczni trenera Adama Maryniaka sięgnęli po złoty medal w punktacji uniwersyteckiej oraz srebro w klasyfikacji generalnej.
Po dekoracji zespół dokonał publicznego golenia wąsów trenera Adama Maryniaka, które
po 34 latach(!) poszły pod nóż. – Taka była
umowa zawarta jeszcze w eliminacjach w Lu-
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wa... Najciekawsze i najbardziej
dramatyczne były pojedynki
o prawo zakwalifikowania się
do finału siatkarskiego Pucharu Zdobywców Pucharów
w sezonie 1983/1984, gdy Resovia rywalizowała z Dynamem Bukareszt. Rzeszowianie
po tendencyjnym sędziowaniu bułgarskich arbitrów, ulegli Rumunom w ich hali zero
do trzech. W rewanżu musieli
więc wygrać także bez straty
seta, ale większą różnicą małych punktów.
Nie dojechali wówczas sędziowie z Norwegii
i awaryjnie ściągnięto do Rzeszowa międzynarodowego sędziego z Krakowa – Wojciecha
Godulę. Kiedy kibice rzeszowscy zaczęli swój
diabelski doping, ściany poczciwego „kurnika”, czyli hali przy ulicy Pułaskiego, pokryły
i Regina Małek
zdobyła pierwsze
miejsce, natomiast
3-ka Aneta Micał,
Angelika Kogut
i Anna Kocan była
druga. Dwójka żeńska Dominika Bernat i Karolina Szela
zwyciężyła, a dwójka mieszana Mateusz Rzeźnikiewicz
Brygida Sakowska-Kamińska i Aneta Micał zajęła
drugie miejsce.
Udział w późniejszym turnieju międzynarodowym im. Chmielewskiego w Świdnicy pani
Brygida potraktowała jako start kontrolny
przed najważniejszą imprezą półrocza, czyli mistrzostwami Polski juniorów w czerwcu
w Bielsku Białej. Pomimo takiej formuły startu, efektów wstydzić się nie można. Dwójka
mieszana Aneta Micał, Mateusz Rzeźnikiewicz zajęła drugie miejsce, dwójka mieszana
Olga Zagórska, Michał Partyka – 7 miejsce,
2-ka żeńska Dominika Bernat, Karolina
Szela – 2 miejsce, 3-ka żeńska Aneta Micał,
Angelika Kogut, Anna Kocan – 3 miejsce, 3-

się dosłownie wodą, która strumieniami lała
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się na parkiet! Sędzia nakazał opuszczenie hali
przez publiczność, która odtąd ... dopingowała Resovię przed halą! O przebiegu meczu
informowało kibiców kilku śmiałków, którzy
wdrapali się na dach i poprzez grube szyby,
obserwowali przebieg zawodów. Zespół prowadzony wówczas przez duet trenerski Jan
Such i Wiesław Radomski – mający w swoich
szeregach takich zawodników, jak Zbigniewa
Zielińskiego, Arkadiusza Czapora, czy Henryka Wietechę – wygrał rywalizację z Rumunami i zakwalifikował się do finału. Panowie
siatkarze – szanujmy wspomnienia. Oby tak
zwycięsko kończyły się mecze siatkarzy Resovii w czekających nas rozgrywkach o europejskie puchary, ale już z udziałem wiernych
rzeszowskich kibiców.
QWiesław ZIELIŃSKI

ka żeńska Dominika Bernat, Karolina Szela,
Regina Małek – 4 miejsce.
Pewna siebie, dynamiczna multimedalistka
konsekwentnie zmierza do celu. Pani Brygida
ma ambicję doprowadzić swoich podopiecznych do mistrzowskiego kunsztu.
QKazimierz JAGIELICKI

blinie, jak w finale będzie pudło to moi zawod- wszechstronniejszego zawodnika. – Rewelacyjnicy wykonają wyrok. I stało się – powiedział nie na przyjęciu radził sobie nasz libero Michał
opiekun rzeszowskich akademików Adam Ma- Betleja – dodał trener AZS UR. Medalowa koryniak. – Dziękuję moim zawodnikom za wło- lejność: 1. PWSZ Racibórz, 2. AZS Uniwersytet
żony trud w przygotowanie do mistrzostw, Rzeszowski, 3. Uniwersytet Zielonogórski, 4.
świetną grę, ogromną determinację i zaangażo- Uniwersytet Szczeciński. Q
wanie, a ten sukces
chciałbym zadedykować żonie Jadwidze i córce Ewie,
za
zrozumienie
mojej działalności
na rzecz sportu
akademickiego
w Rzeszowie.
Poza
medalami
rzeszowianie otrzymali również indywidualne wyróżnienia. W turnieju
jako najlepszego
atakującego wybrano Rafała Buszka Medalowy zespół AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stoją od lewej: Przemy(I rok WF), zaś sław Bryliński, Paweł Włodyka, trener Adam Maryniak, Łukasz Lasota, Rafał
Marcina Srokę (III Buszek. Dolny rząd: Przemysław Marć, Michał Betleja, Karol Węgliński, MiWF) uznano za naj- rosław Sowa, Adrian Filip, Jakub Dejewski, Marcin Sroka, Mateusz Świstara.

Rozmowa z Markiem Augustynem,
prezesem Zarządu ZPE Zapel SA
w Boguchwale

JUBILEUSZ
Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej pamiętam jeszcze z lat osiemdziesiątych. Podobnie jak inne typowe zakłady produkcyjne, sprawiały wrażenie raczej siermiężne.
Obecnie rzuca się w oczy sterylny ład, estetycznie urządzone wnętrza oraz przyjemne
najbliższe otoczenie. To już nieporównywalne standardy. W takiej właśnie scenerii porozmawiałem z prezesem zarządu, panem
Markiem Augustynem.
Zakład robi wrażenie, panie prezesie.
– Nie może być inaczej. Odwiedzają nas kontrahenci z całego świata. Zwracają uwagę
na wszystkie detale. Jeśli chcemy być traktowani jako poważni partnerzy, musimy z pietyzmem dbać o swój wizerunek. To podstawa
sukcesu.
W przyszłym roku minie 70 lat od czasu,
gdy wkopano pierwszą łopatę przy budowie
zakładu?
– Tak, chociaż nie była to inwestycja realizowana w ramach COP-u, jak twierdzą niektórzy. Była to inwestycja towarzysząca. Ówczesne władze ministerialne zaleciły wzniesienie
takiego zakładu właśnie na obszarze COP.
A dlaczego w Boguchwale?
– O lokalizacji przesądziły dwa uwarunkowania. Bliskie sąsiedztwo Rzeszowa oraz przebiegająca przez naszą miejscowość linia kolejowa. Jakie drogi wówczas mieliśmy, trudno
sobie dzisiaj wyobrazić. Transport produkcji
odbywał się zatem koleją.
Stare dzieje. Wróćmy do czasów współcześniejszych. Okres transformacji ani łatwy,
ani prosty z pewnością nie był?
– Rzeczywiście. Przede wszystkim nasza wiedza o prywatyzacji była ułomna. Jeśli z kolei
ludzie niewiele o czymś wiedzą, to w naturalny sposób tego lękają się. Powiodło się nam,
ponieważ przekonaliśmy do prywatyzacji

pracowników. To była największa bariera, bariera psychologiczna. Po jej pokonaniu, reszta
już poszła w miarę sprawnie.
Już szło wszystko, jak po autostradzie?
– Dobre żarty. Przecież w tym czasie nie było
u nas rynku inwestycyjnego! Musieliśmy poszukiwać możliwości eksportowych. To z kolei
zmuszało do zmiany asortymentu i co za tym
idzie inwestowania w nowe urządzenia i technologie. Musieliśmy szybko wdrożyć produkcję wyrobów wielkogabarytowych. Tego trzeba było po prostu nauczyć się.
Rozumiem, nauczyć się produkować dobre
wyroby?
– Oczywiście. Na rynku europejskim czy światowym tandetnego wyrobu nikt nie kupi.
A jeśli nawet kupi przez nieuwagę – to tylko pierwszy i ostatni raz. Jakość izolatorów
jest niezwykle ważna. Zepsucie się, powoduje
przerwy w dopływie energii dla sporych obszarów odbiorców. Już w 1995 roku uzyskaliśmy, jako pierwsi w województwie, certyfikat
jakości. Od razu nasza pozycja rynkowa uległa
radykalnej poprawie.
Jakość jest zależna od nowoczesności urządzeń i technologii. Ale przede wszystkim
od umiejętności pracowników.
– Bez wątpienia! Szczycimy się stabilnością
załogi i jej umiejętnościami. Aż 16 proc. naszych pracowników legitymuje się wyższym
wykształceniem, a dalsze 38 proc. posiada wykształcenie średnie. To duży i niezwykle cenny
kapitał zakładowy.
W tym tkwi tajemnica sukcesu?
– Zdecydowanie tak! Aż 68 proc. naszych wyrobów eksportujemy do 33. krajów na wszystkich
kontynentach. Mamy aż 70. stałych odbiorców
zagranicznych, a w Europie współpracujemy
z elitą przemysłu elektromaszynowego. Pomimo
że Chińczycy zarzucają świat swoimi produktami, to my im swoje izolatory sprzedajemy.

A wzrostu rozwoju gospodarczego w kraju
nie odczuwacie?
– Już drugi rok notujemy wzrost zapotrzebowania krajowego na nasze wyroby. Zresztą
do kontaktów z rodzimymi odbiorcami przywiązujemy dużą wagę. Spotykamy się z nimi
chociażby na systematycznie organizowanych
konferencjach.
Czyli tak. Macie renomę, rozliczne kontakty,
rynki zbytu. Żyć, nie umierać?
– Niezupełnie. Produkujemy około tysiąca
różnych wyrobów, ale rocznie uruchomiamy
120 nowych. Rynek jest wymagający. Dlatego
na co dzień współpracujemy z naukowcami
z warszawskiego Instytutu Energetyki, Politechniki Rzeszowskiej, AGH, Politechniki
Śląskiej czy Polskiej Akademii Nauk. Uruchomiliśmy chociażby produkcję izolatorów
kompozytowych według całkowicie nowej
technologii.
Oprócz certyfikatu jakości międzynarodowy prestiż coś zaświadcza?
– W 2000 roku zostaliśmy zaproszeni do Światowego Stowarzyszenia Producentów Elektroporcelany. W obecnej kadencji prezydentem
jest nasz dyrektor marketingu pan Piotr Ziomek.
A okrągły jubileusz 15-lecia istnienia Zapelu SA – tuż, tuż?
– Rzeczywiście. Corocznie organizujemy
w przedostatnią niedzielę czerwca Dzień
Pracownika Zapelu. W tym roku będzie wyjątkowo uroczyście. Spotkamy się z naszymi
seniorami, którzy bardzo chętnie odwiedzają
zakład, a nawet swoje byłe stanowiska pracy.
Odbywają coś w rodzaju podróży sentymentalnej. Odwiedzą nas liczni goście, w tym
i zagraniczni, spotkamy się również ze swoimi kooperantami. Przede wszystkim będzie
to wielkie wydarzenie dla naszych pracowników i ich rodzin.
Prezes miewa czas na własne pasje?
– Trochę tak, chociaż już bez specjalnych szaleństw. Uwielbiam żeglowanie. Kiedyś jeszcze
kra nie spłynęła do końca, a już byłem nad Soliną. Lubię swoją działkę oraz postrzelać sobie,
chociażby w podgłogowskim Borze.
Życzę jubileuszowej satysfakcji i zachowania
optymistycznych perspektyw.
Rozmawiał Roman MAŁEK

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej ZPE Zapel SA w Boguchwale
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WIROWANIE NA PLANIE
WISIELCZY
ŚMIECH

FELIETON

N

iespożyty
wielki
edukator miał znowu intelektualną erupcję głupoty, ku uciesze
nauczycieli i cywilizowanego świata. Z wykazu lektur postanowił wypinkować paru klasyków. Śmiem twierdzić, że, jak wszystko w tym
kraju, jest to wina nauczycieli. Puścili nieoczytanego w klasyce do matury i jeszcze tę maturę mu zaliczyli. Pewnie tylko
ze względu na wzrost. Przecież
żadnemu średnio rozgarniętemu licealiście, który przeczytał Gombrowicza, Witkacego,
Goethego czy Dostojewskiego
taki pomysł do głowy nie przyszedłby. Stąd logiczny wniosek,
jak wyżej. Boskodrabny Giertych z pewnością w czasie lekcji
języka polskiego pobierał leśne
nauki wszechpolskie i prał kamieniami w szkołę zamiast wykazywać się pilnością w literackiej analizie zalecanych lektur.
Już samo zestawienie zdegradowanych przez imć Giertycha
literatów mówi wiele o autorze
pomysłu. Bliski jego sercu Henryk Sienkiewicz
znakomicie pisał ku pokrzepieniu serc i w taki
sposób, że porywał każdego, bez względu
na intelektualne przygotowanie. Natomiast
Dostojewski czy Gombrowicz to już literatura
i egzystencjalna, i filozoficzna. Nie sądzę, aby
wielki edukator mógł cokolwiek pojąć cho-

Widokówka z Rzeszowa

ciażby z FERDYDURKE, pomimo że bohater
tej powieści pasuje do niego w pewnej mierze.
Przecież jest to mityczna postać człowieka
współczesnego, zdeformowanego w świadomości innych ludzi, zdegradowanego przez
kulturę, formowanego nieustannie przez różne światopoglądy. Nie sądzę, aby boskodrabny zrozumiał cokolwiek z gombrowiczowskiej
wizji stosunku do kultury narodowej i stereotypów patriotyzmu oraz weryfikacji mito-

logii narodowej. A już z pewnością nie pojął
jego filozofii stałego poszukiwania recept
na plastyczność osobowości ludzkiej. Taka
percepcja z pewnością edukatorowi nie grozi.
W przeciwnym przypadku nie decydowałby
się na ZBRODNIĘ wyrzucenia klasyków literatury ze szkół, gdyż miałby świadomość, jaka
za to grozi KARA. Nie wymierzą jej ani Mefisto, ani bracia
Karamazow, ale z pewnością
wyborcy. Za co? Nie za arogancję, indolencję, głupotę i nieuctwo. Za złe młodzieży chowanie – jak mawiał jeszcze
inny klasyk.

KURAŚKO
NA URZĘDZIE

PLAMY I KROPKI

W

ieszcz twierdził, że Polska jest papugą narodów. Nie przewidział, że mogłaby być dyżurnym błaznem
dla świata. A właśnie stała się
nim obecnie. Oto taki kolejny
błazeński wygłup za nasze pieniądze, których brakuje chociażby na dożywienie dzieci
cierpiących na niedostatek.
Na grzędzie Rzecznika Praw
Dziecka kwoczy nie byle kto.
Z imienia to pierwsza dama
Starego Testamentu, a nazwisko jej sławił właśnie wieszcz
w utworze o tym, co wyrabiał
chromy generał w okopach
Woli. W grobie przewraca
się z pewnością i generał,

FORMA DORÓWNAŁA TREŚCI ?
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i wieszcz. Pani niedorzecznik od praw dziecka wszystko bowiem kojarzy się, jak szeregowcowi Kuraśko – czyli z jedną częścią
ciała. Ale szeregowiec wkraczającym był dopiero w dorosłość, ponadto mniej niż średnio wyszkolonym szwejem, no i biedaczyskiem zamkniętym w koszarach. Jemu nawet
koszarowa flaga kojarzyła się z poddmuchaną kiecką Maryśki z Gwizdaja (przepraszam
wszystkie Marysie z wszystkich Gwizdajów
w imieniu niedorzecznika). Pani Ewa Sowińska zadziwiła świat od Wysp Owczych
po Wyspy Salomona posądzeniem sympatycznego teletubisia Tinky Winky
o homoseksualizm. Ani żadnemu
dwulatkowi, ani pięćdziesięciolatkowi nie przyszło to do głowy,
bo przyjść nie mogło. Pani Ewo!
Wpieriod! Sztandar do boju! Kupa
roboty przed panią. Sodomia i gomoria wyłazi ze wszystkiego. Taki
Żwirek i Muchomorek w jednym
posłaniu baraszkują, Bolek i Lolek
przedkładają swoje towarzystwo
ponad wszystko, traktując pannę
Tolę wyłącznie jako obiekt psikusów, Koziołek Matołek szlaja się
w czerwonych majtkach i z torbą
po świecie, szukając jakiegoś Pacanowa a nie Koziołkowej Matołkowej. Taki zaś Wilk zamiast
uganiać się za zajączkową, oblizuje się na widok Zająca! Zgroza! A czy pani wie, że jeden
z pary Jacek i Placek nie ożenił się do dziś?
Niektórzy twierdzą, że po kradzieży Księżyca obaj chcą nawet podpieprzyć i Słońce!
A że ci z Wysp Salomona uważają to za informację o złowieniu gdzieś ryby o dwóch
ogonach, ale bez głowy? Nieuki jakieś. Starego Giertycha i Rydzyka nie czytały pewnie,
ani nie słyszały.

NIEULECZALNY

O

statnia sesja Rady Miasta rozpoczęła się
wesoło. Cierpiący na gorzałowstręt pan
Sikora, uzbrojony w plansze na kiju, wkroczył do magistratu na czele uduchowionej
gromadki, aby zamanifestować. Najmłodszy
manifestant miał circa półtora roku. Wyglądał
bardzo poważnie, zapatrzony w pana Sikorę,
jakby wiedział o co chodzi. Pan Sikora, jak
to ma w zwyczaju, wstąpił na sesyjną ambonę
i niczym Wernyhora palnął taką duszeszczypatielną mowę, że aż radny Szyszka obudził
się. Chodziło mu o to, aby na Dzień Dziecka
uchwalona została totalna prohibicja w mieście. W ten sposób rzekomo więzi rodzinne
ulegną zwielokrotnionemu zacieśnieniu, ponieważ wielbiciele trunków popadną z tego
powodu w abstynencję i zamiast oglądać się
za butelką będą tulić do piersi swoją dziatwę. Nie wyleczył się biedaczysko z naiwności. Obywatel Dżeki Marchewa twierdzi,
że są to objawy syndromu pomroczności organicznej nie podlegające leczeniu klinicznemu.
QRoman MAŁEK

Czerwiec 2007

ODA DO RADNYCH
Spróbuj być sobą, spróbuj być sobą!
Spróbuj, gdy czasem strach CIĘ obleci.
Spróbuj, gdy w domu żona i dzieci,
Niech ten RUBIKON będzie za Tobą.
Spróbuj być sobą, spróbuj być sobą!
Twoje oklaski chyba są za głośne,
Trochę za nisko pochylona głowa.
Pomyśl, że wtedy autorytet rośnie,
Gdy się potrafisz godnie wyprostować.
Podnieś swą rękę, powiedz własne zdanie,
Przecież to takie banalne i proste.
Niech w świadomości TWOJEJ pozostanie,
Że obiecałeś nie zawieść wyborcę.
Próbuj właściwych dokonać wyborów,
Cudzych osiągnięć sobie nie przypisuj.
Czas już porzucić złudną grę pozorów,
Nie wstydź się kilku wpadek z życiorysu.
Lichym przywódcom nie okazuj względów,
Co są obrazem zadufania w sobie.
Unikaj brawa dla tych z pierwszych rzędów,
Oni na pewno nie będą bić TOBIE!
PS
Choć CI się marzą laury i ordery,
Co marynarki i życia ozdobą,
Wzloty, awanse, szczeble kariery To zapamiętaj – musisz być sobą!
Musisz, choć czasem strach CIĘ obleci.
Musisz, gdy w domu żona i dzieci,
Niech ten RUBIKON będzie za Tobą.
Musisz być sobą, musisz być sobą!

Rzeszowskie anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
RZESZÓW CK
Rzeszowski CK Londyn
Hotel Londyński, zwany Londynem, był własnością Jadwigi Jędrzejowiczowej i mieścił
się na rogu dzisiejszych ulic Jabłońskiego,
Grottgera i Grunwaldzkiej. Tak oto opisuje
noc w rzeszowskim Londynie senator Wojciech Wiącek z Machowa w swojej broszurze
„Spółdzielnie i Spółki katolickie w Rzeszowie”: „W sali powstała wielka bitka pomiędzy
kolejarzami. Jeden uderzył kolegę szklanką
w głowę, aż się rozprysła. Do bitki przyłączyli
się żołnierze i robotnicy, powstał krzyk kobiet i dziewek. Posłano po policjanta, który
kazał się rozejść i zagroził, że pośle po patrol
wojskowy. Ucichło, ale ten, co rozbił szklankę, musiał zapłacić za sześć, które stłukli inni,
a policjant dostał przekąskę i kilka kieliszków
wódki za obronę.” Oczywiście nad owym
gwarnym lokalem z wyszynkiem mieściły
się pokoje sypialne, w których także atrakcji
nie brakowało: „Spać nie mogłem, bo przez
całą noc wrzało jak w piekle, a do tego w łóżku rzucały się na mnie gromadami wielkie,
suche pluskwy i gryzły bez litości. Światła
nie było. Rano pluskwy pouciekały w szpary
podłogi, ale oblazły mię wszy z łóżka czy koca.
W tej chwili rozebrałem się i ledwie obroniłem się szczotką. Zapłaciłem za mydło i wodę
20 halerzy, za ręcznik 10 halerzy, a za obsługę

OPOWIADAJMY WSPÓLNIE
SPRZYJAJĄCY CZAS
Baran (21 III - 20 IV) Pora na dokonanie zmian.
Odniesiesz sukcesy nie tylko materialne.
Byk (21 IV - 20 V) Sporo ciekawych spotkań
towarzyskich. Pieniądze w drugiej połowie
miesiąca. Dobry czas na miłość.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Poświęć więcej uwagi
życiu rodzinnemu. Bądź realistą, a niechybnie poprawi się Twoja sytuacja.
Rak (22 VI - 22 VII) Znajdź czas na naukę. Postaw na osobisty rozwój.
Lew (23 VII - 23 VIII) Dobra passa dla spraw
sercowych i finansowych. Nowa znajomość
może przerodzić się w coś poważniejszego.
Panna (24 VIII - 22 IX) Czeka Cię sporo urzędowych spraw dotyczących rodziny. Nie odkładaj
ich, a wszystko pójdzie dobrze.
Waga (23 IX - 23 X) To sprzyjający czas. W różnych
dziedzinach życia powiedzie Ci się.
Skorpion (24 X - 22 XI) Nareszcie załatwisz jakąś
gardłową sprawę i odetchniesz z ulgą.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Interesuje się Tobą bliska Ci
osoba. Zauważ ją, a wszystko ułoży się po Twojej
myśli.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Jak zwykle sukces osiągniesz większą pracą. Rozwiążesz też problem
rodzinny.
Wodnik (21 I - 19 II) Zmobilizuj się, a uda Ci się
pozbyć problemów. Ożywienie w uczuciach
i życiu towarzyskim.
Ryby (20 II - 20 III) Nie pozwól innym ingerować
w Twoje życie. Działaj z wyprzedzeniem. Nie
przegap ważnych terminów.

Przyzwyczailiśmy się już do anegdot Marka
Czarnoty, teraz możemy sięgnąć do nich
w książce pt. „MoiRzeszowianie – anegdoty
i ciekawostki”, która jest dostępna w księgarniach. Po co spisywać anegdoty? Marek Czarnota objaśnia,
że z co najmniej dwu powodów: „Pierwszy to potrzeba
przetrwania tej starej formy
przekazywanej ustnie literatury

20 halerzy, razem z hotelem cztery korony.”
Wiadomo, atrakcje kosztują.
PRL
Strzelba
Były rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr
hab. Kazimierz Oczoś opowiadał następującą
anegdotę:
I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie Leon
Kotarba lubił polować. Jednego razu zapytał mnie, czy w uczelni potrafi ktoś osadzić
lunetę na sztucerze. Podjął się tego doc.
Adam Batsch. Po osadzeniu lunety, zawinięty
w płótno sztucer zawiózł do komitetu. Tak się
złożyło, że nie indagowany przez nikogo dotarł do sekretariatu Leona Kotarby. – Czy zastałem pana sekretarza? – zapytał sekretarkę.
– A wy w jakiej sprawie? – odpowiedziała
pytaniem. – W sprawie prywatnej – odparł
A. Batsch. – A co trzymacie pod pachą?
– pytała dalej. – Karabin! Sekretarka zbladła
i zamilkła. Sytuacja zupełnie ją zaskoczyła.
Rozładował ją jednak doc. Batsch, dodając:
– Mam przekazać sztucer sekretarzowi. Jestem z Politechniki Rzeszowskiej. Po powrocie oświadczył mi, że w komitecie był już dwa
razy: pierwszy i ostatni.
Częstochowianka
Sklepem marzeń dla dzieci i dorastających
panienek była „Częstochowianka” państwa
Mierzwów. A tam kusiły rewolwery na korki
lub kapsle strzelające, pierścionki tombakowe lub blaszane z oczkami we wszystkich kolorach tęczy, lusterka z aktorkami,
kowbojami, roznegliżowanymi panienkami
i serduszkiem z miejscem na zdjęcie i napisem: „Kocham Cię”.
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.
1

KRZYŻÓWKA nr 20

3

4

5

6

7

2

8

9

10
1

Pionowo: 1/ istota sprawy, 2/ wymyślili Chińczycy,
więc go już nie wymyślaj, 3/ miotłą zamiata, 6/ powód
samotności księdza, 7/ mieszanie kart, 9/ honorowe gremium Orła Białego, 10/ poddana Elżbiety II, 11/ same
drzewa, 12/ Cembrzyńska, 13/ ma kota u Falskiego,
15/ budzik w rosole, 16/ ma koryto, 17/ domek lotniskowy.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 19
BARANÓWKA

2

9

Poziomo: 1/ do nawijania, 4/ satyryk Tadeusz, 5/ chętka, 8/ plastik
zamiast szyby, 11/ śmiertelne zagrożenie w górach, 14/ paskuda,
że aż strach, 18/ amerykański
koncern telefoniczny, 19/ mocny
argument, 20/ końska kierownica,
21/ Matołek, 22/ najszybszy dystans.
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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.

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00
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