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Jerzy Maślanka

Najważniejsze jest dobro ucznia. I temu zadaniu
mądrzy pedagodzy, nie bacząc na politykierów,
poświęcają czas i uwagę. W nowym roku szkolnym dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom szkół i przedszkoli oraz wszystkich
placówek edukacyjnych i wychowawczych życzę
spokojnej pracy i satysfakcji.

Fot. Józef Ambrozowicz (z wystawy wileńskiej pt. „Rzeszów”) str. 8

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

ŚCIERWOJADY SEJMOWE
Tak „finezyjnie” nazwał marszałek Dorn fotoreporterów, którzy
zaglądali mu obiektywem w jego prywatność. Pozostając w tej
poetyce, można się zastanowić nad jakością tej sejmowej strawy.
Końcówka przed samorozwiązaniem parlamentu mogła powodować
– delikatniej ujmując – niestrawność. Wspominałem poprzednio, że
po dokopaniu opozycji i przystawkom koalicyjnym oraz odkryciu „przestępczego układu”,
który uprzednio Kaczyńscy sami stworzyli (Kaczmarek, Kornatowski, Netzel, Krauze itd.),
teraz tylko czekać, jak bliźniacy z braku wroga sami wezmą się za bary. Prezydent Wałęsa
nawet dopowiedział, a zna tych panów najlepiej, że Jarosław zakończy walkę z układem
wtedy, gdy posadzi do aresztu własnego brata. Niedorzeczność? Ależ to już weszło do
porządku tej bijatyki politycznej. Posłowie i senatorowie w połowie kadencji z własnej
woli tracą otóż mandaty, ale zyskują odprawy po 40 tys. złotych, mogliby zatem tę zabawę
uprawiać pewnie co dwa miesiące. A ludowi rzucają kiełbasę wyborczą, także obarczając nas
wszystkich kosztami kolejnego cyrku wyborczego za kilkaset milionów złotych. Ta kiełbasa
też pozorna tylko. Bo ulgi podatkowe za posiadanie dzieci przecież rząd PiS podarował tylko
bogatym, czyli sobie także. Biedaków to nie obejmie, mają za mikre dochody, to z czego
odliczą? Rolników też nie. PiS goni wyborczo czas, bo przez dwa lata zajmował się głównie
własną kampanią wyborczą, teczkami, lustracjami, skłócaniem wszystkich ze wszystkimi,
prowokacjami, hakami i podsłuchami oraz zawłaszczaniem państwa i rozdymaniem urzędów,
w których lokował samych swoich. Walka z korupcją co i raz uderzała w ludzi, wcześniej
kreowanych na te stanowiska z opinią nieposzlakowanych, wystawianą przez prominentów
PiS i Kaczyńskich osobiście. „Wierny zasadom” – ten żart z inteligencji Polaków widniał przez
dwa tygodnie z wizerunkiem premiera na tysiącach billboardów w Polsce. Z rozbicia przez
premiera Kaczyńskiego układu we własnym rządzie uczniowie i nauczyciele zyskali w miejsce
Giertycha nowego ministra - profesora Legutkę z Krakowa, filozofa. Ale na zajęcia choćby
z podstaw filozofii liczyć nie mogą, za to na doliczenie oceny z lekcji religii do średniej na
świadectwach owszem. Tak postanowił jeszcze Giertych. Filozof Legutko wyraził na wstępie
wątpliwość w tym względzie i...utrzymał to, co poprzednik wymyślił. Mundurki także. To
nie pierwszy i nie ostatni minister. Reform będzie zapewne jeszcze wiele, ale w szkole ważyć
będzie jak zawsze wiedza i talent pedagogiczny nauczycieli. I precyzyjne wyczuwanie, co jest
ważne, a co tylko plewami rzucanymi z góry przez rządzących. Za drzwiami klasy lekcyjnej
nauczycielska intuicja i wiedza znaczą więcej dla jego uczniów, niż setki mądrzejszych czy
bzdurniejszych rozporządzeń ministerialnych. Bo najważniejsze jest dobro ucznia. I temu
zadaniu mądrzy pedagodzy, nie bacząc na politykierów, poświęcają czas i uwagę. W nowym
roku szkolnym dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom szkół i przedszkoli oraz
wszystkich placówek edukacyjnych i wychowawczych życzę spokojnej pracy i satysfakcji.
QJerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Zasady wciąż zobowiązują.
Tak trzymać! Starzy oraz młodzi.
Te słowa ciągle GO „rajcują”,
Gdy razem z bratem się urodził.
Kiedy z billboardu ciepło patrzył,
To radość dawał i nadzieję.
Poważny – ale to nie znaczy,
Że chyba trochę z nas się śmieje.
ON w reklamowym spota szoku,
Których wspaniała jest wymowa,
Luksus, dobrobyt także spokój,
To prawie wszystkim zafundował.
Protesty, bunty, spory, strajki,
Te od Szczecina do Rzeszowa,
Należy włożyć między bajki,
W ogóle tym się nie przejmować.

A nadchodzący koniec misji
Odnotowany tak zostanie:
Rodacy! Wkrótce po dymisji
Jest przewidziane zmartwychwstanie!
Niektórym jeszcze się wydaje,
Że wejścia, plecy i układy...
I wtedy ważnym kimś zostajesz.
Niestety, „trzeba mieć zasady”.
Patrzcie, gazety je drukują,
Takie konkretne, pewne, modne.
Zasady nas zobowiązują.
Szkoda, że tylko dwa tygodnie.
PS
W pamięci mojej się zaciera,
Gdy bardzo dawno temu w kinie
Robotnik, żołnierz i literat
Rzewnie płakali po Stalinie.

NOWY ROK SZKOLNY
Wrzesień 2007

W trójkącie równobocznym: uczeń – nauczyciel – rodzice
Z nowym rokiem szkolnym wkroczyły i nowości. Wśród najważniejszych należy wskazać na
system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzenie obowiązkowych mundurków szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dofinansowanie
zakupu podręczników oraz organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
ymieniając te kwestie, Zbigniew Bury,
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Rzeszowa, podkreśla, że bardzo istotne są działanie dotyczące podręczników. Otóż
dzieci, które rozpoczęły roczne przygotowanie
przedszkolne oraz uczniowie klas I – III mogą
się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie od 70 do 170 złotych. – Także
składanie podań przez Internet do szkół ponadgimnazjalnych, praktykowane w naszym
mieście w roku poprzednim, teraz będzie już
powszechnie stosowane – dodaje dyr. Bury.
– Zaletą elektronicznej rekrutacji jest choćby
to, że uczniowie składają dokumenty tylko
w jednej placówce (tzw. szkole pierwszego wyboru), ocena jest obiektywna, bo przeprowadzana na podstawie ocen oraz list preferencji,

a procedura rekrutacyjna skrócona. Eliminuje
się przy tym – powszechne w poprzednich
latach – zjawisko blokowania miejsc przez
uczniów z najlepszymi ocenami.
Mundurki jeszcze się docierają, zwłaszcza
w gimnazjach. – Ale to przecież nie jest naczelny problem naszych szkół – uważa dyrektor
Bury. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponad 14 tys. uczniów rzeszowskich szkół
zobligowanych jest do noszenia jednolitych
strojów. Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 50 zł. Pragnę zwrócić uwagę,
że w roku szkolnym 2007/2008 poszerzyła się
znacznie oferta rzeszowskich szkół w zakresie
organizacji zajęć w czasie wolnym dla ucznia.
Będą one realizowane w formie wcześniej zaplanowanych programów, uwzględniających
najważniejsze potrzeby uczniów. Wśród nich
m. in. takie programy, jak Gimnazjum – szkoła otwarta (13 szkół gimnazjalnych), Zajęcia
pozalekcyjne – szansa dla ucznia słabego i zdolnego (IX LO), Muzyk bez korepetycji (Zespół
Szkół Muzycznych nr 1), Z nauką i kulturą
na ty oraz Śladami sławnych ludzi związanych
z Podkarpaciem (Zespół Szkół Energetycznych), Równy start w przyszłość – aktywna

szkoła (Zespół Szkół Ekonomicznych). Będą
też pieniądze na aktywne wspomożenie podstawowej działalności dydaktycznej zajęciami
pozalekcyjnymi.
A nauczyciele otrzymają wreszcie wynagrodzenie i za tę nierzadko liczoną setkami godzin
pracę, wykonywaną dotąd społecznie. Wśród
13 rzeszowskich gimnazjów rozdzielone zostanie około 330 tys. zł. Samorząd na ten cel
otrzyma pieniądze z rządowego programu, ale
30 proc. tej kwoty musi pokryć z własnej kasy.
Pieniądze zostaną spożytkowane na organizację pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych,
a także rozwijanie u uczniów po lekcjach zainteresowań sportowych, naukę języków obcych, przygotowanie do egzaminu końcowego, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, ale
także na pomoce naukowe
i sprzęt sportowy.
– Ważnym wydarzeniem
edukacyjnym jest też bez
wątpienia oddanie do użytku od września nowego
przedszkola przy ul. Krzyżanowskiego 24 – wskazuje Zbigniew Bury. – Teraz
w mieście są już 34 takie
placówki. Ponadto w tym
roku szkolnym utworzone
zostało w ramach Zespołu
Szkół Technicznych przy
ulicy Matuszczaka XIV
Liceum Ogólnokształcące
o programie z rozszerzonym kształceniem matematyczno-informatycznym.
Nauczyciele rzeszowskich
szkół w większości posiadają kwalifikacje potwierdzone statusem najwyższych stopni awansu zawodowego, czyli są to
nauczyciele mianowani i dyplomowani (blisko
3000 nauczycieli). Ponad połowa tej grupy ma
więcej niż jedną specjalizację. Aktualnie w zatrudnionych jest w Rzeszowie ponad 3700 nauczycieli.
– Większość środków finansowych dla oświaty rzeszowskiej (na poprawę bazy i wyposażenia placówek) w 2007 r. przeznaczona została
głównie na modernizację i 84 bieżące remonty
placówek – zauważa dyr. Bury. W tym roku
dotyczy to m.in.: remontów łazienek (15 placówek), dachów (11), wymiany stolarki okiennej (14), termomodernizacji budynków ZS
nr 1, II LO, ZSO nr 2, modernizacji części
budynku SP nr 27 i uruchomienia wspomnianego nowego przedszkola, instalacji kolektorów słonecznych na pływalniach Muszelka
i Karpik (opracowano dokumentację projektową). Korzystamy nie tylko z pieniędzy
samorządu, ale podejmujemy działania, aby
pozyskać środki zewnętrzne przeznaczone
na poprawę bazy oświatowej. Tak zmodernizowane zostanie boisko przy ZSO nr 3 – po
otrzymaniu dofinansowania w kwocie 300 tys.
złotych. W większości szkolne boiska są tra-

Zbigniew Bury

wiaste, co pozwala bezpiecznie uprawiać wiele
dyscyplin sportowych. Jednocześnie wdrożony został – z inicjatywy prezydenta Tadeusza
Ferenca – wieloletni plan modernizacji boisk
asfaltowych. Wzorem innych państw Unii Europejskiej, sukcesywnie otrzymają one sztuczną nawierzchnię, bezpieczną dla uprawiania
sportu i to przez cały rok. Jest już dokumentacja projektowa na boiska ze sztuczną trawą
przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum
nr 10, a wybudowane zostaną w 2008 roku.
Radni podjęli motywująca uchwałę o stypendiach dla uczniów, a zasady ich przyznawania
są czytelne i jednakowe dla wszystkich, natomiast różnicowana będzie wysokość stypendiów ze względu na rodzaj szkoły. – Wnioski
uzyskiwane przy wdrażaniu tego systemu
będą uwzględniane i w przyszłości owe zasady
kwalifikacji uczniów do otrzymywania stypendiów też korygowane według najkorzystniejszych wariantów, aby jak najczytelniej było
wiadomo za co, ile i komu się należy – zapewnia dyrektor Bury.
– Wspomaganie szkół odbywa się od dawna
także poprzez możliwości korzystania z programów unijnych, jak Leonardo da Vinci, Socrates Comenius czy najnowszego Młodzież
w Europie – twierdzi przewodniczący komisji
edukacji Rady Miasta Rzeszowa Jerzy Maślanka, do niedawna aktywny nauczyciel i równocześnie przez ponad 30 lat dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych. Radny podkreśla, że w tej
chwili problemy edukacyjne są priorytetowe
w Rzeszowie. – Tak te zagadnienia traktuje
prezydent Tadeusz Ferenc i jego współpracownicy odpowiedzialni za finanse miasta
oraz realizację oświatowych zadań. W komisji
edukacji RM po raz pierwszy są sami nauczyciele – bądź pracujący zawodowo, bądź też
mający do czynienia z tą profesją przez wiele
lat. To się odczuwa w pracach rady, bo jedna
trzecia jej składu to są przecież mandatariusze z tego właśnie kręgu zawodowego. Prawie
połowę budżetu miasta stanowią wydatki na
edukację. To świadczy o randze tych spraw
w mieście. Doskonale znam problemy szkoły
i wiem, że należy stwarzać takie warunki, by
uczniowie – ale i nauczyciele – szli codziennie
z radością do szkoły i z takimż samym nastawieniem udawali się do domu po zajęciach.
Chodzi o poczucie dobrze wypełnionych zadań. Bo naczelnym celem działania szkół i innych placówek oświatowych powinno być dobro ucznia. Jak to zadanie osiągniemy, zależy
od działań w trójkącie równobocznym: uczeń
– nauczyciel – rodzice. Jeśli to współdziałanie
będzie właściwe, to i wyniki dydaktyczno-wychowawcze również satysfakcjonujące wszystkich uczestników tego procesu.
Q Ryszard ZATORSKI
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Zbigniew DOMINO

LUDZIE I SPRAWY
„Jest w Zaleszczykach, nisko w dole, na Rybackiej pensjonat <<Ariadna <<. Do połowy nieba
sięgały przed nim wzgórza jak zwieszony kilim, w roślinowych barwikach jesiennie kwitnący... Dniestr, płytki i zaspany, czołgał się powolnie,
dzieląc polską tragedię od rumuńskiej ciszy...”

T

WYDARZENIA O OPINIE O LUDZIE

ym pięknym, nostalgicznym wierszem Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w tragicznym wrześniu 1939 roku żegnała się z Zaleszczykami. Zaleszczyki, uzdrowiskowa perła nie tylko Podola, ale
całej przedwojennej Polski. Kto tutaj ze sław ówczesnych wywczasów
nie zażywał. Nawet sam marszałek Józef Piłsudski spędzał urlopy
w Zaleszczykach. Łagodny klimat, przepiękne malownicze położenie
w zakolu Dniestru, żyzny czarnoziem, kraina winogron, morel, brzoskwiń, arbuzów, melonów, papryki, bakłażanów, morwy, przedniego
tytoniu, nawet migdałów. Nic przeto dziwnego, że dla wielu Polaków,
w tym i dla mojego ojca Stanisława Dominy, ten zakątek Podola wydawał się przysłowiowym rajem na ziemi. Teraz rozumiem mojego ojca,
że skuszony tym rajem mniemanym, niedługo przed wojną sprzedał,
co miał w Kielnarowej i spod Rzeszowa przeniósł się do Worwoliniec
pod Zaleszczykami.
est 1 września 1939 roku. Już wiem, że Niemcy napadły na Polskę
i wybuchła wojna. Mama płacze, bo ojciec dostał kartę powołania.
Wojna wojną, ale mnie wyprawiono do szkoły. Mam 10 lat i przeszedłem do czwartej klasy. Do szkoły w Tłustem mam ze cztery kilometry, słońce pali, a ja z tornistrem na plecach wlokę się zakurzoną
zaleszczycką trasą. Zbiórka na szkolnym boisku, śpiewamy „Jeszcze
Polska...” i zaczynamy pierwszą lekcję od zakładania masek pgaz.
i kopania schronów przeciwlotniczych. Parę dni potem nad Tłustem
klucz samolotów, niestety nie naszych. Jeden z nich pikuje i zrzuca
bombę w pobliżu kościoła. Wojna! Wojna! A kilkanaście dni później
– 17 września 1939 roku – najeżdża na Polskę, wkracza do Tłustego
i Worwoliniec – Armia Czerwona.
Nam, miejscowym Polakom, dotychczasowy spokojny świat się zawalił. I mnie, dziesięciolatkowi – też. Do dziś, i chyba tak już zostanie,
mam w pamięci i przed oczami tamte tragiczne zdarzenia i obrazy.
Odtąd żyliśmy w naszym domu, na poboczu zaleszczyckiej szosy,
w nieustannej trwodze i strachu; groźby, napaście, rabunki.
Aż przyszedł 10 lutego 1940 r. i wywózka – zesłanie na Sybir. Kto ciekaw dalszych polskich losów, w tym i naszej rodziny, niech sięgnie do
„Syberiady polskiej”, „Czasu kukułczych gniazd” czy ostatnio wydanej
„Tajgi”, bo tam je opisałem z dokumentalną dokładnością.
Do powojennej Polski, ale już nie do mojej rodzinnej Kielnarowej
– a tym bardziej nie do Worwoliniec, które znalazły się poza nowymi
granicami – wróciliśmy z bratem Tadkiem osieroceni, nadzy i bosi,
dopiero w połowie 1946 roku. Ojciec był na wojnie, a nasza mama,
Antonina z Kaplitów, na Sybirze umarła...
ata całe korciło mnie, żeby Worwolińce odwiedzić, i zobaczyć co
tam i jak. Jak tam nasz dom i okolica cała, jak tam nasz sad, który
od młodych szczepów pomagałem ojcu sadzić... Wreszcie w latach 90.
taka okazja mi się nadarzyła. Pomyślałem, zawiozę ojca. „Pojedziemy
do Worwoliniec, tato, zobaczymy.” Ojciec machnął tylko ręką i kategorycznie odmówił: „Co mi to, synu, pomoże? Było, minęło...” Pojechałem z Basią, moją żoną. I co tam zobaczyłem, co przeżyłem? O tym
za chwilę, ale dopiero wróciwszy stamtąd zrozumiałem mojego ojca,
miał intuicję: „Było, synu, minęło...” Tak, to wiedziałem ja. Ale nie
wiedział tego mój syn Sławek, nie wiedzieli moi bracia Tadek i Antek,
którzy przy lada okazji mnie o tamte strony wypytywali. Tym bardziej,
że nasz ojciec był już świętej pamięci i oprócz mnie, najstarszego z synów, nie miał im kto Worwoliniec pokazać.
I w sierpniu tego roku, właśnie z nimi, na ponowną wyprawę się zdecydowałem. Jedziemy samochodem, Podole słynne swoimi jarami, pławi się
w jaskrawości słonecznego żaru. Od Tarnopola skręcamy na Mikulińce,
Trembowlę, Kopyczyńce, mijamy Czortków... I właśnie od Czortkowa
serce zaczyna przyśpieszać, oczy raduje przypominana okolica: most
na Serecie, Jagielnica i tylko patrzeć Tłustego... W Tłustem była moja
szkoła, do Tłustego co niedziela całą rodziną jeździliśmy do kościoła pod
wezwaniem św. Anny. Takie Tłuste sprzed wojny pamiętam.
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A dzisiaj? Wojna Tłustego nie oszczędziła, a do tego władza radziecka
zrobiła swoje. Zamieniony na jakiś klub czy magazyn kościół św. Anny
dopiero niedawno oddano katolikom. Ale tych, w tym Polaków, na
palcach zliczysz. Nie dziwota po tych tragediach, jakich tutejsi Polacy
w czasie wojny i tuż po wojnie doznali. Trudne do wyobrażenia mordy,
jakich dokonywali na Polakach banderowcy i inkwizycyjne ogarnięte
nacjonalistycznym amokiem bojówki UPA. W Tłustem zamordowano
m.in. dziekana Szkodzińskiego i wikarego Majkę. Worwolińce, Uhrynkowce, Kułakowce, Błyszczanka, Latacz, Czerwonogród, Uścieczko,
Czahor, Nyrków, Torskie... W tych i sąsiednich miejscowościach liczba pomordowanych Polaków sięga setek... Tragiczny los spotkał też
tłusteckich Żydów. Latem 1943 roku hitlerowcy – przy pomocy kolaborującej ukraińskiej policji – wymordowali w Tłustem kilka tysięcy
miejscowych i okolicznych Żydów. Szaleństwo, amok nie do pojęcia, nie
do wyobrażenia posiew minionej wojny! Jak to pojąć, jak z tymi makabrycznymi wspomnieniami żyć, a żyć trzeba. Chodzimy po Tłustem,
przyklękamy na cmentarzach. Moi słuchają, patrzą.
le przed nami Worwolińce, główny cel naszej wyprawy. Tak jakoś
intuicyjnie wybieram drogę przez Karolówkę, wieś sąsiadującą
z Worwolińcami, której pola sąsiadowały z polami naszego gospodarstwa. Z ukraińskimi rówieśnikami z Worwoliniec i z Karolówki pasłem
konie i krowy. O, w tym tu głębokim jarze. Jedziemy przez Karolówkę.
Na ławeczce przed chatą ćmi cygarkę chłopina w moim wieku. Zatrzymujemy się i zagaduję go pod pretekstem drogi do Worwoliniec, choć
znam ją na pamięć. Gadu, gadu, od słowa do słowa, kto my, kto on.
A jakże, pamięta naszą Worwoliniecką Kolonię. Ba! Nawet nasz dom
blisko zaleszczyckiej szosy pamięta. „To was Moskale na Sybir wywieźli? Zima wtedy była, śniegi po pas...A domy wasze rozebrali. I te na Kolonii, i te tutaj przy Dworze, na Stawkach. U nas, w Karolówce, szkołę
z waszych domów pobudowali. Mijaliście ją po drodze, o tam, na górce
stoi. A z waszego sadu mój ojciec dwie młode jabłonki wykopał i tu
koło domu posadził. Po dziś dzień rosną i jabłka rodzą. Chcesz zobaczyć? Chodź, to ci pokażę.” Nie chciałem, zabrakło mi odwagi, bałem
się, że pod tą starą naszą jabłonią całkiem się rozkleję... Zabrakło mi też
odwagi, żeby spytać starego o tragiczny los tutejszych Polaków, choćby
tylko o jego i moich sąsiadów z pobliskich Uhrynkowiec, których ponad setkę bojówka UPA wymordowała. Ale intuicyjnie czułem, że on
wie, że i ja wiem. Milczeliśmy, bo niby co na ten temat mogliśmy sobie
powiedzieć? Wystarczy jak sumienie w człowieku się odezwie...
Wreszcie Worwolińce, a ściślej nasza Worwoliniecka Kolonia, gdzie kilkadziesiąt kroków od słynnej zaleszczyckiej szosy stał nasz dom, okolony wspominanym młodym sadem. Stał, bo dzisiaj na tym miejscu ani
domu, ani sadu. Najmniejszego śladu po nich nie ma. Bezchmurne podolskie niebo, słońce w zenicie, mrużymy oczy i patrzymy na rozległe
łany ongiś naszego pola. Tu, gdzie stał nasz dom, dojrzewał łan łubinu,
kłaniała nam się ciężkimi kłosami gotowa do żniw dorodna podolska
pszenica...
Nie wiem jak długo, jak wkopani, staliśmy na tym miejscu. Nie wiem,
co widzieli oczami wyobraźni, co czuli moi, bo ja widziałem, odtwarzałem sobie wszystko utrwalone w pamięci: dom, sad, mamę i ojca...
Milczymy. Ja nic nie mówię, moi też o nic mnie nie pytają. Patrzę na pobladłe, zamyślone, wzruszone twarze mojego syna i braci. I pomyślałem
sobie, że w tej chwili stało się między nami coś niezwykle ważnego, bo
tak się chyba przekazuje rodzinną sztafetę pamięci.
a zakończenie były jeszcze Zaleszczyki i historyczny most na
Dniestrze, przed wojną graniczny z Rumunią. To na tym moście
we wrześniu 1939 roku żegnała się z Polską Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Przez ten sam most, zmieszany z tłumem uchodźców, ewakuował się też Melchior Wańkowicz.
„...Pensjonat << Ariadna << był ostatnim punktem mojego zamieszkania
w Kraju. Od tej chwili weszłam w Labirynt. Lecz niech imię Ariadny będzie mi dobrą wróżbą! Kłębek trzymam w ręku – nitkę tam uwiązałam
na progu. Powrócę.”
Niestety, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska do słonecznych Zaleszczyk
nie powróciła. Okrutna wojna zerwała mityczną nić Ariadny. Poetka
zmarła na obczyźnie, w ponurym mglistym Londynie. Q
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Przypomnienie celów i zasad

Edward Słupek

C

zyli łączy nas wszystkich idea prorzeszowska, bez względu na to,
jakie wyznajemy przekonania polityczne: centrowe,
narodowe, liberalne, prawicowe czy lewicowe.
Założenia na pewno szczytne, takie eleganckie
i neutralne. Zatem przytoczone cele sytuują
nasze stowarzyszenie jako samorządowe. Dla
osiągnięcia zakładanych celów przyjęliśmy
założenie, że członkami stowarzyszenia mogą
być - i oczywiście tak się potem ułożyło - ludzie różnych przekonań politycznych.
Założenia zazwyczaj doczekują się sprawdzenia
zawsze w okresie wyborów. Przewidujemy, że
niektórzy nasi członkowie znajdą się na listach
wyborczych do Sejmu, reprezentując różne,
wspomniane orientacje polityczne, niekiedy
przeciwstawne. Dobrze, żeby tak się stało, gdyż
zaświadczałoby to, że linie podziału społecznego bywają zróżnicowane, niekiedy pokrętne.
Nas to cieszy, bo widać, że założenia stowarzyszenia sprawdzają się w życiu społecznym.

Każdy z takich przypadków poprzemy osobowo. Zagłosujemy na ludzi, a nie na partie
polityczne. Na ludzi - osobowości, biorąc pod
uwagę ich przydatność dla Rzeszowa i województwa.
Przy okazji warto przypomnieć i uwypuklić
szkodliwą dla Rzeszowa tendencję, że czołowe i najważniejsze funkcje w województwie
sprawują ludzie nigdy niezwiązani z Rzeszowem Dotyczy to również reprezentacji rzeszowian w parlamencie. Stworzył się swoisty
klincz wojewódzki. Szefowie partii rządzących
- mających wpływ na obsadę najważniejszych
stanowisk dzięki wygranym wyborom samorządowym i parlamentarnym - wywodzą się
spoza Rzeszowa. Ma to istotne znaczenie dla
kompleksowego rozwoju naszego miasta.
Pamiętajmy o tym, myśląc o Rzeszowie, jego
powodzeniu i przyszłości, a nie o tym, kto
z jakiej partii się wywodzi. Po prostu należy
w pierwszym odruchu głosować na swoich,
czyli kandydatów z Rzeszowa – rzeszowian,
bez względu na przynależność partyjną.
Oszczędźmy sobie wstydu (śmieją się z nas
w całej Polsce) i nie głosujmy już więcej na
tzw. spadochroniarzy, czyli ludzi z nadania

ZAKAZAĆ PIELGRZYMOWANIA
Czy teraz rząd będzie wypłacał renty rodzinom ofiar wszystkich
wypadków?
Bogusław Kobisz

C

iarki przechodzą mi
po plecach, gdy słyszę
w telewizji, że wyruszyła
jakaś pielgrzymka, szczególnie zagraniczna. Cierpnie mi skóra, gdy słyszę informacje, że jakiś
autobus wjechał do rowu i nasłuchuję, czy
nie jechała nim jakaś pielgrzymka.
Nie żebym był przeciwnikiem pielgrzymek,
ale uczestnicy zarówno tych pieszych, jak
i autokarowych krajowych i zagranicznych
narażeni są na wypadki komunikacyjne.
Ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich
rodzinom z pewnością jest ciężko, należy się
im współczucie i wszelka pomoc. Państwo
powinno udzielić pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej, zabezpieczyć transport,
tłumaczy za granicą w miarę potrzeby, ale nie
widzę podstaw do przyznawania im świadczeń w postaci stałych rent.

Nie, żebym był przeciwnikiem pomocy w postaci rent, nie chcę jedynie ich płacić. Do przyznawania rent, odszkodowań czy zapomóg,
które rozdaje premier czy prezydent RP, są
powołane inne organy i instytucje. Czym różnią się ofiary i rodziny ofiar wypadków, które
miały miejsce w trakcie wycieczki szkolnej,
zakładowej, urlopu, w drodze do pracy czy
wyjazdu na narty, od ofiar wypadków, zdarzających się uczestnikom wycieczek, których
celem jest zwiedzanie miejsc kultu religijnego.
Spytam wprost: czy od teraz rząd wypłacał będzie renty rodzinom ofiar wszystkich wypadków autokarowych, czy tylko wypadków za
granicą, a może tylko tych, którzy ulegli nieszczęściu w podróży do miejsc kultu religijnego? Chodzi mi o pielgrzymkę, która skończyła
się tragicznie w Vizille na terenie Francji. Kolejny wypadek, też we Francji - w Lill w okolicach Dunkierki. Premier również deklaruje
pomoc, ale na moje szczęście i szczęście innych podatników mówi, że będzie to pomoc
zbliżona do tej, której udzielono rodzinom
ofiar wypadku z okolic Grenoble.

różnych partii i z różnych stron kraju, upchanych na listy z naszego regionu, którzy mają
nas niby reprezentować. A przecież nic z naszym województwem nie mają wspólnego. Ba,
może tylko to, iż żony tych polityków niekiedy
stąd pochodzą, bo rzeszowianki słyną z urody
i jest to atut województwa.
Myśląc o wyborach należy zwracać uwagę na
możliwości i umiejętności kandydata, a szczególne na jego predyspozycje dotyczące umiejętności pracy zespołowej. Żeby nie było tak,
jak opowiadał mi znajomy biznesmen podróżujący samolotami do Warszawy z Jasionki.
Otóż obserwował parlamentarzystów z naszego regionu lecących do Warszawy i wypatrzył,
że oni ze sobą nie rozmawiają. Chyba doszło
do absurdu! Podziały partyjne, podejrzliwość
międzypartyjna sprawiły, że nic ich nie łączy,
żują gumę i odwracają się znacząco od siebie.
Gdy nie działa się drużynowo, istnienie i działalność w takim stylu jest po prostu szkodnictwem. Tymczasem wszystkim naszym parlamentarzystom powinna przyświecać zasada:
działaj lokalnie, myśl globalnie.
Q Edward SŁUPEK

Rozumiem, że wszystkim należy się pomoc,
ale nie zgadzam się z tym, żeby okazywana
była w taki sposób, jak to uczynił premier
i prezydent. Odnoszę wrażenie, że nie chodziło
tu o współczucie i autentyczną pomoc, a jedynie o poprawę swojego wizerunku w mediach,
że jest to już kampania wyborcza. A skoro tak,
to wartość tej pomocy powinna być zaliczona
partii premiera jako wydatek na kampanię wyborczą. Po to funkcjonują firmy ubezpieczeniowe, żeby się w nich ubezpieczać. Powinno
ubezpieczyć się zarówno biuro turystyczne,
przewoźnik, jak i sam uczestnik wycieczki.
Powinni ubezpieczyć się po to, by nie sięgać
w razie nieszczęścia do kieszeni podatnika. Powinien odpowiadać ten, co zawinił. Jeżeli zawiniła administracja dróg we Francji przez złe
oznakowanie, to niech ona odpowiada.
Rozumiem pomoc w razie klęski żywiołowej,
kataklizmu i tę pomoc autentyczną, nie na
pokaz, lecz w ramach gromadzonych na ten
cel funduszy i rezerw wedle obowiązujących
procedur. Nie rozumiem natomiast, dlaczego
w sposób specjalny potraktowano uczestników
tej pielgrzymki, czy jakiejś innej zagranicznej
wycieczki? To znaczy - rozumiem, ale z tym
się nie zgadzam. Na kampanię wyborczą są
przeznaczone inne fundusze. Wprawdzie też
po części z mojej kieszeni, ale limitowane i pod
kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej.
QBogusław KOBISZ
prawnik z firmy IUS w Rzeszowie
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Zawiązując Stowarzyszenie Nasz Dom - Rzeszów nakreśliliśmy sobie proste
przesłanie istnienia. Założyliśmy, że chcemy istnieć dla dobra Rzeszowa,
jego nowoczesności, prawidłowego rozwoju cywilizacyjnego takiego miasta, aby każdy mieszkaniec odczuwał satysfakcję z bycia rzeszowianinem.
A nawet dumę, że to jest nasz Rzeszów.
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Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG - nauczyciel akademicki
w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego - został wybrany z grona 800 profesorów
w skład 40-osobowego Komitetu Językoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk (kadencja 2007–2010). Jest najmłodszym profesorem w tym zespole uczonych. Prof. K. Ożóg od
1994 r. pracuje w Rzeszowie, najpierw w WSP,
obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim. Profesor
K. Ożóg interesuje się współczesnym językiem
polskim, dialektologią i językiem Polonii francuskiej. Jest znanym w Polsce popularyzatorem wiedzy o języku i kulturze. Autor 4 książek i 100 artykułów naukowych. Recenzował
35 prac doktorskich i 5 habilitacyjnych.
Wyjątkowym sukcesem rzeszowskich archeologów zakończyły się wybory do Komitetu
Nauk Prahistorycznych i Protohistorycznych PAN. W skład 20-osobowego gremium
polskich uczonych weszli: prof. dr hab. Sylwester Czopek, prof. dr hab. Jan Machnik i prof.
dr hab. Michał Parczewski, nauczyciele akademiccy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Prof. dr hab. SYLWESTER CZOPEK,
dyrektor Instytutu
Archeologii UR, zajmuje się archeologią
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Prowadzi
badania
związane z tą problematyką na ziemiach
polskich. Zajmuje się też pradziejami Polski
południowo-wschodniej i muzealnictwem ar-

cheologicznym. Autor 140 publikacji, w tym:
8 monografii, redakcje prac zbiorowych (3),
redakcja naukowa rocznika naukowego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” (13 kolejnych tomów).
Prof. dr hab. MICHAŁ PARCZEWSKI zajmuje się archeologią średniowiecza.
Jego badania naukowe
obejmują m.in.: etnogenezę Słowian oraz
początki dziejów i kultury Słowian w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej
w V–VII w. n.e., kształtowanie się podziału
Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni oraz wczesnośredniowieczne osadnictwo słowiańskie w Polsce południowej, na Słowacji i Ukrainie.
Prof. dr hab. JAN
MACHNIK zajmuje
się archeologią neolitu i początków epoki
brązu. Jego badania
obejmują: stosunki
kulturowe w Polsce
i w krajach naddunajskich u schyłku
neolitu i w początkach
epoki brązu.
Dr hab. n. med.
prof. UR ANDRZEJ
KWOLEK, dziekan
Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego, został
wybrany ponownie
do Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej

NIEZWYKŁA ROCZNICA
100-lecie skautingu

Małgorzata Prokop

Sto lat temu 1 sierpnia
1905 r. o godzinie 8 Robert Baden-Powell otwierał pierwszy skautowy
obóz na wyspie Brownsea. I wtedy rozpoczął
działalność wielomilionowej dziś organizacji młodzieżowej. W tym roku o tej samej
godzinie 1 sierpnia, na całym świecie członkowie organizacji skautowych, w tym również członkowie ZHP, wspólnie przeżywali
6

moment wejścia w drugie stulecie ruchu
skautowego.
W wielu miejscach zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy odnowili Przyrzeczenie Harcerskie. A 21. Światowe Jamboree Skautowe dla
uczczenia stulecia skautingu odbyło się w Wielkiej Brytanii pod hasłem: „Jeden świat – jedno
przyrzeczenie”. W naszym kraju najważniejszym wydarzeniem był natomiast Ogólnopolski Zlot Harcerstwa Polskiego w Kielcach od
10 do 19 sierpnia br., który zgromadził około
10 tys. uczestników i wpisywał się w światowe
obchody rocznicy skautingu. Na zalesionym
terenie byłego poligonu wojskowego spotka-

Polskiej Akademii Nauk na lata 2007 - 2010.
Profesor jest zastępcą przewodniczącego komitetu i ponownie przewodniczącym Komisji
Rehabilitacji Medycznej. Prof. A. Kwolek jest
absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach (1966). Stopień dra n. med.
uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1971), a habilitację w Akademii Medycznej w Warszawie (1995).
Dr hab. prof. UR
MAREK KOZIOROWSKI, nauczyciel
akademicki Zamiejscowego Wydziału
Biotechnologii, został wybrany do Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt PAN.
Pełniący
obecnie
obowiązku dziekana Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
w Kolbuszowej-Weryni. Prof. M. Koziorowski zajmuje się badaniami z zakresu biotechnologii i endokrynologii rozrodu oraz fitoimmunostymulacji. Jest autorem ponad stu prac,
z reguły publikowanych w angielskojęzycznych
czasopismach naukowych. Odbywał staże naukowe w USA, Finlandii i Czechosłowacji.
Po raz kolejny do
Komitetu Zagospodarowania
Ziem
Górskich PAN został wybrany dr hab.
prof. UR ADAM
CZUDEC, pracujący
na Wydziale Biologiczno-Rolniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prof.
A. Czudec zajmuje się ekonomią rolnictwa.
Jest autorem ponad stu publikacji, z których
wiele było prezentacją wyników badań związanych z gospodarką Podkarpacia. W latach
2001-2002 był prorektorem Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Q
li się polscy uczestnicy skautingu: zuchy (na
koloniach zlokalizowanych w Kielcach i okolicach), harcerze młodsi i starsi, wędrownicy
(na szlakach po Górach Świętokrzyskich),
instruktorzy, nasi seniorzy harcerscy oraz
zaproszeni przez ZHP członkowie z innych
organizacji harcerskich w Polsce i spoza granic kraju, a także skauci, rodzice i przyjaciele
harcerstwa i goście oficjalni. 18 sierpnia było
święto harcerzy naszego regionu, którzy pod
wodzą komendantki chorągwii hm. Władysławy Domagały i hm. Janusza Zarszyńskiego prezentowali Podkarpacie, między innymi
podczas zabaw i zajęć z medotyki harcerskiej.
Wyróżniała się w naszym „gnieździe” orkiestra reprezentacyjna Chorągwii Podkarpackiej
ZHP z Żurawicy. Także środowiska harcerskie
z naszego województwa spotykały się razem
wcześniej, aby odnowić swoje Przyrzeczenie.
Harcerze Hufca Ziemi Rzeszowskiej w dniach
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na przełomie lipca i sierpnia brali udział
w zlocie w stanicy harcerskiej w Łazorach
w gminie Harasiuki. Tam w stulecie skautingu
odnowiliśmy Przyrzeczenie. Zajęcia, które się
tam odbywały, stwarzały warunki, aby każdy
uczestnik zlotu mógł odnaleźć właściwe rozumienie braterstwa.
QPhm. Małgorzata PROKOP

„Najlepszymi lekarzami są: pan doktor Dieta, doktor Spokój, doktor Radość oraz doktor Praca.”
Jonathan Swift

DZIEWCZYNY NIE PŁACZĄ
Starsze i młodsze, te „z przeszłością” i z przyszłością
Dorota Dominik

J

esień się zbliża, pora na
letnie remanenty. Pytam znajomych, o czym
chcieliby poczytać. I od
razu pożałowałam tego pytania: „Napisz coś
optymistycznego” – brzmiała odpowiedź.
O optymizm w dzisiejszej rzeczywistości jest
coraz trudniej, bo nie dość, że dookoła słyszymy tylko narzekania, to jeszcze w mediach
zmuszeni jesteśmy do oglądania żenującego
i budzącego już tylko obrzydzenie cyrku politycznego. Tak nawiasem mówiąc, telewizja zamiast umieszczać czerwony kwadrat w czasie
projekcji filmów akcji (zabronione dla dzieci),
powinna tę figurę stosować w programach
informacyjnych, które bardziej niż owe filmy

ZBIERAJMY
Z GŁOWĄ

W cieniu lasu i muchomora
Anna Hojnacka

J

esień zbliża się dużymi
krokami. Jak grzyby
po deszczu pojawiają się
grzybiarze w lasach.
Mało kto wrzuci do swojego koszyczka muchomorka, prędzej podrzuci go drugiemu.
Czerwone w kropki więc omija z daleka… tak
jak i niegdyś „czerwonego” człowieka. Bo przecież grzybiarz, a raczej „muchomorarz” (w tej
kwestii trzeba by się poradzić prof. Miodka),
czyli człowiek zbierający muchomory, myli się

wpływają demoralizująco na dzieci. A więc
drodzy rodzice, miejcie baczenie na to, czy
wasza pociecha nie ogląda przypadkiem Faktów czy Wiadomości, bo to bardziej szkodliwe
niż „Terminator”. Politycy, duzi chłopcy z lewa
i prawa, bez wstydu uprawiają moralny ekshibicjonizm, za co my płacimy. No, ale jak pisał
jeszcze w XIX wieku Aleksander Świętochowski „Cham to zdobywca chwilowej władzy
przy pomocy brutalstwa”.
Zaraz, zaraz, przecież te gry wojenne uprawiają wyłącznie mężczyźni. Kobiety, zajęte pracą,
rodziną, własnym rozwojem, mające więcej
zdrowego rozsądku, w nich nie uczestniczą.
Od lat na gruncie zawodowym i towarzyskim
spotykam wspaniałe dziewczyny. Mężatki
i „singielki”, starsze i młodsze, te „ z przeszłością” i z przyszłością, lekarki, ekonomistki,
nauczycielki, emerytki, szefowe firm dużych
i małych, dziewczyny prowadzące na wsiach
stowarzyszenia. Nie marnują czasu na polity-

tylko raz, jak saper. Tyle tylko, że są też jadalne gatunki muchomora, choćby muchomor
czerwieniejący – nie mylić z muchomorem
czerwonym, budującym złą markę muchomora (tak jak: plamisty, zielonawy i inne, które są
silnie trujące).
W przeszłości na terenie Europy muchomor
czerwony uchodził za skuteczną truciznę na
muchy. Plemiona syberyjskie używały go do
wywoływania halucynacji, wprowadzenia
w stan rytualnego odurzenia. Ten bowiem zawiera w swym składzie niewielkie ilości substancji zwanej muscymol – 5-(aminometylo)3-izoksazolol, powodującej reakcję charakterystyczną dla silnych psychodelików. Dziś
pewnie też znajdzie się niejeden znawca tego
tematu. Aby się nie pomylić, najlepiej omijać
wszystko, co choć trochę przypomina muchomora. Znawcy mogą się oczywiście pokusić
o wykwintne danie z tego przysmaku, ale laikom niech lepiej pozostanie konsumpcja tzw.
grzybków – mniej wyrafinowanych, ale bezpiecznych. Zbierajmy więc z głową!

kę i inne tego rodzaju bzdury. Są większością
na uniwersytetach, kursach, wycieczkach, teatrach, klubach fitness, dbają o ciało i duszę.
Jak każdy, przeżywają tragedie i radości, zakręty życiowe i smutki, ale w przeciwieństwie
do panów nie topią ich w piątym piwie przed
telewizorem, tylko biorą się do pracy. Uczą
się kobiecej solidarności, bo zdążyły się już
przekonać, że jest ona więcej warta niż kapryśny mężczyzna. Jeżeli działają społecznie,
politycznie czy gospodarczo, są o wiele skuteczniejsze niż ich koledzy, którzy jeszcze „nie
posiali”, a już walczą o podział łupów, a swoje
koleżanki najchętniej widzą w roli hostess parzących kawę…
Panowie na razie lekceważą dziewczyny, wyśmiewają kobiece partie i organizacje, ale ten
się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dziewczyny
nie płaczą, tylko dają sobie radę. Mam jednak
nadzieję, że kiedyś wszyscy zmądrzejemy,
doceniając pracowitość, energię i rozum kobiet, zamiast tworzenia „szklanych sufitów”
i „lepkich podłóg”, ograniczających polityczną
i społeczną rolę kobiet. Tylko co wtedy będziemy oglądać w telewizji?
QDorota DOMINIK
* Dziewczyna - to pojęcie oznaczające kobietę
w wieku od 1 do 100 lat.

Liczebność grzybów na obszarze Polski stopniowo się zmniejsza, na co wpływa przede
wszystkim działalność człowieka. Poprzez
osuszanie terenów podmokłych, zalesianie
wydm czy wycinkę starych drzewostanów,
niszczymy naturalne siedliska grzybów i bezpowrotnie tracimy kolejne gatunki z „Czerwonej listy” (lista gatunków grzybów zagrożonych wyginięciem w Europie). Największe
spustoszenie mogą jednak uczynić miłośnicy grzybobrania. Szacuje się, że corocznie w Polsce tysiące ton owocników wpada
w ręce grzybiarzy, powodując zubożenie organicznej materii lasów. W młodym lesie będzie niewielka różnorodność gatunkowa, ale
starszy las bogatszy jest o grzyby „szlachetne”.
Z badań wynika, że zbieramy jedynie popularne grzybki, bowiem do obrotu handlowego
dopuszczonych jest w naszym kraju ponad
czterdzieści gatunków grzybów (dokładnie
42), a w sprzedaży zaledwie kilka.
QAnna HOJNACKA
członkini koła Młodzi dla Rzeszowa

7

WYDARZENIA O OPINIE O LUDZIE

Na zlocie w Kielcach podczas święta Chorągwi
Podkarpackiej ZHP

Fot. Józef Ambrozowicz (z wystawy wileńskiej pt. „Rzeszów”)

INICJATYWY

RZESZÓW
NA
LITWIE
Promocyjne efekty fotogramów Ambrozowicza
Józef Ambrozowicz, rzeszowski dziennikarz
i wydawca, przybliżył niedawno wilnianom
nasze miasto wystawą pt. „Rzeszów”. I to
nie tylko fotograficznie, bo na wernisażu
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie barwnie
opisał także słowem ponad 650-letnie dzieje
stolicy Podkarpacia.
Miało to szczególne znaczenie, bo z władz
Rzeszowa ani z urzędu miasta nikogo tam
wtedy nie było. Wystawa w Wilnie wzbudziła
ogromne zainteresowanie, a jej autor został
poproszony teraz przez pana Andrzeja Kierulisa z Instytutu Polskiego w Wilnie o zgodę
na pokazanie jej także w innych ośrodkach na
Litwie. - Wystawa ma promować Polskę poprzez pryzmat tego miasta, zachęcać Litwinów
do zwiedzania Polski i to nie tylko miast centralnych, ale także tych mniejszych i niemniej
ciekawych – napisał Andrzej Kierulis w liście
do red. Ambrozowicza, prosząc o dodatkowe
informacje o naszym mieście, m.in. dlaczego
warto Rzeszów odwiedzić i co może Litwinów
w nim zainteresować? Instytut Polski w Wilnie
przygotowuje bowiem materiały promocyjnoreklamowe wystawy, sporządza marszrutę ekspozycji oraz specjalny folder o Rzeszowie, który
ma towarzyszyć wystawie podczas objazdu po
Litwie. I wszystko to dzieje się za sprawą jednego wydarzenia artystycznego, które zaistniało
w Wilnie dzięki zaangażowaniu rzeszowskiego
oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
a konkretnie dyrektora Mariusza Grudnia. Za
sprawą jednego rzeszowskiego fotografika teraz
przez rok co najmniej w ważniejszych ośrodkach Litwy będzie się popularyzować walory
Rzeszowa - tradycję i współczesne osiągnięcia. To dlatego Józef Ambrozowicz dołączył
niedawno tekst panu Kierulisowi o naszym
mieście, w którym wskazuje międzynarodo-
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we szlaki, które się krzyżują nad Wisłokiem
i podkreśla znaczenie Rzeszowa jako ośrodka
gospodarczego, kulturalnego i naukowego.
Podkreśla, że miasto z nowoczesnym portem
lotniczym „może przyjąć wszystkie typy samolotów, nawet w bardzo trudnych warunkach
atmosferycznych. Port ten ma drugi w kraju,
co do długości, pas startowy, a stałe rejsy bezpośrednie utrzymuje z Londynem, Dublinem
i z Nowym Jorkiem.”
Dzięki Ambrozowiczowi Litwini dowiedzą się
o innych jeszcze walorach Rzeszowa. W materiale do folderu o naszym mieście napisał:
„Gospodarczy obraz miasta ukształtowała
w znacznej mierze silna, jeszcze przedwojenna, tradycja lotnicza. W firmie WSK „PZLRzeszów” S.A. produkowane są m.in. silniki
do samolotów F-16. W oparciu o tę tradycję,
odpowiednią bazę, kwalifikacje i doświadczenia pracowników w 2003 roku w Rzeszowie
powołano Stowarzyszenie - Dolina Lotnicza,
skupiające 60 firm lotniczych Polski południowej i Politechnikę Rzeszowską. Uznanie na
rynkach światowych zyskał produkowany tu
w firmie Zelmer sprzęt gospodarstwa domowego. W Rzeszowie istnieją znane w świecie
firmy farmaceutyczne ICN Polfa S.A. (w kooperacji VALEANT) i Sanofi-Aventis. Działają tu wielkie firmy informatyczne: Asseco Poland, ZETO i Soft System, tworzące specjalistyczne oprogramowanie dla banków, szpitali
i przedsiębiorstw w wielu krajach świata.
Rzeszów jest najbardziej akademickim miastem w Polsce. Na 166 tysięcy mieszkańców
są tu 53 tysiące studentów, którzy kształcą się
m.in. na jedynej w Polsce szkole pilotów lotnictwa cywilnego w Politechnice Rzeszowskiej.
Udokumentowana historia miasta sięga
1354 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki

wydał akt lokacyjny na
prawie magdeburskim,
Nr 23 (Rok III, nr 9)
darując miasto sławnemu rycerzowi i dyplomacie królewskiemu
Janowi Pakosławicowi.
Jest tu wiele ciekawych
zabytków: XIV-wieczny kościół farny, XVwieczny ratusz, XVIwieczny zamek Lubomirskich, XVII-wieczny kościół Bernardynów i wiele innych. Szczególną atrakcję dla
turystów stanowi podziemna trasa turystyczna biegnąca pod płytą i kamieniczkami Rynku. W Rzeszowie odbywa się wiele imprez
artystycznych, z których najbardziej znane są,
organizowane od 40 lat, Światowe Festiwale
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Rzeszów stanowi doskonały punkt wypadowy
do położonego nieopodal Łańcuta, sławnego
z pięknej rezydencji magnackiej Potockich
i największej w Europie kolekcji powozów
konnych. Blisko stąd również do Leżajska,
gdzie w XVII-wiecznej bazylice Ojców Bernardynów znajdują się organy słynne na całym
świecie.” Litwinom przypomniał także m.in.
fakt, że to właśnie arcybiskup Jan Rzeszowski,
syn wspomnianego Jana Pakosławica, udzielał
w 1417 r. w Sanoku ślubu sławnemu Litwinowi, a także królowi polskiemu Władysławowi
Jagielle z Elżbietą Granowską. Oto jak bardzo
dużo jeden Ambrozowicz, tymi prywatnymi
wszak działaniami, czyni dla promocji Rzeszowa na Litwie. Czy przetrze szlaki w urzędniczym myśleniu także dla innych inicjatyw,
które mogłyby dotyczyć obecności naszego
miasta w świadomości mieszkańców choćby
tylko sąsiadujących krajów? A finalizować by
mogły się konkretnymi owocami współdziałania w różnych dziedzinach.
QRyszard ZATORSKI

„Wisłok jest taki, że ryby, ptaki i raki płyną do Itaki”
Mirosław Ruszała

W

dniu wczorajszym
na wysokości przepławki na zaporze rzeszowskiej zaobserwowano
kilkanaście sztuk dorodnych łososi wędrujących na tarło w górę jednego z najczystszych
dopływów Sanu. Wisłok - książę podkarpackich rzek znowu jest czysty! („e-wieści
Rzeszowa”- emisja VIII z 10 października
2027 roku).
Czy to fantazja, czy za dwadzieścia lat rzeszowskie e-dzienniki doniosą, że do Wisłoka
wróciły łososie, które ostatni raz w rzece notowano za czasów naszych pra-pra-pradziadów. Jeśli ryby rzeczywiście wrócą, będzie to
oznaczało, że działania ekologów, światłych
polityków i samorządowców – wizjonerów nie
poszły na marne. Nasze miasto leży nad Wisłokiem - piękną i w większości biegu jeszcze
dziką rzeką. Niestety, jest ona brudna i niesie
bardzo zanieczyszczoną wodę. Wzrost dobrobytu i niefrasobliwe traktowanie zasobów
przyrody zrobiły swoje. Oczywiście w każdej większej miejscowości jest oczyszczalnia
ścieków, ale przy ubogiej sieci kanalizacyjnej
i nie zawsze nowoczesnych technologiach nie
załatwia to problemu. Niemal każdy dopływ
naszej rzeki już od pierwszych domostw staje
się bezpłatnym kolektorem ściekowym i darmowym wysypiskiem. Od lat i nawykowo
„na rzekę” wyrzuca się zużyte sprzęty, popiół
z palenisk, przeróżne odpady, padłe zwierzęta. Pod osłoną wieczoru niewidocznie dla oka
sąsiada spada do wody lub na brzeg rzeki depozyt domowych śmietników i ładunek z „odpływowych szamb”. Woda i tak zabierze. Nie
jest to proceder nagminny, tylko margines na
szczęście, ale margines bardzo szkodliwy. Tylko na terenie 19 gmin Związku Komunalnego

Wisłok „gdzieś poza system” nielegalnie znika
ponad 10 tys. ton odpadów komunalnych. Ze
statystyki wynika, że co najmniej 1 proc. tych
śmieci to odpady niebezpieczne – baterie, lekarstwa, świetlówki, resztki farb, lakierów, klejów, środków czyszczących i konserwujących.
Ten 1 proc. to przecież 100 ton, to jest około
pięć wielkich TIR-ów toksycznych odpadków,
z których część znika w wodzie.
Dla ochrony zlewni rzeki Wisłok przed negatywnym wpływem cywilizacji zawiązany
został Zwiazek Komunalny Wisłok. Powstał
w 1994 roku z inicjatywy miasta Rzeszowa i dziś zrzesza 19 gmin. Dla mieszkańców
miasta jest to ważne, ponieważ woda pitna
dostarczana jest przez wodociągi miejskie
z ujęcia powierzchniowego na Wisłoku. Dzięki wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej
rzeszowska stacja uzdatniania wody jest modernizowana i unowocześniana. Już niedługo
woda ma być bardzo dobrej jakości. Marketingowo należałoby powiedzieć: będzie jak ze
źródła! Czy to możliwe?
Raz zanieczyszczona woda nigdy nie odzyska pierwotnej jakości. Nie ma bowiem takiej technologii, która potrafi jednocześnie
zachować naturalne walory źródlanej wody
i wyłapać wszystkie zanieczyszczenia, w tym
pierwiastki i związki toksyczne, cząsteczki
najróżniejszych złożonych chemikaliów, trucizn organicznych i farmaceutyków, które
dostają się do wody w górnym biegu rzeki.
Niektórych zanieczyszczeń nie usuną nawet
skomplikowane metody filtracji. Jeśli spłyną
kanalizacją lub z pierwszym deszczem do Wisłoka, prędzej czy później …wypijemy je lub
zjemy w zupie. Dlatego tak wiele zależy od
ekologicznej profilaktyki.
Związek Komunalny Wisłok wraz z Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja
Odzysku S.A. Jedlicze zorganizował Podkarpacki System Zbiórki Olejów Przepracowanych. W dwudziestu gminach zostały posadowione specjalne pojemniki do zbiórki zu-

QMirosław RUSZAŁA
ekolog, przewodniczący zarządu
Związku Komunalnego Wisłok
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Fot. Ryszard Zatorski

ŁOSOSIE W WISŁOKU

żytych olejów. Dzięki temu mieszkańcy mogą
pozbyć się niebezpiecznego odpadu, chroniąc
środowisko przed zanieczyszczeniem i degradacją. Od 2002 roku Związek wraz z F.U.H.
EKO-TOP Sp. z o.o. z Rzeszowa utworzył
Podkarpacki System Selektywnej Zbiórki
Zużytych Baterii, oparty o sieć pojemników
rozlokowanych w szkołach, urzędach, na osiedlach. W Rzeszowie i okolicznych gminach
organizowana jest obwoźna zbiórka odpadów
niebezpiecznych. Szczególnie ważnym problemem staje się podniesienie kultury ekologicznej mieszkańców gmin należących do zlewni Wisłoka powyżej ujęcia wody, bo zanim
Wisłok „wpłynie na nasze stoły”, przepływa
przez 28 gmin Podkarpacia. To od nawyków
pojedynczych osób zależy, jak wiele trucizn,
środków chemicznych, nawozów sztucznych,
farb, lakierów, klejów, przeterminowanych
lekarstw (w tym antybiotyków, leków hormonalnych, statyn), baterii oraz niesprawnych
urządzeń elektronicznych zostanie wyrzuconych do strumieni będących dopływami Wisłoka i lasów otaczających zlewnię. Wyłącznie od mieszkańców dorzecza zależy liczba
wymytych nad rzeką aut – zabieg spłukuje
drogowy kurz oraz toksyczne zużyte oleje silnikowe. Trudno uwierzyć, że nawet śladowe
ilości toksycznych substancji są niebezpieczne. Przyrodnicze zjawisko kumulacji w kolejnych ogniwach tzw. łańcucha pokarmowego
powoduje, że gdy glon wbudowuje 1 cząstkę
trucizny dziennie, to ryba zjadająca 100 glonów dziennie po 2 latach skumuluje w swoim
ciele 73 000 cząstek trucizny!
Dlatego zanim doczekamy się kompletnych systemów kanalizacyjnych oraz nowoczesnych zakładów oczyszczania ścieków
i utylizacji odpadów (zbudowanych za kolejne miliony euro), potrzebne są kampanie
informacyjno–edukacyjne, by zmienić świadomości wszystkich mieszkańców dorzecza.
Cóż, „każdy ma sąsiada mieszkającego o jedno szambo wyżej”. Aktualną sytuację naszej
rzeki poetycko opisuje Maciek Kozłowski,
laureat związkowego konkursu na ekologiczne h’aiku (rok 2000): „Wisłok jest taki, że ryby,
ptaki i raki płyną do Itaki.”

EKOLOGIA

Wrzesień 2007

Nr 23 (Rok III, nr 9)

JANUSZ
STRZELCZYK

Odszedł twórca „podwójnej
krótkiej”

SPORT

N

a cmentarzu Pobitno pożegnaliśmy
4 września twórcę potęgi rzeszowskiej
siatkówki, trenera Janusza Strzelczyka.
W kondukcie żałobnym za trumną zmarłego szkoleniowca, poza rodziną i sąsiadami,
szli nie tylko jego wychowankowie, działacze
i studenci, których nauczał jako wykładowca
Uniwersytetu Rzeszowskiego, lecz także ludzie
sportu z całego Podkarpacia. Bardzo pięknie
w pożegnalnej homilii powiedział ksiądz doktor Adam Podolski, który w rozważaniach
o Januszu Strzelczyku, zadał bardzo zasadnicze pytanie: - Kim lub czym byłaby dzisiaj
siatkówka w Polsce bez zmarłego trenera pasjonata, bez jego „podwójnej krótkiej”? Te słowa
niejednemu z ludzi sportu starszego pokolenia, posłużyły za refleksję nad głębokimi przemyśleniami, czy też otworzyły drogę do jakże
wzruszających wspomnień.
Zanim Janusz Strzelczyk pojawił się jako trener na sportowej arenie miasta Rzeszowa oraz
Polski, nasza męska reprezentacja należała
do europejskich średniaków. Sama siatkówka
też była sportem, co tu kryć, nieco topornym,
w której brak było widowiskowości. Grano na
tzw. przejścia, a więc punkt zdobywał zespół,
który najpierw musiał wywalczyć zagrywkę.
To zmuszało siatkarzy i siatkarki do stosowania urozmaiconej gry kombinacyjnej. Ale
wobec dobrego odbioru gra się przeciągała,
a o punkty było bardzo ciężko. Nikt nie sto-

SPORTOWY KALEJDOSKOP

HISTORYCZNY FINAŁ
I PÓŁFINAŁ
Nasze „Złotka” grały w finale
Grand Prix

R

eprezentacja Polski w siatkówce kobiet
jest dwukrotnym mistrzem Europy.
Ale nigdy dotąd nasze „Złotka” nie grały
w finale Grand Prix. Droga do tego sukcesu
rozpoczęła się w Rzeszowie, w hali na Podpromiu.
Do półfinału rozgrywek o tytuł drużynowego
mistrza kraju zakwalifikował się także zespół
żużlowców Marmy Polskie Folie Rzeszów.
Sierpień był więc szczęśliwy nie tylko dla reprezentacyjnych siatkarek, ale także dla żużlowców z grodu Rzecha.
Siatkarki, trenowane obecnie przez włoskiego
szkoleniowca Marco Bonittę, fatalnie rozpoczęły eliminacje w Rzeszowie. Mimo gorącego dopingu kibiców z całej Polski, przegrały
wszystkie trzy mecze. Najbliżej sukcesu były
w spotkaniu z Amerykankami, które sportowo

sował wówczas zagrywek z podskoku, więc
punkty zdobywano po długotrwałej wymianie
ciosów, głównie po sprytnym omijaniu bloku
rywala.
Gdy spotykali się równorzędni przeciwnicy
walka na parkiecie trwała godzinami, co psuło
widowiskowość meczów. Tylko wytrawni koneserzy potrafili odczytać techniczne sztuczki
dobrze zaawansowanych siatkarzy. Górowała
technika i raczej nie przykładano zbyt dużej
wagi do siły atomowych uderzeń z pierwszej
zagrywki, czyli tak zwanego serwu.
Właśnie w takiej atmosferze na przełomie
lat sześćdziesiątych minionego wieku wypłynął młody absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego, rzeszowianin Janusz Strzelczyk.
Mówiono o nim, że był dobrym teoretykiem,
ale jako siatkarz był także obiecującym za-

wręcz zdemolowały w pierwszych dwóch setach. Ale niestety, w trzech następnych lepsze
okazały się dziewczęta zza oceanu. W drugim
dniu rzeszowskiego turnieju Polki przegrały
z Chinkami, także w pięciu setach. Osłabione
tymi pojedynkami przegrały także następnego
dnia z Rosjankami w trzech odsłonach siatkarskiego, pięknego widowiska.
Po meczach w Rzeszowie mało kto dawał
szansę naszym „Złotkom” na wygrane w następnych eliminacyjnych turniejach. Odbyły
się w chińskim Hongkongu i japońskiej Osace. Ale stała się rzecz prawie zadziwiająca.
Polki w tych dwóch turniejach nie dały żadnych szans rywalkom i zakwalifikowały się
do wspomnianego finału World Grand Prix!
Turniej finałowy, rozgrywany w chińskim
miasteczku Ningbo, nieoczekiwanie wygrała
reprezentacja Holandii. Z reprezentantkami
Kraju Tulipanów Polki przegrały w trzech
setach, podobnie jak wcześniej z Brazylią
i Rosją. Uległy także dwa do trzech Chinkom.
Zanotowały za to prestiżowy sukces, gdyż na
zakończenie chińskiego finału Grand Prix pokonały Włoszki, trenowane przed laty, także
przez... Marco Bonittę.
Mimo zajęcia w finale ostatniego - szóstego
miejsca, międzynarodowa federacja piłki siat-

wodnikiem. Pokochał na tyle siatkówkę, że
postanowił zadbać nie o własny rozwój, lecz
o zespół z Rzeszowa, który miał ambicję zaistnieć nie tylko w kraju. To był dobry czas dla
Resovii i dla Janusza Strzelczyka. Do Polski
przyjechała wówczas na kilka kontrolnych,
międzypaństwowych spotkań reprezentacja
Japonii. Japończycy zawsze mieli ambicję odgrywać znaczącą rolę w siatkówce. Aby było to
możliwe, zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni,
musieli niwelować niedoskonałości fizyczne.
Zaskakiwali więc rywali atakami zza pleców
zawodników markujących zagranie na drugą
stronę siatki. Janusz Strzelczyk bardzo szybko
podchwycił i nawet udoskonalił taką formę
zagrywki. Mistrzami w realizacji jego pomysłów okazali się tacy zawodnicy, jak Stanisław
Gościniak, Marek Karbarz, Bronisław Bebel,
Jan Such, a nieco później Wiesław Radomski,
czy Henryk Hawłasiewicz. Także niezapomniany Hubert Wagner dodał do tego elementu siłę uderzeń między innymi Tomasza
Wójtowicza, zwracając uwagę na wytrzymałość swoich podopiecznych. Ale sama siła nie
przyniosłaby takich sukcesów reprezentacji
Polski, jak tytuły mistrzów świata i olimpiady,
gdyby nie było w grze myśli zapoczątkowanej
przez Janusza Strzelczyka!
Felieton poświęcony pamięci Janusza Strzelczyka, wspaniałego trenera, mojego sąsiada
i dobrego znajomego, zakończę przypomnieniem, że podczas sukcesów Resovii na rzeszowskich podwórkach młodzi chłopcy na
jakiś czas zaprzestali kopać w piłkę, a poświecili się grze w siatkówkę. Nic tak bowiem nie
przyciąga młodych ludzi do sportu, jak sukces! A na początku wielkiej hossy rzeszowskich siatkarzy był ich współtwórca – Janusz
Strzelczyk!
Q Wiesław ZIELIŃSKI

kowej przyznała Polkom prawo do występów
w przyszłorocznych finałach tych rozgrywek!
Ale najważniejsze dla naszych siatkarek będą
najbliższe mistrzostwa Europy, a także przyszłoroczna olimpiada w Pekinie.
W Rzeszowie i na Podkarpaciu trwa euforia
kibiców spowodowana znakomitymi występami żużlowców Marmy Polskie Folie. Przed
sezonem wielu „fachowców” skazywało drużynę znad Wisłoka jako jednego z kandydatów
do spadku z ekstraklasy. Ale ambicja i wola
walki pozwoliły zakwalifikować się naszym
chłopcom do rozgrywek w play-off. Kiedy
w ćwierćfinałach los zetknął podopiecznych
trenera Rafała Wilka i menedżera Jacka Ziółkowskiego z obrońcą mistrzowskiego tytułu
Atlasem Wrocław, znowu mało kto wierzył
na szczęśliwe zakończenie tej rywalizacji. Ale
Marma Polskie Folie pokonała buńczucznych
wrocławian. Teraz wszyscy kibice liczą na medal i chyba się nie zawiodą!
Podobne nadzieje kibice łączą z siatkarzami
Asseco Resovia. Ich pierwsze mecze kontrolne z Klubem Sportowym Poznań obserwowało w Kielnarowej i Rzeszowie kilka tysięcy
widzów! Ale na razie siatkarzy zostawmy na
etapie spokojnych przygotowań do sezonu.
Q Wiesław KARNY
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Pogaducha ze Stachem Ożogiem

P

rzy pierwszej można
się nawet swobodnie
narazić Staszkowi, ale do
słownej wymiany z uniwersyteckim już Stachem Ożogiem należy być
bezsnobistycznie przygotowanym. Nawet bez
białej koszuli i wykantowanych spodni trzeba
sporo wiedzieć o przemądrzałej filozofii, zapyziałej socjologii, malowanej i rzeźbionej sztuce, bezbożnej politologii, a nawet podstarzałej
emerytalnej psychologii.

Czytane przez niego zdania prozy, deklamowane różańce poezji, pełzają między zasłuchanymi i niemożliwością jest dociec, czy jest to
dialog z autorem, czy dogadywanie się z zastygłymi w krzesłach. Stach właściwie nie mówi,

na pewno nie głosi, ale...On świadomie wierzy
w to, że znakomicie moderowanym spokojem
nawraca przeciwników ciszy. Zawsze można
marzyć o jakimś posłaniu, choć nie zawsze
wiadomo, gdzie Ewangelia zakopała talenty.

Twórczy Stach Ożóg jest nieobecny w „Encyklopedii Rzeszowa”. Może to i dobrze, bo zostanie on na kamiennych tablicach, które nie
tylko w Rzeszowie będą zawsze czytelne. Nie
mam ochoty pchać się do zaklętych rewirów
osobowości Stacha. Pisze, rzeźbi, nagrywa,
myśli za siebie, nie odtajnia agresywnego czasu i własnego losu. Nieodmienne zupełnie samoistnienie? On niczego nikomu nie zazdrości. Ciekawa i cholernie dziwna tolerancja.
Mnie osobiście nie dziwi jedno – Staszek
Ożóg jest urodzony w Rzeszowie, ale został
obarczony całym rodzinnym bagażem z Nienadówki. Ta duża, mądra wieś zawsze miała

o sobie wysokie ludowotwórcze mniemanie.
Ludowość kultury chłopskiej – to złośliwy termin skierowany „wspaniałomyślnie” przeciwko korzennemu bytowaniu żywej wsi. Ożóg,
godząc się na własne ręczne uprawianie sztuk
wyzwolonych, nigdy nie zawrócił w stronę
opłacalności cepeliowskiego stylu. Stach Ożóg
jest zdrowym romantykiem. W jego pozornie
tylko szczelnej otulinie, którą otoczył swoją
wymyśloną rzeczywistość, są liczne furtki,
które otwierane są nietrwałością czasu, skrzypią głęboką melodią radości ludzkiego dnia,
kolorowej ulicy, barwą rozjeżdżonego miasta.
Egoistycznie wolę jego, nie pisaną ale rzeźbioną poezję. Lipowe i wierzbowe „zadziwione
Stasie” stały się żywymi jakby same z siebie.
Nie sposób wyobrazić sobie tych Staśków
grających na fujarkach nad szemrzącym strumykiem. Prawdziwy Stach to ten, który mówiąc, ciągle kogoś woła. On wie kogo! Ja się
tylko domyślam. Chociaż przez lata szczodrze
osładzany licznymi nagrodami, medalami,
krzyżami i dyplomami, nie zapominany przez
rodzinne miasto, własną uczelnię i wojskową
kulturę, ma jeszcze odwagę także mówić, że
aksamit jego głosu zgrzyta często smutkiem
i goryczą. Nie wiem, co mu wtedy odpowiedzieć. Na to nie jestem nigdy przygotowany.
QBogusław KOTULA

SPORT

Bogusław Kotula

TAMTEN I TEN RZESZÓW

Przypadkowa pogaducha ze Staszkiem, a odważona do
grama ze Stachem Ożogiem, to zawsze diametralnie różne słowne potyczki.
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DOROTA JAWORSKA

Pomalować
w jasne barwy,
otworzyć okna serce,
wpuścić
powietrze pokory.
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Wstawić
wygodny fotel,
w którym siedząc,
znajdę w końcu
zgodę.

Poezja
retrospekcyjna

D

orota Jaworska jest rzeszowianką, która mieszka od trzydziestu
jeden lat w Kijowie. Po ukończeniu
w 1982 roku miejscowej politechniki,
została żoną obywatela Ukrainy. Odtąd pozostała w uroczym mieście nad
Dnieprem na stałe, ale nie zapomniała
o Polsce i rodzinnym Rzeszowie. Jest redaktorką naczelną kwartalnika „Krynica”, współdziała także z innymi polskojęzycznymi gazetami, m.in. z „Dziennikiem Kijowskim” oraz „Gazetą Parafialną”. W 2005 roku wydała po polsku
i ukraińsku tomik poezji „Spójrz, to ja”.
Jej poezja nosi cechy współczesnego
klasycyzmu, ale nie brak w niej także
elementów lingwistycznych. Właśnie
w wierszu „Czerwona sukienka” mamy
do czynienia z owym uroczym poetyckim „przekomarzaniem”. Siłą pozornie
banalnego „wierszyka” jest gra wyobraźni, pogłębiona o retrospekcyjną refleksję. Rzeszowska rodaczka z Ukrainy,
która zajmuje się także tłumaczeniami
na język ukraiński utworów polskich
poetów i prozaików, ma jasno sprecyzowany pogląd na moralność współczesnego człowieka. Mówi więc o świecie
pełnym tragedii i dramatów oraz każe
zastanowić się, co czynić, gdy odchodzi
miłość do ukochanego przez lata towarzysza lub życiowej partnerki. Nie czyni
tego jednak z nachalną dydaktyką. Ma
w stosunku do podmiotu lirycznego
własnych wierszy żartobliwy stosunek,
zgadzając się na to, że nie będzie młodsza
i ładniejsza... Z przyjemnością zachęcam
nie tylko rzeszowskiego czytelnika do
lektury wierszy Doroty Jaworskiej, która
mieszkając na Ukrainie, nadal czuje się
także mieszkanką grodu Rzecha.
QWiesław ZIELIŃSKI
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Na to,
że młodsza
nie będę,
ładniejsza,
nie będę...

XXXXX
Co zrobić
z niechcianą miłością?
Złożyć w inkubatorze
obok szpitala,
oddać do adopcji,
przekazać na biednych,
umieścić w domu starców,
czy poddać eutanazji?
A może po prostu
poradzić jej,
by ktoś
wyrzucił ją na śmietnik
w ekologicznym
papierowym worku.
Dywan
przecież nawet nie jest
Twoim sąsiadem,
bo sąsiedzi mówią
dzień dobry
dobrej nocy.

JAŁMUŻNA
Prosił o jedzenie,
nie widziałam głodu
w jego oczach.
Błagał o pomoc,
nie słyszałam prośby
w jego głosie.

Nr 23 (Rok III, nr 9)

Miała pięć lat,
może pięć i pół...
Było ciepłe lato,
a sukienka była,
jak wiśnie – czerwona.

NA ŻYCIA PŁÓTNIE
Młodsza nie będę,
ładniejsza nie będę,
lecz mogę jeszcze
przemeblować
swoje wnętrze.

CZERWONA SUKIENKA

Mieszka z Tobą
pod jednym dachem,
Ten,
który kiedyś,
mieszkał w Twoim sercu.

Miał żałosny wygląd,
nie skruszył lodu
mego serca.
Teraz nocami modlę się,
by ktoś inny dostrzegł
w nim bliźniego.

W POSZUKIWANIU
OCALENIA

Proza Jarosława Grządzielewskiego
i poezja Lesława Granata.
Wiesław Zieliński

Wydarzenia z 11 września
2001 roku, jakie rozegrały
się w Nowym Jorku, przejdą do historii. Do tych
smutnych, a nawet ponurych kronik naszej
współczesności. Świat wstrzymał oddech,
porażony tragedią nowojorczyków.
Nie tylko filozofowie i polityczni komentatorzy zgodnie twierdzą, że już nic nie będzie
takie samo po tych wydarzeniach - nie tylko
w USA, ale także na świecie. Wydawało się,
że trzeba upływu lat, aby to, co zdarzyło się

Była także
bardzo
pracowita pszczoła,
zbierająca
miód.
Sukienką
ją zwabiła,
sukienka czerwona,
czerwona,
jak wiśnie.
Gdyby nie pszczoła,
nie pamiętałabym dzisiaj
o tamtym lecie
i sukience czerwonej,
jak wiśnie....
XXXXX
Lenie

Świat
jest pełen
małych i wielkich
tragedii,
nie wystawianych
na pokaz
komedii,
których nikt
nie obejrzy.
Codziennych dramatów,
granych
za zamkniętymi drzwiami.
Nasze życie
to spektakl
Jednego Aktora,
dla którego
recenzję,
napiszą w niebie.

wówczas w Nowym Jorku, przetransponować
na obszar artystycznej twórczości. Zapoznałem się z książką pt. „Okna”, autorami której
są dwaj Polacy przebywający na nowojorskim
Brooklynie w czasie, w którym doszło do terrorystycznego ataku na wieże World Trade
Center. Ale pozycja jest cenna także ze względu na wartości artystyczne. Stanowi ją proza
Jarosława Grządzielewskiego oraz poezja
Lesława
Granata,
poety rodem z Rzeszowa. Technicznie
obaj autorzy w ciekawy sposób rozwiązali
konstrukcję prozatorskiego i poetyckiego zapisu. Pierwszą
część książki stanowi
proza, drugą poezja.
W tytułowym wierszu
Lesław Granat, panując nad emocjami, tak
objaśnia wyobrażenia

Wrzesień 2007
„NAUCZYŁEM
SIĘ CIESZYĆ Z NICZEGO”

W 100-lecie urodzin i 20. rocznicę śmierci kompozytora

okna: „Witryny okienne /są ruchome obrazami
/malującymi codzienność /są neutralne jak róże
/na parapecie /pachnące spadającymi płatkami
/Odbicie fal oceanicznych sugerowało /odpływ
/którego nie przeczuwaliśmy /ułamki odprysków tłuczonych /szkieł /szarpały postacie /nie
dopuszczaliśmy myśli /że z okien będą skakać
/ludzie /W poszukiwaniu ocalenia.
W lapidarnym obrazie poetyckim następuje
zderzenie dotychczasowych wyobrażeń okna
jako sentymentalnego miejsca, z całą brutalnością zaistniałych faktów. Okazuje się,
że okna parapetów mogą służyć nie tylko do
wyidealizowanego miejsca opadania płatków
kwiatów. Z okien mogą także wyskakiwać ludzie, pragnący ocalić życie. W prozie Jarosława Grządzielewskiego (którego nazwiska nie
wymówi chyba żaden Amerykanin) mamy
sporo opisów, intuicyjnych przeczuć strasznej
katastrofy. Przejmuje nas bezsilność autora,
który próbował dowiedzieć się o losach przyjaciół, przebywających akurat w tym miejscu,
gdy do doszło do tragedii.

QWiesław ZIELIŃSKI
prezes rzeszowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich

Książeczka jest skromna, wydana zapewne
własnym sumptem. Ale jej lektura zmusza
do refleksji, podobnie jak owe wstrząsające
wydarzenia, które przeszły nie tylko do historii Stanów Zjednoczonych. Od 11 września
2001 roku ludzkość na całym świecie musi się
zastanowić, dlaczego niezbyt dobrze zapamiętała naukę z innego września, 1939 roku? Tragedia i koszmar II wojny światowej, rozpoczętej atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę,
niewiele nas nauczyły. Nic nie wskazuje też na
to, aby ofiary z nowojorskich wież World Trade Center zahamowały zbrodnicze instynkty.
QWiesław ZIELIŃSKI
Lesław Granat, Jarosław Grządzielewski - Okna.
Poezja i proza, wydana w Oficynie Wydawniczej
Motto, wydrukowana w firmie 8225 Fifth Avenue
Brooklyn, NY 11 209 The UPS Store. Wydanie I,
nakład 500 egzemplarzy, stron 30.

Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum–Zamek w Łańcucie serdecznie
zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Zygmunt Mycielski - kompozytor
i pisarz. 100. rocznica urodzin i 20. rocznica
śmierci artysty”.
Konferencja przygotowana jest pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, odbędzie się 6 października 2007 roku (sobota) od godz. 9.30 w Sali
Balowej zamku w Łańcucie. Towarzyszyć jej
będzie wystawa obrazów rodu Mycielskich,
przygotowana przez Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie, i koncert kameralny o godz.
18 z muzyką K. Szymanowskiego i Z. Myciel-

Na książkę „Za wrotami cudów – opowieści
bieszczadzkie” składa się zbiór dziesięciu
reportaży o charakterze informacyjno-poznawczym. Henryk Nicpoń, przybliża nieznane dotąd legendy, podania oraz historie,
które naprawdę działy się w Bieszczadach.
Bohaterami reportaży są zwykli ludzie, mieszkańcy bieszczadzkich wsi i przysiółków, z którymi autor przeprowadzał wielokrotne rozmowy. Na ich podstawie spisał to wszystko, co
związane jest z tradycją Bieszczadów. Znaleźć
tu można historię bieszczadzkiej ciuchci czy
koleje powstawania kurortów letniskowych
w Polańczyku oraz Solinie. Poza tym wspomina także osobę Zdzisława Pękalskiego, który
zasłynął w regionie bieszczadzkim jako twórca
ikon. Na kartach tej książki rzeszowski dziennikarz uwiecznił również legendę związaną
z kultem postaci gen. Karola ŚwierczewskiegoWaltera w Jabłonkach. Z kolei ostatni reportaż poświęcił Nicpoń opowieściom o Wigilii.
Łączy w nim zwyczaje, wierzenia i przesądy,
a równocześnie podaje przepisy na uroczystą
kolację poprzedzającą święta Bożego Narodzenia.
Znakomita i precyzyjnie prowadzona narracja sprawia, że książkę
Henryka
Nicponia
czyta się z ogromnym
zaciekawieniem.
To
bardzo
interesujące
źródło wiedzy nie tylko
dla turystów odwiedzających Bieszczady,
ale także dla tych, którzy chcieliby poznać
te góry i region nieco
bliżej. A reporterską
opowieść współtworzą
czarno-białe zdjęcia. Q
Henryk Nicpoń - Za wrotami cudów – opowieści bieszczadzkie, wyd. Podkarpackiego Instytutu
Książki i Marketingu, Rzeszów 2007
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Opowieści bieszczadzkie
Henryka Nicponia
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Tadeusz Piekło opublikował pięć tomików poezji: „Próba elipsy” (1965), „Ogień”
(1974), „Żywa ziemia” (1982), „Rekwizyty” (1989) oraz „Bezszelestny łoskot ziemi”
(1989). Wśród wielu almanachów, w których
drukował swoje utwory, zapamiętać należy
wydane przez KKMP „Gwoźnicę” w latach
sześćdziesiątych oraz przez rzeszowski oddział ZLP dwa ostatnie: „Wspólna Obecność”
z roku 2000 i „40 lat Wspólnej Obecności”
z bieżącego roku.
28 czerwca br. poeta został wyróżniony Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego. Z powodu choroby nie mógł przybyć do
Rzeszowa. Nagrodę w Jego imieniu na scenie
Wojewódzkiego Domu Kultury odebrał syn
Andrzej. W latach 1987-1990 był prezesem
rzeszowskiego oddziału ZLP. Dał się wówczas poznać jako niekonfliktowy Kolega,
dbający o rozwój oddziału oraz środowisk
młodoliterackich miasta Rzeszowa i obecnego Podkarpacia.
Sądzić należy, że teraz w sposób szczególny
docierać bedą słowa Jego utworów. W wierszu, „Radość życia”, opublikowanym w ostatnim almanachu rzeszowskiego oddziału
ZLP, między innymi tak podsumował swoje
życie: „żyjąc tu/ gdzie żyłem/ tonąc w kłamstwa stężałym kwasie/ nauczyłem się cieszyć
z niczego:/ z dnia bez nieszczęść/ z omijania
złego/ z bezpiecznego dryfowania w czasie/
głód zaglądał ciągle do talerzy/ wiatr przewiewał dziurawe kieszenie/ puste słowa zapadały
w ziemię/ martwym ziarnem/ kamieniem/
w niebyt/ a tak jasno miało być/ tak szczęśliwie/(...)”.
Oby świat, do którego odszedł Tadeusz Piekło, był dla niego jasny i szczęśliwy!
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Odszedł poeta Tadeusz Piekło (1936 – 2007)

Tadeusz Piekło miał 71 lat. Zmarł 10 sierpnia w Warszawie. Poeta choć od lat mieszkał
w stolicy, związany był w sposób szczególny
z Przemyślem. W Jego pogrzebie, który odbył się 17 sierpnia, uczestniczyła delegacja
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów
Polskich.
Odszedł człowiek pióra, który w środowisku
ludzi kultury Podkarpacia, a zwłaszcza Przemyśla i Rzeszowa, pozostawił po sobie trwały
ślad twórczej obecności. Urodził się 22 sierpnia 1936 roku w Niechobrzu pod Rzeszowem,
ale od najmłodszych lat losy swoje związał
z Przemyślem. W tym pięknym ponadtysiącletnim mieście nad Sanem, rozpoczynał życie
szkolne, zawodowe i artystyczne.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego wieku był założycielem Poetyckiej Grupy „Zniesienie” w Przemyślu. Przez kilka lat prowadził w tygodniku
„Życie Przemyskie” rubrykę literacką. Był też
jednym z pierwszych członków Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie, który powstał dokładnie
13 lutego 1960 roku. Członkiem Związku
Literatów Polskich oddziału w Rzeszowie został w roku 1974.

ZYGMUNT MYCIELSKI

Nr 23 (Rok III, nr 9)
Marek Stefański

FILHARMONIA DLA KAŻDEGO
Rocznice Artura Malawskiego, Zygmunta Mycielskiego i Wojciecha Kilara
Sentencja Witolda Lutosławskiego, iż „muzyka jest dla każdego” strawestowana w tytule publikacji staje się niezwykle aktualna w kontekście rozpoczynającego się 53. sezonu koncertowego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
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ilharmonia przygotowała obszerny, zróżnicowany program, który zainteresuje szerokie grono słuchaczy. Mamy nadzieję, iż nasi
odbiorcy, licznie uczestniczący w koncertach,
będą w pełni usatysfakcjonowani z obcowania
z piękną sztuką dźwięku w wykonaniach wybitnych artystów, polskich i zagranicznych.
Nadchodzący sezon artystyczny ze wszech
miar zasługuje na uwagę. Wyróżniają go rocznice, jakie obchodzimy w bieżącym roku. Nade
wszystko jest nią 50. rocznica śmierci patrona
Filharmonii Rzeszowskiej – Artura Malawskiego. Z tej okazji 9 listopada 2007 roku
odbędzie się koncert poświęcony pamięci
tego urodzonego w Przemyślu kompozytora.
Wykonana zostanie m.in. jego II Symfonia.
Dzieło to przepojone jest iście romantyczną
ekspresją, wspartą wyrazistą i sugestywną melodyką, barwną instrumentacją, rozmachem
symfonicznego brzmienia. Zaliczana jest do
najznamienitszych kompozycji Malawskiego. Rocznicę tą uświetnia również konkurs
kompozytorski na utwór, przeznaczony na
orkiestrę symfoniczną lub zespół kameralny
z udziałem głosów solowych i chóru. W tym
roku mija 100 lat od daty urodzin Zygmunta Mycielskiego - kompozytora, publicysty,
krytyka muzycznego, propagatora polskiej
muzyki współczesnej. Jego Sinfonia breve zabrzmi podczas koncertu inaugurującego sezon, w dniu 28 września 2007 r. 30 listopada
2007 r. z wielką przyjemnością gościć będziemy w Rzeszowskiej Filharmonii Wojciecha
Kilara, światowej rangi kompozytora, honorowego obywatela miasta Rzeszowa, który
obchodzi swe 75. urodziny. Podczas koncertu
usłyszymy jego kompozycje religijne: Angelus,
Victoria oraz Magnificat.
Tymi koncertami chcemy zaprezentować naszym melomanom polską muzykę współczesną i podkreślić fakt, iż tak znamienici kompozytorzy jak A. Malawski, Z. Mycielski, W.
Kilar związani są ściśle z regionem Podkarpacia. Ponadto w nurcie muzyki współczesnej
usłyszymy m.in. Koncert fortepianowy Stefana
Kisielewskiego i Koncert podwójny Jerzego
Maksymiuka.
W programie tegorocznego sezonu koncertowego bardzo silnie zaznacza się wielka symfonika romantyczna. Te ambitne kompozycje,
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będące efektownymi freskami symfonicznymi, wymagają od orkiestry dużej biegłości
technicznej, a od dyrygentów sprawności
w kształtowaniu dramaturgii dzieła. Filharmonicy Rzeszowscy wykonają m.in. pod batutą Jerzego Maksymiuka Symfonię d-moll Cezara Francka, Tadeusz Wojciechowski, przy
udziale organisty Andrzeja Białki, poprowadzi III Symfonię c-moll Organową Camilla
Saint-Saënsa, Marek Pijarowski zadyryguje
słynnymi Planetami Gustawa Holsta. Ponadto zabrzmi muzyka Jeana Sibeliusa (w 50.
rocznicę śmierci kompozytora) oraz Edvarda
Griega (w 100. rocznicę śmierci) oraz Mikołaja Rimskiego-Korsakowa (w 100. rocznicę
śmierci kompozytora).
Tradycyjnie kontynuowane będą koncerty
szczególnie lubiane przez rzeszowską publiczność. W okresie Bożego Narodzenia zapraszamy na koncerty kolęd, a w czasie karnawału usłyszymy fragmenty popularnych
musicali, rytmy wiedeńskiego walca, muzykę filmową oraz aranżacje piosenek Raya
Charlesa. Naszym najmłodszym słuchaczom
proponujemy czwartkowe spotkania z cyklu
MMM – Młodzi Miłośnicy Muzyki, Św. Mikołaj zaprasza do Filharmonii, poranki muzyczne oraz „bajki muzyczne”. Z okazji dnia św.
Walentego najpiękniejsze utwory opiewające
uczucia Romea i Julii, Tristana i Izoldy zabrzmią w koncercie M – jak Miłość, M – jak
Muzyka. Jak co roku w końcu sezonu zaprezentują się w filharmonii dyplomanci szkół
muzycznych.
We wszystkich tych koncertach Orkiestrę Filharmonii Rzeszowskiej poprowadzą uznani
mistrzowie batuty m.in.: Jerzy Maksymiuk,
Tadeusz Wojciechowski, Zygmunt Rychert,
Vladimir Kiradjiev, Krzysztof Jakowicz,
Jose Maria Florencio, Amos Talmon, Eivind
Gullberg Jensen, Robert Naściszewski (koncertmistrz Filharmonii Rzeszowskiej) oraz
Marek Pijarowski, który jest I dyrygentem
Rzeszowskiej Filharmonii. Wśród solistów
usłyszymy m.in.: Piotra Palecznego, Jakuba Jakowicza, Airi Suzuki, Eugena Indjica,
Tatianę Szebanową, Charlesa Siemsa, Henryka Miśkiewicza, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz Waldemara Gromolaka.
Z przyjemnością anonsujemy kolejną edycję
47. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, który

odbędzie się w dniach 10–17 maja. Koncerty będą miały miejsce w historycznych wnętrzach wspaniałej rezydencji Lubomirskich
i Potockich w Łańcucie. W tym roku festiwal obejmie zasięgiem również Filharmonię
Rzeszowską oraz Bazylikę oo. Bernardynów
w Leżajsku. Jak zawsze spodziewać się możemy wykonawców na najwyższym światowym
poziomie.
Zapraszając Państwa do wspólnego spędzenia piątkowych wieczorów w Filharmonii
Rzeszowskiej, mamy nadzieję, iż będzie to
dla Państwa czas pełen nie tylko muzycznych wrażeń, ale również doskonała okazja
do spotkań towarzyskich, do relaksu w miłej
i przyjaznej atmosferze. Dlatego rozpoczynamy cykl wykładów, podczas których krytycy
i dziennikarze muzyczni oraz muzykolodzy
wprowadzą Państwa w tematykę koncertów,
zaznajomią z szerokim kontekstem historycznym, w którym powstawały wykonywane
danego wieczoru dzieła, ilustrując swój komentarz materiałem fotograficznym i przykładami muzycznymi odtwarzanymi z płyt.
Przed i w przerwie koncertów zapraszamy na
pyszną kawę i ciastka do kawiarni.
W nadchodzącym sezonie artystycznym chcemy powołać Klub Przyjaciół Filharmonii Rzeszowskiej. Chcielibyśmy, by Klub ten skupił
wszystkie osoby wrażliwe na piękno muzyki,
które swą radą, sercem, regularnym udziałem
w koncertach i spotkaniach Klubu zechcą
wspierać artystyczne zamierzenia Filharmonii
Rzeszowskiej. Mamy nadzieję, iż działalność
Klubu przyczyni się do wzajemnego poznania
miłośników muzyki, wymiany wrażeń wynoszonych z koncertów, że będzie okazją do
rozmów z artystami, goszczącymi na naszej
estradzie. Pragniemy również w ten sposób
wyrazić naszym wiernym melomanom swą
wdzięczność za ich obecność i pomoc.
Zapraszamy serdecznie na nasze koncerty.
Mamy nadzieję, iż dostarczą one wielu niezapomnianych wrażeń i satysfakcji z obcowania z wielką muzyką w najlepszych wykonaniach.
QMarek STEFAŃSKI
dyrektor naczelny i artystyczny
Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie

Ewa Piotrowska

CIĄGLE
W PODRÓŻY
Teatr Maska w Rzeszowie
Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy Teatr Maska po raz kolejny spotkał się
ze swoimi widzami, rozpoczynając nowy
sezon artystyczny. 2 września na bulwarach
nad Wisłokiem dzieci i ich opiekunowie mogli obejrzeć spektakl „W Błękitnej Krainie
Elfoludków” w reżyserii Marka Pysia.

i, którzy na bulwary nie dotarli, mogą
poznać mieszkańców Błękitnej Krainy,
odwiedzając nasz teatr przy ul. Mickiewicza 13. Poprzedni sezon w Masce był bardzo
udany. Oprócz znanych i lubianych spektakli,
widzowie obejrzeli również sześć przedstawień premierowych. Aktorzy odkrywali przed
dziećmi tajemnice teatralnego świata nie tylko
na naszej scenie – prezentowali przedstawienia na terenie całego Podkarpacia, spotykając
się także z tymi, którzy do Rzeszowa przyjechać nie mogli. Na tym nie kończyły się nasze
podróże – wędrowaliśmy po Europie,
biorąc udział w ważnych międzynarodowych festiwalach teatrów lalkowych.
Byliśmy między innymi w Zagrzebiu,
Lwowie i Użgorodzie, uczestniczyliśmy
w spotkaniu teatrów w Toruniu oraz
w Olsztynie, pokazaliśmy się na festiwalu
w Krakowie i w Zamościu. Przedstawienie „Królowa Śniegu” zdobyło nagrody
za reżyserię, scenografię i aktorstwo,
doceniono także spektakl „Chłopczyk
z albumu” i „Czarnoksiężnik z krainy
Oz”. Z festiwali przywieźliśmy również
ciekawe wspomnienia z rozmów i konfrontacji z innymi teatrami. Nie muszę
chyba podkreślać, że podczas każdego
z naszych wyjazdów promujemy Rzeszów.
Nowy sezon zapowiada się równie
atrakcyjnie. 22 września o godzinie
16.30 odbędzie się premiera naszego
nowego spektaklu – „Salome” Oskara Wilde’a. Mam nadzieję, że premiera
tego przedstawienia, przeznaczonego
dla młodzieży i dorosłych, a więc odbiegającego nieco od zwykłego repertuaru
Maski, da początek sobotnim spektaklom na
naszej scenie. Reżyserem „Salome” jest Oleg
Żiugżda, znakomity białoruski twórca, znany
doskonale naszym widzom. To on wyreżyserował wielokrotnie nagradzane przedstawienie
dla dzieci „Królowa Śniegu” wg Andersena.
„Salome” to jedna z najciekawszych i najbardziej zaskakujących sztuk Wilde’a. Opierając
się na wątku z Ewangelii o śmierci Jana Chrzciciela, autor rozbudował biblijną historię, ina-

czej rozłożył w niej akcenty i zmienił motywacje działań postaci. Środki, jakimi dysponuje
teatr lalek, pozwalają wydobyć symboliczne
sensy i uniwersalne znaczenia z kunsztownie skomponowanego dramatu Irlandczyka.
W spektaklu wyraźnie zderzone zostały dwa
światy: wątpliwe etycznie, martwe, rozkładające się królestwo Heroda i rzeczywistość pochodzącą „z góry”, reprezentowaną przez Jana
Chrzciciela. Salome, pasierbica Heroda, która
zapałała pierwszą miłością do młodego Proroka, stoi na pograniczu tych światów.

Fot. Ryszard Kocaj
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Błękitnej Krainie Elfoludków”, „Kot w butach”,
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”, „Chłopczyk
z albumu”, „Ach, jak cudowna jest Panama”
oraz „Bajka dla bardzo niegrzecznych dzieci”.
Już teraz, gdy sezon zaledwie się rozpoczyna, wiadomo, że Teatr Maska weźmie udział
w kilku międzynarodowych festiwalach. Jeszcze we wrześniu wystąpimy na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych dla Dorosłych „Pierrot” w Starej Zagorze w Bułgarii
ze spektaklem w mojej reżyserii pt. „Mitologia
Greków – interpretacje”. W październiku pojedziemy do Użgorodu na Ukrainie ze spektaklem „Okno”, do Opola z „Chłopczykiem
z albumu” i do Olsztyna z „Bajką o szczęściu”.
W listopadzie w Poznaniu pokażemy „Chłopczyka z albumu” i „Bajkę o szczęściu”. Dostaliśmy także zaproszenie do wzięcia udziału ze
spektaklem „Okno” w festiwalu teatrów dla
dzieci, organizowanym w grudniu w Tunezji.
Jest to ogromna szansa na zdobycie ciekawych
doświadczeń i materiału do dalszej pracy,
a jednocześnie na promocję Rzeszowa. Niestety, teatr nie jest w stanie sfinansować niemałych kosztów podróży – około 5 tys. złotych.
Jeżeli nie uda się znaleźć sponsora, który nam
w tym pomoże, będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu. Mam jednak nadzieję, że do
tego nie dojdzie.
W niedzielę 23 września wystąpi u nas gościnnie ukraiński Obwodowy Teatr Lalki i Aktora
z Tarnopola ze spektaklem „Gąska” w reżyserii
Wołodymyra Lisowyja. Aktorzy zaproponują
dzieciom wspólną zabawę w teatr – mali widzowie będą mogli wziąć udział w prezentowanych na scenie wydarzeniach, pomagając

Scena z „Mitologiia Greków”. Od lewej, drugi plan: Bachantki – Marta Bury, Kamila Rybacka, Magdalena Miklasz,
Monika Szela. Od prawej, pierwszy plan: Dionizos – Paweł Pawlik, Satyr – Arkadiusz Porada, Mias – Andrzej
Piecuch, Satyr – Tomasz Kuliberda

„Salome” nie jest jedyną premierą, jaką
przygotowujemy dla naszych widzów
- w grudniu zaprezentujemy widowisko dla
dzieci „Urodziny Pieska i Kotki” Josefa Čapka
w reż. Lecha Chojnackiego, a w lutym „Cudowną Lampę Aladyna” Jana Wilkowskiego
w reż. Jacka Malinowskiego. Oczywiście, będziemy grać także spektakle cieszące się powodzeniem w poprzednich sezonach – m.in.: „W

głównej bohaterce w jej niełatwym zadaniu
– pilnowaniu tytułowej Gąski.
Jestem przekonana, że w nowym sezonie każdy znajdzie w naszym repertuarze coś interesującego. Serdecznie zapraszam do Maski
– atrakcji z pewnością nie zabraknie!
QEwa PIOTROWSKA
dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie
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Nr 23 (Rok III, nr 9)
Przemysław Tejkowski

ZACZYNAMY PREMIERĄ
„DZIADÓW”
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Prawdziwą inauguracją obecnego sezonu artystycznego będzie w naszym teatrze
29 września premiera „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Jacka Andruckiego z Warszawy. Wielkoobsadowe widowisko, narodowe... Nie chcę nic więcej
mówić, żeby nie zapeszyć.
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araz po „Dziadach” z kolei pan Jan Szurmiej - który reżyserował już w naszym
teatrze „Piaf ” Pam Gems i „Sztukmistrza
z Lublina” według prozy noblisty Isaaca
B. Singera - będzie realizował „Anię z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery.
Wspaniały musical familijny, który cieszy
się ogromnym powodzeniem. Spektakl dla
widzów od lat pięciu do stu pięciu, na który,
mam nadzieję, będą przychodziły całe rodziny. Planuję zatem familijne bilety, pozwalające rodzinom na tańsze weekendowe uczestniczenie w spektaklach.
Gramy już jednak od 1 września. W tym dniu
Anna Demczuk w komedii Geraldine Aron
„Mój boski rozwód” w reżyserii Grzegorza
Mrówczyńskiego przypomniała naszym widzom zabawne sceny miłosne i problemy
kobiecych tęsknot. We wrześniu na tejże samej małej scenie pojawi się również grana już
sztuka Miro Gavran „Wszystko o kobietach”
w reż. Krzysztofa Jaworskiego, a na dużej
„Prywatna klinika” Johna Chapmana i Dave’a
Freemana w reż. Jerzego Bończaka. Honoruję
bowiem zastany repertuar, stąd owe znane już
tytuły przedstawień, proponowane we wrześniu i inne, które będą utrzymane na naszej
scenie zanim pojawią się nowe tytuły. Ale np.
„Balladyna” Juliusza Słowackiego w reż. Katarzyny Deszcz czy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w reż. Henryka Rozena nie znikną z afisza jeszcze długo, z uwagi
zwłaszcza na potrzeby widowni szkolnej.
Kontynuowane będą też Rzeszowskie Spotkania Teatralne jesienią i wiosenne karnawałowe.
Nawiązujemy współpracę z Filharmonią Rzeszowską, gdzie nasz teatr niebawem zagości na
scenie kameralnej. To przytulne, akustyczne
wnętrze posłuży do wystawiania repertuaru
sięgającego w głąb ludzkiej duszy i psychiki.
Być może pojawią się tam także i widowiska
pikantne. Ze smakiem pikantne. Postaramy
się również grać na tej scenie sztuki o znanych kompozytorach, do czego obliguje nas
to miejsce. W listopadzie rozpoczną się próby
do przedstawienia „Owrzodzone słońce” hiszpańskiego dramaturga Vallejo Antonio Buero.
Reżyserować je będzie Karol Wiśniewski,
absolwent petersburskiej szkoły teatralnej, od
dziesięciu lat mieszkający w Hiszpanii. Tłumaczy on też literaturę rosyjską i hiszpańską.
Proponowany rzeszowianom utwór jest trochę taką współczesną „Fedrą”.
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Wśród nowych zamierzeń repertuarowych są
interesujące pozycje, które powinny zaspokoić różne gusta widzów. Będzie wspomniana
premiera „Ani z Zielonego Wzgórza”, przygotowana przez Jana Szurmieja, który ponownie przypomni się na koniec sezonu musicalem „Anka”, którego librettem będą zdarzenia i skojarzenia z Anną Jantar. Z udziałem
widzów na dużej scenie ma się toczyć akcja
widowiska „Życie do natychmiastowego użytku” o problemach narkomanii. Pojawi się też
spektakl „Kopciuszek” z myślą o najmłodszej
widowni. Będzie też premiera komedii „Koleżanki” Pierra Chesnota w reż. Grzegorza
Chrapkiewicza.
Zapewniam, że na sylwestra i w czas karnawału nie zabraknie atrakcyjnych propozycji,
m.in. z gościnnym występem znanej dziś artystki, rzeszowianki Anny Sroki, która aktorski debiut miała na scenie w Siemaszkowej.
Szajna Galeria otworzy się też szerzej, m. in.
na multimedialne propozycje plastyczne, będzie przyciągać zdarzeniami
parateatralnymi, powinna
stać się miejscem seminaryjnych spotkań studentów plastyki. Nie będę kontynuował
tam spektakli teatralnych
w wymiarze, z jakim zetknęli się widzowie wcześniej
w tym miejscu.
Zamierzam wystąpić z inicjatywami, które będą konsolidować
rzeszowskich
artystów różnych profesji,
np. korzystać z tworzywa
literackiego miejscowych
twórców dla potrzeb teatru.
Chcę, aby powstała też scena plenerowa na placu przy
teatrze, gdzie w porze letniej
odbywać się mogą recitale,
występy kabaretowe oraz teatralne widowiska.
W zespole aktorskim pojawiły się nowe, znane twarze,
jak Piotr Szulc, który grał
tutaj jeszcze za dyrektorowania Jana Nowary, ale także Paweł Gładyś z Płocka,
Dawid Rafalski z Olsztyna,
Marek Kępiński z Tarnowa.
Gościnnie zaś w „Ani z Zie-

lonego Wzgórza” zagrają wychowanki Studia
Aktorskiego przy rzeszowskim Teatrze Maska
Małgosia Pruchnik i Asia Baran. Jeszcze
przed końcem minionego sezonu aktorskie
małżeństwo (Artur Hauke i Małgorzata Jakubiec) postanowiło przenieść się do teatru
w Sosnowcu. Nie będzie też w zespole Katarzyny Słomskiej, Sebastiana Badurka i Juliusza M. Kubiaka.
Moje umocowanie też jest trwałe, bo zostałem
już mianowany na szefa teatru przez władze
samorządowe województwa. I tym nowym
wyzwaniom organizatorskim zamierzam się
teraz wyłącznie poświęcić. Choć o mojej aktorskiej profesji pamiętają reżyserzy, a zapewne i widzowie, ale na scenie Teatru im. Siemaszkowej, przynajmniej w tym sezonie, nie
pojawię się w żadnym przedstawieniu.
QPrzemysław TEJKOWSKI
dyrektor naczelny Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie

Wrzesień 2007
Ryszard Dudek

JESIENNE
KONFRONTACJE

Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Rzeszów 2007

Mam nadzieję, że impreza ta z czasem stanie
się w Polsce znana i tak ważna jak np. Bielska
Jesień, organizowana w Bielsku–Białej, czy
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Ogromne zainteresowanie
tamtymi konkursami plastyki pokazuje, jak
wielkie zapotrzebowanie jest na tego rodzaju
wydarzenia artystyczne, rywalizacje i swego
rodzaju plebiscyty. Co ważne, konkurs ten jest
doskonałą okazją do pokazania się w nim naszych rzeszowskich i podkarpackich artystów
plastyków.
Pokazanie w Polsce, że posiadamy artystyczny
potencjał – że jest zainteresowanie władz pań-

stwowych, samorządowych i miejskich, które
przyjęły patronat honorowy, ale i wyłożyły
środki na ufundowanie nagród i częściowe
pokrycie kosztów organizacji tej imprezy, że
zainteresowały się nią wielkie firmy z naszego terenu – będzie świetną promocją miasta
i regionu.
Satysfakcjonuje również i to, że jak na pierwszy raz nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowanie samych artystów w całej Polsce.
Jesteśmy już po pierwszym etapie kwalifikacyjnym i wiemy, że spośród 216 artystów z całego
kraju, którzy zgłosili do konkursu 532 obrazy,
na wystawie znajdzie się 98 obrazów 85 ma-

larzy. Kto pojawi się na liście laureatów tego
konkursu, zdecydują wybitni malarze, profesorowie uczelni z rożnych ośrodków sztuki
w Polsce – z Warszawy, Łodzi, Katowic i Krakowa. A wszyscy uczestnicy, miłośnicy i odbiorcy tej wystawy będą mogli ocenić ich prace, bowiem wystawą towarzyszącą „Jesiennym
Konfrontacjom” będzie wystawa jurorów. Już
dziś zapraszam na 11 października 2007 roku
o godzinie 18.00 do naszego BWA – do Domu
Sztuki w Rzeszowie.
QArt. malarz Ryszard DUDEK
dyrektor BWA, kurator konkursu

JAPOŃSKA
INWAZJA

Szlachetność warsztatu, prostota
ujęć, niedościgniona kompozycja
Piotr Rędziniak

T

en tekst jest przeznaczony dla niewrażliwych, którym nie mrozi się
krew w żyłach, kiedy słyszą
o szogunach i kamikadze! Niewrażliwych
na prawdziwe wydarzenia w Rzeszowie!
Niewrażliwych na najnowsze nowinki japońskiej motoryzacji!
A jak ktoś słyszał o żółtej inwazji, to i tak pomylił ją z inwazją chińską. Podobnie jak nie
należy mylić „Obrazów wiosennych” (frywolnych scen erotycznych) z hinduską sztuką
uwodzenia – kamasutrą.
Na Podkarpaciu z tą inwazją mamy do czynienia, czy ktoś chce, czy nie! Japońska sztuka opanowała Przemyśl i Rzeszów. Mamy do
czynienia z okupacją egzotycznego – na nowożytne i podobno współczesne. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę mamy do czynienia – na
szczęście – z inwazją kulturalną.
W BWA – w rzeszowskim Domu Sztuki zobaczyć można przepiękne Netsuke – filigra-

Drzeworyty z wystawy w Domu Sztuki (BWA) w Rzeszowie

nowe, nie więcej niż sześciocentymetrowe
figurki, które były funkcjonalnymi przedmiotami służącymi za zawieszki (klamry), figurkę
kobiety mierzącą niemal 40 centymetrów wysokości młodej kobiety, na której widać każdy
szczegół, drzeworyty przedstawiające piękne
kobiety, sceny rodzajowe z życia codziennej
ówczesnej Japonii, sceny walk, które znamy
tylko z filmów Kurosawy, przedstawienia aktorów z teatrów No i Kabuki, którym tak zachwycał się Wajda.
Tylko pozostaje pytanie, czy w metropolitarnym Rzeszowie jest tyle osób zainteresowanych sztuką Japonii? Dawną sztuką Japonii?

Chcemy wierzyć, że tak. A może bardziej
chcemy zainteresować odbiorcę rzeszowskiego tą sztuką? Myślę, że różni się ona od
naszych stereotypowych wyobrażeń o kulturze i zwyczajach kraju, o którym najczęściej
i jedynie wiemy to, że jest to kraj kwitnącej
wiśni. Wystawa w BWA składa się z kilku części tematów – przedstawiających wybitnych
japońskich drzeworytników z okresu drugiej
połowy XVIII i XIX wieku. Źródłem wielu
motywów prezentowanych u nas drzeworytów, rysunków była przyroda, uroda japońskiej flory i fauny. Oprócz nich pojawiają się
dzieła związane z codziennym życiem miesz- »
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Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie prowadzi intensywne przygotowania do imprezy, która w październiku tego roku powinna być głośnym wydarzeniem artystycznym w naszym mieście. Mowa o wielkiej ogólnopolskiej wystawie pokonkursowej o nazwie „Jesienne Konfrontacje – Triennale Polskiego
Malarstwa Współczesnego – Rzeszów 2007”.

Nr 23 (Rok III, nr 9)
» kańców. Manggha to określenie konkretnego

stylu przedstawiania właśnie scen rodzajowych. Dziś – współcześnie – można je określić, może nieco wulgaryzując, jako komiks.
Bo były swego rodzaju formą komiksowego
opowiadania, zwłaszcza o życiu codziennym.
Ale zobaczymy również na wystawie portrety pięknych kobiet, portrety aktorów (wspomnianych, słynnych teatrów), pejzaże oraz nie
wymienione jeszcze przeze mnie katagami. Te
ostatnie to również współcześnie rozumiane
formy szablonów, wykorzystywane do druku tkanin na kimona, pościel, bawełnianych
ręczników itp. Rzemieślnicy trudniący się
wycinaniem papierowych form, to prawdziwi artyści doskonalący swój warsztat latami.
Katagami dziś to bardzo poszukiwane przez
kolekcjonerów oryginalne dzieła sztuki. Trzeba też pamiętać, że sztuka japońska (wzornic-

two) była inspiracją dla wielu artystów z Europy począwszy od rokoka, przez secesję czy
nawet impresjonizm.
Szlachetność warsztatu, prostota ujęć, niedościgniona kompozycja dzieł były i są do dziś
podziwiane i naśladowane. Mam nadzieję,
że choć trochę zachęciłem naszych czytelników do odwiedzenia BWA. Wystawę można
oglądać codziennie w Domu Sztuki (oprócz
poniedziałków) w godzinach 10 – 17. Zapraszam. Nie trzeba jechać ani do Przemyśla, ani
tym bardziej do Krakowa, gdzie znajduje się
stała ekspozycja sztuki japońskiej w Muzeum
Narodowym. Bo mamy jej znaczny wycinek
na miejscu.
QPiotr RĘDZINIAK
Z wystawy w Domu Sztuki (BWA) w Rzeszowie

MUZYKA ŻYWA I PIĘKNA

(CZ. II)

Wieczory muzyki organowej i kameralnej

KULTURA O SZTUKA

Andrzej Szypuła

T

o już szesnasta edycja
Festiwalu Muzycznego
w Rzeszowie. Od 2007 roku
odbywa się on w poszerzonej formule – w kościele katedralnym,
ale także w kościołach Rzeszowa – farnym,
Chrystusa Króla i Wniebowzięcia NMP na
Zalesiu. Dyrektor Marek Stefański dedykował tegoroczny festiwal ordynariuszowi
rzeszowskiemu ks. biskupowi Kazimierzowi
Górnemu w 15-lecie erygowania diecezji rzeszowskiej.
Nowe barwy dźwiękowe pojawiły się podczas
koncertu w rzeszowskiej katedrze w upalną
niedzielę 29 lipca 2007 roku, a to za sprawą
niecodziennego zestawienia instrumentów
– waltorni i organów. Z Budapesztu przyjechała do Rzeszowa Mónika Surán, waltornistka, absolwentka Średniej Szkoły Muzycznej im. Beli Bartoka i Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie waltorni, członek Orkiestry
Symfonicznej w Gödöllö oraz orkiestry jazzowej Lady swings. W Polsce koncertowała
w Krakowie w 2004 roku. Na organach katedry rzeszowskiej grał Szilveszter Rostetter
z Veszprém na Węgrzech, kompozytor, organista i dyrygent chóru kościoła św. Małgorzaty
w Veszprém, absolwent Akademii Muzycznej
im. F. Liszta w Budapeszcie, autor płyty poświęconej pamięci Jana Pawła II, zawierającej
utwory kompozytorów krakowskich, popularyzator polskiej muzyki na Węgrzech, gorący
propagator przyjaźni polsko-węgierskiej, założyciel chóru polonijnego przy Kościele Polskim w Budapeszcie.
W programie koncertu znalazły się ambitne
utwory z kręgu muzyki dawnej - od V. Bekwarka, dawnych tańców polskich ze zbiorów
E. Lányi, poprzez J. S. Bacha – Preludium i fuga
g-moll BWV 535, G. F. Telemanna – Sonata
a-moll, L. Cherubiniego – Sonata II F-dur,
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po F. Mendelssohna–Bartholdy’ego – Sonata
f-moll op. 65 nr 1 i współczesnego kompozytora węgierskiego S. Rostettera – Passacaglia alla
Pasqua, artysty grającego podczas koncertu na
katedralnych organach.
Nadzwyczaj udany i ciekawy był to koncert
kameralny 5 sierpnia br., zarówno od strony
programowej, jak i wykonawczej. Za organami zasiadła Ludmiła Golub z Moskwy, koncertująca po całej Europie. Artystka zaskoczyła słuchaczy idealną precyzją wykonania
oraz równie idealnym połączeniem świetnego
warsztatu i muzycznej wrażliwości. A wszystko na znakomitym instrumencie organowym kościoła Chrystusa Króla w Rzeszowie.
Już pięć renesansowych tańców angielskich
z epoki odrodzenia na organach wprowadziło
pogodny nastrój wieczoru, w chorale D. Buxtehudego pt. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
BuxWV 196, Elevazione i Ricercare F. Arresti (1667-1717) i Koncercie C-dur J. Stanley’a
(1712-1786) znajdując jego ubogacenie i wypełnienie. Czyste brzmienie organów i ciekawe dyspozycje głosowe zachwycały słuchaczy.
Szlachetnym rozwinięciem koncertu był występ skrzypcowy Anny Stopińskiej z Rzeszowa, artystki, która wyraźnie rozwija się w kierunku wirtuozowskim. Utwory na skrzypce
z towarzyszeniem organów idealnie stapiały
się brzmieniowo i wyrazowo w jedną całość.
Zapewne i akustyczna świątynia sprzyja takim
kameralnym prezentacjom, co daje w efekcie ten niepowtarzalny klimat artystycznych
wzruszeń, których trudno szukać w typowych
salach koncertowych.
W wypełnionej po brzegi świątyni słuchaliśmy Sonaty A-dur H. I. F. Bibera (1644–1704)
i Sonaty C-dur op. 6 nr 2 G. F. Händla (1685–
1759) na skrzypce i organy w duchowym skupieniu, smakując lekkość wykonania, finezję,
a zarazem głębię wyrazu, spokój i opanowanie
nawet w szybkich, wirtuozowskich częściach
utworów, podziwiając przejrzystość i jasność
formy, możliwe dzięki idealnemu rozumieniu
się obu artystek w radosnym muzykowaniu.

Mogłem też oderwać się na chwilę od technicznych i artystycznych walorów koncertu,
spoglądając na ciekawy układ prezbiterium
świątyni z kolorowymi witrażami, w którym
królowała postać Chrystusa z napisem: Christus vincit – regnat – imperat, w otoczeniu
czuwających aniołów, z których każdy niósł,
określone podpisami, szlachetne dyspozycje
religijno-moralne, niezbędne do godnego
życia tu, na tej ziemi: sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo i roztropność.
Dopełnieniem wieczoru było wykonanie Toccaty, Adagio i Fugi c-moll BWV J. S. Bacha
(1685–1750), w którym zarówno artystka, instrument organowy, akustyka świątyni i wierni słuchacze stworzyli jeden niezwykły klimat
duchowego, muzycznego spotkania ze znakomitymi, świetnie zaprezentowanymi dziełami
wielkich mistrzów dawnych epok.
Koncert kameralny 12 sierpnia odbył się
w Rzeszowie-Zalesiu, co stało się już tradycją
festiwalu. Za organami zasiadła młoda organistka Agnieszka Radwan, ubiegłoroczna
absolwentka klasy organów prof. Joachima
Grubicha Akademii Muzycznej w Krakowie,
laureatka licznych nagród i wyróżnień ogólnopolskich i międzynarodowych. W jej znakomitym wykonaniu słuchacze mogli kontemplować Koncert II a-moll BWV 593 wielkiego J. S. Bacha (1685-1750), oparty na dziele
A. Vivaldiego, Fantazję i Toccatę d-moll op.
57 Ch. V. Stanforda (1852-1924) i monumentalne Preludium i Fugę B-A-C-H F. Liszta
(1811-1886). Te trzy dzieła były filarami splatającymi całość koncertu.
„Muzyczne inspiracje” – taki był tytuł koncertu, albowiem sierpień, pełen maryjnych
świąt, w sposób szczególny zachęcał do podjęcia religijnej tematyki maryjnej. Alicja
Płonka, absolwentka Wydziału WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Adama Szybowskiego,
laureatka licznych nagród krajowych i zagranicznych, z wielkim natchnieniem przedstawiła interesujące i wzruszające interpretacje
pieśni maryjnych Ave Maria – J. Arcadelta,
G. Cacciniego, Bacha-Gounoda, F. Schuberta, G. Verdiego (z opery Otello). Największy
podziw i aplauz wzbudziło wykonanie Alleluja z motetu Exsultate, jubilate KV 165 W. A.
Mozarta.
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cji na temat hymnu Chrystus Królem. Organy
katedralne mieniły się wszystkimi barwami
muzycznej tęczy.
Jak zawsze, niezwykle trafnym dopełnieniem
recitalu organowego stała się muzyka wokalna, wzbogacona instrumentami orkiestry
symfonicznej, a to za sprawą Chóru Nicolaus
i Orkiestry Kameralnej z Kraczkowej koło
Łańcuta, które to zespoły od kilku zaledwie
lat zdołały wypracować bardzo ambitny repertuar i prawdziwe profesjonalne brzmienie. W rzeszowskiej katedrze dostojnie i uroczyście zabrzmiała Msza C-dur F. Schuberta
(1797–1828), w której świetni soliści prowadzili prawdziwie dopełniający się nawzajem
artystyczny dialog z licznym aparatem wykonawczym chóralnym i orkiestrowym, starannie przygotowanym, wrażliwym na ruchy

CZY COŚ SIĘ ZMIENI?

Nieszczęsne łączenie spraw kultury ze sportem i promocją
Lesław Wais

M

iniony sezon wakacyjny, który dla
większości
działających
w naszym mieście instytucji kultury był typowym
sezonem ogórkowym, przyniósł zdarzenie
mogące mieć dla spraw kultury w Rzeszowie istotne znacznie. Myślę tu o zmianie na
stanowisku dyrektora Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
Czy poza zmianą personalną będzie to także
zmiana podejścia do tej dziedziny? Nauczony
doświadczeniem, obawiam się, że przy tym
nieszczęsnym połączeniu spraw kultury ze
sportem i promocją, jak dotąd, nie znajdzie
ona należnego jej miejsca w rozwoju Rzeszowa. Liczenie jedynie na mądrość i doświadczenie pracowników kultury - jak to zadeklarowali organizatorzy spotkania z nimi w ratuszu
na początku tego roku - nie wystarczy. Nie zastąpi ono bowiem i nie zwalnia z ustawowych

Skąd się biorą
lalki?

obowiązków samorządu lokalnego i odpowiedzialnych za tę dziedzinę pracowników samorządowych.
Tymczasem, jak dotąd, kolejne komisje kultury Rady Miasta Rzeszowa zajęte bieżącymi
sprawami, nie potrafiły przedstawić swym wyborcom do dyskusji żadnej kompleksowej wizji Rzeszowa jako ośrodka kultury, co owocuje
dość dziwnymi nieraz i mało realnymi pomysłami. Kolejni zaś dyrektorzy wydziału, specjaliści raczej w innych niż kultura dziedzinach,
nie tylko z braku doświadczenia w kulturze,
ale i samodzielności określonej przyznanymi
im kompetencjami, nie byli w stanie przekonać swych zwierzchników do potrzeby działań
systemowych. W konsekwencji zajmowali się
jedynie bieżącym urzędowaniem i zastępowali
wyspecjalizowanych pracowników instytucji
kultury w organizowaniu imprez.
Czy teraz coś się zmieni? Gdy piszę ten tekst,
nie wiem kto obejmie kierownictwo wydziału.
Czy będzie to tylko inna osoba – zdyscyplinowany urzędnik, wykonujący doraźne polecenia przełożonych? Czy może też człowiek
Ekspozycja ukazuje początek i koniec procesu
tworzenia lalek teatralnych. Natomiast to, co
jest „pomiędzy” i co pozostanie tajemnicze,
to niełatwa praca plastyków i konstruktorów
teatralnej pracowni plastycznej, którzy trudzą

dyrygenta Zdzisława Magonia, czytelne i inspirujące, co podkreślił w końcowym wystąpieniu ks. infułat Stanisław Mac, gospodarz
katedry i festiwalu. Mocnym zakończeniem
koncertu i całego Festiwalu było wykonanie
Lacrimosy i Dies irae z Requiem d-moll KV
626 W. A. Mozarta (1756-1791).
I tak XVI Festiwal Muzyczny „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa” przeszedł
do historii. Pozostawił po sobie sporo wzruszeń i wrażeń w sercach wiernych słuchaczy,
którzy z wiarą i nadzieją oczekują na kolejny,
równie atrakcyjny i bogaty w propozycje repertuarowe i wykonawcze.
QAndrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

kreatywny, mający – niezależnie od własnych
umiejętności i przyznanych kompetencji – na
tyle silną osobowość, by zaproponować swoją
koncepcję działań i przekonać do niej zarówno radnych jak i prezydenta, tak by zechcieli
wesprzeć ją swymi decyzjami? Czy będzie
to partner dla dyrektorów instytucji kultury,
środowisk twórczych i innych organizatorów
działań kulturalnych, rozumiejący uwarunkowania ich pracy oraz potrzeby, budujący system dobrej współpracy i spójnych działań.
Jak połączyć te oczekiwania z oczekiwaniami w dziedzinie sportu i promocji miasta, by
nie tracić kolejnych lat? Nie wiem. Myślę, że
prędzej czy później rozwój Rzeszowa wymusi rozdzielenie tych sfer i usamodzielnienie
kultury w strukturze Urzędu Miasta, a tym
samym nadanie jej wyższej niż dotąd rangi.
Na razie każdemu – niezależnie od tego, kto
obejmie wakujące stanowisko – życzę jak najlepiej. Wierzę też, że dana mu będzie szansa
budowania nowej jakości na podstawie dotychczasowych dokonań. Życząc w tym sukcesów i uznania społecznego, dedykuję nowemu
dyrektorowi swoje, prezentowane wcześniej
na tych łamach, sugestie – do krytycznych
przemyśleń.
QLesław WAIS
się nad tym, aby idei artysty nadać widzialny,
sceniczny kształt.
Galeria Teatru Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, czynna jest codziennie od godziny 8 do 20. Q

Wystawa projektów
scenograficznych i lalek teatralnych

D

o końca września w Galerii Teatru Maska w Rzeszowie prezentowane są projekty znanych scenografów teatru lalkowego
(m.in. Adama Kiliana, Aleksandra Łabińca,
Zenobiusza i Rajmunda Strzeleckich) oraz
lalki ze zbiorów rzeszowskiego teatru.
Celem wystawy jest wprowadzenie widzów
w tajemnice powstawania scenografii w teatrze lalkowym. Zgodnie z tą ideą zestawiono
projekty, będące zapisem pomysłu scenografa,
z gotowymi lalkami i elementami scenografii.
19

KULTURA O SZTUKA

Koncert finałowy 19 sierpnia trwał dwie godziny i wcale nie zmęczył słuchaczy. Ciekawy
i różnorodny dobór repertuaru, a także aparatu wykonawczego, zapewnił bogatą paletę
artystycznych wzruszeń. Andrzej Mielewczyk, absolwent studiów muzyki kościelnej
w Berlinie, dyrygent i animator kultury, organista i chórmistrz w kościele Herz-JesuKirche oraz kościele St. Adalbert w Berlinie,
uraczył słuchaczy w rzeszowskiej katedrze,
tuż po Preludium i Fudze c-moll J. N. Hummla
(1778–1837), bogatym programem współczesnej muzyki organowej – najpierw węgierskiego kompozytora Z. Gordonyi utworem Mozart Changes, następnie niemieckiego twórcy
z Lubeki, następcy D. Buxtehudego, W. Krafta
Toccatą na temat chorału gregoriańskiego Ite
missa est oraz Wariacjami własnej kompozy-

Nr 23 (Rok III, nr 9)

WIROWANIE NA PLANIE
ŚWIĘTO ORĘŻNE

R

ocznicę wiktorii warszawskiej celebrował
osobiście pan prezydent. Należy przypomnieć, że w bitwie tej ksiądz Skorupka przy
pomocy marszałka Piłsudskiego pogonił
bolszewików spod naszej stolicy aż daleko za
Lwów. W wojennej świątyni generała Głódzia
i generała Płoskiego, jak przystało na zbrojnego zwierzchnika, zanosił dziękczynne modły
i coś tam nawet śpiewał, chociaż tv publiczna
tego wokalu na szczęście nie emitowała. Nie
był jednak zbyt dobrze przygotowany do tych modłów.
Albo nie był w młodości ministrantem, albo pan Rydzyk
nie poinformował go, iż jak to
zwykle w kościele bywa, podejdą do niego również z tacą.
Ponieważ nie posiadał żadnego
zaskórniaka na czarną godzinę,
z opresji znowu musiał go ktoś
sprawnie wybawić. Tym razem
padło na militarnego generała, który z należną dyskretną
galanterią pożyczył mu stówę.
Czarno wróżę generałowi. Minister Sikorski ponoć stówy,
pożyczonej w podobnych okolicznościach, później już nie
oglądał. Zresztą ministrem też
przestał być. Następnie, niczym
marszałek przed defiladą moskiewską, przedefilował w gaziku przed podległą armią. Najlepiej wychodziło
mu salutowanie lewą ręką. Zwłaszcza kawalerii pancernej oraz reprezentacyjnej orkiestrze,
przebranej, jak za Napoleona. Przemówił
również do armii i narodu. Szło mu dobrze
do momentu, gdy oceniał historyczne znaczenie bitwy warszawskiej. Obwieścił bowiem
wówczas, że polskie zwycięstwo powstrzymało marsz Armii Czerwonej na wschód. Jeśli
w wojsku Piłsudskiego poborowemu myliły
się kierunki, to pan kapral pod lewy pagon
upychał delikwentowi siano, a pod prawy
słomę i dotąd na placu musztrował komendami: „W siano, słomę zwrot!”, aż kierunki były

prawidłowo odczytywane. Ale wówczas było
prawdziwe wojsko, prawdziwego marszałka.
Na zakończenie zaś była runda rewanżowa,
czyli wojsko dla odmiany maszerowało, kopyciło, jechało oraz czołgało przed i latało nad
prezydentem.

NORMALNIE INACZEJ

F

unkcjonujące non stop rządowe studio nagrań, walenie baryłami błota, bezprawne
zamykanie przeciwników, nieudolność służb
specjalnych, które w sile pół tuzina agentów

PLAMY I KROPKI

nie potrafią nawet aresztować jak należy posła
niestawiającego oporu, to tylko niektóre dowody normalności w świecie według Kaczyńskich. Każdy, kto nie zgadza się z nimi, plecie
bzdury całym stekiem, jest brutalnym agresorem, a nawet tym, który zamachnął się na IV
RP układem. Taka Barbara Blida też zastrzeliła się rządowi na złość, a przecież premier
jak wielki i łaskawy pan nie kazał jej zakuwać
w kajdanki! Ostatnio zdymisjonował swoich
ministrów, aby od razu rozpocząć powoływanie ich na nowo. Zaczął od najbardziej nieudolnego, czyli pani zagranicznej. W przedwojennym filmie Smosarska udowodniła, że
pani minister tańczy. Obecna minister w Lizbonie wykazała, że
KRĄŻYŁO W INTERNECIE PRZED SAMOROZWIĄZANIEM
tańczyć
również
nie potrafi. Pewnie
NIEPRAWDOPODOBNE?
dobra jest tylko
wówczas, gdy zagra
sam premier, który równocześnie
będzie niezwykle
obiektywnym jurorem. W charakterze
dansiora trudno go
sobie wyobrazić.
No może za wyjątkiem folklorysty
przytupnika. Gdy20

by tak dla równowagi przywrócić nieco „nienormalności” – zaszkodziłoby?

IGRZYSKA

Z

nowu zafundowano nam wybory! Przepraszam, turniej politycznych zawodowych harcowników w takich dyscyplinach,
jak: opluwanie, babranie w szambie, hakowanie, rżnięcie głupa. Z zasadami fair play będzie
to miało tyle wspólnego, co stary Giertych
z teorią ewolucji, pan Rydzyk z miłosierdziem
chrześcijańskim, a serial „Na dobre i na złe”
z rzeczywistością w naszych szpitalach. Znowu ćwierćłokietek będzie z okopów świętej
trójcy cytował obszerne fragmenty „Procesu”
Kafki, oskarżając swoich adwersarzy. W IPN
odnajdą 44. kopię dokumentu zaświadczającego, że kandydat Alojzy Gżegżółka ma dziadka, który
ożenił się z Pudencją Jerychońską, córką nieślubną Ambrożego,
podejrzanego o utopienie trzech
jeszcze ślepych kotów bez zgody
sławetnego pospólstwa. Wyjdzie
na jaw, że czwarta teściowa Kalasantego Kobyłki była świadkiem,
jak krasnoludki sikały sąsiadce
do mleka, a ona nie doniosła tego
szefowi CBA. Czy znowu damy
ogłupić się?

SZYLD WIĘKSZY

K

ilka lat istnieje w mieście coś,
co ma szyld większy i poważniejszy od placówki. Zgodnie
z napisem na owym szyldzie jest to
Muzeum Miasta Rzeszowa. Miasto niczym nie zasłużyło sobie na taką zemstę.
Ani wyborem Szyszki na radnego, ani lasem
parasoli na rynku, ani przekazaniem bernardynom pomnika wraz z przyległościami, ani
nawet klęskami kopaczy balona. Nieporównywalnie bogatsza w zbiory i sensowniej urządzona jest chata kmieca z XIX wieku w Markowej k. Łańcuta. Może zamiast utrzymywać
bezsensowne niby-muzeum warto zastanowić
się nad czymś racjonalniejszym? Może wzorem zachodnich ośrodków miejskich urządzić
coś, co byłoby ożenkiem historii ze współczesnością? W jednym miejscu pokazać dorobek kultury materialnej i stan współczesnej
cywilizacji miejskiej? Wszystko pogrupować
w tematyczne bloki i udostępniać w różnych
technikach? Przy okazji oglądania wykopalisk
można zaprezentować wizualizację warunków
życia w XVI-wiecznym czy XIX-wiecznym
Rzeszowie. Pokazać wyroby lokalnych zakładów produkcyjnych, a dla chętnych wirtualny
obraz technologii ich wytwarzania. Gdyby do
tego udało się dołączyć aktualną informację
kulturalną, akademicką, sportową, gastronomiczną i rekreacyjną, byłaby wówczas pełnia
informacyjnego i promocyjnego szczęścia.
Z lokalizacją nie powinno być problemów. Tak
zwanych pustostanów trochę jest.
QRoman MAŁEK

Rys. Ryszard Kudzian

Jerzy Maślanka

SZKOLNY DZWONEK
Nowe mundurki, nowe lekturki,
Bo zabrzmiał już szkolny dzwonek.
Nowy tornister, nowy minister,
Programy też odnowione.

Rzeszowskie anegdoty

Agnieszka zerka już do lusterka
Czy ładnie leży kołnierzyk,
Jasia zabiera wuj do fryzjera,
By zrobić mu modny jerzyk.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku jednym z najpopularniejszych rzeszowskich nocnych lokali była
kawiarnia Józefa Łuczki, mieszcząca się w kamienicy
znajdującej się u wylotu dzisiejszej ulicy Batorego do
placu Wolności, tam gdzie później po wojnie była
restauracja Jutrzenka. W Rzeszowie kiedyś była taka
tradycja, że nowo otwarty lokal gastronomiczny stawał się lokalem najmodniejszym i uczęszczanym, zaś
palmę pierwszeństwa tracił, gdy w mieście otwierano nowocześniejszy lokal.
Ale powróćmy do Łuczki. Koncentrowało się tu całe
nocne życie Rzeszowa. Bywali tu złoci, zamożni rzeszowscy młodzieńcy, podstarzali mieszczanie lubiący zabawę i panienki, a przede wszystkim oficerowie
przez kilka lat stacjonującego w Rzeszowie węgierskiego 6. Pułku Huzarów. Początek złotego okresu
lokalu i dosłownie złotych dochodów jego właściciela związany jest z wydarzeniami, które miały miejsce
w dalekim Wiedniu, po galicyjsku „Widniem” zwanego. Otóż w owym „Widniu” trzech węgierskich
książąt i czterech hrabiów także węgierskich - służących w ck armii Cesarstwa Austro-Węgier w typowej, można rzec narodowej węgierskiej formacji,
jaką byli huzarzy - narozrabiało „jak pijane zające
w kapuście”. Niestety, nie mogło to im, podobnie jak
wiele poprzednich przewinień, ujść płazem. Stanęli
więc przed surowym ck sądem wojskowym, który
skazał ich na trzyletnie zesłanie do jakiegoś przygranicznego garnizonu wojskowego, leżącego na obrze-

Szkolne podwórko, uczeń z laurką,
A w treści jej czytamy:
„Wszystko co nasze Polsce oddamy”,
Chociaż niewiele mamy.
Już jak Atomek nie rządzi ROMEK,
A wiele zmian zamierzał.
Z podobnym skutkiem zaczął LEGUTKO,
Co nie odmawia pacierza.
Niepewne czasy oraz brak kasy
Niepokój rodzi i trwogę.
Głoszą afisze, wójt ci podpisze
Uczniowską zapomogę.
Wtedy w księgarnie wchodź regularnie,
Prowadząc syna i córkę
Uśmiech na twarzy niech ci się marzy,
Dziś kupię „Ferdydurke”!
PS
I dożyliśmy takiej pociechy,
Łza szczęścia w oku się kręci,
Że znowu książki trafią pod strzechy,
A nie do izby pamięci.

opowiada Marek CZARNOTA
KSIĄŻĘCOHRABIOWSKA KNAJPA

żach przeogromnej monarchii Jego Apostolskiej Miłości, z Łaski Bożej Najmiłościwiej nam Panującego
Cesarza i Króla Austro-Węgier, także Króla Królestwa Galicji i Lodomerii Franciszka Józefa I.
Los i władze sądowe na miejsce zesłania wyznaczyły im Rzeszów. Zesłańcy szybko w naszym mieście
się zaaklimatyzowali, służbę podjęli, pokutę zadaną
i karę odbywali, ażeby za dużo nie pokutować przeto poznali co ciekawsze i bardziej atrakcyjne adresy
rzeszowskich lokali i zamtuzów. Jednak najbardziej
zagustowali w kawiarni Łuczki na ówczesnym Rynku Nowego Miasta. A ponieważ obowiązywało już
wówczas hasło „nasz klient, nasz pan”, przeto i knajpiarz dogadzał swoim gościom bardzo. Niewątpliwą
atrakcję lokalu stanowiły urodziwe, usłużne panienki, o nie najcięższych obyczajach i prowadzeniu się,
dobry zespół muzyków przygrywający nie tylko do
tańca i wspaniałe trunki. A że książęta i hrabiowie
byle czego pić nie mogli, przeto Łuczko z francuskiej Szampanii specjalnie dla nich prawdziwego
szampana sprowadzał.
Do dzisiaj w archiwach francuskich firm winiarskich zachowały się dokumenty udowadniające
niezbicie, że w Rzeszowie w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku w kawiarni wielce szanownego
pana Józefa Łuczki spożywano najwięcej szampana
(prawdziwego, francuskiego szampana z Szampanii)
ze wszystkich miast Królestwa Galicji i Lodomerii.
Ale wszystko co dobre, czy nawet bardzo dobre,
lub wręcz doskonałe, kończy się. Skończył się okres
zesłania Jaśnie Oświeconych Książąt i Hrabiów Węgierskich i powrócili do swego naturalnego środowiska, jakim był Wiedeń z jego dworem, arystokracją
i knajpami. Prawie do zera spadło spożycie szampana w Panałuczkowym lokalu, a i panienki mocno się
postarzały, przeto i lokal zszedł na przysłowiowe psy.
A szkoda, bo dzisiaj takich knajp, z takim kolorytem
i taaaaką renomą już niestety nie ma!(Korski)
Autor zachęca: - Jeżeli znacie jakieś rzeszowskie anegdoty i historyjki opowiedzcie je mnie
i opowiadajcie je
razem ze mną. Łamy
naszego miesięcznika są otwarte. Czekamy.

OPOWIADAJMY WSPÓLNIE
Przyzwyczailiśmy się już do
anegdot Marka Czarnoty, teraz możemy sięgnąć do nich
w książce pt. „MoiRzeszowianie – anegdoty i ciekawostki”.
KRZYŻÓWKA nr 23

GRUNT TO PRZYJAŹŃ
Baran (21 III - 20 IV) Wykażesz się bystrością i znajdziesz wyjście z prawie
beznadziejnej sytuacji. W miłości więcej
inicjatywy.
Byk (21 IV - 20 V) Nareszcie powróci ład
i szanse na współpracę. Mniej niedomówień wobec partnera.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Sporo okazji do
miłych spotkań i rozrywek, ale czekają
Cię też ważne rozmowy.

Poziomo: 1/ owad, dobry budowniczy, 4/ ubaw, 5/ krasnoludek, 8/
równikowy klimat, 11/ najlepiej
w parze z kulturą, 14/ tam dopiero
są maliny, 18/ ischias, 19/ kozaczyzna z Zaporoża, 20/ kontra nadirowi, 21/ kupa stłuczek na drodze, 22/ jedna z dwóch na wadze.
Pionowo: 1/ kiesa, 2/ do ugrania
w brydżu, 3/ stara droga, 6/ najlepsze z Koniakowa,
7/ Baba z rozbójnikami, 9/ konieczność, 10/ u boku
szlachcica, 11,wąsacz rzeczny, 12/ dawny, kiepski
aparat fotograficzny, 15/ podziału i frontu, 16/ tańczy
z igłą, 17/ na jesienny bukiet.

Rak (22 VI - 22 VII) Więcej cierpliwości,
już niedługo życie przyśpieszy w takim
tempie, że trudno Ci będzie nadążyć.

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

Lew (23 VII - 23 VIII) Wywiąż się z obietnic, a serca przyjaciół znów się dla Ciebie otworzą.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 22
ORTOPEDIA

RO-MA

Panna (24 VIII - 22 IX) Uporządkuj swoje
sprawy sercowe. Konieczne są szczere
rozmowy.
Waga (23 IX - 23 X) Zbyt dużo obowiązków wzięłaś na siebie. Spróbuj choć kilka dni odpocząć.
Skorpion (24 X - 22 XI) Dzięki znakomitej
formie intelektualnej zabłyśniesz w pracy i zyskasz uznanie.

Strzelec (23 XI - 21 XII) W tym miesiącu
poniesiesz konsekwencje wcześniejszych posunięć. Sprawy trzeba pchnąć
do przodu.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Twoje życie uporządkuje się. Stabilizacja finansowa. Pomocne będą kontakty towarzyskie.

Wodnik (21 I - 19 II) Przyjaźń z wakacji
przetrwa próbę czasu. Wszystko ułoży się
po Twojej myśli.
Ryby (20 II - 20 III) Potrzebne wsparcie
partnera. Unikaj ryzyka w interesach.
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ZNACZNIE LEPSZY
ŚWIAT

SĄSIEDZI

W Boguchwale przy Zapelu
Najbliższy mecz drużyn młodzieżowych U16 Polski i Rumunii w piłkę nożną rozegrany zostanie na stadionie w... Boguchwale.
Stadion kameralny, niewielki, acz z dwiema
małymi, ale częściowo krytymi trybunami.
Wszystko czyste, zadbane, wychuchane,
w najbliższym sąsiedztwie też.
Ta schludność nasuwa skojarzenia, że to chyba
nie w Polsce, a gdzieś na niemieckiej prowincji, bo wszystko jak nowe, uporządkowane,
lśniące i nie kojarzące się zupełnie z hołotą,
która zapełnia polskie piłkarskie stadiony. Ale
to Polska właśnie, z tym, że podmiejska, konkretnie - Boguchwała. Stadion w Boguchwale
to chyba ostatni w województwie podkarpackim sportowy obiekt będący jeszcze w posiadaniu prywatnego przedsiębiorstwa. I to jest
jeden z zapelowskich ewenementów, który
zasługuje na szersze potraktowanie.
Stadion w Boguchwale od niepamiętnych
czasów był zawsze własnością Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej. Owe „niepamiętne
czasy” to rok 1944. Wojna jeszcze trwała, ale
już nie w Boguchwale, toteż w przejętym po
prywatnym właścicielu zakładzie władza postanowiła produkować porcelanę elektrotechniczną, a tężyznę fizyczną załogi krzewić na
niwie sportowej. Do tego drugiego potrzebny był klub sportowy, toteż w 1944 roku go
założono. A ponieważ klub nie miał prawa
istnieć bez stadionu, to tuż obok torów linii
kolejowej wyznaczono teren na sportowe boisko. Lokalizacja była i dobra, i zła. Dobra,
bo pod bokiem zakładu, zła, bo gdy jakiemuś
piłkarzowi piłka zeszła z nogi, to zdarzało się,
że trafiała do wnętrza towarowego wagonu
przejeżdżającego akurat pociągu. A w tamtych czasach piłki do kopania były towarem
równie deficytowym, jak wszystko inne. No,
ale czasy to zamierzchłe.
Czasy, które nastały „po zamierzchłych”, rozpoczęły się w roku 1989. Nastał wolny rynek
i szefowie Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej postanowili firmę sprywatyzować.
Jedną z form był tzw. leasing pracowniczy,
czyli oddanie firmy załodze, która wyraziła
chęć wykupienia akcji przedsiębiorstwa. Ministerstwo od prywatyzacji postawiło jednak
warunek, że skoro załoga chce przejąć firmę,
to z całym jej inwentarzem, produkcyjnym
i nieprodukcyjnym, a więc z przedszkolem,
dziewięcioma blokami, oczyszczalnią ścieków, domem kultury i stadionem. Załoga na
to przystała, więc firmę przejęto, a jej zarząd
zaczął się zastanawiać, co zrobić z owym inwentarzem, który dochodu żadnego nie przynosi, tylko go zjada. Oczyszczalnię ścieków,
która służyła przecież nie tylko zakładowi, ale
także całej miejscowości, udało się przekazać
gminie, mimo że się przed tym podarunkiem
broniła, to samo udało się z blokami mieszkalnymi i przedszkolem. Nie wypuszczono
natomiast z objęć klubu sportowego Izolator,
a więc także stadionu, i zakładowego niegdyś
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domu kultury. Nie wypuszczono z objęć, ale
pozbyto się ich ze struktury przedsiębiorstwa.
Na pytanie, dlaczego wzorem innych, znacznie majętniejszych niż Zapel przedsiębiorstw,
nie wyzbyto się klubu sportowego, Mieczysław Puszkarz, wiceprezes zarządu i jeden
z dyrektorów Zapelu, przez 12 lat prezes klubu

sportowego Izolator mówi: - Jest coś takiego,
co się nazywa „społeczna odpowiedzialność
biznesu”. W Polsce to dziedzina jeszcze mało
obecna. A chodzi po prostu o to, że firma dba
nie tylko o biznes, ale także o środowisko
i społeczeństwo, w którym działa. Z chwilą,
gdy Zapel został sprywatyzowany, zadecydowano, by nie pozbywać się klubu. Mamy takie możliwości i taką potrzebę, aby coś zrobić
dla społeczności, w której działamy i żyjemy.
Oczywiście w 1992 roku, gdy się prywatyzowaliśmy, Zapel był w znacznie gorszej sytuacji
niż obecnie. Polski rynek izolatorów załamał
się, nasze przychody wynosiły ok. 40 mln zł,
a eksport stanowił ledwie 5 proc. produkcji.
Dziś przychody wynoszą ponad 100 mln zł,
a eksportujemy 70 proc. wyprodukowanych
wyrobów. Byliśmy wśród pięćdziesięciu
pierwszych polskich zakładów, które uzyskały
certyfikat jakości ISO 9001. Napracowaliśmy
się porządnie, ale opłacało się.
Roman Leśniak, też wiceprezes zarządu i jeden z dyrektorów Zapelu, który po Mieczysławie Puszkarzu przejął prezesowanie klubowi
sportowemu, uzupełnia: - Niemal natychmiast po wydzieleniu go ze struktur przedsiębiorstwa klub sportowy przestał ciążyć na
budżecie firmy. Klub prowadzi działalność
gospodarczą - sprzedaje złom porcelanowy.
Nie tylko nasz, ale skupuje też od innych firm
i wysyła za granicę. Nie powiem do kogo i po
co komuś taki złom, bo to tajemnica handlowa. Dzięki tej działalności klub jest samowy-

starczalny finansowo. Zarabia na swój budżet.
Nrklub
23 w(Rok
III, piłkarnr 9)
Boguchwała ma swój
IV lidze
skiej, a jest to liga mocna. Obok nas, klubu
z małej przecież miejscowości, są drużyny takich niegdyś piłkarskich potentatów, jak Stal
Mielec, Siarka Tarnobrzeg, Karpaty Krosno,
Polonia Przemyśl, Igloopol Dębica. Pracownicy, mieszkańcy i zawodnicy - wszyscy mamy
satysfakcję. Do tego klubu przychodzi około
stu młodych ludzi. Tworzą I drużynę grającą
w IV lidze, jest też druga drużyna, dwie drużyny juniorów i jedna trampkarzy.
Podczas rozmowy z dyrektorem Leśniakiem
przechodzimy od klubu do domu kultury. Co
w tej dziedzinie zmienił wolny rynek? Nie ma
już domu kultury w takim sensie, w jakim

funkcjonował on przed rokiem 1989. W tamtych latach kulturę się planowało i podawało załodze na tacy, czy tego chciała, czy nie.
Dziś nie ma już na taką formę działalności
zapotrzebowania. Na bazie niegdysiejszego
domu kultury powstała więc spółka Zapel
Service, która żyła z serwowania załodze posiłków regeneracyjnych. Ale firma matka nie
zamierzała zbyt długo prowadzić podwładnej za rączkę. Każdego roku musiała coraz
więcej zarabiać na usługach świadczonych
firmom i ludziom z zewnątrz. Dziś Zapel
nadal jest dla spółki znaczącym klientem, ale
już 60 proc. przychodów pochodzi z usług
świadczonych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Na początku były
oczywiście obawy, czy to się nie posypie, czy
dwudziestu pracowników da sobie radę, potrafi zarobić na siebie. Dziś pracuje w spółce
ponad 40 osób. Na rynku małej Boguchwały
to znaczący przyrost miejsc pracy.
Mądrość Zapelu polega na tym, że szefem
Rady Nadzorczej każdej spółki, a także prezesem klubu, jest jeden z członków zarządu
przedsiębiorstwa. Poprzez nich właściciel,
czyli Zapel, określa zadania. I, co najważniejsze, nie zabiera spółkom zysku. Jest on zawsze
inwestowany w rozwój spółki. Ktoś, kto był
w obiektach Zapelu 15 lat temu, dziś odniesie wrażenie, że znalazł się w innym, znacznie
lepszym świecie.
QAndrzej SAS
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Nr 23 (Rok III, nr 9)
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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