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Jerzy Maślanka 

Rozwój naszego miasta i dobro jego mieszkańców są naszymi priorytetami. Zawsze w Stowarzyszeniu Nasz Dom
–Rzeszów byliśmy i jesteśmy razem. Tworzyliśmy wspólną, ciepłą atmosferę zarówno wtedy, kiedy odnosiliśmy sukcesy, 
jak i wówczas, gdy potrafi liśmy sobie wytłumaczyć gorycz porażki. Nasz Dom nie jest wprawdzie jeszcze pałacem, ale na 
pewno dla wszystkich w nim zgromadzonym – miłym, przytulnym i zadbanym mieszkaniem.  
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Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.
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Jerzy Maślanka

TESTAMENT

ODCHODZĘ dziś w chwale i glorii,
Stworzyłem przyszłości fundament.
PiS-owskich dokonań historii
Niech świadczy - ten oto testament!

Sukcesów MYCH zliczyć nie sposób,
Z wybranej już drogi nie zboczę,
Tych sprytnych pułapek, donosów,
Zatrzymań, domyślnych wykroczeń...

Najwyższy szacunek zdobyłem,
Posiadam też na to papiery,
Że to, co w dwa lata zrobiłem,
Kto inny nie zrobiłby w cztery.

Choć w zdrowiu to chłop zdrowia nie miał,
Kochano tam Zbyszka RELIGĘ,
Świat cały go prawie doceniał,
Podobnie jak Ankę FOTYGĘ.

O wstędze autostrad, dróg, mostów
Mówiono półserio, półżartem,
A dzisiaj POLACZEK po prostu,
To byłby jak wódz Bonaparte.

Dziękuję i bratu, i ZIOBRZE,
I mojej przezacnej matuli.
Uwierzcie, ułoży się dobrze!
I dalej będziemy wciąż knuli.

A szczęście już było tak blisko,
Prócz kilku zakrętów i sporów,
Naprawdę to wyszło nam wszystko.
No, oprócz wcześniejszych wyborów.

PS
A może potrzeba pokory,
Cichutko zejść gdzieś do podziemi.
I czekać na wystrzał Aurory,
Jak kiedyś uczynił to Lenin?
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Impulsem do powstania 
Stowarzyszenia Nasz

Dom - Rzeszów były wy-
bory samorządowe w 2003
roku. Wtedy zawiązał się 

komitet wyborczy, a jego członkowie po wy-
borach złożyli wniosek do Sądu Rejonowego 
w Rzeszowie, gdzie 9 października 2003 r. Sto-
warzyszenie zostało zarejestrowane. Datę tę 
uważamy za początek naszej działalności. 
Cele działania Stowarzyszenia: 
• promocja Rzeszowa i regionu; • inicjowanie 
i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospo-
darczego, kulturalnego oraz społecznego mia-
sta i regionu; • propagowanie idei społeczeń-
stwa obywatelskiego; • propagowanie i krze-
wienie kultury fi zycznej wśród mieszkańców 
Rzeszowa; • aktywny udział w życiu politycz-
nym miasta, regionu i państwa; • propagowa-
nie i realizowanie idei zjednoczonej Europy.
Aktywność i nasze działania:
• mecz piłki nożnej i siatkowej pomiędzy 
przedstawicielami  Stowarzyszenia a dzien-
nikarzami (październik i grudzień 2004); • 
noworoczna zabawa dla dzieci z Pogotowia 
Opiekuńczego w Rzeszowie – ufundowa-
nie sprzętu radiowo-telewizyjnego (styczeń 
2005); • zakup karty wstępu na krytą pływal-
nię dla ucznia chorego na nieuleczalną choro-
bę (2003 i 2004); • akcje zbierania podpisów 

NASZE 
STOWARZYSZENIE

Zawsze byliśmy i jesteśmy razem
na rzecz rozszerzenia Rzeszowa; • opracowa-
nie i uruchomienie strony internetowej Sto-
warzyszenia www.naszdom.rzeszow.pl (luty 
2005); • Dni Kultury Japońskiej (sierpień 
2005); • Europejski Dzień Sportu (październik 
2005); • pisma do premiera i ministra MSWiA 
w sprawie poszerzenia granic Rzeszowa oraz 
udział w manifestacji przed gmachem Sejmu 
(listopad 2005); • powstanie klubu radnych 
Nasz Dom – Rzeszów (listopad 2005); • roz-
poczęcie wydawania miesięcznika „Nasz Dom 
Rzeszów” (listopad 2005); • Wojewódzki Kon-
kurs Szkół Średnich Wiedzy o Unii Europej-
skiej (grudzień 2005); • udział zarządu Stowa-
rzyszenia w posiedzeniach Fundacji Rozwoju 
Politechniki Rzeszowskiej (od stycznia 2006); 
• spotkanie organizacyjne koła - Korzenie 
Rzeszowskiej Siatkówki (styczeń 2006).

Okres minionych dwóch lat - od czerwca 
2005 do dzisiaj - to czas systematycznego 

poszerzania składu osobowego Stowarzysze-
nia, realizacji programu oraz aktywne uczest-
nictwo w wyborach samorządowych (paź-
dziernik 2006). W tym czasie nasze szeregi 
wzrosły o 3 koła, dotąd jedynie sympatyzujące 
z nami. Są to: • Korzenie Rzeszowskiej Siat-
kówki – listopad 2005; • Młodzi dla Rzeszowa 
– kwiecień 2006; • Stowarzyszenie Wycho-
wanków, Pracowników i Przyjaciół ZST – luty 
2007. Cele działania kół są zbieżne z zadania-
mi naszego Stowarzyszenia.
Szczególną rolę w naszych działaniach od li-
stopada 2005 r. odgrywa miesięcznik społecz-
no-kulturalny „Nasz Dom Rzeszów”. Forum 

JERZY MAŚLANKA

MOJE REFLEKSJE

4 LUDZIE I SPRAWY
 Zbigniew Domino
5 ZADUSZKI
 Adam Podolski
5 WYŁOM
 Andrzej Sas
6 TRADYCYJNIE NA UBOCZU
 Joanna Hałaj
7 BLIŻEJ
 Dorota Dominik
7 KOLEJĄ NA LOTNISKO
 Edward Słupek
8 LEGISLACYJNE BUBLE
 Bogusław Kobisz
8  UNIWERSYTET TRZECIEGO 
 WIEKU
9 GENERAŁ JÓZEF DWERNICKI
 Władysław Serwatowski
9 DIAMENTOWE PIÓRO
 Uhonorowanie 
 Tadeusza Różewicza
10 APETYT NA ŻYCIE 
 I TWORZENIE
 Wiesław Zieliński
11 VIVA ESPANIA
 Bartek Stefanik
12 SPÓJNIA PANY
 Bogusław Kotula
13 BOKSERSKA GALA
13 SIATKARSKA PASJA
 Stanisław Rusznica
14 JAK NAJDALEJ STĄD
 Uma Górniak
15 WARTO ŻYĆ
 Ryszard Zatorski
16 JESIENNE JESZCZE RAZ
 Piotr Rędziniak
16 SZTUKA 
 PIOTRA RĘDZINIAKA
 Grażyna Stojak
17 ZNICZE PAMIĘCI
 Andrzej Szypuła
18 GRUNTOWNA ODMIANA
 Marek Jastrzębski
19 ODŚWIĘTNIE I GALOWO
 Ryszard Zatorski
20 KSIĄŻĘ NASTROJU
 Rozmowa z Jerzym Berdowskim
20 GWIAZDKA POMYŚLNOŚCI
 Rozmowa z Jerzym Wiąckiem
21 RUTYNOWE SPRZĄTANIE
 Jerzy Maślanka
21 WIROWANIE NA PLANIE
 Roman Małek

NOWA KSIĄŻKA 
JERZEGO MAŚLANKI 

„SPRÓBUJ BYĆ SOBĄ” 

Wybór 
wierszowanych 
felietonów 
satyrycznych. 
Promocja 
w pierwszej 
dekadzie 
grudnia.
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Nowe władze Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów

Jerzy Maślanka  

przewodniczący 

Maciej Dziurgot 
wiceprzewodniczący 

Małgorzata 

Prokop - sekretarz

Bogusław Kobisz

Sławomir Gołąb Wojciech Homik

Rada Programowa

Edward Słupek 
przewodniczący

Dorota Dominik
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Komisja Rewizyjna

Ryszard Berłowski 
przewodniczący

Jerzy 

Kordas

Radosław 

Słupek

Wanda 

Chodur-Filip

Wiesław 

Siorek

prezentowania i kształtowania poglądów, które 
zbieżne są z celami naszego Stowarzyszenia.
Rozwój naszego miasta i dobro jego miesz-
kańców są naszymi priorytetami. Startowali-
śmy też w wyborach samorządowych w paź-
dzierniku 2006 roku. Z listy  naszego komi-
tetu wyborczego mandaty radnych w Radzie 
Miasta Rzeszowa otrzymali: Jerzy Maślanka 
i Sławomir Gołąb. Natomiast czterech innych 
ówczesnych członków Stowarzyszenia (Mar-
ta Niewczas, Maria Korczowska, Mirosław 
Kwaśniak i Kazimierz Greń), których popu-
laryzowaliśmy na naszych łamach, uzyskało 
mandaty radnych z listy komitetu wyborczego 
prezydenta Tadeusza Ferenca – Rozwój Rze-
szowa.

Nasz program wyborczy staramy się re-
alizować w działaniach Stowarzyszenia 

i poprzez aktywność w samorządzie miej-
skim. Warto przypomnieć podstawowe tezy 
tego programu. 
Większy Rzeszów
Powiększanie Rzeszowa poprzez zmianę jego 
granic należy uzyskiwać w drodze konsensusu 
społecznego.
Inwestycje w mieście
• Wykorzystać możliwości, jakie daje Dolina 
Lotnicza. Nowoczesny przemysł lotniczy to 
szansa na nowoczesne technologie i tworzenie 
nowoczesnych miejsc pracy. • Wykorzystać 
potencjał intelektualny środowiska naukowe-
go Rzeszowa. 
Młodzi przyszłością Rzeszowa
• Przeznaczyć z budżetu miasta większe środ-
ki fi nansowe na zajęcia pozaszkolne dla mło-
dzieży rzeszowskich szkół, w tym na edukację 
ekologiczną. • Wspierać rozwój rzeszowskiego 
ośrodka akademickiego. 
Kultura, sport, promocja
• Zmodernizować obiekty sportowe ROSiR 
(baseny otwarte) i stadion Stali. Kontynuować 
remont Domu Kultury na osiedlu Staromie-
ście. • Tworzyć ścieżki rowerowe i tereny re-
kreacyjne nad Wisłokiem.

Infrastruktura komunika-
cyjna
• Sprzyjanie dalszemu roz-
wojowi lotniska. • Szybkie 
połączenie kolejowe z War-
szawą. • Kontynuacja bu-
dowy obwodnicy północnej 
miasta w korelacji z auto-
stradą  A4.
Bezpieczeństwo
• Rozbudowywać sieć moni-
toringu. • Wspomagać policję.
Dziękuję wszystkim członkom przede wszyst-
kim za to, że zawsze byliśmy i jesteśmy razem, 
że tworzyliśmy wspólną ciepłą atmosferę za-
równo wtedy, kiedy odnosiliśmy sukcesy, jak 
i wówczas, gdy potrafi liśmy sobie wytłumaczyć 
gorycz porażki. Nasz Dom nie jest wprawdzie 

jeszcze pałacem, ale na pewno dla wszystkich 
w nim zgromadzonym - miłym, przytulnym 
i zadbanym mieszkaniem.

Jerzy MAŚLANKA 
prezes Stowarzyszenia Nasz Dom–Rzeszów

Wniosek do Prezydenta 
i do Rady Miasta Rzeszowa

W dniu 18 października 2007 r. na wal-
nym zebraniu członków Stowarzyszenia 

Nasz Dom-Rzeszów, z inicjatywy koła Korzenie 
Rzeszowskiej Siatkówki, przyjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie wystąpienia do władz Rze-
szowa z wnioskiem o nadanie hali widowiskowo-
sportowej na Podpromiu imienia JANA STRZEL-
CZYKA - zmarłego niedawno zasłużonego trene-
ra rzeszowskiej i polskiej piłki siatkowej.  
Jan Strzelczyk (1942 – 2007) był na stałe związany 
z naszym miastem. Absolwent Technikum Mecha-
nicznego w Rzeszowie, wychowanek profesora Mi-
chała Różańskiego. W tej szkole w latach 50. minio-
nego wieku powstały zręby sukcesów rzeszowskiej 
siatkówki, kontynuowane przez Jana Strzelczyka 
i jego następców aż do dziś. 
Jan - dla przyjaciół Janusz „Strzelec”-  był absolwen-
tem Akademii Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w AZS 
Rzeszów, a potem Stali Mielec, Resovii, Zelmerze 

oraz na Wydziale 
WF Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. 
W tym okresie siat-
karze Resovii osiąg-
nęli wielkie krajowe 
i zagraniczne suk-
cesy, m. in.: awans 
do I ligi w 1969 r.; 
mistrzostwo Polski 
kolejno w latach 
- 1971, 1972, 1974, 
1975; III miejsce 
w Pucharze  Eu-

ropy i wicemistrzostwo Polski;  brązowe meda-
le MP w 1970 i 1977 r.; zdobycie Pucharu Polski 
w 1983 i 1987 roku.
Życie jest zawsze wyborem. Mógł zostać inżynierem, 
tak jak chcieli rodzice, lub poświęcić się dla sportu. 
Wybrał to drugie. Na tym polu osiągnął szczyty za-
wodowe. W pełni zasługuje, aby halę, którą zaczęto 
wznosić w czasach, gdy rzeszowscy siatkarze pod 
wodzą Jana Strzelczyka święcili największe sukcesy, 
dziś nosiła imię tego wybitnego sportowca, trene-
ra, organizatora sportu, nauczyciela akademickiego 
i przyjaciela ludzi mieniących się pasjonatami sze-

roko pojętej kultury fi zycznej.   
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HALA im. JANA STRZELCZYKAHALA im. JANA STRZELCZYKA
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Nr 25 (Rok III, nr 11)

LUDZIE I SPRAWY
Zbigniew DOMINO

„NON OMNIS MORIAR”! – „Nie wszy-
stek umrę”, głosi utrwalona w powszechnej  

pamięci stara łacińska sentencja. Nie wszystek, nie całkiem umar-
łem, dopóki ktoś o mnie pamięta.

W Polsce, pośród wielu tradycyjnych przekazów i obyczajów jest 
od wieków zachowany i pielęgnowany po dziś dzień kult zmar-

łych, a zwłaszcza bliskich i przodków naszych. Są tedy w naszym do-
rocznym kalendarzu  dni wyłącznie pamięci o zmarłych poświęcone, 
pierwsze dni listopada – Wszystkich Świętych i Zaduszki.
W owych dniach zadumy, jak Polska długa i szeroka, często z najodle-
glejszych jej zakątków, nie bacząc na niewygody i niepogodę, wyrusza-
my na cmentarze i groby bliskich, żeby zaświecić im świeczkę pamięci. 
Jest coś pięknego, wręcz wzruszającego w tym naszym specyfi cznie pol-
skim nadgrobnym listopadowym ceremoniale. W tych dniach pamię-
tamy również o tych Polakach, nie tylko naszych krewnych, których 
mogiły są rozsiane po całym świecie, gdzieś  na obcej, dalekiej ziemi.
Myślimy w takich chwilach o nich, wyobraźnią widzimy ich samotne, 
często opuszczone i zaniedbane, a może już nawet nieistniejące mogiły. 
Wielu z nas jawi się przed oczami syberyjska tajga, niemieckie obozy 
koncentracyjne, mogiły naszych żołnierzy na bitewnych polach drugiej 
wojny, od norweskich fi ordów po pobliskie piaski, od Lenino po Mon-
te Cassino. Żałujemy, że przy ich mogiłach być nie możemy i marzy-
my o tym, żeby tam gdzieś jakiś dobry, wrażliwy człowiek o naszych 
zmarłych pamiętał. A sami, mając tych naszych dalekich we wdzięcz-
nej, wzruszonej pamięci, zapalamy im osobną świeczkę gdzieś tutaj 
w Polsce, na wspólnym cmentarnym miejscu, najczęściej pod krzyżem. 
A kiedy obok dostrzeżemy mogiłę opuszczoną, na której nikt świeczki 
nie zapalił, sami ją tam stawiamy. I mrugają o zmierzchu te polskie po-
śmiertne światełka pamięci! 

Dominom, których od wieków w Rzeszowie, a zwłaszcza w okolicy 
Tyczyna, Budziwoja, Babicy, Siedlisk i Kielnarowej – bez liku, też 

grobów do odwiedzenia nie brakuje. Więc i w tym roku pielgrzymowa-
liśmy z żoną od cmentarza do cmentarza.
I już późnym popołudniem,  zwyczajowo wstąpiliśmy na cmentarz żoł-
nierzy radzieckich na Wilkowyi, żeby i im, poległym w czasie wojny na 
naszej polskiej ziemi, świeczkę pamięci zaświecić.
Dzisiaj, ponad pół wieku po tej strasznej wojnie, mało kto na co dzień 
pamięta, że na tym niewielkim cmentarzu w kilkudziesięciu zbiorowych 

mogiłach spoczywa ponad dwa tysiące poległych żołnierzy. Niestety, 
najczęściej bezimiennych. Radzieckich żołnierzy różnych narodowości 
– od Rosjan, Ukraińców i Białorusinów począwszy, na Gruzinach, Or-
mianach, Kazachach czy Uzbekach skończywszy. Nawet Polaków i Ży-
dów wśród nich nie brakuje.
Podobnie jak w zeszłym roku, cmentarz wyglądał ubogo, ale zadbanie. 
Na każdej mogile palił się znicz, o co zadbał prezydent  i zarząd nasze-
go miasta. Po ludzku się tym uradowałem, bo nie wszędzie przecież 
taką opieką mogiły poległych żołnierzy, nie tylko zresztą radzieckich, 
u nas się otacza. Co prawda tłumnie, jak to na innych cmentarzach, 
nie było. Ale oprócz nas, była w tym samym czasie  jakaś starsza pani, 
był młody człowiek i jeszcze po chwili jakaś pani z kwiatkiem nadeszła. 
Mogił żołnierskich tam dużo, więc zwyczajowo ludzie zapalają znicze 
pod obeliskiem pośrodku cmentarza. Obelisk  upamiętnia wszystkich, 
z wyróżnieniem na mosiężnej tablicy nazwiska Iwana Turkienicza, lite-
rackiego bohatera Młodej Gwardii Fadiejewa, a z krwi i kości ukraiń-
skiego, zaledwie 24-letniego lejtnanta, Wanię Turkienicza z Doniecka, 
który w sierpniu 1944 roku poległ w boju z Niemcami gdzieś tu pod 
naszym Głogowem.

Idziemy z żoną pod ten obelisk, stawiamy znicz, zapalamy, i dopie-
ro wtedy, nie tylko my, ale wszyscy akurat tam obecni zauważamy, 

że z obelisku zniknęła upamiętniająca  Iwana Turkienicza – mosiężna 
tablica! Patrzymy na ten wandalizm zaskoczeni, zdumieni i zawstydze-
ni. Próbujemy coś mówić, komentować... Ale co tu komentować, wan-
dalizm jako żywo i tyle. A przecież my, Polacy, tak wrażliwi  jesteśmy 
– i słusznie – na to, jak gdzieś tam, na dalekiej obcej ziemi naszymi  
polskimi grobami się inni opiekują.
Wierzę, ba, jestem pewien, że zdarcie tablicy z tego obelisku nie jest 
to jakiś akt świadomie ten pomnik i cmentarz profanujący. Że to pew-
nie jakaś hiena cmentarna, jakiś pijaczyna ubogi, wstydu nam rzeszo-
wiakom narobił, ukradł tę mosiężną tablicę, żeby ją sprzedać i mieć na 
ćwiartkę. Podobnie przecież pokradziono żeliwne elementy z pomnika, 
błogosławionego przez Sybiraków gen. Sikorskiego, czy z wielu jeszcze 
innych rzeszowskich cmentarzy. 

Wierzę, że nasze miasto tę nieszczęsną tablicę zrekonstruuje i obe-
liskowi dawny wygląd przywróci. Do tego byłoby chwalebnie 

i profi laktycznie, żeby nasza rzeszowska policja tego wandala złapała, 
postawiła  przed sądem, bo mu się to jak rzadko należy.   
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Pomnik nagrobny Iwana Turkienicza na Cmen-
tarzu Żołnierzy Radzieckich w Rzeszowie (Wilko-
wyja). Zdjęcie Jerzego Jawczaka z albumu „Rze-
szów” (KAW – 1979 r.)

Pomnik Turkienicza w listopadzie 2007 r. 

Fo
t. 

Ry
sz

ar
d 

Za
to

rs
kiInskrypcja na tablicy z brązu w dwu językach 

– polskim i rosyjskim – o treści: „Bohaterowi Mło-
dej Gwardii Iwanowi Turkieniczowi  (1920-1944) 
– społeczeństwo województwa rzeszowskiego”.



W tradycyjnej twierdzy PiS, jaką sta-
nowi województwo podkarpackie, 

dokonano wyłomu. I to bardzo istotnego. 
W przeciwieństwie do wyborów sprzed dwu 
lat, kiedy to partia bliźniąt Kaczyńskich od-
niosła miażdżące zwycięstwo w niemal każdej 
komisji wyborczej województwa podkarpac-
kiego, tym razem stało się inaczej. PiS prze-
grało z PO wybory we wszystkich większych 
miastach województwa: w Rzeszowie, Krośnie, 
Tarnobrzegu i Przemyślu. Największą przewa-
gę nad PiS Platforma Obywatelska uzyskała 
w Rzeszowie. Co się za tą zmianą preferencji 
wyborczych mieszkańców Rzeszowa kryje 
i czy ta zmiana oznacza początek odchodzenia 
elektoratu od bałamutnej indoktrynacji PIS
-owskich ideologów? Wszystko wskazuje na 
to, że tak się w istocie dzieje i że jest to, na 
szczęście, proces nieodwracalny.

WYŁOM
Młodzież była bardzo widoczna

Wyniki wyborów 2007 potwierdziły pra-
widłowość sprzed dwu lat. Elektorat Prawa 
i Sprawiedliwości stanowią przede wszyst-
kim ludzie z wykształceniem podstawowym 
i zawodowym. W tych dwóch kategoriach PiS 
uzyskał przewagę nad konkurentami. Jeśli na 
mapę kraju, gdzie przeważają ludzie z niskim 
wykształceniem, nałożymy mapę z największą 
słuchalnością Radia Maryja, to poparcie dla 
PiS na Podkarpaciu i w innych wojewódz-
twach „ściany wschodniej” stanie się jasne. 
Niskie wykształcenie to brak krytycyzmu wo-
bec bałamutnych teorii i haseł politycznych 
agitatorów, nieumiejętność dokonywania wła-
snej oceny, co jest wartością rzeczywistą, a co 
wartością pozorną i uległością wobec haseł 
populistycznych. W takich hasłach PiS brylo-
wał i wygrywał wśród ludzi z niskim wykształ-
ceniem. Ale już wśród ludzi z wykształceniem 
średnim i wyższym przegrał zdecydowanie 
z Platformą. 
Dwa tygodnie przed wyborami „Puls Bizne-
su” opublikował tekst, z którego wynikało, 
że Rzeszów jest miastem z najwyższym od-
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Rok temu Zbigniew Domino był w Kra-
snojarsku nad Jenisejem na Syberii, 

gdzie promował swoją powieść „Syberiadę 
polską”, świeżo wówczas przetłumaczoną 
na rosyjski. 
Opowiadając o tym – co odnotowane zostało 
na naszych łamach w styczniu br. – przypo-
mniał, że na jednym ze spotkań podszedł do 
niego Paweł Godzicki, prosząc o pomoc w od-
szukaniu grobu swojego brata Andrzeja, który 
poległ w okolicach Łeby. – To wciąż w nich 
żyje – stwierdził wówczas Zbigniew Domi-
no. –   Ponad 600 tys. żołnierzy radzieckich 
poległo na naszej ziemi. I po ludzku patrząc 
interesuje ich, jak się opiekujemy grobami ich 
żołnierzy, pomnikami. Pytali i podawali przy-
kłady, że na Łotwie i w Estonii przenosi się po-
mniki, albo niszczy. Odpowiedziałem, że jeśli 
chodzi o cmentarze, to my mamy określone 
tradycje i odwołałem się do Rzeszowa. 
– W moim mieście – wyjaśniał polski  pisarz 
mieszkańcom Krasnojarska – jest kilkaset 
zbiorowych i indywidualnych grobów żołnie-
rzy radzieckich na cmentarzu, gdzie pocho-
wany jest także bohater Młodej Gwardii Iwan 
Turkienicz. Pierwszego listopada, w dniu, 
w którym szczególnie święcimy pamięć zmar-
łych, leżały i tym razem świeże wieńce i kwia-
ty, paliły się świeczki pod jego obeliskiem. By-
łem świadkiem, jak młoda kobieta z dwojgiem 
małych dzieci zapaliła świeczki. I gdy z żoną 
też stawialiśmy znicze, to w tym czasie przy-
szło jeszcze kilkanaście osób w różnym wieku 
i w milczeniu robiło podobnie. I z pewnym za-
skoczeniem dostrzegłem, ale  ku chwale pre-
zydenta mojego miasta, że na każdym grobie 
paliły się świeczki. Jednakowe. Taki jest nasz 
stosunek do pamięci o waszych poległych, 
odpowiedziałem na pytanie tej pani w Kra-
snojarsku. A jeśli gdzieś zdarzały się jakieś 
ekscesy, to głupota nie chodzi po lesie, tylko 
po ludziach. I Polacy tego nie tolerują.

  Ryszard ZATORSKI

Polacy tego 
nie tolerują
Głupota nie chodzi po lesie, 
tylko po ludziach

Listopad jest wyjątko-
wym czasem dla chrze-

ścijan. Rozpoczyna się 
wyjątkową uroczystością 
zwaną Wszystkich Świę-

tych, czyli „Festum omnium sanctorum”. 
W tym dniu Kościół raduje się, iż bardzo 
wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. 
„Uroczystość Wszystkich Świętych to święto 
Boga, który poprzez ludzi czyni tak wiele do-
brego na świecie. (…) to radosna uroczystość. 
Pokazuje, ilu ludzi mimo wszystko jest po-
średnikami Boga w świecie.”(ks. Jan Twardow-
ski). „Uroczystość obejmuje nie tylko świętych 
kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, 
którzy osiągnęli doskonałość, a zatem także 
zmarłych krewnych i przyjaciół”. Uroczystość 
ta zdecydowanie różni się od dnia następnego, 
czyli Zaduszek, w liturgii Kościoła obchodzo-
nego jako Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych – jest to dzień nabożeństw 
i modlitw w intencji zmarłych, których dusze 
przebywają w czyśćcu. Tego dnia w szczegól-
ności „wobec tajemnicy rzeczy ostatecznych 
trzeba spojrzeć na wszystko głębiej, na bliź-

ZADUSZKI
Czas refleksji nad życiem

Adam Podolski

Cmentarz, tonie w powodzi
Zapalonych zniczy.

Alejami wciąż płynie
Rzeka – ludzkich myśli.
Morze kwiatów zalewa

Kamienne tablice,
Szept modlitwy za zmarłych,

Czas refl eksji, nad życiem.

Janina Januszewska

niego jak na tego, który odejdzie, na Boga, 
Jak na Tego, z Kim mamy się spotkać”(ks. Jan 
Twardowski). 
Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował 
w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odylon, 
opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogań-
skich obrządków czczących zmarłych. Na 
dzień modłów za dusze zmarłych – stąd na-
zwa Zaduszki – wyznaczył pierwszy dzień po 
Wszystkich Świętych. W XIII wieku ta tradycja 
rozpowszechniła się w całym Kościele katolic-
kim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje 
na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach 
odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano 
pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już 
w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. 
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła 
się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV 
wieku była znana w całym kraju. W 1915 r. pa-
pież Benedykt XV, na prośbę opata benedyk-
tynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan 
mógł odprawić trzy msze: w intencji poleconej 
przez wiernych, za wszystkich wiernych zmar-
łych i według intencji papieża.
Potoczna nazwa Święto Zmarłych została wy-
promowana w czasach PRL i była elementem 
prób laicyzacji państwa. Używanie tej nazwy 
szczególnie na określenie uroczystości Wszyst-
kich Świętych (1 listopada) jest w opinii Ko-
ścioła rzymskokatolickiego błędne. W Dzień 
Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby 
bliskich, palenie zniczy, modlitwy i odpra-
wianie mszy w intencji zmarłych. Z obrzędów 
ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie 
zwyczaj karmienia dusz zmarłych, przybyłych 
w tym dniu z zaświatów na ziemię. W tym 
celu zostawiano na stole chleb z masłem lub 
cały obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem 
dzielono się także z żebrakami modlącymi się 
za dusze zmarłych (stąd nazwa „dziady”). Do 
obrzędów zadusznych należy także specjalna 
msza odprawiana w tym dniu – zwana „wy-
pominkami”.

Ks. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

»



setkiem mieszkańców posiadających wyższe 
wykształcenie. W przypadku naszego miasta 
potwierdza się więc przedstawiona wyżej sta-
tystyka, że tam, gdzie ludzie z wyższym i śred-
nim wykształceniem stanowią większość, tam 
PiS ponosi sromotne porażki. 
Nie dysponuję aktualnymi statystykami doty-
czącymi odsetka ludzi z wyższym wykształ-
ceniem w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, 
ale sądzić należy, że jest ich tam coraz więcej. 
Przede wszystkim ludzi młodych, także stu-
dentów, wszak we wszystkich tych ośrodkach 
są szkoły wyższe. A młodzież, ku wściekłości 

Jarosława Kaczyńskiego, miała decydujące 
zdanie w tych wyborach. 
W Rzeszowie głosująca młodzież była bardzo 
widoczna. Należy się z tego cieszyć. Także 
z tego, że opowiedziała się za Polską europej-
ską, otwartą na świat i nowoczesność, otwar-
tą na innych ludzi. Ludzi, w których widzi 
się partnera, a nie wroga. Przede wszystkim 
zaś młodzież, także młodzież Rzeszowa, po-
wiedziała Kaczyńskim i ich giermkom jasno 
i wyraźnie - że dla tej młodzieży ci, którzy do-
prowadzili do zmiany ustrojowej w 1989 r. to 
są bohaterowie, a nie zdrajcy, jakby chcieli Ka-

czyńscy. Bracia Kaczyńscy ze swą polityką hi-
storyczną i retoryką pełną nienawiści, szczucia 
ludzi jednych przeciwko drugim, dzielenia ich 
na lepszych i gorszych, stali się dla młodzieży 
nie do zaakceptowania. Bo ta młodzież, w tym 
także młodzież Rzeszowa, chce żyć w świecie 
porozumienia i współpracy, nie zaś w państwie 
nienawiści bliźniąt Kaczyńskich. Platformie 
Obywatelskiej należy tylko życzyć, by entuzja-
zmu i potencjału tkwiącego w jej wyborcach, 
szczególnie młodych, nie zmarnowała. 

Andrzej SAS               
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się wybory do parla-
mentu. Na Podkarpaciu 
zwyciężyła tradycja, czyli 
psychologia zachowaw-

cza. Wynik wyborów na Podkarpaciu jest 
potwierdzeniem wszelkich tez, przesłanek 
i hipotez metodologii  psychologicznej. 
Współczesne wybory to twarda walka 
o wyborcę, a w szczególności o jego poparcie. 
W tym celu coraz częściej narzędziem jest wie-
dza psychologiczna dotycząca mechanizmów 
zachowania człowieka. Po wynikach widać, 
że Podkarpacie oszczędzono przed specami 
psychologii behawioralnej i stosowanej. Pozo-
stawiono je swojej tradycji i na uboczu. A jeśli 
była próba użycia jakichś technik, to zasto-
sowano je nieskutecznie. Sztaby tegorocznej 
kampanii wyborczej za główne pola walki 
wybrały inne rejony Polski niż nasz region. 
Przypomnijmy, że na przykład w Ameryce, 
w której znajdują się Stany znane politykom 
z wyników głosowań jako prorepublikańskie,  
to aby pozyskać wyborców dla partii demo-
kratycznej, „wrzuca się” najwybitniejszych 
speców, psychologów również od propagandy 

TRADYCYJNIE NA UBOCZU
Psychologia zachowawcza wyborców podkarpackich

Joanna B. Hałaj politycznej, którzy w najbardziej umiejętny 
i wyrafi nowany sposób zdobywają każdy glos. 
Jeśli w przyszłości Podkarpacie będzie celem 
osiągnięcia konkretnego wyniku, to z pewno-
ścią te techniki zostaną i tutaj użyte.  
Wiedza na temat ludzkich przyzwyczajeń po-
zwala  przewidzieć wynik wyborczy. Osoby 
tradycyjne na ogół poruszają się wokół pew-
nych sprawdzonych zasad. Wyborca, który ce-
chuje się brakiem wyraźnych preferencji poli-
tycznych, uaktywnia pewien sposób myślenia 
zachowawczego, w wyniku którego podjęta 
w ostatniej chwili decyzja o głosowaniu idzie 
w kierunku poparcia dotychczasowego status 
quo. Czyli czegoś, albo kogoś, okiełznanego 
w jego umyśle. 
Tegoroczny wybór mógł być dla wielu trud-
niejszy, ponieważ sama kampania trwała krót-
ko. Czas dotarcia do psychologicznego me-
dium człowieka był zatem niedługi. W takiej 
sytuacji trudno wymagać od wyborcy, aby wy-
brał „nowe”, niezbyt utrwalone, skoro ono jest 
zbyt obce dla niego. Natura ludzka w swojej 
podświadomości preferuje coś bardziej „zna-
ne”. Także zbyt krótki czas na rekonstrukcje 
i reintegracje informacji nie pomaga w pod-
jęciu decyzji. Umysł powinien mieć czas, aby 
pewne informacje nie tylko przyswoić, ale 
i przetworzyć, zinternalizować, aby stały się 

własnym kręgosłupem poglądowym. Trudno 
wyborcy przekonać się w zbyt szybkim czasie 
do nowych nazwisk czy programów wybor-
czych. Niełatwo  jest zyskać wiarygodność 
w krótkim czasie. Zatem kampania toczyła 
się na poziomie billboardowej walki, która 
nie niesie za sobą wielu informacji o kandy-
dacie czy partii. W całym Podkarpaciu, tak-
że w samym Rzeszowie, pojawiło się wiele 
nowych twarzy, stąd wyborca mógł czuć się 
zagubiony, stawiał na nazwiska, które mogły 
kojarzyć mu się z czymkolwiek pozytywnym. 
Nie wszyscy wyborcy mają czas śledzić polity-
kę, a gdy przychodzi moment decyzji, wtedy 
świadomość podpowiada subiektywną od-
powiedzialność i jednostka sięga po typowe 
zachowawcze mechanizmy. Te receptory mają 
pozostawić uczciwy balans w sobie i poczucie, 
że lepiej zagłosować na to, co wiem, bo „lepszy 
wróbel w garści niż gołąb na dachu”. 
Czego możemy oczekiwać w przyszłości? 
Coraz częściej ci, którzy będą chcieli odnosić 
sukcesy w przyszłych wyborach, będą musie-
li sięgnąć po coraz doskonalsze, w praktyce 
sprawdzone systemy manipulacji.  W walce 
o każdy głos, po dokonaniu analiz i zgłębieniu 
nowoczesnych metod marketingu polityczne-
go, psychologiczne oddziaływania z pewno-
ścią nie oszczędzą także naszego Podkarpacia. 
A wtedy dotychczasowa tradycyjność, obja-
wiająca się również w głosowaniach, może 
zostać wystawiona na wielką próbę. 

Dr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski 

»

Mistrz improwizacji 
Waldemar Malic-

ki wystąpi 18 listopada 
2007 r. w Filharmonii 
im. Artura Malawskie-
go w Rzeszowie w pro-
gramie „Piano Classic 
Show”, czyli wybuchowej 
mieszance muzycznych 
gagów i przewrotnych 
parodii muzyki klasycz-
nej okraszonych dowcip-
ną narracją.
Fundacja Kultury im. 

WIRTUOZ FORTEPIANU
Charytatywny koncert Waldemara Malickiego w Rzeszowie

Ignacego Jana Paderew-
skiego serdecznie zaprasza 
do udziału w tym wyda-
rzeniu artystycznym, ja-
kim będzie na pewno cha-
rytatywny koncert Wal-
demara Malickiego. Ów 
wirtuoz fortepianu i mistrz 
improwizacji to człowiek 
o niezwykłej osobowości, 
inteligencji, ze wspania-
łym poczuciem humoru. 
- Rewelacyjny półtorago-
dzinny „one man show” 

w wykonaniu artysty znanego głównie z pro-
gramów telewizyjnych, niewystępującego na 
koncertach otwartych, z pewnością  zaskoczy 
nawet największych znawców muzyki kla-
sycznej i rozrywkowej – zapewniają Dorota 
Dyras, prezes fundacji i Roksana Witkowska, 
dyrektor ds. artystycznych. – Celem organi-
zowanego przez naszą fundację koncertu jest 
zgromadzenie funduszy na pomoc uzdolnio-
nym muzycznie dzieciom i młodzieży, które 
z braku wsparcia merytorycznego oraz nie-
wystarczających środków fi nansowych nie 
mogą rozwijać swoich umiejętności. Ponad-
to z zebranych funduszy planujemy w roku 
2008 zorganizowanie Festiwalu Młodych Ta-
lentów. W ramach festiwalu odbędą się prze-
glądy i konkursy w klasach fortepianu oraz 
skrzypiec. Dla najzdolniejszych młodych arty-
stów ufundujemy stypendia naukowe. 
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Od pierwszego dnia listo-
pad nastraja refl eksyjnie. 
Kończy się czas jesiennych 
zbiorów, a ludzie wspomi-

nają tych, którzy odeszli. Cały kraj pielgrzy-
muje ten jedyny raz w roku na groby bliskich 
zmarłych. 
Kupujemy coraz większe kwiaty i coraz bar-
dziej okazałe znicze („non stop 48 godzin”), 
jednak to wszystko coraz bardziej niepraw-
dziwe, plastikowe, prawie pop-kulturowe, 
wynikające raczej z konieczności zachowania 
form społecznych niż z potrzeby refl eksji nad 
życiem. Syntetyczne chińskie znicze wielko-
ści wiadra mają pokazać światu, jak bardzo 

„Bez względu na to, jak bardzo rozgrzany jest niedopałek, wyjęty z ognia, szybko gaśnie. Bez 
względu na to, jak bardzo mądry może być człowiek, będąc daleko od swoich bliskich, nigdy nie 
zdoła zachować swojego ciepła i płomienia swojej miłości.”

  Paulo Coelho

BLIŻEJ
Porozmawiajmy o uczuciach 
i o życiu 

pamiętamy o bliskich, którzy odeszli, podda-
jemy szczegółowej analizie słowa, których nie 
zdążyliśmy im powiedzieć. Tymczasem coraz 
częściej zapominamy o tych, którzy stoją obok 
nas...
W pogoni bez wytchnienia za złotym cielcem 
i karierą, zaprzątnięci własnymi sprawami, 
nieświadomie czy świadomie mijamy przyja-
ciół i krewnych, kłamiąc sami przed sobą, że 
„może kiedyś”, „w wolnej chwili”, „wiesz, je-
stem bardzo zajęty”. Nasze życie zdominowane 
przez pracę i interesy nie pozwala  marnować 
czasu na podtrzymywanie związków, które nie 
przynoszą materialnych korzyści. Paradok-
sem naszej rzeczywistości jest to, że mając nie-
ograniczony dostęp do coraz wymyślniejszych 
narzędzi ułatwiających komunikowanie się, 
coraz rzadziej mamy realny kontakt z bliskimi 
ludźmi. Schowani bezpiecznie za klawiaturą 
komputera, wysyłając życzenia za pomocą 
SMS-ów z opcją „wyślij do wszystkich”, roz-
grzeszamy się stwierdzeniem, że pamiętamy. 
W czasie spotkań ze studentami często mówię 
im, że najważniejsze w pomaganiu innym – to 
bezpośredni kontakt z człowiekiem, że najno-
wocześniejsze technologie informacyjne nie 
zastąpią bliskości, dotyku, nawet wspólnych 

chwil milczenia. Życie na gadu-gadu jest po-
zorne, anonimowe, ale nie bez powodu wie-
lu szukając bliskości i nie mogąc ich z nikim 
podzielić, zamieszcza w sieci swoje intymne 
myśli. Pułapką jest też nieustanne trąbienie do 
prowadzenia zdrowego stylu życia czy posia-
dania tzw. zdrowego hobby, bo zajmując się 
swoim ciałem zapominamy o duszy, unikamy 
też bliskości, oddając się coraz bardziej wy-
rafi nowanym sposobom spędzania czasu czy 
sportom ekstremalnym. Przypomina mi się 
kampania społeczna adresowana do rodziców, 
zachęcająca do poznawania literatury przez 
dzieci: „Poczytaj dziecku 20 minut dziennie”. 
Może dobrze byłoby propagować podobne 
hasło: „Porozmawiaj ze mną 20 minut dzien-
nie”. Robiąc to dla naszych bliskich – rozma-
wiając – nawet nie poczujemy, że robimy to 
też dla siebie. Może warto spróbować  spotkać 
się i porozmawiać z dawno niewidzianą ciot-
ką, siostrą, zaparzyć kawę dla rodziców, po-
siedzieć czy nawet pomilczeć z przyjaciółmi. 
Porozmawiajmy o uczuciach, a nie interesach, 
o życiu, a nie o pracy. Zamiast wciąż oddalać 
się od siebie, zacznijmy od dwudziestominuto-
wej rozmowy, wówczas z pewnością zdążymy 
powiedzieć naszym bliskim wszystko, a kiedyś 
nie będziemy tego żałować...

Dorota DOMINIK
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

35-113 Rzeszów, ul.Witkacego 7

Dorota Dominik

Po burzliwej przed-
wczesnej kampanii 

wyborczej czas pokusić się 
o ostrożne refl eksje. Takie 

refl eksje z pozycji rzeszowianina. 
Otóż, mamy dwóch posłów mocno związa-
nych z Rzeszowem: pana Andrzeja Szlachtę, 
byłego prezydenta miasta, oraz pana Tomasza 
Kamińskiego, szefa podkarpackiego SLD, 
który poniekąd w sensie samorządowym jest 
wychowankiem obecnego prezydenta Rzeszo-
wa Tadeusza Ferenca i w tej kadencji przewo-
dził radnym klubu Rozwój Rzeszowa, który 
jest wszak zapleczem pana prezydenta.      
Ktoś powie, że są inni posłowie z Rzeszowa. 
Bo przecież takim mandatem wyborcy obda-
rzyli także i pana Jana Burego, wojewódzkiego 
prezesa PSL oraz b. starostę powiatu ziemskie-
go pana Stanisława Ożoga.  Ale ja twierdzę, 
że z Rzeszowem – miastem niewiele ich łączy. 
Gratulując wybranym parlamentarzystom, 
należy zastanowić się, jak ten skromny wynik 
pozytywnie wykorzystać dla Rzeszowa, bo np. 
Stalowa Wola, Mielec, Leżajsk i inne miasta 
Podkarpacia mają wielu posłów, choć wiel-
kością i potencjałem ustępują przecież stolicy 
regionu. Wybory parlamentarne są jednak 
wyborami partyjnymi, albo partyjnym plebi-

KOLEJĄ NA LOTNISKO
Refleksje rzeszowianina po wyborach

Edward Słupek
scytem, jak to miało miejsce niedawno. Kan-
dydatów wywodzących się z Rzeszowa partie 
decydujące o listach kandydatów do Sejmu 
umieściły na odległych pozycjach. Dlaczego 
tak się stało? Otóż kierownictwa wojewódz-
kie partii nie wywodzą się z Rzeszowa, ani 
w żaden sposób nie są z Rzeszowem związa-
ne. A prawda techniki wyborczej jest taka, że 
pierwsze miejsca na liście partyjnej są bonu-
sem na dodatkową liczbą głosów. 
Ponieważ Platforma Obywatelska zdobyła naj-
więcej poselskich mandatów, będzie rządzić. 
Dotychczas rządząca PiS znalazła się w opo-
zycji. Oby tylko od pierwszego dnia nowej ka-
dencji nie rozpoczęła się na dobre kampania 
wyborcza do następnej. To znamionowałoby 
chaos i polityczną zawieruchę. W parlamencie 
znalazły się cztery partie polityczne. Wskutek 
obowiązywania dyscypliny partyjnej, mamy 
zatem do czynienia z rządami czterech par-
tii. Ich emanacją są szefowie tych partii, dys-
ponujący odpowiednią liczbą szabel posłów 
(czytaj: głosów, mandatów). Zatem proponuję 
– z sarkazmem oczywiście – aby w przypad-
ku ogłaszania dyscypliny partyjnej, głosowali 
tylko szefowie partii, oświadczając wszem dla 
porządku, iloma posłami w partii dysponują. 
Trywialne to spostrzeżenie, ale aby coś zdzia-
łać, nasi posłowie mocno muszą się nagim-
nastykować i tworzyć koalicje merytoryczne 
służące rozwojowi naszego miasta i regionu.
W wyniku zmiany opcji rządzącej, będzie też 

zmiana na kluczowych stanowiskach w woje-
wództwie, z wojewodą włącznie. Marzy mi się, 
aby była to osobistość z Rzeszowa. Przy okazji, 
jako stowarzyszenie promujące Rzeszów i re-
gion, zapowiadamy współpracę z każdą sen-
sowną władzą. Włączymy się jako obywatele 
w budowę naszego domu – Rzeszowa.
Na początek nieśmiało proponujemy rozwa-
żyć możliwość skomunikowania lotniska w Ja-
sionce (wraz z budowaną tam strefą gospodar-
czą) z centrum Rzeszowa poprzez udrożnienie 
i niezbędną rozbudowę linii kolejowej.
Tak zrobiono w Krakowie. Budują również ko-
lej do lotniska w Pyrzowicach na Śląsku. Moż-
na to zrobić tanim kosztem, wykorzystując 
likwidowaną bocznicę kolejową, odchodzącą 
od szlaku kolejowego Rzeszów – Kolbuszowa 
przed Borem w kierunku na lotnisko i budo-
wanej strefy przemysłowej.  Byłoby to idealne 
rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z lot-
niska pasażerom z odległych miejscowości, 
z konkurencyjnym Krakowem włącznie, gdyż 
Balice są zawsze zamglone, nie mówiąc o in-
nych miejscowościach, aż po Słowację i Ukra-
inę. Sądzę, że proponowane rozwiązanie pod-
niosłoby wartość terenów tworzącej się strefy 
ekonomicznej koło lotniska (szybki dowóz lu-
dzi z centrum miasta) poprzez uruchomienie 
kolei miejskiej. Dobrze by było zastanowić się 
nad koncepcją kolei miejskiej z wykorzysta-
niem istniejącej infrastruktury kolejowej. Do 
takich rozwiązań skłaniają się w wielu mia-
stach w Europie.
Propozycja wymaga zgodnej pracy 
decyzyjno – organizacyjnej wszystkich władz 
województwa i miasta oraz zabiegów parla-
mentarzystów.

Edward SŁUPEK
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Instytucje, które mają 
obowiązek tworzyć pra-

wo, chronić je i stać na 
straży jego przestrzegania, 

nie powinny robić tego na pokaz, na zamó-
wienie polityczne. Minister Ziobro popełnił 
błąd, przekształcając Ministerstwo Sprawie-
dliwości w ministerstwo propagandy. Premie-
rowi Kaczyńskiemu to było na rękę, bo w nie-
wielu dziedzinach życia ustępujący rząd może 
wykazać swoje sukcesy. 
Najszybciej i najłatwiej pokazać wyborcom, że 
realizuje się swój program przez wskazywanie, 
iż tu i ówdzie wykryto przestępstwo, złapano 
sprawcę i go osądzono.  Można to pokazać je-
dynie na przykładzie pijanego kierowcy (wypił 
– jechał). W każdym innym przypadku spra-
wy się komplikują, rzeczy oczywiste w ramach 
realizacji określonych procedur stają się mniej 
oczywiste (łatwo się wygłupić) i wtedy z trzech 
przekonanych zostaje jeden, gdyż drugi nie 
dowierza, a trzeci nie wierzy.

LEGISLACYJNE BUBLE

Bogusław Kobisz

Prawo nie może być narzędziem w grze politycznej

Chociaż ten felieton napisałem jeszcze przed 
wyborami, to uwypuklając wszystko co mnie 
boli, co mi doskwiera, z czym się nie zgadzam, 
wynik głosowania i czas nie odgrywają tutaj 
roli. Od wielu lat piszę porady prawne, na ten 
czas postanowiłem podzielić się swoimi re-
fl eksjami na tematy związane z prawem, przy 
czym jest to swego rodzaju również porada dla 
obecnego i przyszłych ministrów sprawiedli-
wości.
Nie zgadzam się z taką sytuacją, w której prze-
pisy uchwalane są i wprowadzane na pokaz, 
w pośpiechu, w ramach kampanii wyborczej. 
Prawo i Sprawiedliwość  minione dwa lata 
traktowało jako ciągłą kampanię wyborczą. 
Premier i jego ministrowie wymyślali, jaki 
przepis wprowadzić, żeby spodobać się wy-
borcom. Nie obywatelom, ale wyborcom! 
W takich warunkach zmieniono prawo spół-
dzielcze, uwłaszczono lokatorów lokali spół-
dzielczych, zniesiono zakaz zbywania miesz-
kań, a w zasadzie warunek utraty bonifi katy 
przy zbyciu mieszkania przed okresem 5 lat 
od jego nabycia. Zmieniono przepisy o opła-
cie skarbowej, wprowadzono sądy 24-godzin-
ne, zapowiedziano obniżenie stawek notarial-

nych, otworzono zawody prawnicze na zasa-
dzie „adwokat w każdym kiosku Ruch”, CBA 
może ofi cjalnie z ZUS czy innych instytucji 
zażądać listy chorych (na różne choroby?) itd. 
Wprowadzono przepisy wymagające zgody na 
organizowanie sklepów powyżej 400 metrów 
kwadratowych, a tym samym ich pełną kon-
trolę (sieć zachodnia będzie miała jak znalazł 
dokładne dane, ile metrów, ilu pracowników, 
ile chleba czy marchewki i w którym sklepie 
się sprzedaje, bądź będzie sprzedawać).  
Pan minister Ziobro miał kiepskich doradców. 
Myślę, że człowiek z niego dobry (nie licząc tej 
wewnętrznej złości i zawiści wobec adwoka-
tów), ale polityk słaby. Kilka jego działań oce-
niam pozytywnie, ale nie mam wątpliwości, że 
od czasu drugiej wojny światowej był to mi-
nister, który najbardziej upolitycznił wymiar 
sprawiedliwości. Zrobił z tego ministerstwa 
wydział propagandy i ideologii PiS, przypo-
minający niegdysiejszy ośrodek kształcenia 
ideologicznego PZPR. Część ludzi poszła do 
wyborów, aby pozbyć się „kaczyzmu”, tak jak 
wcześniej chodzili, żeby pozbyć się komuni-
zmu. I za tę część elektoratu w dużej mierze 
odpowiedzialny jest minister Ziobro. Jeżeli 
pomylę się w ocenie sytuacji, to obiecuję pu-
blicznie, że nigdy więcej nie opublikuję nicze-
go poza poradami prawnymi.

Bogusław KOBISZ
Firma Prawnicza IUS w Rzeszowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjo-
nuje pod skrzydłami Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Około 300 słuchaczy UTW 
rozpoczęło w październiku 25. już rok aka-
demicki w auli Wydziału Ekonomii przy ul. 
Ofi ar Getta. Wykłady otwarte dla wszystkich 
chętnych odbywają się w każdy roboczy wto-
rek o godzinie 16 w auli przy al. Rejtana.
- Słuchaczem – jak zachęca starosta UTW 
Ludmiła Korga –  może zostać każdy, kto 
osiągnął wiek emerytalny, nie jest aktywny 
zawodowo, ale czuje potrzebę dalszego roz-
woju intelektualnego, utrzymania dobrej for-
my fizycznej, zdrowia psychicznego i chce 
coś zrobić dla siebie i dla innych. Bowiem 
działalność Uniwersytetu nie sprowadza się 
wyłącznie do wykładów, nad którymi mecenat 
pełni Uniwersytet Rzeszowski.
Pozostała działalność oparta jest na inicjatywie 
i pracy społecznej samych słuchaczy, którzy 
organizują się w sekcje lub grupy, realizując 
swoje zainteresowania, a czasem niespełnio-
ne w młodości marzenia. Aktualnie działają 
sekcje: kulturalna (dużym zainteresowaniem 
cieszą się wyjścia do fi lharmonii czy teatru), 
malarska, turystyczna (organizuje wycieczki 
po zabytkach Rzeszowa, bliższej i bardzo od-
ległej okolicy oraz po pięknych miejscach 
Polski i wyjazdy zagraniczne), muzyczna 
(chór). Na kilku lektoratach odbywa się nauka 
języków angielskiego i niemieckiego. W bie-

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Od ćwierćwiecza w Rzeszowie żącym odbywa się też nabór do sekcji języka 

esperanto. Nie brakuje też  chętnych do nauki 
obsługi komputera (kilka sekcji), podobnie 
jak nie ma problemu z naborem na gimnasty-
kę ogólną, rehabilitację ruchową czy wodną.
– Formalnie słuchaczem zostaje się wtedy, 
gdy wypełni się deklarację, dokona opłaty 
wpisowej i opłaci składkę za bieżący semestr 
– informuje pani  Ludmiła Korga. – Słuchacz 
otrzymuje legitymację, która pozwala mu po-
ruszać się po uczelni i korzystać z wszystkich 
form działalności uniwersytetu.
W roku jubileuszowym należy przypomnieć, 
że inicjatorką powołania Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku w Rzeszowie była pani Genowefa 
Kruczek-Kowalska, ekonomistka, która do 
niedawna jeszcze przewodziła tej aktywnej 
społeczności swoistych studentów w dojrza-
łym już wieku. UTW ma metrykę prawie pię-
ciokrotnie starszą niż Uniwersytet Rzeszowski. 
Powstał jeszcze w życzliwym otoczeniu Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej, wspierany przez 
nieżyjącego już prof. Stefana Reczka, wówczas 
prorektora WSP i pierwszego opiekuna UTW, 
gorącego orędownika tej formy aktywności. 
Obecnie opiekunem naukowym jest prof. dr 
hab. Marek Zin.   

Fot. Józef Gajda
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Listopad 2007

Dokładnie w 86. rocznicę urodzin wybitnego 
polskiego poety i dramatopisarza, przedsta-

wiciele rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich wręczyli Mistrzowi we Wrocławiu Dia-
mentowe Pióro – jubileuszową nagrodę honorową. 
W podziękowaniu Jan Stolarczyk, sekretarz Tade-
usza Różewicza, przesłał list do prezesa oddziału 
ZLP Wiesława Zielińskiego, w którym napisał m.in.: 
„wręczenie nagrody uświetniło bardzo uroczystość. 
Jak na Różewicza, mówił długo o Rzeszowie i Przy-
bosiu. Raz jeszcze pragniemy podziękować za trud 
przyjazdu i upominki. Pan Tadeusz załącza swoją 
ulubioną książkę o bracie Januszu”.   

DIAMENTOWE 
PIÓRO
Uhonorowanie 
TADEUSZA RÓŻEWICZA

Nagrodę Tadeuszowi Różewiczowi (pierwszy z lewej) wręczyli: Wiesław Zieliński – prezes oddziału ZLP 
i Marta Pelinko – wiceprezes. 
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Złoty Krzyż Francuskiej 
Legii Honorowej przy-

pinał kapitanowi Dwer-
nickiemu cesarz Napoleon 
za męstwo pod Wirtenber-

giem w r. 1813. Walczył nad Berczyną, pod 
Lipskiem, Clagą i na rogatkach Paryża. Au-
tor Regulaminu Jazdy Polskiej, odznaczony 
Orderem św. Anny z brylantami, św. Stani-
sława II klasy z gwiazdą, św. Włodzimierza 
III klasy. 14 lutego 1831 r. rozgromił pod 
Stoczkiem dywizję rosyjską za co od Sejmu 
otrzymał awans na generała. 
Upamiętniony pieśnią „Grzmią pod Stocz-
kiem armaty”, od listopada 1831 r. był na emi-
gracji we Francji i w Anglii. Korespondował 
z Chopinem. List Dwernickiego do Chopina 
kupił na aukcji w Paryżu (2000 r.) Polak Ma-
rek Keller i podarował TIFCF w Warszawie. 
Dwernicki założył we Francji Szkołę Polską, 
która przetrwała do połowy XX w. Po jej likwi-
dacji budynki przejęła Stacja Naukowa PAN 
w Paryżu. Generał do kraju wrócił w 1848 r. 
i osiadł we Lwowie. Zmarł 22 października 
1857 r. w Łopatynie u Adama Zamoyskiego, 
gdzie polował. 
Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich 
i potomkowie Dwernickiego, wspierani przez 
Konsulat Polski we Lwowie przygotowują 

GENERAŁ JÓZEF 
DWERNICKI 

(1779–1857)

Uroczystości patriotyczne w obwodzie lwowskim

Władysław 

Serwatowski

uczczenia pamięci Generała. – Kontynuujemy 
tradycje 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. 
Gen. Józefa Dwernickiego i wspieramy działa-
nia patriotyczno–wychowawcze społeczności 
Polaków we Lwowie – mówi Hubert Zalewski 
ze Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich.
23 listopada 2007 r. uroczystości w Łopatynie 
obejmą ceremoniał wojskowy pieszy w umun-
durowaniu 2. Pułku Ułanów Królestwa Pol-
skiego (1815 – 1831), w miejscach związanych 
z Generałem. 10 ułanów i trębacz sygnalista 
wystawią posterunek warty honorowej przed 
grobem Dwernickiego w Łopatynie. Człon-
kowie Stowarzyszenia oddadzą honory, złożą 
wieńce i przysięgę na wierność ideałom ge-

nerała Dwernickiego. To kontynuacja trady-
cji pułkowej z lat 1921 – 1938. Zaplanowano 
wartę honorową pod pomnikiem – grobem 
żołnierzy polskich z lat 1919 – 1920 z odda-
niem honorów i złożeniem wieńca. 
Lwowianie zobaczą uroczysty ceremoniał 
i honory 25 listopada br. na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich i w kwaterze Żelaznej Kompanii 
na Cmentarzu Łyczakowskim. Ułani Gro-
chowscy wystawią asysty jako oprawę wojsko-
wą mszy św. w intencji generała Dwernickiego 
w Katedrze Polskiej we Lwowie.
Pomniki Dwernickiego wystawiono w Suwał-
kach (1931, zniszczony w 1939) i w Stoczku 
Łukowskim (1991). W Warszawie, zasługi Ge-
nerała utrwalono ulicą Dwernickiego i rzeźbą 
portretową w brązie (1990, Paweł Jackowski).
We Lwowie, w kościele Karmelitów Bosych, 
do którego chodził Józef Dwernicki, odsłonię-
to 29 listopada 1869 r. pomnik generała dłuta 
Parysa Filippiego (1836 – 74). Na sarkofagu 
z marmuru, przedstawiono postać generała 
w mundurze, wykutą z piaskowca, a na płycie 
sarkofagu jest wykuty w brązie napis: „D.O.M. 
Józefowi Dwernickiemu, urodzonemu w Za-
walu 19 marca 1779 jenerałowi dywizji wojsk 
polskich, dowódcy osobnego korpusu w 1831, 
wsławionego męstwem pod Paryżem w 1814, 
Zwycięstwem pod Stoczkiem, Kurowem, Bo-
remlem. Kawalerowi różnych orderów, po za-
wiedzonych nadziejach narodowych, zmarłe-
mu w Łopatynie w domu wielkiego przyjaciela 
dn. 22.11.1857. Wdzięczni koledzy wypraw 
wojennych i rodacy pełni uznania, położyli ten 
pomnik 15.5.1864.” Na boku sarkofagu jest 
orzeł z rozpiętymi skrzydłami na armaturze 
z dział i sztandarów, na boku drugim - herb 
Pogoń. Od 1996 r. pomnik konserwowano. 
W 2000 roku umieszczono w kaplicy św. Józe-
fa w katedrze łacińskiej we Lwowie. 

Władysław SERWATOWSKI
Katedra Stosunków Międzynarodowych 

Collegium Civitas w WarszawiePomnik generała Józefa Dwernickiego we Lwowie
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Więcej informacji na www.manufaktura.rzeszow.pl
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– Mimo że nie widzę, to 
uważam, że świat jest pięk-
ny i życie też jest piękne 
– mówi prawie niewidoma 
Agnieszka, która z całą pa-

sją oddaje się malarstwu i poezji. Jej wypo-
wiedź uzupełnia Kasia, która od  dziecka cier-
pi na czterokończynowe porażenie mózgowe: 
– Podoba mi się pisanie wierszy. Piszę o Matce 
Boskiej, o kwiatkach. Pisaniem chcę wyrazić, 
że życie jest piękne!

Trudno nie być pod wrażeniem takich słów. 
Wypowiedziane zostały szczerze, a na-

wet spontanicznie przez dziewczęta okrutnie 
doświadczone przez los.  Agnieszka i Kasia 
są w nieco odmiennych sytuacjach, ale obie 
dźwigają ciężar pozornie skazanych na wiecz-
ne wegetowanie. Dzięki wrażliwości próbują 
jednak nadać swojemu życiu głębszy sens. 
Optymizmu, jakie mają w sobie mimo dźwi-
gania tak strasznych doświadczeń, mogłaby 
im pozazdrościć niejedna zdrowa rówieśnica.
Gdyby jednak nie pomoc równie wrażliwych 
ludzi z najbliższego otoczenia, kto wie czy 
każdego nowego dnia nie musiałyby spę-
dzać w całkowitych ciemnościach. Znalazły 
swój prawdziwy dom przy ulicy Powstańców 
Styczniowych w rzeszowskiej dzielnicy Sło-
cina. Dobrze też się stało, że Dom Pomocy 
Społecznej istniejący już od 99 lat i noszący 
imię fundatorki Józefy Jaklińskiej, wspomaga-
ny jest wrażliwością dyrektora Sanofi -Aventis 
Zbigniewa Górala. Firma, którą kieruje pan 
Zbigniew Góral, sprawuje patronat nad pla-
cówką. 

Trzeba bardzo ludzkich odruchów, aby 
wspomagać działalność doświadczo-

nych przez los ludzi. Sanofi -Aventis wydaje 
kalendarz na przyszły rok, który składa się 
z obrazków niewidomej Agnieszki. Na ścianie 
niejednego biura oraz domu prawdopodobnie 
powieszony zostanie bezcenny wprost kalen-
darz na rok 2008. Sądzić bowiem należy, że za 
przykładem tej fi rmy pójdą inne.
Gdy pytam Agnieszkę, skąd w jej obrazach 
tyle pogodnych kolorów; radosnej czerwieni, 
słonecznych żółtych barw, odpowiada bez wa-
hania: – Bo ja kocham  życie! Ono ma dla mnie 
wszystko to, co piękne! Dziewczynka pochyla 
się nisko nad grubszą kartką papieru i nano-
si swoje wizje malarskie paluszkami. Chce 
z odległości kilku milimetrów zobaczyć to, co 
namalowała. Pracuje pod kierunkiem Izabeli 
Boho, prowadzącej z wszystkimi mieszkańca-
mi Domu Pomocy Społecznej w Słocinie zaję-
cia malarskie, plastyczne i haft . 
Pani Izabela tak określa swoją pracę w tej 
placówce: - To dla mnie budujące, że mogę 
obserwować i pomagać w pracy osobom tak 
doświadczonym przez los. Agnieszka malu-
je bardzo ciekawie, wyraża to, co jest gdzieś 
w niej bardzo głęboko... Stojące obok panie, 

Wiesław Zieliński

APETYT NA ŻYCIE I TWORZENIE
Nie ma nic piękniejszego jak świat

dyrektor placówki Jadwiga Gładka i  kierow-
niczka działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego 
Maria Cioch, pokazują kilkanaście innych 
obrazków prawie niewidomej dziewczyny. 
Wszystkie mają ten sam wielki, emocjonalny 
ładunek niepozowanego optymizmu. Chcia-
łoby się powiedzieć, że Agnieszka ma wielki 
apetyt na życie i tworzenie!

się, aby moje życie było ciekawe, więc dlatego 
piszę. Jest mi przykro, gdy nie mogę gdzieś 
pojechać. Ale poezją staram się wyrazić swoją 
radość i miłość do całego świata – odpowiada 
Kasia.
Jak znosi ewentualne przykrości? Z jej twarzy 
nie schodzi promienny uśmiech, gdy tłuma-
czy, nie tylko mnie, ale także stojącej obok 
pani Kasi Osiniak, reprezentującej dyrektora 
Zbigniewa Górala: - To nic, że jestem na wóz-
ku, że nie mogę chodzić. Bardzo wszystkich 
lubię, a gdy mi ktoś dokucza, to pamiętam, że 
Pan Jezus przebaczał innym. Ja kocham ludzi 
i Pana Jezusa. Też wszystkim przebaczam, bo 
nie warto się gniewać na innych. Dyskretnie 
patrzę na wzruszoną twarz pani Kasi Osiniak 
i zadaję pytanie, które ma zweryfi kować po-
stawy franciszkańskiej miłości jej imienniczki: 
- Kasiu, a mogłabyś pokochać tak grzesznego 
człowieka, jak ja? Poetka Kasia odpowiada bez 
cienia wahania: - Pana też mogę pokochać! 
Wtóruje jej słysząca te słowa Agnieszka: - Ja 
też mogłabym pana pokochać. Nawet bardzo!
Długo wówczas zacząłem rozmyślać i jestem 
w zadumie do tej chwili. Może wszystkim 
przeżywającym różne zawody miłosne, wal-
czącym z nałogami i codziennymi problema-
mi, zamiast wizyt u coraz modniejszych psy-
chologów, a nawet psychiatrów, przydałoby się 
odwiedzić takie placówki, jak Dom Pomocy 
Społecznej w Słocinie? Może to byłoby najlep-
szą terapią dla wszystkich frustratów? Redak-
torzy telewizji, radia i gazet, którzy wyszukują 
problemy typu,  kto z kim i gdzie mieszka oraz 
kto jest najważniejszy i mniej ważny, powinni 
być okresowo skierowani do zrobienia repor-
tażu w tego typu placówkach. Ale nie po to, 
aby się roztkliwiać nad losem ludzi skazanych 
na podobne kalectwa jak Kasia i Agnieszka. 
Powinni pokazywać ich niekłamany opty-
mizm i dociekać, skąd się bierze? Twierdze-
nie, że tylko z nieświadomości, niczego nie 
wyjaśnia...

W towarzystwie pani dyrektor Gładkiej 
i pani Cioch odwiedzamy z panią 

Kasią Osiniak kilka pomieszczeń Domu Po-
mocy Społecznej. W pokoju nazwanym Salą 
Doświadczania Świata jest łóżko, które... fa-
luje! Kilka chwil siedzenia na nim pozwala 
uwierzyć, że można się zrelaksować i nabrać 
ochoty do dalszego działania. Są tam też rurki 
imitujące przepływającą wodę oraz atrapy po-
ruszających się rybek. Jest piaskownica, w któ-
rej zamiast w piasku można bawić się plasty-
kowymi kulkami. W tym pokoju spotykamy 
pracownika socjalnego, panią Agnieszkę 
Szydełko. Z jej twarzy bije ciepło, którym na 
co dzień obdarza wszystkich 86 mieszkańców 
tego szczególnego domu, będącego nie admi-
nistracyjną placówką, lecz prawie rodzinnym 
Domem.
Pracownię pastyczną prowadzi pan Sławomir 
Machalski. Poza codziennymi zajęciami, naj-
bardziej uzdolnieni mieszkańcy tej placówki 
przygotowują pracę na konkurs im. Jana Paw-
ła II. Zostajemy zachęceni do zabrania z sobą 
wybranej przez siebie pracy. Gdy wraz z panią 
Kasią Osiniak oponujemy, przekonują nas za-
chęcające spojrzenia autorów. Zrozumieliśmy, 
że wręcz obrazą byłoby nie przyjąć tak cen-
nych okazów. Jest w nich wszystko to, co skła-

Jezus

Poszłam pustą drogą
i zobaczyłam
Jezusa - Człowieka!

Był taki, jak ja.
Prosty, dobry
i miły...

Jezus czeka!
Wzywa Cię
i szuka.

Głośno woła:
Przyjdź,
byle, nie za późno...

Ziemio

Ziemio nasza,
czysta wodo,
świeże powietrze,
ziemio moja!

Czy słyszysz mnie,
jak wołam?
Ile jeszcze
zniesiesz?

Człowieku!
Żyj zgodnie
z Matką
Ziemią!

Wiersz 
o dębach

Z maleńkiego ziarnka
wyrósł duży dąb.

Na nim siedzi ptak,
jak ulotny wiatr.

Stoi tu od wieków,
sama nie wiem ilu?...

Zawsze dzielny 
i odważny,
Wielki niczym głaz.

Liście na nim szumią,
jak olbrzymie morze.

Żołędzie spadają,
jak szalony grad.

Ach, ty – dębie duży,
stój na straży swej.

AGNIESZKA PENDRAK

Kasia mieszka od 18. roku życia w Słocinie, 
a przebywa w Domu Pomocy Społecz-

nej od 7 lat. Nawet na wózku inwalidzkim nie 
może zajmować pozycji siedzącej, lecz dzię-
ki podłożonej poduszce wyżej trzyma głowę. 
Jej oczy jednak świecą żywym blaskiem, gdy 
pytam o przyczyny pisania przez nią wierszy, 
które dyktuje pracownikowi kulturalno-oświa-
towemu, pani Joannie Drozdowskiej: – Staram 
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da się na artystyczny kunszt. Przede wszyst-
kim w każdej pracy jest ogrom serca. Pani 
Kasia skromnie wybiera niezwykle gustownie 
wykonany fl akonik, ja natomiast rzeźbę z de-
kalogiem. Wierzę, że praca ta pozwoli mi na 
skupienie wewnętrznych mocy podczas pisa-
nia. Ma też za zadanie przypominać o grzesz-
ności mojej ułomnej natury.
Obdarowani opuszczamy Dom Pomocy Spo-
łecznej w Słocinie, który za rok obchodził bę-
dzie stulecie istnienia. Opuściliśmy  go tylko 
fi zycznie, bo myślami jesteśmy ciągle nie tylko 
z Kasią i Agnieszką, lecz wszystkimi miesz-
kańcami.

Wiesław ZIELIŃSKI

PS
Wiersze, które poetki z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Słocinie dedykują także czytelni-
kom naszego pisma, należy rozumieć nie jako 
próby olśnienia. Są to wiersze pisane przede 
wszystkim sercem. Może dlatego są cenniejsze 
od niejednej znakomitej poezji.

KATARZYNA NAWÓJ

Kwiaty

Jak miło patrzeć na 
kwiaty,
są piękne i kolorowe,
pachnące słońcem.

Zwabiają zapachem,
zachęcają
i przyciągają.

Barwą
i kształtem, 
są cudowne.

Serce

Serce okazane ludziom
procentuje miłością.

Serce miej dobre
i czułe dla innych.

Szanuj, zrozum,
a ktoś Cię zrozumie...

Droga

Drogo prowadź mnie
do domu,
przez las,
przez pola i łąki.

Na zakręcie Krzyż
jak drogowskaz...

Drogo bądź prosta,
bez skrzyżowań.
A na górze, jak światło
czeka na nas Chrystus.

W połowie września członkowie Szkol-
nego Klubu Europejskiego EUREKA 

przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszo-
wie wyjechali  do Hiszpanii. Była to rewizy-
ta w ramach europejskiego projektu „Mło-
dzież w działaniu”. Uczniowie z hiszpańskiej 
Cordoby byli u nas kilka miesięcy wcześniej. 
Podczas  dwóch tygodni wspólnego pobytu 
nie tylko zwiedziliśmy Rzeszów i Bieszczady, 
narodziło się w tym czasie wiele znajomości, 
przyjaźni, kontaktów i... sympatii. Niecier-
pliwie oczekiwaliśmy wyjazdu. Nadszedł ten 
dzień – 12 września, chłodny, zaledwie 6 stop-
ni powyżej zera. Wylot z krakowskich Balic 
i lądowanie w Madrycie. Udało się – bezpiecz-
nie dotarliśmy do Hiszpanii. Kolosalny dla nas 
gmach lotniska, okazał się później tylko „tym 
mniejszym, pobocznym”. Na lotnisku czekał 
już na nas autokar i wyruszyliśmy do Cordo-
by. Czteropasmowe autostrady – ciągnące się 
od Barcelony przez Madryt do Cordoby  przez 
całą Hiszpanię – ukazały nam możliwości 
transportu samochodowego. Do Cordoby do-
tarliśmy późnym popołudniem. 30 stopni cie-
pła i ... tłum naszych hiszpańskich przyjaciół. 
Powitanie, długie rozmowy i sen po ciężkiej 
podróży w Akademii Cordoba, miejscu na-
szego zakwaterowania.
Viva Espania! Jakże piękna jest Hiszpania! 
Błękitne niebo, złociste słońce, upały i palmy... 
Cordoba to piękne miasto. Brukowanymi, 
wąskimi ulicami docieramy dnia pierwszego 
do rynku oraz do Mesquity, wspaniałej ka-
tedry, w której na jednej ze ścian wisi obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej 
Polski. Dnia następnego odwiedziliśmy Se-
villę. Miasto z przepiękną katedrą i znanymi 
w całym świecie zabytkami. Chętni – wraz ze 
mną – mieli możliwość podróży na stadion 
FC Sevilli. Okazał się on jednak zamknięty dla 
turystów. Doświadczyliśmy za to na własnej 
skórze hiszpańskiej miłości do piłki nożnej 
–  widzieliśmy palące się znicze, rozstawione 
przez fanów dookoła stadionu ku czci Anto-

VIVA ESPANIA
Powrócimy choćby w myślach

nio Puerty, zmarłego kilka tygodni wcześniej 
zawodnika FC Sevilli. 
Po powrocie do Cordoby przez kilka dni wraz 
z Hiszpanami pracowaliśmy nad projektem, 
poznawaliśmy tubylcze życie oraz przyzwycza-
jaliśmy się do śródziemnomorskich posiłków. 
Zwiedzaliśmy szkołę plastyczną, w której uczą 
się nasi przyjaciele, ale i bawiliśmy się wspól-
nie na dyskotece zorganizowanej specjalnie 
dla nas. Następnym punktem naszej wycieczki 
miał być  wyjazd nad Morze Śródziemne, do 
Malagi. Letniskowe obozowisko, na którym 
mieszkaliśmy, wspaniale oddawało klimat po-
łudnia Hiszpanii. Piasek plaży, morze, palmy, 
śródziemnomorska roślinność oraz cudowna 
pogoda znów wspaniale ukazały nam  warun-
ki życia europejskich południowców. O dziwo,  
częściej korzystaliśmy z obozowiskowego ba-
senu niż z  morza, mimo że od niego dzieli-
ło nas najwyżej 400 metrów. Zajadaliśmy ze 
smakiem hiszpańską potrawę paellę, a nasi 
hiszpańscy koledzy mieli okazję skosztować 
polskiej zapiekanki chłopskiej. Nadszedł czas 
powrotu do Cordoby, pożegnania z miastem 
i przyjaciółmi z projektu. Rzeczą oczywistą 
jest, że owo pożegnanie było bardzo smutne 
i łzawe. 
Hiszpanie są zupełnie inni niż Polacy. Dużo 
bardziej otwarci na innych ludzi, na nowe sy-
tuacje. Zewsząd słychać radosne „ola, ola...” 
i widać przytulających się serdecznie na po-
witanie oraz pożegnanie przyjaciół. To ludzie, 
którzy nie pędzą wraz z pędzącym światem 
– oni potrafi ą się zatrzymać w natłoku zajęć 
i pracy. No i na końcu języka mają  swoje 
„maniana”  –  nie spiesz się, zrób to jutro... 
Koniec projektu, pora wracać. Wrócimy tam 
jednak chętnie, bo urzekła nas Hiszpania, jej 
ludzie, panująca tam atmosfera. Jak się nie uda 
inaczej, to wrócimy choćby w myślach. Viva 
Espania!

Bartek  STEFANIK
Szkolny Klub Europejski EUREKA  przy ZST w Rzeszowie
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Bogusław Kotula

Nieliczne amatorskie 
fotografi e i garstka 

Ich jeszcze... Te zdjęcia 
dzisiaj są jeszcze u Nich, 

ale za kilka lat pozostaną już po Nich. Czy 
jako pamiątki rodzinne? Nie wiem. Z dru-
żyny piłkarskiej Spójni zaledwie kilku jest 
jeszcze zatrzymanych w żywym kadrze Rze-
szowa. 
Kaziu Kubas to już ostatni co tak chodził po 
lewym skrzydle! Urodzeniowe lata 30. to dla 
niego dzisiaj wielkie wyzwanie. Figury, humo-
ru, pogody i uśmiechu. Tacy właśnie, takimi 
zostają do końca. Można mieć pretensje i to 
wielkie, że tamci sportowi żurnaliści z tych so-
cjalistyczno-ludowych lat trzymali się jednego 
koloru osobowości tych, o których dzisiaj nie 
wie nawet pamiętliwa rzeszowska ulica. Nie 
tylko hokejowa i bokserska. Rzeszowski sport 
szedł do socjalizmu nie zawsze wielkimi kro-
kami.
Legenda Resovii została, rzeszowska Spójnia 
nie doczekała nawet maleńkiego mitu. Uro-
dziła się na początku 1945 roku. Umiała wła-
ściwie wszystko. Grać w nożną i hokeja, teni-
sa ziemnego i ping – ponga, strzelać z łuku, 
pływać, fechtować, nawet grać w szczypior-
niaka i wyczynowo jeździć na nartach. Rze-
szowska Spójnia usiadła mocno na gnieździe 
rzeszowskiego Sokoła! Na szczęście żyje le-
genda prezesa ostatniej rzeszowskiej Sokolni 
– Władysława Wallera. Do dzisiaj –  uro-
dzeni po tamtej wojnie – dalej chodzą koło 
sklepu Kazimierza Liwy i kawałka umarłej 
dzisiaj ziemi „na Sokole”. Dwaj spójni w ho-
keju, mocni w tenisie i kopanej. Kazimierz 
Kubas i Dziunek Szyłkiewicz – połączeni 
tragedią własnych, wojennych losów. Ojciec 
Kazia został rozstrzelany przez hitlerowców 
w październiku 1939 r. na ogrodzie bernardy-
nów w Rzeszowie, tato Dziunka Szyłkiewicza, 
Eugeniusz, został zamordowany przez NKWD 
w lwowskim więzieniu. 
Rzeszowska Spójnia żyła tylko 10 lat. Prezes 
Waller chciał po wojnie odbudować sokole 
gniazdo w Rzeszowie. Nie udało się. Dziwna 
zbieżność złych losów! Sekcyjni zawodnicy 
Spójni rozeszli się po innych rzeszowskich 
klubach. Kaziu Kubas zespawał się z rzeszow-
ską Stalą. Nikt nie napisał i pewnie nie napisze 
monografi i rzeszowskiego klubu sportowego 
Spójnia. Nawet tak z marszu, nawet broszu-
rowej. Nie ma powrotu tych, co odeszli na 
niebieskie bieżnie, korty, lodowiska i boiska. 
Nie ma lanego lodu „na Sokoła” i przy ulicy 
Dąbala... Nie ma piłkarskich bramek przy pa-

SPÓJNIA PANY
O Kaziu Kubasie i sokolich skrzydłach

łacu Jędrzejowicza i błoniu koło 
„przysięgających rąk” na „Starej 
Drodze” Staromieścia. 
Brak wdzięczności nikomu dzisiaj 
nie wadzi. Właściwie tylko prezes 
rzeszowskich łuczników Bolesław Pezdan 
potrafi ł udowodnić, że wdzięczność i pamięć 
w jednej chodzą parze. Dziunek Szyłkiewicz 
i Marian Kalita. Janina Klęsk i Kaziu Kubas. 
Nie potrzebują legendy i pamięciowej łaski 
nowych bezdusznych pokoleń. 
Kaziu Kubas ma zaborczą pamięć i rozbraja-
jący, królewski uśmiech. Urodził się przecież 
przy Jagiellońskiej i nic z tego, że w 1930 roku. 
A kiedy rozchodzimy się po dwóch godzinach 
gaduły, jeszcze łapie mnie za rękaw: - Coś ci 
opowiem na odchodne. Zaraz po okupacji 
w dużej sali budynku Sokoła odbywały się 
często zabawy taneczne. Grała żywa orkiestra, 

Władysław Waller, ostat-
ni prezes Sokoła. W jego 
mieszkaniu przy ul. Ja-
giellońskiej zawodnicy 
mieli „szatnię” – przebie-
rali się tam przed mecza-
mi na stadionie przy ul. 
Langiewicza.

Lata 50. XX wieku. Drużyna Spójni Rzeszów w parku Jędrze-
jowicza. Stoja od lewej: Marian Zwoliński, Majka, Łoza, Eu-
geniusz Buriak, Tadeusz Noworól, Stanisław Kornak, Kazi-
mierz Kubas, Mieczysław Chmiel. U dołu od lewej: Jan Biały, 
Barłowski, Stefan Brudek.

Wincenty Inglot – właściciel 
sławnej wtedy restauracji 
przy pl. Wolności, kierownik 
fi nansowy Spójni.

Zawodnicy Spójni w koszulkach z emblema-
tami Sokoła (lata tuż powojenne).

1949 r. – hokeiści Spójni Rzeszów na lodowisku obok obec-
nego Teatru im. Siemaszkowej. Od lewej: Edward Mikusiński 
(bramkarz), Ryszard Zwierzyński, Jan Wójcik, Markowski (z 
Łańcuta), Józef Szyłkiewicz (Dziunek), Błażej, (?), Kazimierz 
Kubas,(?), Ulmian, Stanisław Dyżewski (znany muzyk) – kie-
rownik drużyny.

Ignacy Skobla, bramkarz 
Spójni

Wiesław Bomba, napastnik 
Spójni

był bufet i bilety wstępu. My, małe sokoliki, 
zbieraliśmy ze stolików szklanki, talerzyki, po-
pielniczki. Starsi  przerywali bilety. Kiedy tań-
cowanie szło już na całego, do wejścia pode-
szło dwóch radzieckich ofi cerów. Byli trzeźwi, 
w odprasowanych mundurach i wyczyszczo-
nych wysokich butach. Grzecznie zapytali się 
bileterów czy mogą wejść na zabawę. Wpusz-
czający nie wiedzieli co robić. Któryś skoczył 
po prezesa Wallera. Pan Władysław, wysoki, 
przystojny, ubrany w zielony mundur z niezli-
czoną ilością znaczków sokolich po lewej stro-

nie marynarki, robił swoim wyglą-
dem i postawą wrażenie! Radzieccy 
ofi cerowie na jego widok stanęli na 
baczność, regulaminowo salutując. 
Jeden z nich głośno zameldował: 
„Towariszcz gienierał...” Oczywiście 
„towariszcz gienierał” wpuścił na 
salę spragnionych tańca.

Nie mam odwagi liczyć, ilu jeszcze tych z krót-
koterminowej sokolej Spójni jest w naszym 
Rzeszowie? Może palce jednej ręki coś pomo-
gą? A może jeszcze palce drugiej dodać?   

Bogusław KOTULA

10 I 1963 r. Hokeiści Stali Rzeszów na lodowisku przy ul. 
Dąbala (boczna Dąbrowskiego). Drugi z lewej Kazimierz 
Kubas, który przeszedł do Stali ze Spójni Rzeszów.

Kazimierz Kubas i Józef Szyłkiewicz współcześnie – spójni 
tragedią własnych ojców.
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W czwartek 22 listopada o godzinie 
19.00 w hali na Podpromiu rozpocz-

nie się bokserski mecz seniorów pomiędzy 
reprezentacją Polski i Irlandii. Pierwszy raz 
w historii Rzeszowa narodowa reprezenta-
cja bokserska spotka się w meczu między-
państwowym w naszym mieście. 
Maciej Dziurgot, wiceprezes klubu bokser-
skiego Wisłok Rzeszów, poinformował o tym 
na konferencji prasowej w hotelu Ambasador 
i zapewnił, że powinno to być wielkie wy-
darzenie sportowe. Zawody odbędą się we 
wszystkich kategoriach wagowych. Mecz bę-
dzie transmitowany w kanale TVP Sport. Ob-
szerna relacja ukaże się także 25 listopada na 
antenie TVP Info (do niedawna TVP 3).
W polskiej reprezentacji zadebiutuje 20-letni 
Michał Jabłoński, zawodnik rzeszowskiego 
Wisłoka, występujący w wadze ciężkiej. Był 
obecny na konferencji i potwierdził swoje 
aspiracje do zaprezentowania się na ringu jak 
najlepiej. Od września obok długoletniego tre-
nera Wisłoki Andrzeja Niedziałka trenuje go 
także trzykrotny olimpijczyk Andrzej Rżany. 
– Michał to materiał na dobrego pięściarza, 
ma dobry, bardzo mocny cios – ocenia Jabłoń-

W Rzeszowie wycho-
wało się wielu spor-

towców, którzy rozsławiali 
dobre imię tego miasta. 
Jednym z nich jest Stani-
sław Ruszała, który razem 

z zespołem siatkarzy Resovii promował w latach 
siedemdziesiątych miasto i sport rzeszowski. Nie 
tylko w kraju, ale także daleko poza jego granica-
mi. Swoją siatkarską karierę rozpoczął jeszcze jako 
uczeń Technikum Mechaniczno- Elektrycznego 
w Rzeszowie. Grał w klubach sportowych m.in. 
Kolejarz,  Ruch, Grunwald, Budowlani, Resovia. 
W 1967 roku na turnieju w Radomiu pod wo-
dzą trenera Tadeusza Kocaja  po efektownej grze 
w lidze okręgowej, drużyna, w której grał Stanisław 
Ruszała, wywalczyła miejsce premiowane awansem 
do drugiej ligi. Rozpoczął się świetlany dla drużyny 
okres. Przejęcie drużyny przez Jana Strzelczyka, 
zastosowanie przez niego tzw. podwójnej krótkiej 
sprawiło, że jego podopieczni w krótkim czasie, bo 
w 1971 roku, zdobyli tytuł mistrza Polski, utrzymu-
jąc go przez kilka sezonów. 
Stanisław Ruszała jest z tego dumny i mówi, że było 
to wielkie wydarzenie dla niego i całego zespołu. 
Dumna też była cała Rzeszowszczyzna. Ówczesny 
sukces był zwieńczeniem najskrytszych marzeń jego 
i kolegów z drużyny, z którą w 1973 roku uczestni-
czył też w rozgrywkach o Puchar Europy. Tamże 
Resovia wywalczyła II miejsce, ustępując druży-
nie CSKA Moskwa. Występował też w Antwerpii, 
Brukseli, Brnie, Sofi i, Madrycie i Ługańsku. 
Co w tych najpiękniejszych latach przyczyniało 
się do sukcesów Resovii? Stanisław Ruszała wy-
mienia ludzi, którzy tworzyli drużynę oraz tych, 
którzy organizowali pracę klubu, opiekujące się 

BOKSERSKA GALA 
Polska – Irlandia w ringu na Podpromiu

skiego trener i bokser 
Rżany. – I on, i polska re-
prezentacja mogą dużo 
zyskać na jego występach 
w polskich barwach.
Rzeszowska drużyna na 
co dzień trenuje w hali 
przy ul. Lwowskiej 5. 
Od jakiegoś czasu są to 
nareszcie przyzwoite 
warunki do treningu, 
zapewnia Maciej Dziurgot i podkreśla znacze-
nie fi nansowego wsparcie ze strony miasta. - 
Dzięki prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi 
zakupiony został wreszcie profesjonalny ring 
– powiedział Dziurgot. –  Trenujemy w każdy 
poniedziałek, środę i piątek od godziny sie-
demnastej. 
Maciej Dziurgot – znany rzeszowski przed-
siębiorca, prezes i współwłaściciel fi rmy Res-
graph, który społecznie pełni funkcję wicepre-
zesa Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów –  jest 
pasjonatem boksu i międzynarodowym sędzią 
bokserskim. W tej roli wystąpi podczas mię-
dzypaństwowego spotkania na ringu w Rze-
szowie. Zapewnia, że będzie to wielka gala 

sportowa z wszelkimi szykanami. Szef sekcji 
bokserskiej klubu Wisłok, a zarazem wicepre-
zes Podkarpackiego OZP, Zbigniew Szmigiel 
potwierdził: - Takiego wydarzenia bokser-
skiego jeszcze w Rzeszowie nie było. Organi-
zacyjnie przygotowuje tę imprezę sportową  
Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski 
i właśnie Stowarzyszenie Nasz Dom-Rzeszów. 
– Działacze rzeszowscy z klubu Wisłok z Ma-
ciejem Dziurgotem sprawdzili się znakomicie 
wraz z nami już dwa lata temu, gdy zaserwo-
waliśmy kibicom w Rzeszowie mecz bokserski 
pań pomiędzy reprezentacjami Polski i Ukra-
iny – podkreśla Jerzy Maślanka, prezes Sto-
warzyszenia Nasz Dom-Rzeszów.     

Stanisław Rusznica

Od lewej: Michał Jabłoński, Andrzej Rżany, Maciej Dziurgot i z-ca prezydenta 
Rzeszowa - Stanisław Sieńko

SIATKARSKA PASJA
Stanisław Ruszała z Resovii drużyną zakłady 

pracy, no i wspa-
niałych kibiców 
tworzących wów-
czas wspaniałą 
atmosferą wokół 
życia sportowego. 
W swojej karierze 
zawodniczej spo-
tkał wspaniałych 
siatkarzy oraz 
trenerów. Z łezką w oku wymienia trenerów: Jana 
Strzelczyka, Tadeusza Kocaja, Władysława Pała-
szewskiego, Michała Różańskiego. Z siatkarzy: 
Stanisława Gościniaka, Jana Sucha, Tomasza 
Iwanickiego, Krzysztofa Kosima, Bronisława 
Bebla, Wiesława Sipowicza, Edwarda Łysiaka, 
Bogdana Czerepa, Waldemara Gładzika, Mar-
ka Karbarza, Zbigniewa Jasiukiewicza, Witolda 
Szewczyka, Henryka Hawłasewicza, Wiesła-

wa Radomskiego, Włodzimierza Stefańskiego, 
Alojzego Świderka i wielu innych.
Stanisław Ruszała zakończył swoją zawodniczą ka-
rierę w 1975 roku w Resovii po 14 latach występów 
na boisku. W latach 1990 – 94 grał w polonijnych 
klubach w Chicago. Mimo że ukończył studia na 
AWF-ie w Warszawie, nie podjął się pracy w spo-
rcie. Do dziś jako jeden z ostatnich nestorów siat-
kówki tamtych czasów, uprawia sport amatorsko. 
W przyszłym roku minie 50 lat jego przygody 
z siatkówką. Aktywnie uczestniczy w pracach Sto-
warzyszenia Nasz Dom-Rzeszów, u narodzin któ-
rego też aktywnie zapisali się byli zawodnicy piłki 
siatkowej. Na niedawnym październikowym ze-
braniu stowarzyszenia podjęło uchwałę o podjęcie 
starań u władz miasta Rzeszowa, aby hali sporto-
wo-widowiskowej na Podpromiu nadać imię Jana 
Strzelczyka. Stanisław Ruszała zawodowo pełni 
dziś funkcję przewodniczącego Rady Okręgowej 
Związku Zawodowego Budowlanych w Rzeszowie. 
Posiada wiele wyróżnień, dyplomów i odznaczeń.

Stanisław RUSZNICA
b. prezes Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego

Stanisław Ruszała

Resovia – mistrz Polski z 1974 roku. Od lewej stoją: Jan Górski - II trener, Marek Karbarz, Bronisław Bebel, Resovia – mistrz Polski z 1974 roku. Od lewej stoją: Jan Górski - II trener, Marek Karbarz, Bronisław Bebel, 
Alojzy Świderek, Jan Such, Zbigniew Jasiukiewicz, Włodzimierz Stefański, Jan Strzelczyk - trener. Od lewej Alojzy Świderek, Jan Such, Zbigniew Jasiukiewicz, Włodzimierz Stefański, Jan Strzelczyk - trener. Od lewej 
klęczą: Krzysztof Kosim, Wiesław Radomski, Witold Szewczyk, Stanisław Ruszała, Stanisław Gościniak, klęczą: Krzysztof Kosim, Wiesław Radomski, Witold Szewczyk, Stanisław Ruszała, Stanisław Gościniak, 
Henryk Hawłasewicz.Henryk Hawłasewicz.

Współorganizator: NASZ DOM-RZESZÓW
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Opuściliśmy miasto. Znowu pustkowie i ciemność 
tak żarłoczna, jak czarna dziura w kosmosie. Tylko 

przednie światła dawały jako taką orientację w terenie. 
Bezwładna głowa Małego kołysała się na moich kolanach, 
a Robin wiozła nas przez piekło, gdzie nie ma nawet dna, 
tylko trzy metry mułu. 
Niepewność. Oczekiwanie. Stagnacja. Tkwiłem w ogniu tej udręki, tego 
jednego pragnienia! Nasza piękna zdezelowana suczka z urwanym błotni-
kiem, felgami i dziurami po kulach, brudna jak święta ziemia, zatrzymała 
się przed szyldem z mrugającym czerwonym neonem Motel Oaza...

Johnny leżał w łóżku, Robin na fotelu z przysuniętym pod nogi krze-
słem, a ja siedziałem przy nim. Co chwilę sprawdzałem, czy oddycha, 

czy bije jego serce. Na każdy najmniejszy ruch Małego podskakiwałem 
z duszą na ramieniu. Czujnie obserwowałem jak śpi... O północy byłem 
tragicznie umęczony, a moja twarz zmasakrowana brakiem snu. Dzi-
siaj są urodziny Johnne’go, a on leży w bezruchu, w bezświadomości 
i w bezistnieniu.
– Prześpij się – poprosiła Robin, przebudziwszy się i kucnęła przy mojej 
nodze. 
– Ja przy nim posiedzę – zapewniła i oparła głowę na moim kolanie.
Uległem. Poszedłem pod prysznic. Woda lała się na moją głowę, a ja 
stałem i płakałem, jak dziecko. Po raz pierwszy w życiu rozmawiałem 
z Bogiem.
– Nie rób tego – powiedziałem. – To mój jedyny przyjaciel, ostatni, któ-
rego mam. Chciałem ratować go przed krzesłem. Jeśli teraz umrze...
– W swej Nieskończoności pozwól mu żyć. Jego dusza, ale w nim - po-
trzebuje Ciebie. Odsuń od nas ten kielich.. Jeżeli cierpienie uszlachet-
nia, to wszyscy jesteśmy brylantami. Nie dokładaj nam zgryzot...
– Oto klęczę przed Tobą Panie, taki jakim mnie stworzyłeś i wznoszę 
głos do Twojego Majestatu. Błagam Cię o miłosierdzie...
Mówiłem do Niego, a On nie odpowiadał. W milczeniu słuchał modli-
twy grzesznika...

Owinięty w żółty szlafrok, wszedłem do pokoju. Zegar na ścianie 
wybił drugą w nocy. Jakże byłem szczęśliwy, gdy zobaczyłem, że 

Johnny ogląda, jak Tom goni Jerry’ego...
- Wszystkiego najlepszego, Mały. Jak się czujesz? – spytałem cicho, nie-
omal szeptem i usiadłem na krześle przy łóżku.
- Dziękuje ci Robi – powiedział, dotykają mojej dłoni.
- Za co? Nic nie zrobiłem...
- Na własnych barkach wyniosłeś mnie ze szpitala, zabrałeś w podróż, 
jak na fi lmie! Spełniłeś moje marzenia...
- Ale jeszcze nie dojechaliśmy nad Wielką Dziurę – uświadomiłem mu.
- To nic. Nie zamieniłbym tych dni nawet na dziesięć lat życia. Opłaciło 
się! Niczego nie żałuję, ani jednej chwili. Za to ci dziękuję...
- Nie poznaję cię Robi – powiedział po chwili. – Byłeś taki, jak ja. Prze-
rażony i zawsze zastraszony. A teraz? Spójrz na siebie! Jesteś sobą, tym 
kim chciałeś być.
- Dawno już chciałem ci to powiedzieć, ale jakoś nie było okazji – mówił 
powoli oraz z wysiłkiem.
Nastała chwila ciszy. Johnny przysunął do siebie kolorowankę i nieomal 
malował trzy małe króliczki.
- Myślisz, że Emy już na mnie czeka? – spytał z trudem.
Zrozumiałem, że czuje zbliżający się koniec. Poczułem ucisk w gardle 
i łzy napływające do oczu.
- Tak – szepnąłem, powstrzymując się od płaczu. – Bozia da wam dużo 
kolorowanek – wyszeptałem z udawaną odwagą.
- I kredek? – spytał Mały z nadzieją w głosie.
- Kredek też – potwierdziłem, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, 
jakby nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. 

UMA GÓRNIAKDEBIUT
Uma (prawdziwe imię Anna) Górniak urodziła się 
18 stycznia 1984 roku w Zamościu. Z wykształcenia 
jest architektem krajobrazu, ale zarobkowo pracuje 
w rzeszowskim supermarkecie Real. Zaczęła pisać 
jako mała dziewczynka, gdy stworzyła dwa wierszy-
ki inspirowane Pismem Świętym. Do książek, które 
uwielbia należą : „Siekierezada”, „Królewskie skanda-
le” i „Romanowie – ostatni rozdział”.  Lubi stare fi lmy 
i muzykę. Jest fanką Umy Th urman.

JAK NAJDALEJ STĄD
(fragment powieści)

Autorka niewydanej jeszcze książki „Jak najdalej 
stąd”, debiutuje wydrukowanym fragmentem 

tej powieści na łamach naszego pisma. Bohaterami 
pozycji są ludzie z marginesu, ale ich przemyślenia 
warte są zapisania. Uma Górniak buduje niezwy-

Wrócił do kolorowania ostatniego z trzech królików. Po chwili zasnął, 
a błękitna kredka wypadła mu z ręki i potoczyła się pod szafk ę. Wyglą-
dał tak spokojnie... Zbyt spokojnie. Dotknąłem jego ramienia, a głowa 
bezwładnie opadła mu na pierś. Zakryłem twarz dłońmi i położyłem 
ręce na kołdrze. Nie musiałem już kryć się z rozpaczą, z bezgraniczną 
pustką. Nie czułem złości, ani żalu, tylko smutek. Więc jednak Bóg za-
brał go do grona świętego Franciszka, Achillesa i Rolanda, do Elvisa, 
Emy i Angusa. Może za mało się modliłem? A może Bóg potrzebował 
go więcej, niż my na ziemi?...

Gdy przemierzaliśmy ostatnie kilometry dzielące nas od kanionu, 
nie zakrywałem Johnnowi twarzy. Nie miałem odwagi tego uczy-

nić. Nieważne, że jego dusza uleciała, jak dym z papierosa. Ważne, że 
był z nami. Ważne, że był!...Nie liczy się śmierć, bo każdy z nas kiedyś 
umrze. Liczy się to, że się żyje, i jak się żyje!
Przed świtem dojechaliśmy do celu naszej wędrówki.
- Oto nadszedł wielki dzień – pomyślałem. – Dokonałem niemożliwe-
go. W nagrodę spełni się moje marzenie. Odejdę stąd bez pożegnania, 
bez żalu, nie uronię jednej łzy nad swoim życiem. Doznam ulgi i spo-
koju...
W słabym blasku ukrytego jeszcze słońca, kanion wyglądał niesamowi-
cie. Wysiedliśmy z auta i milcząc, podeszliśmy do bezdennej przepaści. 
Spojrzałem na Robi. Była wzruszona. Popatrzyła na mnie tak, jakby 
chciała powiedzieć: Spójrz tylko! Widzisz to, co ja? Ale zachwyt ode-
brał jej mowę.
Coś zamigotało, jak srebro przysypane kamieniami. Zrobiłem kil-
ka kroków, zapadając się w chłodnym jeszcze piasku. Pochyliłem się 
i podniosłem szpadel. Robin popatrzyła na mnie i z daleka przytaknęła 
ruchem głowy. Zacząłem odgarniać piasek. Nie myślałem o niczym in-
nym, tylko o kopaniu. To proste zajęcie tak mnie pochłonęło, że prawie 
wiosłowałem łopatą w powietrzu. Dołek, w którym stałem, zamienił się 
wkrótce w całkiem dużą wnękę.
Straszna była chwila, gdy pierwsza garść piasku przysypała dłonie Ma-
łego, splecione na piersi. Robin z pamięci recytowała Psalm 23. Jesz-
cze gorsza była chwila, gdy na wierzchu przysypanej jamy, położyłem 
ostatni kamień... 
– Dlaczego zginęli ci, którzy chcieli żyć, a ja – Barabasz i Hiob w jed-
nym – wciąż tu jestem?
Robin położyła się na piasku i chyba usnęła. Podszedłem do krawędzi 
kanionu z takim namaszczeniem, z jakim panna młoda idzie do ołta-
rza. Poczułem się, jak na szczycie Mont Blanc. Stanąłem nad przepaścią 
i spojrzałem w otchłań. Wizja skoku wydała mi się niezwykle atrakcyj-
na. Nie być, nie wiedzieć, nie pamiętać!
- To jedyna okazja – pomyślałem, stawiając stopę nad kanionem...

Położyłem się obok Robin. Nie spała, miała tylko zamknięte oczy. 
Uśmiechnęła się i pocałowała mnie w rękę.

- Wiesz? – spytała ledwo słyszalnym szeptem.
- Wiem – odpowiedziałem równie cicho. Nie skoczyłem, bo mam już 
po co żyć. Żyję dla tej istoty, leżącej na piasku.
- A co z moim marzeniem?
Zostało niespełnione. Zawsze jeszcze mogę się pochlastać, tylko po co? 
Chciałem uciec z wariatkowa, uciec od dawnego siebie i zrobiłem to! 
Po drodze odkryłem, że życie jest piękne. Mimo wszystko. Dopiąłem 
swego i znalazłem się jak najdalej od tamtego miejsca...   

kle ciekawą fabułę wokół osoby Robiego, jednego 
z dwóch uciekinierów, ze szpitalnego domu psy-
chiatrycznego. Robin dołącza do nich, bo nie może 
zgodzić się z rolą dziewczyny lekkich obyczajów. 
A taki los sprawiła jej emigracja z małej miejsco-
wości do bliżej nienazwanego, wielkiego miasta. 
Powieść napisana jest w stylu dobrej współczesnej 
prozy i nawiązuje do klasycznego stylu amery-
kańskich opowiadań. Ale Górniak, od fabrycznie 
tworzących pisarek typu Olga Tokarczuk, czy Do-

rota Masłowska, odróżnia szczególna wrażliwość. 
Bohaterami jej powieści są ludzie dążący do takiej 
zmiany osobowości, która pozwoli im uznać życie 
za coś wartościowego. Robi obsesyjnie myślący 
o samobójstwie, które ma go wyzwolić z beznadziej-
ności psychicznej choroby, odkrywa, iż miłość do 
byłej prostytutki okazuje się silniejsza od zgubnego 
instynktu zatracenia.

Wiesław ZIELIŃSKI

POKONAĆ INSTYNKT 
ZATRACENIA
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Tegoroczną edycję spotkań rozpoczną 
gospodarze. Teatr im. Wandy Siemasz-

kowej w Rzeszowie przedstawi „Dziady” 
Adama Mickiewicza w reżyserii Jacka An-
druckiego, których premiera odbyła się pod 
koniec września, o czym pisaliśmy w poprzed-
nim numerze.
23 i 24 listopada warszawski Teatr Współ-
czesny, który zaprezentuje spektakl „Na-
pis” Géralda Sibleyrasa w reżyserii Macieja 
Englerta. Wystąpią: Krzysztof Kowalewski, 
Agnieszka Pilaszewska, Leon Charewicz, 
Monika Krzywkowska, Janusz Michałowski i  
Marta Lipińska. 

46. RZESZOWSKIE SPOTKANIA 
TEATRALNE
W Teatrze im. W. Siemaszkowej od 17 listopada do  8 grudnia

Teatr Polski w Bielsku-Białej wystąpi 30 listo-
pada i 1 grudnia z „Różowym małżeństwem” 
Davida Mameta w reżyserii znanej także rze-
szowskim widzom Katarzyny Deszcz. A na 
scenie zobaczymy: Katarzynę Skrzypek, Marię 
Suprun i Edytę Duda-Olechowską.
Spotkania zakończy 8 grudnia Teatr Scena 
Prezentacje z Warszawy spektaklem „Har-
cerki”, której autorem jest Jean-Marie Chevret. 
Reżyserował Romuald Szejd, a występują: 
Anna Chodakowska, Adrianna Biedrzyńska, 
Ewa Ziętek, Tomasz Błasiak i  Sambor Czar-
nota.   

Po spektaklu dyrektor Przemysław Tej-
kowski – dziękując na scenie Janowi 

Szurmiejowi – stwierdził, że ów twórca  za-
wsze przywozi szlachetność, profesjonalizm, 
wzruszenie i humor. 
I premiera „Ani z Zielonego Wzgórza”, którą 
warszawski artysta przygotował reżysersko 
i choreografi cznie, potwierdzała w każdym 
momencie zaskakującą wyobraźnię Szurmieja 
i talent do tworzenia widowiska muzycznego, 
w tym przypadku oplecionego romantycz-
ną fabułą, pełnego wzruszeń, znakomitych 
obrazów muzycznych, tanecznych i niezli-
czonych sytuacji komicznych. Kunsztownie 
powiązanych plastycznie. Momentami różne 

WARTO ŻYĆ
Premiera „Ani z Zielonego 
Wzgórza” w Siemaszkowej

plany akcji widz odbierał jednocześnie. Ude-
rzają niektóre znaki-symbole tego niezwykle 
poetyckiego musicalu. Choćby na początku 
wzruszające zaciśnięcie jabłka w ręku Ani 
Shirley (na premierze znakomita Anna Haba) 
przez Marylę (Małgorzata Machowska)  na 
znak przyjęcia dziewczynki do rodziny, jak  
i przy końcu widowiska owa fajka pochwyco-
na przez Anię, gdy w trakcie rozmowy z Mate-
uszem (Piotr Szulc), ów nagle pochylił głowę 
i zamilkł. A niebawem równie symbolicznym 
znakiem plastycznym w scenie zbiorowej opi-
sane zostało pożegnanie zmarłego Mateusza. 
Częściej jednak gościły w oczach widzów łzy 
radości, powodowane zabawnymi sytuacja-
mi, jak chociażby w znakomitej scenie lekcji 
z prof. Philipsem (Robert Chodur).
W tym przedstawieniu muzyka (Zbigniew 
Karnecki) i piosenki (Maciej Wojtyszko) 

Koncerty abonamentowe w najbliższych 
miesiącach zapowiadają się niezmiernie 

atrakcyjnie. Na koncercie 23 listopada Or-
kiestrę Symfoniczną Filharmonii Rzeszow-
skiej poprowadzi maestro Jerzy Maksymiuk. 
Jego interpretacje muzyki orkiestrowej cechu-
je niezwykła żywiołowość, witalność, dbałość 
o szczegóły, potoczystość muzycznego prze-
biegu oraz znakomite wyczucie dramaturgii 
utworu. Zawsze są niecodziennym wydarze-
niem, gdyż dyrygent z właściwą sobie swadą 
komentuje prezentowane dzieła, w atrakcyjny 
sposób przybliżając słuchaczom prezentowa-
ną muzykę. Jerzy Maksymiuk jest również 
kompozytorem. Rzeszowskiej publiczności 
zaprezentuje swój Koncert podwójny, w któ-
rym partie solistyczne wykonają Krzysztof 
Jakowicz wraz ze swym synem Jakubem. 
Do fi lharmonii zaprasza też Święty Mikołaj, 
który przygotował dla najmłodszych słucha-
czy maskotki, słodycze oraz muzyczne pre-
zenty. W koncercie 6 grudnia wystąpi Rze-
szowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją 

ATRAKCYJNE KONCERTY
Filharmonia Rzeszowska Roberta Naściszewskiego, a gospodynią 

wieczoru będzie Agnieszka Radwan-Stefań-
ska. Jak co roku oczekiwanie na święta Bo-
żego Narodzenia zaznaczy się koncertem pt. 
„Przed wigilijnym wieczorem”, w programie 
którego znajdą się najpiękniejsze kolędy i pa-
storałki. Chór Instytutu Muzyki UR, Strzy-
żowski Chór Kameralny przygotowane przez 
Grzegorza Oliwę, Orkiestrę Symfoniczną 
Filharmonii Rzeszowskiej poprowadzi To-
masz Chmiel; partie solowe wykonają Agata 
Marcewicz – Szymańska (sopran), Marcin 
Wolak (baryton).
Filharmonia Rzeszowska kontynuuje cykl 
koncertów rocznicowych, które poświęcone są 
kompozytorom związanym z Podkarpaciem. 
30 listopada uczci uroczystym koncertem 
75. urodziny Wojciecha Kilara, honorowego 
obywatela miasta Rzeszowa. W koncercie tym 
Elżbieta Towarnicka – sopran, Tomasz Krzy-
sica – tenor, Jacek Ozimkowski – bas, Chór 
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego przygotowany przez Martę Wierzbie-
niec, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Rzeszowskiej pod dyrekcją Jerzego Swobody 

wykonają utwory religijne Kilara: Victoria, 
Angelus, Magnifi cat. 
Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 roku 
we Lwowie. Podczas wojny wraz z rodzica-
mi przymusowo wyjechał do Krosna, gdzie 
zaczął uczyć się muzyki. Następnie w latach 
1946 – 1947 mieszkał w Rzeszowie, gdzie po-
bierał lekcje muzyki u profesora Kazimierza 
Mirskiego. W rozmowie z Andrzejem Szypułą 
tak wspomina ten okres („Kamerton”, z. 3-4, 
1997): Ciągle żyję w tym kręgu. Ciągle mam 
ten kult impresjonistów. Ciągle kiedy pytają 
mnie o ulubionych kompozytorów, mówię 
oczywiście Mozart, to jest coś zupełnie boskie-
go, potem Debussy, Ravel. Mazurek Szyma-
nowskiego, zakorzenienie w tradycji, góralsz-
czyzna, wszystkie te moje utwory dzisiejsze, 
jak Krzesany, Kościelec, Orawa, Siwa mgła, to 
gdzieś się tam zaczęło, wtedy, w tym momen-
cie, kiedy właśnie w tejże szkole rzeszowskiej 
dostałem do grania Mazurka Szymanowskie-
go, Taniec ognia de Falli. Ta żywiołowość, mo-
toryczność, agresywność... Mnie się wydaje, 
że moja muzyka jest taka, jaka ona właśnie, 
w tym 1946 czy 1947 roku się w Rzeszowie za-
początkowała. To jest jakieś zupełnie niezwy-
kłe. To, że jestem taki, jaki jestem dzisiaj, to 
taki już byłem wtedy w Rzeszowie”.   

w połączeniu z precyzyjnymi opowieściami-
obrazami tanecznymi, dialogami wartkimi 
i dowcipnymi, bądź wzruszającymi, wciągają 
widownię coraz żywiej. Bez trudu przy owa-
cjach końcowych młodzi widzowie dają się 
zatem porwać na scenę, by w tanecznym ob-
razie przypieczętować familijność artystycz-
nego wieczoru. Bo widowisko, jak słusznie 
zapowiadał wcześniej Jan Szurmiej, adreso-
wane jest do całych rodzin – od najmłodszych 
dzieci i ich starszego rodzeństwa, po rodziców 
i dziadków. Wszyscy mogą się pięknie zaba-
wić. Warto żyć – śpiewają aktorzy. Warto żyć, 
by to z nimi przeżywać. 

Ryszard ZATORSKI 
 
Teatr im. W. Siemaszkowej – „Ania z Zielonego Wzgórza” 
Lucy Maud Montgomery. Reżyseria: Jan Szurmiej. Premie-
ra 11 listopada 2007. 

Małgorzata Machowska (Maryla) 
i Anna Haba (Ania Shirley)
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Kiedy wyjątkowo coś 
nam posmakuje, albo 

nieoczekiwanie dołączy 
do naszego grona kolejny 

gość, zamawiamy jeszcze raz. Wiem ten ty-
tuł tak brzmi jak zawołanie na kelnera albo 
obsługę baru. Skąd takie porównanie i po-
mysł na zatytułowanie tego tekstu?
Wystawa, którą obecnie prezentuje BWA 
w Domu Sztuki to coś, co śmiem twierdzić, 
posmakowało wielu rzeszowskim odbiorcom 
sztuki. Wystawa ta rzeczywiście na tle indywi-
dualnych, prezentujących twórczość jednego 
artysty, które zwykle BWA proponuje swoim 
wiernym widzom, ogromnie zainteresowała 
społeczność naszego miasta. Stała się dzięki 
swej różnorodności i współczesności tym wła-
śnie kąskiem na tle innych zdarzeń plastycz-
nych dziejących się w Rzeszowie. 
Osobiście mam – w imieniu organizatora tej 
duchowej uczty – pewien niedosyt.  Trochę 
jak gospodyni, która nie usłyszy od gości pod 
koniec proszonego posiłku, swoistego wcale 
przesadnego podziękowania i słów uznania 
dla jej kulinarnych starań. Mało że nie usłyszy 
tego, to dobiegną ją w dodatku słowa krytycz-
ne. Nie dość, że w rzeszowskich mediach nie 
istnieje coś takiego jak rzetelna krytyka arty-
styczna, to krytyka jeszcze podnosząca od cza-
su do czasu głowę i głos pomyliła 
krytykę z krytykanctwem. Widzę 
na co dzień zainteresowanie tą 
wystawą i niech ono świadczy, 
że taka prezentacja o charakte-
rze ogólnopolskim jest potrzebna 
środowisku plastycznemu.
Zauważmy, że w Rzeszowie 
mieszka już niemal kilkuset pro-
fesjonalnych artystów plastyków. 
Ponad 150 twórców gromadzi 
się wokół dwóch związków twór-
czych, będących w niektórych 
rejonach swojej działalności 
związkami zawodowymi arty-
stów. Pamiętajmy, że o tym środowisku stano-
wi liczba niemal tysiąca studentów i uczniów 
plastycznych kierunków szkół na poziomie 
akademickim i średnim. Ale nie tylko w tym 
środowisku widać zainteresowanie sztuką, 
zapotrzebowanie na wyższe doznania ducho-
we czy estetyczne. Zaczyna być zauważalne 
–  nawet  poprzez zakupy obrazów – zainte-
resowanie ludzi, którym przestaje wystarczać 
drugi samochód w garażu i wszelkie dobra 
materialne, bez których jeszcze kilka lat temu 
nie wyobrażaliby sobie godnego życia i miej-
sca w społeczeństwie.
Wspomnieć należy o przychylności, a zatem 
zainteresowaniu władz państwowych, samo-
rządowych i wielu sponsorów, a więc elit fi -
nansowych naszego miasta i regionu, którym 

Piotr Rędziniak

JESIENNE JESZCZE RAZ
Wystawa trwać będzie do 2 grudnia 2007 roku

za swoje zaangażowanie i pomoc w imieniu 
organizatora wystawy jeszcze raz dziękuję. 
Osobna rzecz, że Jesiennymi Konfrontacjami 
– Triennale Polskiego Malarstwa Współcze-
snego – Rzeszów 2007” zainteresowało się pra-
wie tylu twórców z całego kraju, ilu mieszka 
w Rzeszowie. A rzeszowskich artystów stanęło 
w szranki konkursu kilku. Nie będę tu cytował 
biblijnych słów zwątpienia w Proroka z wła-
snego miasta... być może w Rzeszowie słowa 
te potwierdzić się miały raz jeszcze. Komuś 
brakło wiary w sukces tego projektu, albo bra-
kło pewności siebie, której wypada pogratu-
lować Maciejowi Majewskiemu, który dość, 
że wziął udział w konkursie, to zdobył jedną 
z pięciu nagród.
Wracając do tytułu tekstu, mam nadzieję, że 
jeszcze raz dotykając po miesiącu nieco in-
nych zagadnień związanych z wystawą – z któ-
rą po 18 latach BWA powróciło na mapę waż-
kich wydarzeń kulturalnych w naszym kraju 
– przypomnę o niej i zaproszę do oglądania 
kolejnych gości. Wystawa trwać będzie do 
2 grudnia 2007 roku i niech moje zawoła-
nie: „Jesienne... jeszcze raz” spowoduje, że jej 
trwanie i to naprawdę długo w salach Domu 
Sztuki nie zostanie niezauważone. Ot tak, jak 
choćby w restauracji, kiedy zawołania na kel-
nera zwracają uwagę wszystkich, że przy sto-
liku obok dzieje się coś ważnego, fajnego...No 
i ciągle dochodzą goście.

Piotr RĘDZINIAK

Maciej Majewski - „Kraina So-So”, pastel karton 
90x130 cm

MACIEJ MAJEWSKI uodził się w 1963 r. Jest 
absolwentem warszawskiej ASP, którą ukończył 
w 1988 roku dyplomem na Wydziale Grafi ki Warsz-
tatowej w pracowni prof. Romana Artymowskiego. 
Aneks do dyplomu w Pracowni Malarstwa prof. 
Teresy Pągowskiej. W 1990 stypendysta Ministra 
Kultury i Sztuki. Brał udział w wielu wystawach kra-
jowych i zagranicznych. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, grafi ką. Brał udział w kilkunastu ple-
nerach malarskich. Uczestnik wielu wystaw zbioro-
wych m. in. V Triennale Rysunku Współczesnego 
– Lubaczów; Triennale Malarstwa Współczesnego 
Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt – Przemyśl 

2006.

Faktura, struktura i li-
nie wypływające z na-

tury stały się kierunkiem 
poszukiwań, jaki obrał 
Piotr Rędziniak po kilku-

letnich zmaganiach artystycznych. Wybrał 
drogę niełatwą, opartą na prostocie form, 
obserwacji barw natury i inspiracji kształ-
tów płynących z otaczającej rzeczywistości. 
Takie ukierunkowanie drogi twórczej było 
konsekwencją wcześniejszych dokonań. Or-
ganizując 5 lat temu wystawę zatytułowaną 
„Poszukiwania” w Państwowej Galerii Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu szczerze wyznał, 
że szuka... Na ekspozycjach w tamtych latach 
znajdowały się kompozycje z wikliną, papier 
czerpany, tkactwo; wszystkie prace były cie-
kawe, ale jeszcze bardziej interesujące było 
to, w jakim kierunku pójdzie dalej. Poniekąd 
odpowiedzią była ekspozycja w Galerii ARP 
w Krasiczynie, której tytuł sugerował pewien 
etap w życiu: „Na pograniczu”. Ponadto – Rę-
dziniak ujawnił się jako artysta szczery. Tym, 
którzy interesują się jego sztuką, pokazywał 
poszczególne etapy kształtowania obrazu 
jego twórczości. Przekonywało mnie to tym 
bardziej, że widoczne było źródło jego sztuki; 
wynikała z przemyśleń i obserwacji, a także 
faktycznej pracy. Oczywiste było także i to, że 
twórczość Rędziniaka nie była wynikiem arty-
stycznych sztuczek, praktycznych sposobów, 
czy nowości technologicznych, które zapew-
niłyby mu stałe miejsce w panteonie współ-
czesnych twórców. Poznałam więc Piotra Rę-
dziniaka jako obcującego z naturą i jej forma-
mi, a także tego, który ją podpatruje i w swej 
sztuce inspiruje się nią. To jego poszukiwanie 
było ujmująco prawdziwe. 
Dziś, gdy upływ czasu pozwolił mu na pewne 
refl eksje, artysta zaproponował nową wysta-
wę pod wymownym tytułem: „Wokół natury, 
struktury, faktury” w Galerii Zamku Kazimie-
rzowskiego w Przemyślu. Jest to ekspozycja 
złożona z papieru i prac tkackich – swoista 
opowieść o trwaniu, powolnym przemija-
niu i obcowaniu z naturą. To właśnie natura 
w pracach Piotra Rędziniaka ma najważniej-
sze znaczenie – ona inspiruje, naprowadza na 
kształty i niekiedy sugeruje ich naśladownic-
two. Podpatrując w przyrodzie powtórzenia 
form, niekiedy czuje się zachęcony do tego 
samego i dopuszcza naśladownictwo w takim 
przypadku, kiedy podczas wylewania na sito 
papieru samoczynnie dochodzi do zmian czy 
przesunięć pod wpływem ciężaru lub falo-
wania; wówczas przyjmuje to jako podszept 
natury i sugestię, aby tak ten fakt zostawić, 

SZTUKA PIOTRA 
RĘDZINIAKA
O trwaniu, powolnym 
przemijaniu i obcowaniu

Grażyna Stojak
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z całym dobrodziejstwem zmian. Sam mówi, 
że natura podpowiada mu kształt dzieła, po-
dział, rytm. 
Tylko wrażliwy artysta umie to zobaczyć i taką 
inspirację przyjąć, zaadaptować, a następnie 
dzielić się nią z innymi poprzez swoją sztukę. 
Rędziniak jest wrażliwym twórcą; w prostocie 
form, kolorów i działań widzi swoją drogę. 
Kształt liścia, gałązki czy trawy staje się dla 
niego tak ważny, że często staje się artystyczną 
formą zatopioną w papierze w niejednej jego 
kompozycji. Osobne zagadnienie to fascyna-
cja liniami, które wynikają z obserwacji przy-
rody i krajobrazu. Struktury stanowią drugi 
człon wystawy; są nie mniej ważne niż formy 
i kolory, i tak jak one są wynikiem fascyna-
cji naturą. To właśnie bieg linii w przyrodzie 
jest wzorcem dla przeplotów, faktur i wzo-
rów, które są ważnym elementem warsztatu 
artysty. Zaobserwowane struktury i ich arty-
styczna przemiana zawsze zmierza ku pewnej 
dekoracyjności i usystematyzowaniu, a także 
geometryzacji. We wszystkich pracach, tych 
czarno-białych, w których najistotniejszą rolę 
pełni dla artysty linia, kreska, rytm, kierunek. 
Barwna – ona ma także bardzo istotne znacze-
nie w twórczości Rędziniaka: wielość szarych 
odcieni, różne warianty kolorystyczne tektu-
ry, inny odcień bieli, czasem tylko złamanej 
fakturą, to główne zagadnienia wysublimo-
wanych poszukiwań w pracach nad papierem. 
Przebarwianie się form naturalnych i stworzo-
nych płaszczyzn papieru, powolne niszczenie 
prac i utrata ich własnej wewnętrznej świetli-
stości – to ciche trwanie i przemijanie, które 
nakreśla nam Piotrek Rędziniak w swej sztuce. 
Jak nasza obecność w naturze...

Grażyna STOJAK
historyk sztuki

Piotr Rędziniak – „Struktura I”, papier, 2006 

PIOTR RĘDZINIAK. Urodzony w Gorlicach 
w 1968 roku. W latach 1983-88 uczeń w PLSP 
w Rzeszowie w specjalizacji kowalstwo artystycz-
ne. 1989-94 – studia w PWSSP w Łodzi – Wydział 
Tkaniny i Ubioru. W 1995 roku uzyskał dyplom 
w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry 
Mańczak. Aneksy do dyplomu wykonał w Pracow-
ni Malarstwa prof. Marka Wagnera oraz w Pra-
cowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Nad-
ratowskiej - Górskiej. Od 1996 należy do ZPAP, 
przez dwie kadencje był członkiem Zarządu ZPAP 
w Rzeszowie. W 2000 roku -członek założyciel OST 
„Wiklina” a od 2003 wiceprezes OST „Wiklina”. Od 
1996 roku zorganizował 14 wystaw indywidualnych 
(Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Sandomierz, Puławy, 
Tarnobrzeg, Bytom, Tarnów, Gorlice, Krasiczyn). 
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbioro-
wych międzynarodowych, krajowych z zakresu ma-
larstwa, tkaniny artystycznej, gdzie otrzymał kilka 
nagród i wyróżnień. Zajmuje się malarstwem, tka-
niną artystyczną, szeroko rozumianą sztuką włókna 
i papieru. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

Andrzej Szypuła

Ten poetycki fragment 
z Makbeta Szekspira 

w przekładzie Józefa Pasz-
kowskiego znalazłem w jed-
nym z ostatnich listów Zyg-

munta Mycielskiego do Józefa Czapskiego, 
pisany już na kolanie, w szpitalu. 
I jeszcze cytat z jednego z esejów Zygmunta My-
cielskiego: „Nasza cywilizacja ucieka od śmierci, 
udaje, że jej nie ma, kręci ogonem jak pies, gdy 
nie rozumie i udaje, że się cieszy. Nie umiemy 
znaleźć – chociażby imaginacyjnego sposobu 
– żeby się nie bać śmierci, przyjmować ją, jako 
coś naturalnego, chociaż niewesołego... Norwid 
w Czarnych kwiatach usiłuje ją oswoić, wspomi-
na ostatnie, zupełnie zwyczajne spotkanie z tymi, 
których już nie ma... Odtworzenie daje nam złu-
dzenie utrwalenia, chociaż klisza taka zawsze 
kłamie, bo nakładamy na nią to, co później od-
czuwamy i myślimy. Widzimy inaczej...” 
W listopadowy dzień Wszystkich Świętych 
wspominamy tych, których już nie ma. Odeszli 
w smugę cienia. Ale przecież żyją w naszej pa-
mięci i niczym błyski zachodzącego słońca przy-
pominają dawno minione dni. Iluż to przewinęło 
się w rzeszowskim świecie muzycznym – choć-
by po II wojnie światowej – muzyków, pedago-
gów, animatorów kultury muzycznej! Pamiętam 
Helenę Maroń – śpiewaczkę, Tomasza Pałkę 
– skrzypka, Tadeusza Wojturskiego – pianistę, 
mojego profesora Stefana Kielara – klarnecistę, 
Emila Klee – fl ecistę, Jana Wołowca – dyrektora 
Szkoły Muzycznej przy ul. Sobieskiego, Zdzisła-
wa Pajdaka – jego zastępcę. A przecież to tylko 
niektóre nazwiska, które zapisały się w mojej pa-
mięci. Ileż włożyli oni trudu, zapału i rzetelnej 
pracy nad kształtowaniem dzisiejszego oblicza 
rzeszowskiej kultury muzycznej, iluż wykształci-
li znakomitych artystów, pedagogów i animato-
rów muzycznych! Wspomnę jeszcze Kazimierza 
Mirskiego, Janinę Stojałowską, Zofi ę Stachur-
ską, Tomasza Czaplę... Nie potrafi ę wymienić 
wszystkich.
Najpiękniej wspomina ich wszystkich Marian-
na Kniaź, pedagog wiolonczeli, w wierszu, któ-
ry znalazłem w książce jubileuszowej 60-lecia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie sprzed kilku 
laty. Oto ten wiersz: Mówią, że kiedy szkoła się 
wyciszy/ A klucze w zamkach zdążą trzasnąć/ 
Nocą w sąsiednich kamienicach/ Są tacy, co nie 
mogą zasnąć./ Patrzą przez okna i balkony/ Jak 
cienie snują się po szkole/ Światło zapali ktoś na 
górze/ To znów wygasi je na dole./ Na drugim pię-
trze od podwórza/ Gdy jasno świeci pełny księżyc/ 
Na skrzypcach swoje solo ćwiczy/ Nikt inny jak 
profesor Dziedzic./  Gabinet też nie tonie w mro-
ku/ Dyrektor Pajdak wciąż pracuje/ Sprawdza 
arkusze i dzienniki/ Tylko już uwag nie wpisuje./  

ZNICZE PAMIĘCI
Odeszli w smugę cienia

Zgaśnij wątłe światło!
Życie jest tylko wędrującym cieniem,
nędznym aktorem, który swoją rolę

przez parę godzin wygrawszy na scenie
w nicość przepada – powieścią idioty

głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.

A w auli panie w pierwszym rzędzie/ Jest Mirska, 
Durska i Kostecka/ Jest Mikułowa i Kozłowska/ 
Za nimi Kielar, Klee, Padwiński. /  Po drugiej 
stronie zasłuchani/ Pałka ze Stańką i Dąbrowski/ 
Wojturski, Bokłak, Pajdakowa. /Pani Murczyń-
ska z wiolonczelą/ Suitą Bacha koncert otwiera/ 
Będzie wspaniałe wykonanie/ Wszak studiowała 
u Poppera!/ Nad klawiaturą pochylona/ Skupiona 
twarz, ale beztroska/ W dużym programie chopi-
nowskim/ Pani Profesor Stojałowska./ Ostatni 
akord świt obudził/ Z szarości nocy dzień się bieli/ 
Wszystko ucichło i odeszło/ We mgle się wszyscy 
rozpłynęli...
Ja jeszcze wspominam Stanisława Wisłockiego, 
syna przedwojennego kapelmistrza 17. Pułku 
Piechoty w Rzeszowie, a także Stefana Kisielew-
skiego, pochodzącego z Rzeszowa, o czym nie-
wiele osób pewnie wie. Po jego śmierci, we wrze-
śniu 1991 roku, Czesław Miłosz, zamiast nekro-
logu, opublikował w „Tygodniku Powszechnym” 
kilka wypisów z ksiąg użytecznych, a wśród nich 
gorzką pieśń o wietrze, śpiewaną przez buszme-
nów z południowo-afrykańskiej pustyni. Gorzką, 
bo jak pisze Czesław Miłosz „wierzymy, że pozo-
staną po nas ślady, na przykład nasze książki. Ale 
pieśń nie jest gorzka, jest pełna pokory i zniknię-
cie przyjmuje jako część naturalnego porządku.” 
A oto tekst tej przejmującej pieśni: Z chwilą kiedy 
umieramy/ przychodzi wiatr/ żeby zabrać/ nasze 
ślady/ Wiatr wzbija pył/ żeby zakryć/ znaki które 
zostawiliśmy/ chodząc/ Bo gdyby nie to/ mogło by 
się wydawać/ że ciągle jeszcze/ żyjemy/ Dlatego 
wiatr/ jest tym który przychodzi/ żeby wywiać/ 
nasze ślady/
Przemijanie i znicze pamięci, które zapalamy na 
grobach, ale także w naszych sercach, pełnych 
wdzięczności dla tych, którzy kiedyś ukazali nam 
drogę do piękna i miłości.

Andrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

XXIII Ogólnopolski Festiwal 
Teatrów Lalek
We wrześniu i październiku br. Teatr Maska 
wziął udział w licznych festiwalach teatrów lal-
kowych w kraju i za granicą. 
Od 15 do 20 października br. gościł w Opolu, 
gdzie odbywał się XXIII Ogólnopolski Festi-
wal Teatrów Lalek. Rzeszowscy artyści  po raz 
pierwszy zaproszeni do udziału w tej prestiżowej 
imprezie, zaprezentowali opolskiej publiczności 
i jury festiwalu spektakl „Chłopczyk z albumu” 
w reżyserii Rimasa Driežisa, ze scenografi ą Julii 
Skuratovej i muzyką Bogdana Szczepańskiego. 
Oprócz przedstawienia z Rzeszowa, w konkur-
sie brało udział jeszcze 10 spektakli, przygoto-
wanych przez teatry z Warszawy, Białegostoku, 
Łomży, Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Torunia 
i Opola. 
Jury festiwalu w składzie Irena Jun – przewod-
nicząca, Liliana Bardijewska, Bożena Chmy-
lak, Paweł Kukiz oraz Leszek Mądzik przyznało 
prezentowanemu przez rzeszowski Teatr Maska 
„Chłopczykowi z albumu” dwie nagrody – za re-
żyserię i scenografi ę. Przewodnicząca jury uza-
sadniając werdykt powiedziała, że na festiwalu 
było wiele spektakli mądrych, wzruszających 
i pięknych. Najpiękniejsze były te, które łączyły 
w sobie te trzy cechy. I właśnie takie spektakle 
zostały nagrodzone.   
 

MASKA NAGRODZONA
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Nr 25 (Rok III, nr 11)

GRUNTOWNA ODMIANA
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Marek Jastrzębski

Trzy lata temu święcili-
śmy jubileusz 55-lecia 

Wojewódzkiego Domu 
Kultury we wnętrzach czę-

ściowo odremontowanych, z nowym wystro-
jem sali widowiskowej i widowni. W kom-
fortowych warunkach można teraz organi-
zować tam imprezy teatralne i muzyczne, bo 
znakomicie zmieniła się akustyka i estetyka. 
W przyszłości tu oraz w sali wystawowej bę-
dzie też założona klimatyzacja. Od lipca br. 
trwa zaś kolejny etap remontu, renowacji 
i modernizacji w całym budynku oraz jego 
otoczeniu. Prace te  powinny zakończyć się 
z końcem grudnia. 
Widać doskonale jak wielki jest to zakres ro-
bót – budynek stanie się na wskroś obiektem  
nowoczesnym i estetycznym, zarówno z ze-
wnątrz jak i wewnątrz, dostosowanym opty-
malnie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi 
dorosłymi. Nie muszę przypominać, że jest to 
największa instytucja upowszechnienia kultu-
ry na Podkarpaciu, nad którą pieczę sprawuje 
marszałek i samorząd województwa, czego 
doświadczamy przyjaźnie na każdym kroku. 
To gruntowne odnawianie naszej placówki 
jest tego najlepszym dowodem. Cały projekt 
kosztuje 5 mln 70 tys. złotych. Pieniądze te 
otrzymaliśmy z Unii Europejskiej za pośred-
nictwem marszałka województwa, który za-
razem z wojewódzkiej kasy dodał na ten cel 
ponad 1 milion. Płyną stamtąd systematycznie 
kolejne transze pieniędzy. 
Zakres remontu WDK jest ogromny. Był on 
niezbędny. Budynek jest osuszany, całkowicie 
zbijana i wymieniana elewacja oraz wszystkie 
tynki, także instalacje grzewcze i kanalizacyj-
ne. Założone są nowe stropy i wymieniane 
jest pokrycie dachowe na estetyczną i trwałą 
blachodachówkę. Wymienia się resztę okien 
i drzwi, remontowana i modernizowana 
jest sala baletowa oraz klub Turkus. Będzie 
też zmodernizowane trzecie piętro i klatka 
schodowa. Od strony podwórza zostanie za-
instalowana winda dla niepełnosprawnych 
do poziomu sali widowiskowej i wystawowej. 
Wszystko jest robione solidnie, pod facho-
wym nadzorem.
Ten remont nie wyklucza jednak w żadnym 
calu naszej statutowej działalności, której 
podstawową funkcją jest praca na rzecz sa-
morządowych jednostek w terenie. Jesteśmy 
teraz nawet jeszcze bardziej skoncentrowani 
na współpracy z partnerami z powiatów, miast 
i gmin, czego przykładem mogą być m.in. nie-
dawne imprezy przypominające dawne trady-
cje i obrzędy, jak targi końskie w Lutowiskach, 
jak wesela podkarpackie w Rymanowie, spo-
tkania folklorystyczne w Łękach Dukielskich, 
podkarpacki konkurs wieńców dożynko-

wych w Radomyślu Wielkim, to jest również 
impreza kulturalno–ekologiczna „Grzyby” 
w Harasiukach, „Powidlaki” w Krzeszowie 
i szereg innych. Jesteśmy wszędzie i będziemy 
w kolejnych miejscowościach, bo przecież np. 
podkarpacki konkurs pieśni religijnej orga-
nizujemy wspólnie z MGOK w Sędziszowie 
Małopolskim, a ogólnopolski festiwal pieśni 
religijnej Cantate Deo z parafi ą św. Tadeusza 
Judy w Rzeszowie. Z uwagi na remont WDK 
wystawa prac pokonkursowych tegorocznej 
edycji międzynarodowego konkursu foto-
grafi cznego Foto-Odlot ulokowana została 
natomiast w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół 
Plastycznych w Rzeszowie, a ogólnopolski 
konkurs tańca tradycyjnego tym razem w ca-
łości odbył się w Świlczy, przygotowany we 
współpracy z samorządem gminy. 
Mimo remontu, mimo ofi cjalnego zawiesze-
nia działalności w naszym budynku, odbywa 
się tu jednakże i tak wiele zajęć. Intensywnie 
np. przygotowywały się na scenie Szałamaist-
ki i Mażoretki. W październiku koncertowały 
bowiem w Brukseli, zaproszone tamże  przez 
europosła dr. Mieczysława Janowskiego, który 
dofi nansował to przedsięwzięcie. To piękny 
gest wobec tej zasłużonej dla kultury regionu 
orkiestry dziewczęcej, która niedawno świę-
ciła swój jubileusz 30-lecia. Dziewczęta zwie-
dziły Parlament Europejski, następnie odbyło 
się spotkanie z dr. Janowskim, a potem w sali 
Yehudi Menuhin, noszącej imię słynnego izra-
elskiego dyrygenta, odbył się koncert naszych 
zespołów. Występ dziewcząt wzbudził duże 
zainteresowanie. 

Bez przerwy korzysta ktoś z naszej kostiume-
rii, biblioteki repertuarowej, pomocy kadry 
instruktorów. To wynika z faktu, że jesteśmy 
placówką potrzebną w województwie i w Rze-
szowie. Pamiętamy o tym na co dzień, promu-
jąc i upowszechniając taniec, teatr, plastykę, 
piosenkę, fotografi ę i inne dziedziny sztuki 
oraz pomagając metodycznie i organizacyjnie 
partnerom w terenie w wielu inicjatywach słu-
żących kulturze. Jesteśmy bardzo otwarci na tę 
współpracę i udzielanie  pomocy.
Ponad 2 tys. stałych uczestników różnych 
form pracy WDK dobitnie wykazuje, jak jest 
to szeroka działalność środowiskowa na rzecz 
województwa i Rzeszowa. To jest ogromna 
rodzina. A iluż ludzi korzysta z tego, co ro-
bimy. Bo przecież w Wojewódzkim Domu 
Kultury organizuje się rocznie ponad 50 im-
prez o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Przykładamy wielką 
wagę do tradycji, bo to jest nasz dorobek i na-
sze dziedzictwo. Nie odcinamy się od korzeni, 
życie wykazało, że formuła WDK się nie prze-
żyła. A szeroko pojęta kultura - oświatowa, 
rozrywkowa, upowszechnieniowa i edukacji 
artystycznej - wskazuje kierunek naszej dzia-
łalności. W WDK można spotkać wszystko, 
od amatorskich form po najbardziej profesjo-
nalne. Zgromadzony tu został ogromny mate-
riał etnografi czny, m.in. unikatowa wideoteka 
dokumentująca tańce tradycyjne. I dom nasz 
otwarty jest gościnnie dla wszystkich przez 
wszystkie dni w tygodniu.

Marek JASTRZĘBSKI
dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek wraz z opiekunami: kierownikiem artystycznym orkiestry Edwardem 
Laską, choreografką mażoretek Katarzyną Czartoryską, dyrektorem WDK Markiem Jastrzębskim i jego 
zastępcą Małgorzatą Hołowińską oraz posłem dr. Mieczysławem Janowskim (pośrodku), posłem Andrzejem 
Zapałowskim, Katarzyną Kwiecińską - asystentką posła Janowskiego i dyrektorem Podkarpackiego Biura 
Regionalnego w Brukseli – Markiem Bednarzem.
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Listopad 2007

Pani dyrektor Teresa Kunecka twierdzi, 
że patriotyzm trzeba umieć świętować: 

– Pragniemy nauczyć tego naszych uczniów. 
Nie chcemy bowiem, aby 11 listopada koja-
rzyli tylko z dniem wolnym, w którym nie 
idzie się do szkoły lub jedzie z rodzicami na 
wycieczkę. Świętując, dajemy wyraz naszej 
miłości do Ojczyzny, do jej historii i kultury. 
To dlatego grupa nauczycieli (Iwona Bereś, 
Zofi a Lepionka, Małgorzata Krzemieniecka) 
z tzw. zespołu ds. programu wychowawczego 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie wyszła 
z nowatorską inicjatywą zorganizowania w  
dniu 9 listopada 2007 r. „Święta Ojczyzny”. To 
wydarzenie szkolne miało bezpośredni zwią-
zek ze Świętem Niepodległości. W owym dniu 
nie było zwykłych lekcji, lecz zajęcia i uroczy-
stości patriotyczne wedle ściśle określonego 
scenariusza. Wszyscy uczniowie pojawili się 
w szkole w odświętnych, galowych strojach. 
I poczynając od uroczystej mszy świętej ze 
sztandarem szkoły w klasztorze oo. Bernardy-
nów, uczestniczyli kolejno w akademii niepod-
ległościowej, festiwalu piosenki patriotycznej 
i obejrzeli w kinie Zorza fi lm „Makrokosmos”. 
Odbył się międzyklasowy konkurs na plakat 
„Polska to moja Ojczyzna”. Dzieci udały się 
też do wybranych miejsc pamięci narodowej 
–  na Stary Cmentarz przy ul. Targowej i pod 
pomniki: Adama Mickiewicza, Leopolda Lisa
–Kuli, Tadeusza Kościuszki, Władysława Sikor-
skiego oraz miejsca z kamieniem węgielnym 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Zwiedziły też 
wystawę malarską pt. „Jan Paweł II” w dolnym 
kościele pw. Chrystusa Króla. Słuchano legend 
dotyczących dziejów naszego kraju, dzieci 
uczestniczyły w wideokoncercie „Śpiewnik 
Polaka” i obejrzały fi lm „Historia hymnu pol-
skiego”. W cztery dni później uczniowie klas 
od trzeciej do szóstej zapoznali się z wystawą 
„Józef Piłsudski – życie i dzieło” w Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie. 

To zaiste niezwykły pomysł, aby już na 
etapie początkowym nauczania w  szkole 

podstawowej kształcić w dzieciach zamiło-
wanie do sztuki scenicznej. A tak jest właśnie 
w tej zasłużonej Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Adama Mickiewicza z ulicy Bernardyńskiej 
w Rzeszowie, której tradycje datowane są od 
3 maja roku 1784, a badacze wskazują nawet, 
że korzenie sięgają jeszcze głębiej, bo do istnie-
jącej wcześniej szkoły parafi alnej.
W tejże szkole, współcześnie kierowanej przez 
dyrektorkę mgr Teresę Kunecką, nauczycielka 
mgr Iwona Bereś prowadzi szkolny teatrzyk 
Igraszka. Występują w nim dzieci z klasy III c, 
której wychowawczynią jest owa  nauczycielka 
nauczania zintegrowanego. – Co roku nasza 
Igraszka przygotowuje dwa duże przedstawie-
nia, a oprócz tego chodzimy na spektakle do 

ODŚWIĘTNIE 
I GALOWO
Po rzeszowskich ulicach i ścieżkach 
chodzi radość i szczęście tu mieszka

Teatru Maska i do Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej, bowiem ta klasa jest właśnie o profi lu 
teatralnym – objaśnia pani Bereś.
Szkoła bardzo pieczołowicie kultywuje trady-
cje własne i miasta. 25 października miałem 
zaszczyt być świadkiem takiego wydarzenia, 
które związane było z uroczystością 100. rocz-
nicy urodzin Antoniego Gromskiego zasłużo-
nego, nieżyjącego już rzeszowianina, niegdyś 
nauczyciela i dyrektora „Jedynki”, który zało-
żył w tej szkole w 1948 roku pierwsze w Polsce 
młodzieżowe koło fi latelistyczne. Zorganizował 
też w Rzeszowie po wojnie samodzielny od-
dział Polskiego Związku Filatelistów i był jego 
prezesem w latach 1957– 69. Wybitny znawca 
młodzieżowej fi latelistyki, autor poradnika dla 
instruktorów młodzieży pt. „Pierwszy krok”. 
Był inicjatorem i współorganizatorem 1. Świa-
towego Maratonu Filatelistycznego dla mło-
dzieży z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, zakończonego wystawą w Rzeszo-
wie w 1973 r. Był on także znanym działaczem 
harcerskim i inicjatorem sportowych wyda-
rzeń, zasłużonym m.in. dla łucznictwa. To 
nauczycielka tejże właśnie szkoły, Katarzyna 
Wiśniowska, zdobyła w Helsinkach tytuł mi-
strzyni świata w łucznictwie w 1955 roku.
Postać Antoniego Gromskiego przypomniał 
nauczyciel Henryk Śledziona rozpoczyna-
jąc wspomnieniowo-artystyczne wydarzenie, 
w którym wśród widzów był m.in. syn pana 
Gromskiego – Sewer oraz wnuczka Dominika 
Gromska-Lonc i prawnuczka Lena. Na scenie 
zaś w postać Antoniego Gromskiego wcielał się 
uczeń Eryk Solon, a uczennicami b. dyrektora 
Anita Dudek i Jadwiga Karczewska. W wido-
wisku słowno–muzycznym pt. „Z dziejów mo-
jego miasta i szkoły” pojawiły się inne znane 
postaci związane z historią szkoły i Rzeszowa: 
cesarzowa austriacka Maria Teresa (co było 
nawiązaniem do powstania szkoły) przybliżo-
na widzom przez uczennicę Karolinę Trawkę 
w otoczeniu Dworzan – Weroniki Jubowicz 
i Aleksandry Wojnarowicz. Przedwojennego 
nauczyciela „Jedynki” i późniejszego pisarza-
etnografa, historyka, badacza dziejów Rze-
szowa i regionu Franciszka Kotulę kreował 
Adrian Żmuda, zaś uczniów Kotuli, którzy 
pomagali mu zbierać eksponaty do później-
szego muzeum  – Andżelika Lech, Joanna 
Siciak, Łukasz Szeremeta, Żaneta Rzeszutek, 
Paulina Wójcik, Dominik Zieman. Sławną 
łuczniczkę Wiśniowską uosabiała znakomi-
cie Ewa Ludera. Wzbudzała respekt postać 
generała Władysława Sikorskiego w wykona-
niu Adriana Kocząba, a także płk. Leopolda 
Lisa–Kuli, w którego się wcielił Jakub Hospod. 

Po Rzeszowie zaś oprowadzał nas współcze-
śnie Marek Czarnota, którego grał Aleksander 
Lubera. Niezwykle ważne zadanie spełniały 
w widowisku dwie Narratorki – Karolina Ko-
złowska i Justyna Pawlus – które wdzięcznie 
prowadziły widzów po „rzeszowskich ulicach 
i ścieżkach”, po których „chodzi radość i szczę-
ście tu mieszka”. Widowisko zwieńczał podnio-
śle hymn szkoły poświęcony patronowi Ada-
mowi Mickiewiczowi (imię to szkoła otrzyma-
ła w 1899 roku), który napisała współcześnie 
także niegdyś nauczycielka „Jedynki” poetka 
Celina Karcz-Zabierowska, a muzykę skom-
ponował nauczyciel Stanisław Cebulak. Insce-
nizacja przygotowana przez teatrzyk Igraszka 
może być kształcąca i poznawcza nie tylko dla 
dzieci, ale także i dorosłych rzeszowian. 

A przedłużeniem jakby owego widowiska, 
zaprezentowanego przez teatrzyk Igrasz-

ka według scenariusza p. Bereś, była ceremonia 
wręczenia nagród w konkursie plastycznym 
pod hasłem: „Poprzez znaczek pocztowy po-
znaj świat”. Odebrali je z rąk szefa rzeszowskich 
fi latelistów p. Zygmunta Kałuży i p. dyrektor 
Teresy Kuneckiej uczniowie: Marek Dziedzic, 
Mateusz Kasica, Dominika Dudek, Grzegorz 
Janeczko, Karolina Dec, Wiktoria Flak, We-
ronika Kubowicz, Mariola Wojtak i Bartosz 
Mielnik. Poznaliśmy też wyniki mini memo-
riału im. A. Gromskiego w rzucaniu lotkami. 
Być może jest to preludium do prawdziwych 
zawodów łuczniczych w przyszłości, zachęcali 
goście honorowi (Sewer Gromski i Bolesław 
Pezdan, prezes okręgu PZŁ), którzy wręczyli 
nagrody. Wśród dziewcząt kolejne miejsca za-
jęły: Justyna Dudka (I), Jagoda Pawlik (II), 
Katarzyna Kloc (III), a wśród chłopców: Ka-
mil Kaczmarek (I), Patryk Pelc (II) i Dawid 
Paszkiewicz (III).
Ukoronowaniem owego wieczoru w „Jedyn-
ce” był koncert uczniów tej szkoły, którzy są 
równocześnie uczniami Zespołu Szkół Mu-
zycznych nr 2 w Rzeszowie. Zaprezentowali 
się wychowankowie p. Anny Dymek – Joanna 
Kuś i Aldona Babiarz oraz w duecie fortepia-
nowym rodzeństwo Alicja i Adam Kotulowie, 
których przygotowała p. Oksana Malinowska. 
Ów duet już święcił krajowe i międzynarodo-
we triumfy. – Na pewno jeszcze w przyszłości 
usłyszymy o tych niezwykle uzdolnionych mu-
zycznie uczniach – twierdzi p. Dymek, która 
jest nauczycielką muzyki w ZSM i jednocze-
śnie dyrektorką Społecznej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Rzeszowie.

Ryszard ZATORSKI   

Teatrzyk Igraszka w widowisku „ Z dziejów mojego miasta i szkoły”
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Nr 25 (Rok III, nr 11)

Jedna z najbardziej charakterystycznych posta-
ci rzeszowskich. Stylizowany trochę na Salwa-

tore Dali wąs, przydługie włosy, niestety i jedne, 
i drugie przyprószone upływem czasu. To Jerzy 
Berdo Berdowski, artysta estradowy, książę na-
stroju, niemalże chodząca legenda iluzji, nie tylko 
polskiej.
  Pięćdziesiąt lat estradowej aktywności dla arty-
sty kategorii S to dużo?
– Niekoniecznie! Chociaż u zarania swojej kariery 
magiczną granicę roku 2000 uważałem niemalże 
za koniec świata. Teraz w trzecim tysiącleciu snu-
ję nadal plany, chociaż współczesne realia są już 
zdecydowanie inne, takie jakieś odhumanizowane. 
Całe swoje życie poświęciłem twórczości, która 
wciągnęła mnie bez reszty.
  To wszystko musiało mieć jakiś początek, jak 
wszystko na tym świecie.
– Bez wątpienia! Zaczęło się we Wrocławiu od An-
drzeja Sowińskiego „Assali” i Tomka „Salwano”. 
Imponowali mi niewiarygodną sprawnością. 
  Ale Wrocław nie urzekł pana do końca?
– Zdecydowanie nie. Przed czterdziestoma laty 
powróciłem do Rzeszowa i tu spotkałem wielu 
ciekawych ludzi estrady. Wysoko ceniłem sobie 

KSIĄŻĘ NASTROJU
Rozmowa z Jerzym Berdo Berdow-
skim, artystą estradowym

  Na przykład?
– Zmuszający do skupienia 
uwagi program wykonywa-
ny na podłożu toccaty Bacha, 
rozpoczynający się bezruchem 
w punktowym świetle, ale z gło-
śną burzą w tle, po której do-
piero rozpoczynam prezentację 
przy akompaniamencie cha-
rakterystycznej muzyki Bacha. 
Zresztą ten pomysł zrodził się 
w czasie towarzyskiej rozmowy 
ze znakomitym Tadeuszem Fi-
jewskim.
  Nadal przyjemność sprawia 

panu estrada, iluzja?
– Jak najbardziej. To jest moje życie i moja pasja 
życia. Potrafi ę ze swoją sztuką dotrzeć do każdego 
widza. Prezentację dostosowuję do każdego bez 
względu na to, czy mam do czynienia z dziećmi, 
przeciętnym odbiorcą, czy widzem wymagającym. 
Przydają się tu dziesiątki lat estradowego doświad-
czenia. Potrafi ę bawić iluzją, nauczyć prostych sztu-
czek magicznych, a nawet wyposażyć zainteresowa-
nych w stosowne gadżety.
  A gdybym zechciał zaprosić pana do uświet-
nienia urodzin wnuka, albo rozweselenia ponurej 
teściowej?
– Wystarczy odpowiednio wcześniej kontakt tele-
foniczny, bądź internetowy. 
  Życzę twórczej kontynuacji kariery estradowej.

 Roman MAŁEK

Jakuba Ciastonia i to, co 
robił w ówczesnej Estra-
dzie. Z Tomkiem Bąkiem, 
Jankiem Wywrockim i kil-
koma jeszcze zapaleńcami 
stworzyliśmy znakomity 
„Bar pod gwiazdami”, który 
podobał się wszystkim. 
  Objechał pan cały świat. 
Czy jest jakiś kontynent, 
na którym nie występował 
pan?
– Chyba tylko Antarktyda.
  Któryś z tych wojaży krę-
ci łezkę w oku?
– Bardzo dobrze wspominam amerykańskie wy-
jazdy, między innymi ze Stanem Borysem czy Je-
rzym Połomskim. Ale coś, co przeżyłem w czasie 
trzyletniego pobytu w Jugosławii, przebiło wszyst-
ko. W rozmowie z prezydentem Tito i jego żoną 
Jowanką stwierdziłem, że lubię dużo pracować, 
występować. Występowałem więc, ile tylko chcia-
łem, w tamtejszej telewizji, estradzie i gdzie tylko 
zapragnąłem. Wszyscy na ulicy rozpoznawali mnie 
i wyrażali swoją aprobatę.
  Co daje większą satysfakcję? Tworzenie, czy do-
bre wykonanie?
– Nie ma większej satysfakcji dla artysty estrado-
wego od tak perfekcyjnego wykonania, że widz śle-
dzi w napięciu całą dramaturgię i jest zaskoczony 
udanym fi nałem. Liczy się zatem perfekcja i własne 
fi nezyjne pomysły.
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Już 1 grudnia minie siódma rocz-
nica funkcjonowania spółki Zapel 

Service w  Boguchwale. Posługując się 
nomenklaturą oświatową, skończyła 
ona przedszkole i jest pierwszoklasistą. 
Abstrahując od wczesnoszkolnego żar-
tu, fi rma przebojem zdobyła niekwe-
stionowaną renomę i jest plasowana 
w ścisłej czołówce najbardziej dyna-
micznych fi rm w województwie. Ina-
czej mówiąc – pierwszoklasowych. 
Jej wyjątkowe walory dostrzegł Klub 
Gepardów Biznesu, o czym napiszemy w następ-
nym numerze. Prezes tej siedmiolatki Jerzy Wią-
cek, posiadający podzielność uwagi pozwalającą na 
równoległy kontakt z trzema rozmówcami, ema-
nuje spokojem i rozwagą. Sportowa kindersztuba 
rzuca się w oczy. 
 Powołanie spółki, to przypadek?
– Bynajmniej! Był to pomysł na uratowanie de-
kapitalizującej się bazy zakładowej przychodni, 
zakładowego domu kultury i stołówki. Zakład 
produkcyjny mógł zająć się wyłącznie produkcją, 
uwalniając się sensownie od nieefektywnej reszty, 
bez materialnej utraty tej bazy.
 Rocznicę uczcicie?
– Jak najbardziej! Chociaż bez fanfaronady. Jednak 
kogo trzeba, wyróżnimy, kogo należy, docenimy.  
 Wyróżnienie w tym roku Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej prezesa Jerzego Wiącka, 
wiązało się w jakiś sposób z Odeonem?
– Mogłoby się tak wydawać. Przecież fi rma dużo 
robi dla wypoczynku młodzieży szkolnej. Ale, jako 
jedyny nie nauczyciel, to zaszczytne wyróżnie-
nie otrzymałem głównie za społeczne wspieranie 
oświaty oraz wieloletnią, konsekwentną aktywność 
w strukturach rodzicielskich w niejednej szkole. 
Dzieci i młodzież bardzo doceniam.
 No właśnie! Odeon jest w tak zwanym czubie 
lokali studniówkowych. Przecież to nie bierze się 
z pietruszki!
– A czy uważa pan, że ktoś może zaoferować mło-

GWIAZDKA POMYŚLNOŚCI
Rozmowa z JERZYM WIĄCKIEM, prezesem spółki Zapel Service

dym ludziom ciekawsze warunki świę-
towania jedynej w życiu okoliczności, 
lepiej ich rozumieć? Niepowtarzalne 
otoczenie, ciekawe wnętrza, jedyna 
w swoim rodzaju kuchnia, sympatyczna 
obsługa, klimatyzowane sale i brak po-
czucia ciasnoty. No i życzliwość, której 
nie skąpimy nikomu!
 Można jeszcze rezerwować stud-
niówkowe świętowanie u pana?
– Można, ale już wyłącznie w terminach 
nie weekendowych. Takich rezerwacji 

też zaczyna przybywać.
 A gdzie wybiera się szef Odeonu na bal sylwe-
strowy?
– Z osobistą żoną tam, gdzie będzie najlepsza za-
bawa, czyli do Odeonu. Przecież ubiegłoroczny bal 
zgromadził 350 uczestników. Rezerwacja uczest-
nictwa w grudniu była już niemożliwa. Jeszcze 
trochę i będzie jak w operze wiedeńskiej. Z dużym 
wyprzedzeniem wszystkie miejsca zostaną zarezer-
wowane. Sytuacja lubi się powtarzać. 
 Z pewnością już w listopadzie o sylwestrze 
w Odeonie spóźnialski będzie mógł tylko poma-

rzyć. Oprócz osobistego uroku personelu, ma pan 
swoje sposoby na aż takie zjednanie klientów?
– Solidność i pomysłowość. Klient ceni sobie wła-
śnie te cechy. Dlatego solidna oferta okolicznościo-
wa musi zawierać nieco niespodziewanej tajem-
niczości. A dla wygodnych czekają komfortowe 
pokoje hotelowe. Zawsze jakąś sylwestrową nie-
spodziankę gastronomiczną przygotuje szef kuch-
ni Robert Lubas. Na pewno uczestników zadziwi 
oprawa plastyczna, z pewnością zetkną się z nie-
zwykłą atmosferą, możliwą wyłącznie w Odeonie. 
W poruszaniu się i możliwościach korzystania 
z całego kompleksu kompetentnie pomogą zawsze 
panie Maria Białorucka, Aleksandra Kowalczyk, 
Alicja Ruszała, czy Jolanta Lassota. W tym roku 
do tańca przygrywał będzie zespół Remedium.
 Wiem, że w pięciu salach będą w Odeonie ba-
lowały setki bywalców sylwestrowych do białego 
rana. Wiem, że corocznie ma pan dla nich coś 
ekstra.
– To jest nieuniknione! W loterii sylwestrowej 
u nas będzie można wygrać wiele zdumiewających 
nagród. Każdy ma szansę wrócić do domu, nie tyl-
ko z własną partnerką, ale również z mikrofalówką 
pod pachą, drobiazgiem w kieszeni, a nawet uni-
katowym, galanteryjnym wyrobem porcelanowym 
rodem z Zapelu.
 Niech wam gwiazdka pomyślności…
                                                                                         

                Roman MAŁEK
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Listopad 2007

Jerzy Maślanka

RUTYNOWE SPRZĄTANIE

Podano w radiu i na ekranie,
Że w WOJEWÓDZKIM będzie sprzątanie,
Bo cały URZĄD jest przeludniony.
Ma być wietrzony i odświeżony.

Drżą dyrektorzy i referenci,
Wkrótce będziemy w IZBIE PAMIĘCI.
Lęk i brak wiary bije z ich twarzy,
Choć to odważni są GRO-TO-ŁAZI.

Jeszcze niedawno tak byli w cenie,
Z czyściutką kartą też w IPN-ie,
A tu znienacka odejścia pora,
Gdy sprytny DONALD połknął KACZORA.

A w Kuratorium pali się znicz
I krąży hasło: „Na siebie licz!”
Stąd w gabinetach smutno co nieco,
Choć CAŁA POLSKA JUŻ CZYTA DZIECIOM.

W gronie doradców, podpowiadaczy,
Twórców sukcesów, tytanów pracy,
Bezpardonowa się toczy walka:
Desant szykują do BIUR MARSZAŁKA!

WOJEWODZINA jak zawsze w glorii,
Chociaż przechodzi już do historii.
Dwie propozycje ma do wyboru:
Pójdzie do brata – albo klasztoru?

PS
Ja to nie pękam, rzekł portier Józio.
I z uśmiechniętą pulchniutką buzią,
Z gestem otwiera codziennie z rana
Drzwi – oczekując NOWEGO PANA.

JESIENNE RYTMY SERCA
Baran (21 III - 20 IV) To nie rzeczywistość, a tylko gra 
wyobraźni. Masz trudności z podjęciem decyzji. Należy 
to przeczekać. Doceń partnera, a będzie gorąco.

Byk (21 IV - 20 V) Jesienne szarugi przetrwaj w miłym 
towarzystwie. Czas na podjęcie długofalowych decyzji, 
np. budowy domu albo powiększenia rodziny. Chwile 
bliskości przydadzą się Waszemu związkowi.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Doznasz wielu serdecznych uczuć 
ze strony otoczenia. Nie stwarzaj tylko wymyślonych 
problemów.

Rak (22 VI - 22 VII) Otrzymasz wymarzoną propozycję 
zawodową. Zaskoczą Cię romantyczne nuty w głosie 
ukochanego. Wydarzy się coś, co ożywi Wasze uczu-
cia.

Lew (23 VII - 23 VIII) Listopad poświęć na obmyślanie 
planów i zastanawianie. Z decyzją poczekaj do grud-
nia.

Panna (24 VIII - 22 IX) Spotkania z najbliższymi natchną 
Cię pomysłem. Wypiękniejesz. W sprawach codzien-
nych masz mieć przysłowiowy łut szczęścia.

Waga (23 IX - 23 X) Miłe kontakty towarzyskie przesło-
nią nieporozumienia w domu. Bez specjalnych starań 
zrobisz dobre wrażenie na osobach, od których wiele 
zależy.

Skorpion (24 X - 22 XI) Nadchodzi czas osiągania istot-
nych celów, tak w życiu prywatnym, jak i oficjalnym. 
W miłości miłe ożywienie.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Nadchodzi wspaniały czas dla 
Strzelców. Podejmiesz ważne i właściwe decyzje. Oży-
wione kontakty towarzyskie.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Ucieszy Cię brak problemów. Od-
zyskasz pewność siebie. Ożywi się życie towarzyskie.

Wodnik (21 I - 19 II) Unikaj sprzeczek. Szukaj towarzystwa 
ludzi życzliwych. Kup sobie coś kolorowego.

Ryby (20 II - 20 III) To pogodny czas. Miłe niespodzian-
ki czekają Cię podczas spotkań towarzyskich. Zagraj 
w totka, a fortuna uśmiechnie się do Ciebie.
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WIROWANIE  NA  PLANIE
PO CO NAM GARB?

No i Polacy wybrali! Według prezesa Kaczyńskiego, najgorzej jak 
mogli. Prezydent z wrażenia zaniemówił na całą dekadę niczym 

po silnej grypie. Dziewięciu osiłków z CBA, wystrojonych jak na bal 
maskowy, aresztowało byłą posłankę Sawicką. Sąd nie tylko od razu ją wypuścił, ale jesz-
cze nawtykał agentom od analfabetów prawnych. W służbach specjalnych zaczęli or-
ganizować porządne sprzątanie. Podobnie zresztą w resortach. Naczalstwo PiS ogłosiło 
zwycięstwo, bo partia uzyskała więcej głosów aniżeli w poprzednich wyborach. Takie 
zwycięstwa już były w dziejach ludzkości. Chociażby niejakiego Pyrrusa, pomimo że 
nie należał do PiS. Na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu było trochę jak na bazarze. 
Wpierw ślubowanie. Wszyscy parlamentarzyści składali ślubowanie w Sejmie, a nie 
w Pałacu Namiestnikowskim. Od razu rzucały się w oczy niedostatki w wyszkoleniu. 
To, że niektóre panie chwytały się przy ślubowaniu za biust, może być. Ale jeśli panowie 
chwytali się za brzuch, to już nie za bardzo. Od razu rodzi pytanie, czy ze względu na 
boleści, czy śmiech? Poza tym zdecydowana większość ma świadomość, że o własnych 
siłach zadaniu nie podoła. Pomoc Pana Boga jest niezbędna i pilnie upraszana. Chociaż 
gdy się patrzy na Bendera czy Macierewicza, to wydaje się, że i Bóg będzie tu bezsilny. 
Później marszałek senior celebrował wybory marszałka. Z prezentacji dowiedziałem się, 
że Bronisław Komorowski był wybitnym harcerzem, co predestynuje go do tej funkcji. 
Ale sposób zareklamowania znaku towarowego po tytułem Krzysztof  Putra, przez po-
licealnego polityka z Przemyśla Marka Kuchcińskiego, to już był majstersztyk. Otóż na 
Podlasiu z ogromnym zaangażowaniem działał on działaczem. Nie jest to konstrukcja ję-
zykowa w rodzaju grzebania pogrzebaczem lub spychania spychaczem, a raczej kochania 
kochaczem. Coś w tym musi być, skoro Kuchciński wyeksponował na koniec dorobek 
Putry w postaci ośmiorga dzieci. Ponadto nasz przemyski geniusz policealny odkrył, że 
po wyborach większość narodowa jest w opozycji. Nie podał tylko metody badawczej, 
jaką zastosował. Prezydent w Sejmie nie wystąpił. Zresztą jest podobny do premiera, to 
i po co? Klubowicze z PiS dali prawdziwy koncert zabawy w seans przerywany. Jednak 
Romaszewskiemu to wcale nie pomogło. Bo wszyscy go szanują, ale nikt nie lubi.
Naburmuszona głowa państwa zachowuje się niczym w piaskownicy. Bez słowa desy-
gnuje nowego premiera. Jakby jadł żabę. Dlatego Donald Tusk od razu sprawdził, co jest 
w bordowych okładkach. Na szczęście nie był to jadłospis, ale kwit urzędowy. Przyprezy-
dencki minister Kamiński z rozwianą fryzurą gania po Krakowskim Przedmieściu, wy-
dzierając się wniebogłosy, że mu robotnicy drogowi złośliwie ryją dziury przed pałacem. 
W czasie uroczystości 11 listopada prezydent nie zauważył marszałka Sejmu. Nie podał 
mu ręki, ani nie powitał. Nie dlatego, żeby go nie lubił. Po prostu marszałek jest tak drob-
nej postury, że zupełnie zasłonił go rosły Szczygło. Poseł Andrzej Szlachta zwierzył się, 
że te 13 tys. miesięcznej gaży plus 10 tys. na biuro to żadna rewelacja. Musi on bowiem 
dbać o estetykę posła. Żeby ta estetyka posła osiągnęła stosowny poziom musi kupić 5 do 
6. garniturów. A krawaty? A jeśli ktoś będzie chciał puścić posła w skarpetkach, to ten  
musi mieć wcześniej taką garderobę też.

PANI DRAUS ZADOWOLONA

Pani Ewa Draus ogłosiła na konferencji prasowej, że w czasie dwuletniego jej wło-
darzenia województwo rosło w siłę, a ludziom żyło się dostatniej, gdyż ten okres to 

nieprzerwane pasmo sukcesów. Jak ta tromtadracja ma się do realiów? Tak jak radny 
Szyszka do ideału samorządowca. Codziennie z samego Rzeszowa, czyli centrum tego 
raju podkarpackiego, wyjeżdża kilkadziesiąt autobusów wypełnionych jadącymi do pra-
cy za granicą. A kłótnie, kto jest ważniejszy kosztem naszych interesów? Nawet nasz 
wiceminister Ortyl straszy, że wydane 1 mln zł na prace studialne, związane z budową 
sieci szerokopasmowej, mogą przepaść. Nie uzgodniono tego z nim! Przecież zasada jest 
prosta – nie wolno nawet zapiąć spodni, jeśli z czynnikami się nie uzgodni.

Roman MAŁEK
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HotelHotel
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

RestauracjaRestauracja
Wesela, studniówki.Wesela, studniówki.
Imprezy okolicznościowe,Imprezy okolicznościowe,
biznesowe i towarzyskie.biznesowe i towarzyskie.
Sylwester, catering.Sylwester, catering.

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

SERVICE

ZAPEL


