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

Weszliśmy w okres Wielkiego Postu - wyciszenia,
zadumy, rachunków moralnych i pogłębionej
refleksji nad naszym postępowaniem. Do istoty tego
przedwielkanocnego okresu nawiązują wewnątrz
numeru nasi znakomici Autorzy. Ale w lutym także
i Polacy cieszą się teraz walentynkowo. Wyrazów
miłości, wyrażanych w różnorakiej formie nigdy
za wiele. Dołączam się zatem z pozdrowieniami
do tego radosnego łańcuszka życzeń z okazji
walentynek.
Jerzy MAŚLANKA,
redaktor naczelny, prezes Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów,
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa
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MOJE REFLEKSJE
Wyborco, chyba miałeś pecha,
cierpliwość, wiarę i nadzieję.
Gdy jeden z drugim się uśmiecha,
pomyśl – on chyba z nas się śmieje!

Jerzy Maślanka

PS
Dawne na płocie, ścianie, słupie
przysłowia sobie przypominam:
o jajku, kurze, i skorupie.
I jak to Marcin uczył Marcina.

JAK PAWLAK Z KARGULEM
Dlaczego, pyta mnie sąsiadka,
tak patrząc z boku na to wszystko,
Lechu przechytrzyć chce Donaldka?
I robią z siebie widowisko.

NOWA KSIĄŻKA

JERZEGO MAŚLANKI

I zamiast goić kraju bóle,
pomagać ludziom w ich kłopotach,
to tak, jak Pawlak z tym Kargulem,
nie bardzo podejść chcą „do płota”.

„SPRÓBUJ BYĆ SOBĄ”
już w księgarniach

Wybór
wierszowanych
felietonów
satyrycznych.

Wielkie ambicje małych ludzi
niby dla kraju i narodu,
każdy naprawdę z nich się trudzi,
by pierwszy wypiąć pierś do przodu.
I tak tańcują dwa Michały,
jeden drugiego wciąż potrąca,
a nam problemy pozostały.
Pytam: czy będzie tak bez końca?
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ESKULAPY 2007
Najlepsi lekarze na Podkarpaciu

tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba pacjentów. Na niemal
1000 lekarzy - zgłoszonych przez pacjentów oddano 5326 głosów. Eskulap 2007 był próbą
uhonorowania tych lekarzy, którzy pełnią
swój zawód z prawdziwego powołania i nie
zapominają, że najważniejszym punktem

Gabinetu Lekarskiego w Rzeszowie, lek. med.
Jacek Serwoński – neurolog z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lesku, lek. med. Eugeniusz Czuj – specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog z Poradni
Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.

Magda i Marek Obidowiczowie – organizatorzy plebiscytu

Honorowe wyróżnienia laureatom tegorocznego plebiscytu wręczyli wicewojewoda
Małgorzata Chomycz, wicemarszałek Kazimierz Ziobro oraz samorządowcy z miast
i powiatów, gdzie pracują laureaci. Finałową
galę 5 lutego br. w sali widowiskowej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadziła aktorka Mariola Łabno, laureatów
i ich gości bawił zaś Kabaret Tenor, czyli Czesław Jakubiec , znakomity artysta operowy
w żartobliwym scenicznym widowisku wespół z Jackiem Balonem przy pianinie i nie
tylko. Q

odniesienia tego zawodu jest cierpiący, często
bezbronny człowiek.
Laureaci tegorocznych Eskulapów
W kategorii lekarza rodzinnego: lek. med.
Renata Grzybowska – pediatra z Przychodni
Wielospecjalistycznej przy Szpitalu Wojskowym w Przemyślu, lek. med. Krystyna Strycharz – specjalista chorób wewnętrznych
z przychodni PALOMED w Rzeszowie, lek.
med. Józef Arnold Fitowski – specjalista medycyny ogólnej w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie.
W kategorii lekarza specjalisty: lek. med. Renata Rusin – dermatolog ze Specjalistycznego

DOWODY OSOBISTE
Ważne tylko do końca marca

P

rzypominamy, że do końca marca tego
roku należy wymienić stare dowody na
nowe. Przypominamy, bo starych (książeczkowych) dowodów osobistych nie wymieniło
nadal ponad 16 tysięcy mieszkańców Rzeszowa. Po 31 marca bez ważnego dowodu
osobistego każdy obywatel może napotkać
trudności w załatwianiu codziennych spraw.
Dlatego przyłączamy się do apelu kierowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa i bardzo zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego. Q

W kategorii lekarza stomatologa: lek. stomatolog Halina Compała Kuśnierz z Centrum
Medycznego Promedica w Rzeszowie, lek.
stomatolog Monika Buczyńska z Przychodni
Wielospecjalistycznej Szpitala Wojskowego
w Przemyślu, lek. stomatolog Agata Chotkowska-Sekunda z Centrum Medycznego
Medicor.
W kategorii – Menedżer ochrony zdrowia
województwa podkarpackiego (orzekała kapituła): Janusz Solarz – dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, Ewa Futyma – dyrektor Przychodni Luxmed NZOZ
w Rzeszowie.

NOWI RADNI

Fot. Grzegorz Kocząb

Laureaci Eskulapa 2007. Od lewej: Renata Rusin, Jacek Serwoński, Halina Compała-Kuśnierz, Eugeniusz
Czuj, Józef Arnold Fitowski, Renata Grzybowska, Monika Buczyńska, Agata Chotkowska-Sekunda, Krystyna
Strycharz, Ewa Futyma i Janusz Solarz.

Kabaret Tenor – Czesław Jakubiec

Fot. Józef Gajda

Ze Zwięczycy
i Przybyszówki

O

d 1 stycznia w granicach Rzeszowa
znalazła się Zwięczyca i druga część
Przybyszówki. W radzie Miasta reprezentuje nowe osiedla pięcioro mandatariuszy:
Artur Berłowski, Stanisław Niedziałek,
Stanisław Rusinek, Józef Pytlak i Małgorzata Rączy. Q
3

WYDARZENIA O OPINIE O LUDZIE

W

Fot. Grzegorz Kocząb

Już po raz ósmy odbył się plebiscyt pod nazwa Eskulap 2007, organizowany
przez Centrum Informacji Medycznej r-BIT w Rzeszowie Marka
Obidowicza, który zarazem przewodniczył komisji konkursowej. Corocznie
11 lutego jest obchodzony Światowy Dzień Chorego. Plebiscyt wywodzi swą
genezę z tej właśnie idei.
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LUDZIE I SPRAWY

WYDARZENIA O OPINIE O LUDZIE

J

uż tradycyjnie miesiąc luty poświęcony
jest pamięci Polaków ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej, których Sowieci właśnie w lutym 1940 roku
zaczęli masowo wywozić na Sybir. Pierwsze zesłańcze transporty ruszyły na Sybir dokładnie 10 lutego 1940 roku. Stad ta nasza, przejmująca sybiracka ballada: „Dziesiąty luty będziem pamiętali,/ przyszli
Sowieci, gdyśmy jeszcze spali...”
Los chciał, że jestem jednym z tych zesłańców właśnie z 10 lutego.
Mogę też wszystkich zapewnić, że ów dzień, a właściwie tę noc wywózki na Sybir będę do końca swoich dni pamiętał. Choć i dni tych
moich raczej niedługo, bo już prawie wszystkie sybirackie roczniki,
starsze od mojego, odeszły.... A i z „mojej półki” biorą aż strach. Dożywają Sybiracy swoich dni zmaltretowani przeżyciami, schorowani
i najczęściej z trudem wiążący koniec z końcem. Żyję, więc pamiętam.
I Czytelników moich przepraszam, że ponownie, obsesyjnie niemal
do tego tematu wracam, czy to w „Rzeszowie”, czy wcześniej w „Syberiadzie polskiej” i „Tajdze”. Bo tylko tyle – dla utrwalenia pamięci
o Sybirakach – mogę zrobić.
istorię tworzą zdarzenia, ludzie i sprawy. Tedy, nie bez związku
z tematem, króciutko opowiem państwu o losach pewnej Sybiraczki.
Urodziła się w 1925 roku w szczęśliwej chłopskiej rodzinie, we wsi Koropiec na Podolu. Niedaleko moich Zaleszczyk. Koropiec wziął nazwę
od rzeki, która meandrując pośród słynnych podolskich jarów wpada
do Dniestru. Kto miał szczęście bywać w tamtych stronach, ten wie,
jak rzadkiej piękności to okolica. A ile tam pamiątek naszej historii;
od Buczacza, przez Zborów czy Jazłowiec, tomy by o tym wypisywać!
Dziewczynka chodziła do szkoły, a po szkole, jak to na wsi, w gospodarstwie też trzeba pomóc. A może do gimnazjum rodzice ją puszczą?
Wrzesień 1939 roku. Wojna! Zawalił się jej dotychczasowy dziecięcy
jeszcze świat. Do Koropca wkraczają Sowieci. Wieś mieszana, polsko
- ukraińska. Pierwsze trwożne noce, napaści i waśnie, budzą się demony nienawiści. Strach. W nocy z 9 na 10-tego,”roku pamiętnego”
walenie w drzwi i pod sołdackimi bagnetami załadunek do bydlęcych
wagonów. Wywózka na Sybir. Po miesiącu drogi w nieludzkich warunkach – stacja Kańsk w Krasnojarskim Kraju. Wschodniosybirska
tajga. Mrozy, od których w tajdze wiekowe sosny pękają. Nieposilna
praca, głód i żniwo śmierci.
Dopiero wraz z gen. Sikorskim skrzy się iskierka nadziei. Nie tylko na
przeżycie, ale i na powrót do Polski. Wojsko Polskie w Rosji powstaje!
Rwał się do tego wojska kto żyw. Ten, kto po wielu mordęgach dotarł
do Andersa, ten wyrwał się z Sybiru już w 1942 roku i potem walczył pod Monte Cassino. Ale olbrzymia większość Sybiraków, a w tym
nasza bohaterka – nie zdążyła. Nie mogła. Dopiero w 1943 na wiosnę zatliła się dla nich nowa nadzieja. Nasza bohaterka, wraz z siostrą
Wandą, pospieszyła na ochotnika do nowo tworzonego polskiego woj-

H

ska, tym razem pod wodzą Berlinga. Anders, Berling, polityka, a co
to Sybiraków obchodziło. Oni spieszyli do Wojska Polskiego, bić się
o Polskę i jak najprędzej do Polski wrócić.
odolanka, dziewczyna z Koropca, poległa w bitwie pod Lenino.
Miała wtedy niespełna 18 lat i nazywała się Aniela Krzywoń. Była
wśród 500 poległych pod Lenino polskich żołnierzy Sybiraków, jedyną kobietą. Prawdopodobnie dlatego, niejako symbolicznie, została
odznaczona pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.
I pewnie dlatego Rada Najwyższa ZSRR przyznała jej tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Po śmierci, pośmiertnie... Nawet już wtedy
z pamięcią Sybiraczki Anieli Krzywoń propagandowo robił kto i co
chciał.
Ale nie tylko wtedy. Lata temu miasto Rzeszów uhonorowało jedną
z ulic imieniem Anieli Krzywoń. Niezależnie jakimi intencjami ówczesne władze Rzeszowa się kierowały, chwała im za to, bo choć symbolicznie pamięć o Sybirakach utrwaliły. Przez długie lata ulica Anieli Krzywoń nikomu w Rzeszowie nie wadziła. Ale do czasu. Bo oto
w latach 90., kiedy Rzeszowem zaczęła rządzić prawica, która z wywózki na Sybir, z Sybiraków – zrobiła sobie poręczny propagandowy
sztandar, przy pierwszej nadarzającej się okazji ulicę Anieli Krzywoń
odebrała! Zadowoleni z siebie rzeszowscy włodarze uznali, że powalczyli z jakąś zatraconą komunistką, która uczestnicząc w bitwie pod
Lenino niosła tym panom sowieckie zniewolenie.
Ciekawe, gdyby tak Aniela Krzywoń dotarła z Sybiru do Andersa,
a mogło tak się zdarzyć, i poległa pod Monte Cassino, czy też wtedy ci
„prawi-patrioci” ulicę by jej odebrali? Retoryczne pytanie. Więc spuśćmy nad mściwą głupotą tych panów litościwą zasłonę milczenia.
Tyle, że nam Sybirakom i chyba większości mieszkańców Rzeszowa,
po prostu wstyd za ich niecne postępowanie. Wstyd tym większy, że
nawet Rosjanie i Ukraińcy godniej od nas umieli się znaleźć. Wiem na
pewno, że zarówno w Kańsku na Sybirze, jak i w rodzinnym Koropcu na Ukrainie, Aniela Krzywoń po dziś dzień jest tam uwieczniona
pamiątkowymi obeliskami. I tamtejsi, czytając jej nazwisko, przy tej
okazji i o nas, Polakach, wspomną. Mam nadzieję, że dobrym słowem.

P

PS

N

iestety, tym tekstem żegnam się z moimi Czytelnikami i redakcją
„Rzeszowa”. Żegnam się z własnej i nieprzymuszonej woli. Nie
bez nostalgii rozstaję się z moimi Czytelnikami, którzy tak życzliwie
odzywali się na moje teksty. Redakcji „Rzeszowa” życzę, żeby nie ustawała w dbałości o wszechstronny, wielokulturowy i wieloświatopoglądowy rozwój miesięcznika. Bo tylko taki „Rzeszów” jest potrzebny nie
tylko naszemu miastu, ale i całemu regionowi. I żeby nigdy nie poddawała się koniunkturalnym, cenzuralnym zapędom czyjegokolwiek
„widzimisię”.
Q Zbigniew DOMINO

„TAJGA” WYDARZENIEM
KULTURALNYM ROKU 2007
Perła dla Zbigniewa Dominy

O

gólnopolski tygodnik „Przegląd” poprosił ludzi kultury z „różnych szuflad” o ocenę, co w minionym roku było
kulturalnym wydarzeniem, a co całkowitym nieporozumieniem? O wskazanie pereł
i plew.
Leszek Żuliński, krytyk literacki: „Perłę w kategorii „starej prozy” przyznaję Zbigniewowi
Dominie za ostatnią część jego trylogii sybe-

4

ryjskiej pt. „Tajga. Tamtego lata w Kajenie”.
To wspaniała epopeja o tamtym pokoleniu
Polaków, wywiezionych na Wschód i przeżywających największą gehennę narodowego
wygnaństwa. To wielka, mądra, wstrząsająca
i piękna literatura, a w zasadzie jej podzwonne, ponieważ ten typ prozy odejdzie wraz
z pokoleniem Zbigniewa Dominy.” Q

DOBROCZYNNOŚĆ

Pomagajmy nie tylko sercem ale też rozumem
Dorota Dominik

O

tym, że Polacy są
skłonni do dzielenia się i społecznej mobilizacji w spieszeniu na
pomoc nikogo nie trzeba
przekonywać, patrząc na coroczne charytatywne kampanie takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom czy Polska Akcja Humanitarna.
Może na co dzień mniej mamy takiej życzliwości, aby pomóc sąsiadce wnieść zakupy
na czwarte piętro, jednak w sytuacji klęski,
zagrożenia życia czy innego nieszczęścia mobilizujemy się do pomocy bliźniemu jak mało
który naród na świecie. Pomagamy dużo
i chętnie, spontanicznie, ale czasami zbyt…
bezmyślnie i naiwnie. Ponieważ każdy kij ma
dwa końce, to o ile na jednym końcu są osoby
potrzebujące, wspaniałe i rzetelne organizacje charytatywne, to na drugim usadawia się

ktoś, kto bez skrupułów wykorzystuje nasze
pojemne serce.
Od kilku dni pojawiają się w mediach informacje, że apel rozsyłany za pomocą SMS-ów
o krew dla umierającego dziecka to oszustwo,
będące jedynie przykrywką dla szemranych
interesów pewnej firmy, która w taki to
sprytny sposób zdobywa numery telefonów.
Takich „łańcuszkowych” SMS-ów osobiście
otrzymałam kilka, a podobno rozesłano ich
już kilka milionów. Każdego prawie miesiąca
pojawiają się liczne apele rozmaitych „fundacji” o wsparcie. Szczególnie nośna jest prośba
o pomoc dla chorych czy osieroconych dzieci,
bo nie ma chyba takiego twardziela, któremu
ich los byłby obojętny.
Jestem jednak przekonana, a nawet mam
pewność, że część tych „dramatycznych”
apeli czy zbiórek pieniędzy służy napełnianiu
konta – ale nie prawdziwie potrzebującym,
tylko spryciarzom, którzy na naszej szczodrości chcą zarobić. Przykład? Jakiś czas temu
w okolicy jednego z rzeszowskich szpitali zaczepiło mnie dwóch sympatycznych młodych
ludzi z identyfikatorami, a jakże, i z pracowi-

DZIURA PO RZESZOWIE
Każda metropolia ma swój charakterystyczny rys
ochlebcy z podległego mu urzędu miasta mówią o Tadeuszu Ferencu, że to
najgenialniejszy prezydent miasta w jego
historii. Antagoniści, że pachciarz, jakiego jeszcze nie było i jako dowód wskazują
dziurę w ziemi po hotelu Rzeszów.
Nie będę wdawał się w analizowanie, czy
Tadeusz Ferenc posiada w sobie znamiona
geniusza, czy nie. Podobnie jak wielu innych
rzeszowian, interesuje mnie dziura w ziemi
po hotelu Rzeszów. Każdy, kto widział, z jakim rozmachem obracano w zgliszcza jeden
z najbardziej charakterystycznych obiektów
miasta, był przekonany, że gdy tylko cięża-

rówki wywiozą ostatnią stertę gruzu, natychmiast w dziurę po wyburzonym hotelu wjadą
ciężarówki z betonem i innymi materiałami
budowlanymi, by wznosić obiekt, który przysporzyłby miastu charakteru nowoczesnego, z centrum właściwym dla największego
ośrodka w Polsce południowo-wschodniej.
Tym bardziej, że gotowy projekt ma w ręku
jedna z firm deweloperskich, która też poczyniła starania, by stać się właścicielem gruntu
po byłym hotelu i w jego okolicach.
Otóż nic z tych rzeczy. Hotel Rzeszów wyburzono, a dziura w ziemi po nim wpisuje się
powoli na stałe w krajobraz nowoczesnego

Fot. Ryszard Zatorski
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cie oblepioną puszką logo fundacji (nazwijmy
ją X). Poprosili o datek, ponieważ zbierają
pieniądze na dzieci z domu dziecka w miejscowości leżącej w naszym województwie.
Ponieważ mam przyjemność znać dyrektorów domów dziecka a nikt nie wspominał
o takiej formie zabiegania o finanse, wyjęłam
telefon i zadzwoniłam, pytając o zbiórkę. Jakie było zdziwienie kolegi, gdy powiedziałam
mu, że w Rzeszowie fundacja X zbiera na
jego placówkę pieniądze! Oczywiście – po
sprawdzeniu okazało się, ze owa „fundacja”
nie istnieje a młodzi ludzie, studenci, zbierają
pieniądze w ramach… praktyk wolontariackich. Oznacza to, że i ci młodzi ludzie zostali
za swoje społeczne zaangażowanie „zrobieni
w konia”…
Czy wobec tego pomagać ? Oczywiście że tak,
tym bardziej, że uczciwych organizacji pożytku publicznego jest na szczęście więcej niż
oszustów. Pomagajmy nie tylko sercem, ale
też rozumem, bo sprawdzenie wiarygodności
proszącego nie sprawia wielkiego kłopotu.
Najbezpieczniej jest odpisać jeden procent
podatku, bo te fundacje noszące status organizacji pożytku publicznego działają, mają
rekomendacje, ich dokonania są do wglądu
w Internecie. Jeżeli jednak chcemy pomagać
spontanicznie, pomóżmy tym organizacjom,
które znamy lub rekomendują je nasi znajomi. Bo w końcu, jak mawiali starożytni:
„Wierz i... sprawdzaj”.
Q Dorota DOMINIK,
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
35-113 Rzeszów, ul. Witkacego 7
adopcja@zetorz.com.pl

Rzeszowa, o którym prezydent Ferenc mawia,
że ma wszelkie dane, by stać się metropolią.
Każda metropolia otóż ma swój charakterystyczny rys, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by „rysem” metropolitalnego Rzeszowa
Tadeusza Ferenca stała się dziura w ziemi
po hotelu Rzeszów. Już widzę snobów o artystycznych pretensjach, jak przyjeżdżają do
Rzeszowa i nad wyrwą w centrum miasta wygłaszają hymny pochwalne o urbanistycznej
sztuce nowoczesnej, która na dodatek wylęgła się nie w głowie architekta lecz zwykłego
prezydenta miasta.
Dobrze by było, aby jednak w centrum Rzeszowa powstała sztuka mniej nowoczesna,
po prostu obiekt, o jakim się mówiło, czyli
handlowo-usługowo-rozrywkowy. Plany są,
firma chętna do budowy też, więc cóż stoi na
przeszkodzie? W autobusach gadają, że jeden
z większych rzeszowskich inwestorów, który
już pobudował w mieście kilka koszmarnych
obiektów, a który ma ponoć wielkie posłuchanie u pana prezydenta miasta. I że pan
prezydent tak tańczy, jak mu ten inwestor
zagra. Może więc pan prezydent wysili swój
słuch i wychwyci, że w granej mu muzyce są
nuty fałszywe. Inaczej do pana prezydenta
przylgnie opinia człowieka, który nie potrafi
zbudować niczego nowego i nowoczesnego,
jedynie burzyć, co pobudowali inni, czego
dziura w ziemi po hotelu Rzeszów jest dowodem koronnym.
Q Andrzej SAS
5
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Dobrze jest dawać, kiedy o to proszą, ale jeszcze lepiej dawać tym,
co nie proszą, pojmując ich pragnienia.
Khalil Gibran
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WIĘCEJ ZDECYDOWANIA
Oczekiwanie na podjęcie konkretnych działań

Bogusław Kobisz
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T

rzy sprawy mnie nurtują, które ściśle są
związane z prawem i sprawiedliwością. Ale nie tą
partyjną, na pokaz - lecz
tą, której oczekuje każdy człowiek.
Odnoszę wrażenie, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski pozostał sam
w starciach z mediami, PiS-em, Ziobrą i żądną sensacji częścią społeczeństwa. Zbigniew
Ziobro przyzwyczaił media, że codziennie
wybuchała jakaś nowa afera, sensacja. Stało
się to wprawdzie męczące, ale dziennikarze
mieli o czym pisać i co pokazywać. Teraz
mam nadzieję, że będzie normalnie, że prokuratura i sądy pracować będą dla wymiaru
sprawiedliwości, a nie dla mediów.
Obecny minister jest pracownikiem naukowym, obrońcą. Radzi sobie z wszelkimi zarzutami opozycji i mediów, że niby „ma powiązania ze światem przestępczym, bo opracowywał opinie”, że „wpływa na prokuratu-

MINISTER ĆWIĄKALSKI
Obecny minister sprawiedliwości profesor Zbigniew Ćwiąkalski ma korzenie
rzeszowskie. Urodził się bowiem w Łańcucie i jest wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w tej
kadencji także najmłodszym członkiem
dostojnego zgromadzenia polskich prawników, czyli Komitetu Nauk Prawnych
PAN. Ukończył prawo na Uniwersytecie
Jagiellońskim, tam doktoryzował się i habilitował. Zainteresowania naukowe koncentruje na problemach wymiaru kary
i prawa karnego gospodarczego.
6

rę”, że „zwalnia groźnych przestępców” itp.
W reformowaniu resortu należy mu jednak
pomóc, bo nie da się tego uczynić bez silnego
wsparcia rządu, Sejmu i środowisk prawniczych. Po pierwsze, prokurator generalny powinien być wybierany przez Sejm na wniosek
premiera, a po drugie, powinien to być urząd
niezależny od ministra sprawiedliwości, podległy Sejmowi. Minister sprawiedliwości powinien sprawować nadzór nad sądami i wykonywaniem kary oraz mieć ogólny nadzór
nad funkcjonowaniem korporacji adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych. Powinien prowadzić stałą pracę nad
reformowaniem prawa, przystosowywaniem
go do rzeczywistości.
Profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu
należy pomóc. Rząd powinien jak najszybciej
przygotować reformę prokuratury, a premier
zająć w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
Teraz jest ku temu najlepszy klimat w Sejmie
i w społeczeństwie. Od kilku, a może kilkunastu lat wszystkie partie, zanim zaczęły rządzić, obiecywały reformy wymiaru sprawiedliwości, ale potem szybko o tym zapominały.
Bo wszak łatwiej opanować ten resort, gdy
stery są w jednym ręku. Jak pokazać sukces
prokuratorski, który za chwilę w sądzie może
okazać się porażką, niewypałem? Wymiar
sprawiedliwości, sądy, prokuratury, zakłady
karne itd. mają wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki, wymuszać respektowanie
prawa, stać na jego straży. Rząd musi to zrozumieć, musi się odważyć, musi chcieć normalności – może sytuacji mniej wygodnej,
mniej efektownej, ale efektywnej i prawdziwej.
Przysłuchajmy się jakiejkolwiek dyskusji politycznej w telewizji. Bez względu na to czy
toczą ją politycy, czy dziennikarze, słyszymy:
„ wasza partia umorzyła sprawę”, „dążeniem
waszej partii przyspieszono”, „wy doprowadziliście ”, „my wykryliśmy” itp. Tego typu
wypowiedzi są kpiną z obecnego systemu. To
jest publiczne obśmiewanie instytucji prokuratury i potwierdzenie faktu, że realizuje ona
oczekiwania partii rządzącej i ferujących wyroki mediów. Jeżeli w najbliższym czasie nie
nastąpi reforma i wydzielenie prokuratury, to
zacznę powątpiewać w uczciwe intencje Platformy Obywatelskiej.
Następna sprawa to szef CBA. Obserwuję
batalię PiS za utrzymaniem Mariusza Kamińskiego na stanowisku szefa CBA. List
z poparciem dla tego funkcjonariusza, który
publiczne poparł swojego animatora politycznego i przywódcę w wyborach parlamentarnych, to - moim zdaniem - rzecz groteskowa,
rzut na taśmę PiS-u. Ostatnio w telewizji
podano informacje, że szef CBA nie udziela
żadnych wywiadów, nie odbywa konferencji,
nie istnieje w mediach. To jest dowodem na
to, że tak można było i że złamał on zasady,

gdy włączył się czynnie do kampanii wyborczej. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie
odwołany szef CBA, będzie to kolejny przejaw
bezradności PO i potwierdzenie, że ta partia
za wszelką cenę unika konfliktów z PiS-em.
Trzecia sprawa, drażliwa, dotyczy próby
uzyskania pieniędzy na inny cel niż pozwala
prawo, z publicznym przymrużeniem oka.
Nieważne, kto sprzeciwia się finansowaniu
budowy świątyni Opatrzności Bożej, która
partia to robi. Ważna jest prawda, bez względu
czy będzie ona podobać się biskupom, czy nie.
Rząd nie może oszukiwać społeczeństwa i wydawać jego pieniądze na rzekome muzeum.
I na koniec jedno zdanie o służbie zdrowia.
Rząd nie może udawać, że radzi sobie z problemem podwyżek dla lekarzy, powinien zwołać okrągły stół służby zdrowia: lekarzy,
felczerów, techników medycznych, fizjoterapeutów, laborantów, pielęgniarek, położnych,
pracowników administracji itd. Bo wszyscy
wiemy, że lekarze bez tych pozostałych osób
są tylko ludźmi z pieczątką, na której widnieje „lek. med.” przed nazwiskiem. Mam
nadzieję, że rząd się rozgrzewa i najbliższym
czasie wykaże więcej zdecydowania.
Q Bogusław KOBISZ
Firma Prawnicza IUS

Prof. Ludomir
M. Laudański
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Prezydent RP Lech Kaczyński nadał dr.
hab. inż. Ludomirowi Laudańskiemu tytuł
naukowy profesora nauk technicznych.
Prof. dr hab. inż. Ludomir M. Laudański
– inżynier lotniczy, nauczyciel akademicki,
urodził się we Lwowie w 1937 r. Studia magisterskie ukończył na kierunku lotniczym Politechniki Warszawskiej w 1962 r., doktorat
z inżynierii lotniczej obronił na Politechnice
Warszawskiej w 1971 r., habilitację z dziedziny inżynierii lotniczej uzyskał w Kijowskim
Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego
w 1995 r.
Pracował na Politechnice Warszawskiej w latach 1961 – 1974, Politechnice Rzeszowskiej
1974 – 1981, Al Fateh University w Trypolisie
w Libii w latach 1981 – 1990, od 1991 r. jest
znów na Politechnice Rzeszowskiej. Autor
dwutomowej „Mechaniki porządkiem geometrycznym wyłożonej” (1974, 1977), „BASIC Flight Mechanics” (1988), „15 wykładów
aeromechaniki” (1999, 2005), dwutomowej
„Statystyki nie tylko dla licencjatów” (2004,
2005), „Szkiców polskich” (2006) i dwu monografii – „Stochastycznej dynamiki szybowca” (1978, 1992) oraz „ Computational
Probability for Aeronautical Engineering”
(2002). Opublikował około 50 prac naukowych w Polsce i za granicą, aktywnie uczestniczył w około 60 konferencjach naukowych
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Fot. Marian Misiakiewicz

Nowoczesne laboratorium

(miały one miejsce m.in. w NRD, Czechosłowacji, Francji, Belgii, Grecji, Austrii, USA),
w szczególności bierze udział w cyklicznych
konferencjach nt. „Computational Stochastic Mechanics” – będąc członkiem komitetu
naukowego tych konferencji (greckie wyspy:
Santorini – 1998, Corfu – 2002, Rodos –
2006). W swej pracy wykorzystuje liczne kontakty z wybitnymi specjalistami aeronautyki
na całym świecie w wiodących ośrodkach
naukowych USA, Francji, Anglii, Niemiec,
Norwegii, Włoch.
Prof. Ludomir M. Laudański od 2004 r. kieruje Zakładem Metod Ilościowych w Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej, jest członkiem uczelnianego Senatu i prodziekanem
ds. nauki Wydziału Zarządzania i Marketingu. W młodości był aktywnym narciarzem,
i animatorem turystyki pieszej. Włada językami obcymi: angielskim, rosyjskim i łaciną.
Interesuje się również logiką, fi lozofią, historią, historią sztuki, literaturą i muzyką. Q

Na otwarciu laboratorium. Z lewej prof. Jan Sieniawski, obok Marek Darecki - dyr. WSK, w głębi rektor PRz
- prof. Andrzej Sobkowiak.

z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
badawczo-rozwojowymi zainteresowanymi
tematyką materiałów i technologii lotniczych.
Za pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa w wysokości blisko 30 mln zł laboratorium wyposażone zostało w najnowocześniejszą aparaturę
naukowo-badawczą do prowadzenia badań
nad wysoko zaawansowanymi technologiami high-tech. W pierwszym okresie zadania
badawcze będą koncentrowane w zakresie
procesów charakteryzacji materiałów, krystalizacji kierunkowej, wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu, wykonywania
pokryć żaroodpornych i żarowytrzymałych
na elementach silników lotniczych, a także obróbki skrawaniem z dużą prędkością
(HSM).
Działalność laboratorium będzie służyć tak-

że promocji i upowszechnianiu osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii
materiałowych, nowoczesnych technologii
wytwarzania i ich wdrażaniu w przemyśle
lotniczym. Umożliwi bezpośrednie zapoznanie się studentów i doktorantów współpracujących uczelni z technologiami high-tech.
Dla potrzeb certyfikacji wydzielono w laboratorium następujące pracownie: mikroskopii elektronowej, badań właściwości mechanicznych, metalograficzną, analizy składu
chemicznego, wytwarzania odlewów metodą
kierunkowej krystalizacji i monokrystalizacji, wytwarzania warstw metodą CVD, przemian fazowych, obróbki skrawaniem z dużą
prędkością (HSM).

ULICA
WISŁOCKIEGO

ckiego, kapelmistrza orkiestry 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, autora Marsza tego
pułku, granego do dziś. 31 maja 2008 roku minie 10 lat od śmierci Stanisława Wisłockiego.
Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne zamierza uczcić tę rocznicę odpowiednią sesją naukową i koncertem, aby przybliżyć rzeszowianom tę wielce zasłużoną dla kultury polskiej
i światowej postać. Wnioskodawca dołączył
też uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku o nadaniu imienia Stanisława
Wisłockiego
skwerowi
w dzielnicy Śródmieście
w Warszawie. Przybliżył
też obszernie sylwetkę
artysty i przedstawił publikacje prasowe. Przypomnijmy, że w naszym miesięczniku – jako pierwsi
w regionie – piórem właśnie pana Andrzeja Szypuły przypomnieliśmy drogę
życiową i niezwykłe zasługi artystyczne Stanisława
Wisłockiego, wybitnego
rzeszowianina. Q

Uczcić znakomitego polskiego
dyrygenta, pianistę i kompozytora

A

ndrzej Szypuła, wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, złożył
30 października 2007 roku
na ręce prezydenta Rzeszowa
Tadeusza Ferenca wniosek
o nadanie jednej z ulic, skwerowi lub placowi w naszym
mieście imienia Stanisława
Wisłockiego (1921 – 1998),
znakomitego polskiego dyrygenta, pianisty i kompozytora
pochodzącego z Rzeszowa.
Stanisław Wisłocki urodził się
7 lipca 1921 rok w Rzeszowie
jako syn Władysława Wisło-

Q Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI,
kierownik Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Stanisław Wisłocki

7

WYDARZENIA O OPINIE O LUDZIE

Laboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego realizowane są prace naukowo-badawcze przez
zespoły pracowników naukowych uczelni
zrzeszonych w Centrum Zaawansowanych
Technologii AERONET Dolina Lotnicza
i Centrum Zaawansowanych Technologii
i Materiałów CAMAT oraz kadrę inżynieryjno-techniczną zakładów przemysłowych
Doliny Lotniczej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.
Program działań skupiony jest na kierunkach badawczych wynikających z potrzeb
przedsiębiorstw lotniczych. Ma służyć rozwojowi i doskonaleniu potencjału badawczego, tworzeniu trwałych i wzajemnie korzystnych powiązań badawczych oraz wzmacnianiu współpracy partnerów stowarzyszonych
w obu centrach z przemysłem lotniczym oraz

NAUKA O UCZELNIE

W

KOCHAĆ BY NIE SZLOCHAĆ
Bez względu na trendy, mody i zapędy
Joanna B. Hałaj

POSTAWY

O

dwieczne pytanie,
co to jest kochanie?
Czy kochać oznacza być
szczęśliwym? Ile miłości
tyle historii, a każda z nich z pewnością jest
szczególna. Stare powiedzenie mówi „nie
zaznasz szczęścia bez miłości”. Sens naszego życia to żyć szczęśliwie czyli: kochać i być
kochanym.
Wystarczy obejrzeć się wokół siebie, aby
z łatwością dostrzec, że szczęście buduje, nieszczęście rujnuje. Współczesny świat, a w nim
wszechobecne media często prezentują alternatywny sposób na życie i to zarówno jednej
stronie płci, jak i również drugiej. Coraz powszechniej te najbardziej sprawdzone kanony sposobu na szczęście konfrontowane są
z nowymi, alternatywnymi podpowiedziami, a miłość jest przedstawiana jako hamulec w spełnieniu się jednostki. Coraz częściej
obowiązuje styl: własne ego ponad jego.
Stało się trendem stawianie i marketingowanie szczęścia jednostki ludzkiej, czyli siebie,
jako główny sens spełnienia się w życiu. Tu
nasuwa się automatycznie pytanie, komu ta
gloryfikacja tego nowego szczęścia ma słu-

żyć? Otóż nie aż tak trudno znaleźć źródła
odpowiedzi na to pytanie. Weźmy dla przykładu wielkie korporacje, przeanalizujmy
preferencje przy zatrudnianiu pracowników.
Przyjrzyjmy się statystykom karier w tych
firmach. Wynik analizy jest jasny: samotny,
wykształcony, o olbrzymim współczynniku
lojalności i oddaniu pracy, najlepiej bezdzietny, dyspozycyjny tak, aby jego czas mógł być
wyłącznie w rękach pracodawców. Kolejnym,
doskonałym źródłem na potwierdzenie tych
obserwacji i ich wyników mogą posłużyć
działania agencji współczesnych pośrednictw
pracy, tzw. head hunters, czyli łowców głów.
Preferowaną postacią, poszukiwaną przez
te dalece wyspecjalizowane firmy, jest tzw.
fachowy singiel, czyli samotny, najlepiej niezaangażowany uczuciowo osobnik. Czas na
miłość i jej skutki to czas stracony. Człowiek
zakochany to człowiek zadumany, a nawet
nieskoncentrowany w pełni na tym, czego
może wymagać pracodawca. Idealnym przykładem jest Japonia i praktyki korporacyjne
doskonale znane oraz propagowane przez
tamtejsze media.
Czy to oznacza, że ten model życia zaadaptuje się powszechnie? Faktem jest, że szybciej
aniżeli ktokolwiek mógłby przypuszczać,
poddajemy się nie zawsze najlepszym pokusom cywilizacyjnym. I to, o czym niedawno
mówiliśmy: „nie u nas”, w wielu wypadkach
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MEDYCYNA
I
LEKARZE
Zdrowie nie podlega wycenie
W

szystkie
aspekty
życia społecznego
ostatnimi czasy w Polsce
ulegają pozytywnej ewolucji. Jedne szybciej, inne
wolniej. Raz pod wpływem zmiany władzy,
będącej pokłosiem wyborów, innym razem
jako wyraz umowy społecznej, czasem jako
szczęście, że odpowiedni ludzie swym geniuszem i wiedzą sprawiają, iż utrzymana
jest równowaga społeczna. Nie będę wyliczał
pozytywów, aby nie narazić się na zarzuty ze
strony sceptyków. Usprawiedliwię się jeno, że
gdy trudno znaleźć ot tak sobie dobre przykłady, to przynajmniej wszyscy wiedzą i akceptują pomysł, jak i co należy zrobić.
Tylko w zakresie ochrony zdrowia jest ciągle
gorzej i coraz gorzej. Nowoczesne państwa Europy stworzyły systemy powszechnej ochrony
zdrowia, co pokrótce można scharakteryzować tym, że państwo, odbierając nam z poborów ogromną daninę na ochronę zdrowia
gwarantuje zarazem, że gdy będziemy wymagać pomocy podczas choroby, zapewni ją
każdemu według jego potrzeby. Tak jest też
8

QDr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski

Lekarz, który leczy za darmo, nic nie jest wart

Edward Słupek

już zagościło na stałe. Cóż to miłość w dzisiejNr 2(28)
Rok
IV
szym globalizacyjnym świecie
pełnym
pokus?
Spójrzmy na otaczającą nas codzienność,
a konkretnie np. kolorową prasę. Bohaterowie pierwszych stron tych gazet, jeśli któryś
z nich jest romantyczny, to wkrótce dowiadujemy się, że trwało to krótko. Wczoraj był
zakochany w Oli, miesiąc później w Magdzie,
a obecnie „romansuje”z trzecia żoną swojego
przyjaciela. A Hollywood ze swoją megaprodukcją docierającą do wszystkich zakątków
świata? Kiedy ostatnio ktokolwiek widział
film o szczęśliwej miłości, o przepięknym romansie? To po prostu stało się niemodne, niesprzedawalne. Kolejnym medium są seriale
telewizyjne – to przecież jedna wielka wieża
Babel, gdzie słowo „kocham” stało się czymś
kolejnym po słowie „dzień dobry”.
Kochać, być wiernym, uczciwym, oddanym,
to w najlepszym wypadku przypomina starą
melodię z płyt winylowych. Bez względu na
trendy, mody i zapędy, pieniądze szczęścia nie
dają i pieniądze szczęścia nie zastępują, a miłość jest gwarantem przetrwania... Kochać
i być kochanym wiernie, na dobre i na złe,
jest epidium i jedynym kręgosłupem do życia
w pełni szczęśliwego. Stąd pytanie czy kochanie to szlochanie? Jeśli nie poddamy się tym
zmasowanym, coraz częściej aprobowanym
modom i przyzwoleniom, i w zamian zbudujemy poszanowanie siebie, odwołamy się do
dumy, która w każdym z nas gdzieś drzemie
to wartości takie, jak wierność i kochanie
– szczęściem bez szlochania dla tej drugiej
strony się stanie.

u nas, w Polsce. Jakoś pokracznie do tej pory
przez wiele lat system funkcjonował. Pokracznie, gdyż wszyscy bez wyjątku pracownicy
ochrony zdrowia uważani byli za najniżej zarabiających. Stan trwał bez większych perturbacji przez lata, bez zważania na powszechne
nieoficjalne narzekania pacjentów. Pacjentom
zostawały narzekania, bo przecież strajkować
nie mogą. Któż miałby się z takim strajkiem liczyć. Błąd w sztuce lekarskiej jest praktycznie
nie do udowodnienia, bo solidarność lekarska
na to nie pozwala.
Powszechne narzekania pacjentów na stan
służby zdrowia dotyczą organizacji, skali
ochrony zdrowia, dostępności. Temat, o którym wszyscy mogą mówić źle, a niby nic nie
można zrobić. Bez względu na koalicje rządowe ostatnich lat, grupa ludzi zasiadających
w nawach ministerialnych - to lekarze z różnymi tytułami naukowymi, niektórzy nawet
uznani powszechnie za autorytety lekarskie.
Ostatnimi czasy doszło do przesilenia i przełamania tabu, zdawałoby się nie do złamania.
Służba zdrowia strajkuje. Przeszły lata różnych protestów społecznych i nikomu z nas
nie przyszło do głowy, że lekarze i pielęgniarki
mogą strajkować. Mamy do czynienia zatem
ze złamaniem społecznej wrażliwości, co sprawia, że problem służby zdrowia winien być
załatwiony.

Odczuwa się społeczną aprobatę dla zwiększenia wysokości składki społecznej, utrzymania publicznego parytetu opieki zdrowotnej,
w wyniku czego ludzie pracujący w służbie
zdrowia mogliby być godziwiej uposażeni. Ale
społeczeństwo domaga się jednocześnie czegoś
od służby zdrowia. Nie do przyjęcia jest np.
brak kas fiskalnych w gabinetach lekarskich.
Była kilka lat temu prawie ogólnonarodowa
dyskusja nad kasami dla taksówkarzy. Wprowadzono je na ich koszt. Należy to rozwiązanie zastosować także w odniesieniu do lekarzy jako „coś za coś” - za zwiększenie składki
zdrowotnej. A my zaś, pacjenci, powinniśmy
mieć prawo, aby kupony z kasy fiskalnej rozliczać przy przedstawianiu rocznych PIT-ów.
Myślę, że to rozwiązanie byłoby pierwszym
aktem porządku i sprawiedliwości w ochronie
zdrowia. Społeczeństwo wie bowiem i cierpi,
że do południa trwa strajk lekarzy w szpitalu,
a po południu ten sam lekarz i niekiedy pielęgniarka przyjmują każdego pacjenta w prywatnych przychodniach i klinikach, oczywiście
biorąc niemałe honoraria za takie usługi.
Trudno pisze się o tych problemach, wszakże dotyczą one elity intelektualnej narodu.
Lekarz i medycyna to alians nauki i sztuki.
W odczuciu społecznym lekarze znajdują się
na szczycie zaufania społecznego, bo zdrowie
nie podlega wycenie. Rozpocząłem swój wywód paremią sprzed 4 tysięcy lat, wyczytaną
w wyjątkach z Tory, z której przesłaniem zgadzamy się, z takim oto zastrzeżeniem, że społeczeństwo nie rozumie i nie akceptuje strajku
służby zdrowia.
QEdward SŁUPEK

On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8, 17)

MIEJSCE ŁASKI

Lourdes – miasto cudownych uzdrowień i rzeszy pielgrzymów

Adam Podolski

W

1992 r. Ojciec
Święty Jan Paweł
II postanowił, aby w jednym dniu w roku wezwać
cały Kościół do szczególnej modlitwy za chorych. Stało się to na
prośbę kardynała Fiorenzo Angeliniego,
przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Coroczne obchodzenie Światowego Dnia
Chorego ma więc na celu uwrażliwienie wielu
katolickich instytucji działających dla służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; pomagania im w dostrzeżeniu
wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej,
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby
zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich,
rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej
owocnej służby wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji
pracowników służby zdrowia; ukazywania
znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze
strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych,
jak również tych wszystkich, którzy żyją
i pracują obok cierpiących.
Jan Paweł II pragnął też, aby w tym dniu
podjąć we wspólnocie Kościoła refleksję nad
życiem i miejscem w życiu osób, które cierpią na duszy i na ciele. Papież wyznaczył
obchód takiego dnia na dzień 11 lutego, gdy
Kościół wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Zgodnie z pragnieniem Jana
Pawła II, pierwszy Światowy Dzień Chorych obchodzono 11 lutego 1993 r., zatem
w tym roku już po raz szesnasty będziemy
się modlić wraz z całym Kościołem za ludzi
chorych i cierpiących. A wszystko zaczęło
się w Lourdes w 1858 roku. Lourdes liczyło
wtedy zaledwie 4 tys. mieszkańców i posiadało tylko 150 domów. Było miejscem zapomnianym i z rzadka odwiedzanym. Wiele
osób żyło w ogromnym ubóstwie. Nikt nie
przypuszczał, że lodowaty czwartkowy poranek 11 lutego 1858 r. zapisze się wielkim
blaskiem niewielkiego prowincjonalnego
miasteczka, jakim było w tym czasie leżące
u podnóża Pirenejów Lourdes. Oto tego poranka pochodząca z biednej rodziny Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką
udają się na poszukiwanie suchych gałęzi, aby
potem rozpalić ogień w kominku w domu.
Dziewczynki przechodzą przez most na rzece
Gave, mijają młyn Savy i dochodzą do miejsca, w którym kanał Savy łączy się z rzeką.
Za kanałem wznosi się Stara Skała – Masse

Vieille – lub w dialekcie Massabielle. Siostra
Bernadetty z koleżanką przechodzą na drugą
stronę kanału. Bernadetta zostaje sama. Nagle słyszy dziwny dźwięk podobny do szumu
wiatru i na wysokości około trzech metrów
widzi światłość, z której wyłania się postać
kobiety. Było to pierwsze z 18 objawień Matki
Bożej. 25 marca Maryja podała Bernadecie
swoje imię „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Było to potwierdzeniem tej prawdy, którą
Kościół czcił od wieków, a cztery lata wcześniej ogłosił światu przez Piusa IX dogmat
o Niepokalanym Poczęciu. Bóg uzdolnił Maryję w sposób szczególny, aby przez Nią mógł
przyjść na ziemię Zbawiciel – Syn Boży.
Trudno tu opisywać całą historię miasta, objawień i tego, co nastąpiło po nich. Dziś miasto znane jest z wielu cudownych uzdrowień
i nieustającej rzeszy pielgrzymów, a wśród
nich jest wielu chorych, którzy cały rok przybywają do tego miejsca, aby prosić o pomoc
i potrzebne łaski Niepokalaną Dziewicę Maryję. Są to chorzy na łóżkach, na wózkach
inwalidzkich, wożeni przez wolontariuszy, a także tacy, którzy sami, lub z pomocą
najbliższych, idą poprzez to święte miejsce.
Wydaje się, że w większości wypadków nie
są to zrozpaczeni ludzie, żądni zewnętrznego cudu, lecz mają nadzieję na doznanie innego cudu – wewnętrznego. Jest to nadzieja
na otrzymanie otuchy i siły, nadzieja na wewnętrzny spokój. Kiedy przekracza się bramy
sanktuarium, widać przede wszystkim strzelistą wieżę kościoła. Obok przepływa rzeka,
dziś już uregulowana, o łagodnym nurcie,
u podnóża zaś świątyni, z jej boku znajduje się znana już wielu grota, w której Matka
Boska ukazała się Bernadetcie. Upamiętnia
to miejsce figura Matki Bożej, przy której
wielu chorych pozostawiło swoje kule i laski.

Do tej pory specjalna komisja uznała około
100 uzdrowień za znaczące, a z tych 12 ogłoszono prawdziwymi cudami. Sama grota jest
miejscem pełnym niezwykłego spokoju i robi
wrażenia nawet na ludziach nie bardzo religijnych.
W środku groty wytryska cudowne źródło,
którego woda odprowadzana jest rurami do
kranów, skąd mogą czerpać ją pielgrzymi.
Kto trafi tutaj chociaż raz, wyjeżdża z tego
miejsca z niezapomnianymi wrażeniami. Pamięta się chłodny dotyk skały, niezwykły czas
modlitwy czy to przy grocie, czy wraz z tysiącami innych pielgrzymów z całego świata
w procesji eucharystycznej, lub też wieczornej procesji różańcowej ze świecami; pamięta się trudy drogi krzyżowej i czas osobistej
refleksji, nad swoim życiem, postępowaniem.
Maryja wybrała to miejsce i tę ubogą dziewczynkę, aby zgodnie z wolą Bożą przekazać
światu wezwanie do modlitwy i przemiany
życia. A także, by wtedy, kiedy Bóg uzna to za
potrzebne, wlać w omdlałe schorowane ludzkie ciała trochę sił i zdrowia, by przez świadectwo życia pociągać jeszcze innych ludzi do
zbawienia. Stąd też w dniu, w którym wspominamy Maryję objawiającą się w Lourdes,
Ojciec Święty pragnie wraz z chorymi całego
świata, upraszać przez Maryję uzdrowienie
chorych, szczególnie uzdrowienia wielu dusz
ludzkich.
Ustanawiając Światowy Dzień Chorego Jan
Paweł II zwrócił uwagę na to, że każda choroba jest wzięciem na siebie krzyża Jezusa
Chrystusa. Jest to wielkie doświadczenie
uświadamiające człowiekowi jego słabość,
ograniczenia i zależność od drugiego człowieka. Bywa powodem buntu i zwątpienia,
ale zdarza się i tak, że chory w swoim cierpieniu zaczyna poszukiwać Boga. Rokrocznie obchodzony Dzień Chorego jest czasem
modlitwy za chorych, przypomina nam o ich
należytym traktowaniu. Kościół otacza także
w tym dniu swoją modlitwą tych wszystkich,
którzy pomagają ulżyć w cierpieniu: lekarzy,
pielęgniarki, personel medyczny i wolontariuszy.
QKs. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski
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GOSPODAROWANIE Z GŁOWĄ
Pod wodzą burmistrza Kazimierza Rokity

Burmistrz Rokita z medalem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego za rozwijanie infrastruktury sportowej, wręczonym podczas otwarcia pływalni w listopadzie 2007 r.

D

oświadczał od dziecka, że do nowych
zdobyczy cywilizacyjnych trzeba dochodzić uporczywie. Dlatego jest otwarty na
każdą inicjatywę, która poprawia wizerunek
gminy i daje mieszkańcom szansę rozwoju
i lepszego bytu. Bliskość wojewódzkiego Rzeszowa – zdaniem burmistrza Rokity, który
kieruje gminą już trzecią kadencję, od dziesięciu lat – to atut i korzyści obopólne, jeśli się
traktuje sąsiedztwo partnersko, zwłaszcza, że
zbliżanie staje się coraz bardziej namacalne.
Fragment mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmujący 45 hektarów w obszarze
Rogoźnicy jest tego wymownym dowodem.
To jest „grunt na medal”, co zostało udokumentowane w ogólnopolskim konkursie,
ogłoszonym pod taką właśnie nazwą. – Teren
już jest uzbrajany w kierunku Rzeszowa – potwierdza burmistrz. – Położony zaś korzystnie, bo blisko lotniska w Jasionce i przyszłej
autostrady A4 oraz niedaleko torów, którymi
można jechać nawet do stolicy, choć obecnie

bardziej korzystają z nich przewoźnicy kruszywa niż pasażerowie, bo należałoby tę linię
gruntownie zmodernizować.
Poprzez tę strefę Rzeszów jeszcze bardziej połączy się z Głogowem. Choć np. wieś Miłocin
już obecnie znajduje się jakby w mieście, bo
do gminy najprostsza droga wiedzie... przez
Rzeszów. Co roku w gminie głogowskiej powstaje jeden duży zakład pracy. W owej strefie rogoźnickiej zniknęły też dawno z krajobrazu łany zbóż na polach, stada krów i kopki
siana. Gdy niedawno zagraniczny inwestor
przyjechał na rekonesans, bo chce wybudować tu nowoczesną fabrykę, usłyszał od jednej z mieszkanek: – To dobrze, bo mój wnuczek kształci się na Politechnice Rzeszowskiej
i będzie miał pracę. Niemcom to się bardzo
spodobało, że ich obrabiarki będą obsługiwać
miejscowi, dobrze przygotowani fachowcy.
Tutaj europejskie więzi stają się realne.
W konkursie organizowanym na terenie województwa w 2007 roku głogowska gmina
zdobyła tytuł Lidera Samorządności, a sam
burmistrz w 2006 roku tytuł Burmistrza
Podkarpacia. W 2007 roku gmina Głogów
Małopolski otrzymała także tytuł Najlepszej
Gminy Miejskiej w rankingu samorządów
dziennika „Rzeczpospolita”. W kalendarzu
burmistrza w każdym roku odznaczane jest
jakieś ważne wydarzenie. W ubiegłym było
to oddanie do użytku nowoczesnego basenu
krytego w Głogowie. 2 tysiące dzieci ze szkół
tej gminy może teraz korzystać bezpłatnie

Fot. Ryszard Zatorski

SĄSIEDZI

Można przypuszczać, gdy obserwuje się to, co ma miejsce w Głogowie Małopolskim
i gminie, że burmistrz Kazimierz Rokita realizuje wciąż swoje marzenia. Zna gminę
dogłębnie, tutaj w Woli Cichej się urodził, w pobliskim Łańcucie zdobył szlify technika
rolnictwa, a ugruntował wykształcenie w Akademii Rolniczej w Krakowie, skąd powrócił
w swoje strony z dyplomem magistra inżyniera.
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z tej pływalni. Burmistrz Rokita umiejętność
pływania posiadł dopiero na studiach w Krakowie, dlatego obecnej młodzieży przybliżył tę szansę wcześniej. Pływalnia za 9 mln
powstała z pieniędzy wyłącznie samorządowych, a potrzebę pływania zaszczepiano
uczniom w kilku pokoleniach, gdy uprzednio
dowożono ich na basen w Cmolasie. Teraz
mają pływalnię na miejscu i wielu uczniów
melduje się tam już o szóstej rano, by nabrać
wigoru przed lekcjami. Prowadzone są również zajęcia z jazdy konnej, bo jest wszak
stadnina w Zabajce oraz u państwa Aliny
i Ryszarda Walasów w Leśnej Woli, którzy
z Zabajki wynieśli zamiłowanie do hippiki,
i do których drzwi są zawsze otwarte, jak
podkreśla burmistrz. Kilkudziesięciu uczniów skorzystało w ferie z obozu narciarskiego w Krynicy, bo sprzęt odpowiedni jest do
wypożyczenia w szkole. W olimpiadzie pożarniczej w Słubicach też nie zabrakło dzieci
i młodzieży z gminy głogowskiej.
roblem szkół traktowany jest priorytetowo, tu nie było konfliktów, jakich niemało w regionie i kraju, gdy samorządy próbują
likwidować małe placówki. – Szkoły należy
widzieć nie tylko jako miejsce, gdzie dzieci
pobierają naukę, ale to są jednocześnie wiejskie centra kulturalne, które integrują społeczność: rodziców, strażaków koła gospodyń
– twierdzi burmistrz Kazimierz Rokita. Nie
ma sprzeciwu, że do edukacji wciąż trzeba
dopłacać z kasy gminy. Świadomie dopłacać.
Bo 9-milionowej subwencji państwowej nie
wystarcza, gdy na cele oświatowe wydaje się
w gminie 13,5 mln złotych rocznie. To prawie
jedna trzecia z 38-milionowych wydatków
w budżecie przyjętym zgodnie przez radnych
ostatniego dnia stycznia. Dyskutowano, owszem, ale wcześniej, w komisjach.
Inwestuje się dużo w dzieci, sport, straż pożarną, kulturę. Wizytówką gminy jest zespół
pieśni i tańca Hanka, który w tym roku święci jubileusz 5-lecia istnienia. Nie pożałowano
na piękne stroje, bo zespół wykazuje profesjonalny poziom i nie ustępuje – jak twierdzą
jego admiratorzy – renomowanym Połoninom z Politechniki Rzeszowskiej czy uniwersyteckiej Resovii Saltans. Głogowianie dumni są ze znakomitej orkiestry dętej, zawsze
widocznej np. na dożynkach gminnych czy
dorocznym święcie miasta.
Ale szkoły są oczkiem w głowie samorządowców. – Szkoły są takim inkubatorem
spójności społeczności we wsiach, a dobre
wykształcenie już od startu w podstawówce to największy potencjał, choć nie zawsze

P

wymierzalny bezpośrednio w złotówkach
– zapewnia burmistrz. Rodzice w wakacje
pomagają w remontach tych placówek, wyposażonych nowocześnie. W każdej jest pracownia komputerowa, a warunki nauki wręcz
komfortowe, bo klasy liczebnie niewielkie:
8-, 10-, 12-osobowe. A w filialnych placówkach w Pogwizdowie Starym oraz Hucisku
w całej szkole uczy się tylko po dwadzieścioro dzieci. Po godzinie szesnastej ze sprzętu
i pomieszczeń szkolnych mogą korzystać
także dorośli mieszkańcy wsi, zwłaszcza z sal
gimnastycznych w Głogowie, Budach Głogowskich i Przewrotnem. W gminie są trzy
samodzielne szkoły podstawowe oraz cztery
zespoły szkół (podstawówki wraz gimnazjami), a także bardzo dobre Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim. Ściąga tu młodzież także z ościennych
gmin: Raniżowa, Kolbuszowej, Cmolasu. Poziom nauczania wysoki, bo i warunki pracy
nauczycielskiej lepsze niż np. w podobnych
szkołach w Rzeszowie. Tutaj w poszczególnych klasach jest nie więcej niż 24 uczniów.
Szkoły są nie tylko na bieżąco remontowane.
Kotłownie węglowe zamieniono na gazowe,
przyjaźniejsze dla środowiska. Gmina ma
5 własnych autobusów szkolnych, którymi
dowożone są dzieci do szkół z odległych zakątków wsi, przysiółków. Nawet w samym
Głogowie, choć miasteczko niewielkie, pieszo niektóre dzieci musiałyby pokonywać
kilometry tras do szkół. – W Wysokiej Głogowskiej, gdzie autobus jest od września, bo
wcześniej dzieci dojeżdżały rowerami, już
uczniów nie ubywa, nie uciekają, a wręcz powracają tutaj z pobliskiej Jasionki. Szkoły prowadzą stołówki. Posiłki są tam dobre, obiady
w pełnym zestawie – dla najbiedniejszych za
darmo, inne dzieci dopłacają od 2,17 zł do
1,8 zł do takich dań.
mina liczy na środki pomocowe, aby np.
rozpocząć budowę kanalizacji w Budach
Głogowskich, jak to wykonano już w Wysokiej Głogowskiej, ale najpewniejsze są własne
pieniądze. Choć przez dziesięć lat gospodarzenia burmistrza Rokity dochody powiększyły się grubo ponad dwukrotnie i na ten
rok planowane są w wysokości 39 mln, to na
zrealizowanie potrzeb, jakie zgłaszają sołtysi, należałoby mieć dużo więcej pieniędzy.
Zwłaszcza że mieszkańców przybywa, nie tylko tych, którzy się tu rodzą, ale także osiedlających się w tym obszarze. W minionym
roku przybyło 226 osób. Teraz gmina liczy
18,5 tys. mieszkańców. W mieście w ostatnich latach rozwinęło się duże osiedle Niwa,
a w zacisznym przysiółku Borsuk wciąż przybywa nowych domów i nowych meldunków.
– Staramy się pamiętać sprawiedliwie o każdym z czternastu sołectw, w każdym co roku
coś nowego przybywa, choćby po kilkaset
metrów chodników – zapewnia burmistrz
Kazimierz Rokita. – Dwie trzecie gminy
korzysta już z kanalizacji, chcemy prowadzić
dalsze takie inwestycje, zwłaszcza jeśli pozyskamy środki z UE. Gmina dopłaca też przewoźnikowi MPK z Rzeszowa i dlatego kursuje do nas autobus nr 27 z wojewódzkiego
centrum i z powrotem. Niedawno kupiliśmy
za pół miliona złotych zamiatarkę uliczną. To

G

duży wydatek, ale łatwiej
Fot. Piotr Dykiel
teraz utrzymać w czystości ulice w Głogowie
i innych miejscowościach w gminie.
Burmistrz myśli po gospodarsku. Wie jeszcze
z dzieciństwa, jak trzeba
było „chodzić za każdym
słupem”, gdy zakładano
telefony po wsiach, jak
organizowały się komitety gazyfikacyjne.
Od czterech lat miasto
odczuwa ulgę, powstała obwodnica. Już tiry
nie ocierają się o ściany domów w wąskich
uliczkach, nie smrodzą, nie hałasują. Gmina
szybko uporządkowała teren pod obwodnicę,
mimo że niektóre skrawki trzeba było wykupywać od właścicieli, którzy mieszkają dziś
w Koszalinie, Wrocławiu, Chorzowie. W dwa
dni to załatwiono, do Chorzowa do jednej
z takich rodzin burmistrz pojechał osobiście.
Przy takim sposobie załatwiania sprawy nie
tylko nie było problemu z transakcją, ale po
wspominkach i opowieściach, jak to było, jak
to jest teraz tam, skąd owa rodzinna wyjechała, jeszcze i poczęstunek ze szczerego serca
pojawił się na stole. Jak w rodzinie. A mieszkańców dwu domów, które też stały w ciągu
pasa obwodnicy, za porozumieniem przesiedlono: jedną rodzinę do bloku, drugiej wybudowano nowy dom. Wszystko za pieniądze
samorządowe, które – jak się potem okazało – gmina odzyskała od inwestora drogi.
Głogowie, który w 1570 założył
Krzysztof Głowa herbu Jelita, samorządowcy pod wodzą burmistrza Rokity układają wszystko racjonalnie. Można rzec z głową, by nawiązać do pierwotnej nazwy Głowów.
Nazwa obecna utrwaliła się dopiero ostatecznie w dziewiętnastym wieku, a od ostatniej
wojny dopełniona jest przydawką Małopolski.

W

Być może dla odróżnienia od staropolskiego
Głogowa na zachodzie Polski. Miasto szczyci się wybitnymi rodakami, wśród których
wymienia się siedemnastowiecznego artystę
Tomasza Mendyka, dziewiętnastowiecznego
malarza Marcina Jabłońskiego, profesora
Uniwersytetu Wileńskiego Ludwika Chmaja, który zmarł po wojnie, i pamiętanego do
dziś, też już nieżyjącego doc. Franciszka Kotulę, nauczyciela, etnografa, pisarza i reportera dokumentującego kulturę ludową. Gdy
sumowano miniony rok, tradycyjnie uhonorowano w ratuszu osoby, których zasługi są
wymierne i cenione przez społeczność gminy:
Czesława Chrzanowskiego (prezes firmy CJ
Blok, Polak z obywatelstwem amerykańskim,
który tworzy nowe miejsca pracy), Jolantę
Kot (dyrektorka Szkoły odstawowej w Rudnej
Małej), Danutę Tęczę (urzędniczka samorządowa, która przepracowała tu 40 lat), Elżbietę
Kotowicz (dyrektorka gminnego domu kultury; z tej placówki wyróżnieni byli w ostatnich latach – znakomity skrzypek Henryk
Marszał i plastyczka Felicja Mroczek) oraz
Stanisława Drąga – sołtysa Huciska, który
jako jedyny sołtys z gminy otrzymał stuprocentowe poparcie.
QRyszard ZATORSKI

Fot. Piotr Dykiel
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KONCERTY PASYJNE
Nowa inicjatywa Filharmonii Rzeszowskiej
Paulina
Mazur-Kopeć
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ielki Post w liturgii chrześcijańskiej
to okres 40 dni od środy
popielcowej do Wielkiego
Czwartku, w którym chrześcijanie przez
modlitwę, post i jałmużnę przygotowują
się do największego święta chrześcijaństwa
– Zmartwychwstania Pańskiego. Warto
w tym czasie zwrócić się ku muzyce, której
treść inspirowana jest prawdą o męczeńskiej
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Święty Augustyn uważał, że „kto śpiewa, ten
dwa razy się modli”. Literatura muzyczna
pełna jest dzieł o tematyce pasyjnej. Kompozytorzy czerpali inspiracje z ewangelicznych
opisów Męki Pańskiej i tworzyli dzieła niezwykle poruszające, które skłaniały słuchaczy do refleksji nad własnym „ja” i były źródłem głębokich przeżyć duchowych.
Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie organizuje cykl koncertów pasyjnych
Muzyka Wielkiego Tygodnia. Podczas pięciu
kolejnych wieczorów zabrzmią dzieła organowe, orkiestrowe i chóralne. Koncerty rozpoczną się 15 marca w wigilię Niedzieli Palmowej, finał zaś nastąpi 19 marca w wielką
środę. Będzie to wielka uczta muzyczna, a zarazem doskonała okazja, by przez słuchanie
muzyki przygotować się do głębokiego przeżycia Triduum Sacrum. Koncerty odbywać się
będą w rzeszowskich kościołach, w podziemnej trasie turystycznej i w filharmonii.

Podczas pierwszego koncertu w katedrze rzeszowskiej zostanie wykony utwór M. Dupré
Droga Krzyżowa (Le chemin de la croix op.
29), na organach zagra Andrzej Białko, recytować będzie Dominika Figurska. Następnego wieczoru w kościele Chrystusa Króla
zabrzmią Opracowania chorałowe Jana Sebastiana Bacha w interpretacji i wykonaniu Mirosławy Semaniuk-Podrazy. U ojców Bernardynów wystąpi Chór Collegium Musicum
z dyrygentem Andrzejem Szypułą, Zespół
Muzyki Dawnej Vox Angeli oraz Marek Stefański na organach. W programie koncertu
znajdzie się: dawna muzyka pasyjna. Interesująco zapowiada się koncert 17 marca, nie
tylko ze względu na program i wykonawców,
ale również na otoczenie. Podziemna Trasa
Turystyczna zmieni się tego wieczoru w salę

koncertową, w której zabrzmi kompozycja
J. Haydna Siedem słów Chrystusa na krzyżu
w wykonaniu kwartetu smyczkowego Con
Anima z Robertem Ujkiem na kontrabasie.
Zwieńczeniem cyklu będzie koncert w Filharmonii Rzeszowskiej, podczas którego wykonane zostaną działa Wolfganga Amadeusza Mozarta: Maurerische Trauermusik oraz
„najpiękniejsza pieśń żałobna” - Requiem.
Dzieło niezwykłe, pełne uczucia i dramatycznego wyrazu, którego okoliczności powstania
otoczyła aura tajemniczości i którego kompozytor nie dokończył, przegrywając wyścig ze
śmiercią.
Miejmy nadzieję, że Muzyka Wielkiego Tygodnia na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Rzeszowa, ubogacając go
tym samym. A muzyka, zwłaszcza ta odwołująca się do treści pasyjnych, pobudzająca do
„zamyślenia” się nad sobą, niech towarzyszy
nam w tym szczególnym okresie Wielkiego
Postu.
QPaulina MAZUR-KOPEĆ
Filharmonia im. Artura Malawskiegow Rzeszowie

Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli

WIELKOPOSTNA
POETYKA
I
MELODIA
Wymowne znaki polskiej tożsamości i kultury
Andrzej Szypuła

J

aką mam śpiewać pieśń/
gdy struny mej harfy/
dziwnie mylą dźwięki/ pod
rozedrganymi palcami./
Jakie wybrać psalmy/ z Dawidowego psałterza/ by w duszy odnaleźć/ słowa skruszonej
modlitwy./ Jakie gwiazdy nadziei/ w mroku winy i upokorzenia/ nim nas odkupisz
Panie / z oczyszczeń naszych i popiołu.
Niechże będzie mi wybaczony ten krótki wiersz, który napisałem kilkanaście lat
temu przy okazji środy popielcowej. Jak ten
czas leci – jeszcze kilka dni temu śpiewaliśmy kolędy, a już znowu, w zupełnie innym
12

nastroju, pochylaliśmy głowy przed grudką
popiołu na znak przemijania, marności tego
świata, fizycznej nicości. „Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch się obrócisz.” A jednak po
smętnym czasie Wielkiego Postu następuje
Zmartwychwstanie, pełne radości i nadziei
– razem z przyrodą, która także budzi się do
życia.
Muzyka i poezja Wielkiego Postu jest głęboka i refleksyjna, oddająca całą wielką głębię
tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa,
zbawiciela świata. Tajemnica krzyża fascynuje twórców: poetów, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów przez całe wieki, aż po
dzień dzisiejszy. Napisał ks. Jan Twardowski
w zbiorku pt. Krzyżyk na drogę wydanym w
1993 roku: „Dlaczego krzyż/ uśmiech/ rana
głęboka/ widzisz/ to takie proste/ gdy się ko-

cha.” I jeszcze o. Cherubin Pająk w zbiorku
poetyckim pt. Droga Krzyżowa i Różaniec
wydanym w 1996 roku: „Skruszeni w sercu
chcemy podążać/ Drogą krzyżową, o Zbawco
nasz/ Twą mękę, Jezu, z Tobą przeżywać/ Ty
drogę życia każdemu wskaż.”
A w muzyce – Stabat Mater Karola Szymanowskiego, pasje Jana Sebastiana Bacha,
pasja według świętego Łukasza Krzysztofa
Pendereckiego i wiele, wiele innych dzieł
natchnionych, najwspanialszych mistrzów,
dzieł przejmujących w swym duchowym
i artystycznym wyrazie. Śpiewy wielkopostne w tradycji Kościoła pełne są pieśni, litanii,
godzinek, psalmów, ale najgłębsze i najmocniejsze w polskiej tradycji są Gorzkie Żale,
śpiewane w każdą niedzielę Wielkiego Postu
aż do Wielkiego Tygodnia włącznie. „Gorzkie
Żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.”
Gorzkie Żale, to nabożeństwo rdzennie polskie, głęboko zakorzenione w historii i tra-
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OCZAROWAĆ PUBLICZNOŚĆ
Teatr Maska jest miejscem pełnym magii

eatr jest miejscem
pełnym magii. W naszym – liczącym ponad 50
lat – także jej nie brakuje. Aby trafić na jej ślad,
wystarczy zajrzeć na chwilę do teatralnego
magazynu. Tam wiodą senną egzystencję
bohaterowie przedstawień, które zeszły już
z afisza – lalki teatralne, które zakończyły
swoją sceniczną karierę. Drzemiąc w zakurzonych kątach, śnią, aby znowu ożyć dzięki
wprawnej ręce animatora, by znów oczarować publiczność.
Wiele z ponad dwustu zamieszkujących magazyny lalek powstało dzięki wyobraźni najznakomitszych scenografów polskiego teatru
lalkowego – Jana Berdyszaka, Alego Bunscha, Adama Kiliana, Andrzeja Aleksandra
Łabińca, Leokadii Serafinowicz, Rajmunda
i Zenobiusza Strzeleckich. Obecnie tylko
niewielkie grono wtajemniczonych może je
zobaczyć. Wkrótce jednak sen gwiazd dawnych spektakli zostanie przerwany. Stanie się
tak za sprawą utworzenia – w remontowanych
właśnie pomieszczeniach teatru – Muzeum
Lalek Teatralnych. Zastąpi ono funkcjonujące obecnie w naszym teatrze muzeum prowizoryczne – ciasną salkę, mogącą pomieścić
bardzo nieliczne eksponaty i równie niewielu
zwiedzających.
Mam nadzieję, że prace remontowe szybko
zostaną zakończone i już wkrótce będziemy

dycji polskiej kultury. Ich początek, to wiek
XVII, kiedy to w kościele św. Krzyża w Warszawie, gdzie do dziś posługę duszpasterską
pełnią misjonarze św. Wincentego a Paulo, za
sprawą stowarzyszenia religijnego, Bractwa
Świętego Rocha, zaczęto odprawiać to nabożeństwo. Od początku stało się ono niezwykle popularne, tak iż wkrótce przełożono je
na język: litewski, francuski, niemiecki, angielski i inne.
Poetyka i melodia Gorzkich Żali odznacza
się niezwykłą prostotą i symetrią budowy.
Stosuje się ściśle do architektury wiersza czy
zwrotu poetyckiego. Przenika tym samym
do serc, dusz i umysłów o każdej wrażliwości,
duchowej i estetycznej. Gorzkie Żale to „melodia żalu i skruchy”, powiada poeta.
Pamiętajmy przeto o tym rdzennie polskim
nabożeństwie, które stało się już nie tylko
zdarzeniem czy zjawiskiem religijnym, mocno osadzonym w tradycji Kościoła, ale także
i wymownym znakiem naszej polskiej tożsamości i kultury.
QAndrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Czarnoksiężnik Roeoender – projekt Giedre Brazyte
do spektaklu „Cudowna lampa Aladyna” w Teatrze
Maska w Rzeszowie.

nowych spektakli. Niedawno rozpoczęły się
w naszym teatrze próby do przedstawienia
„Cudowna lampa Aladyna”, które będzie
miało premierę 15 marca. Autorem adaptacji
– znakomitej zresztą – jest Jan Wilkowski,
wybitny twórca polskiego teatru lalek, reżyser, aktor, autor scenariuszy. Przygotowując
swoją adaptację, Wilkowski oparł się na znakomitej parafrazie tej arabskiej baśni, napisanej przez Bolesława Leśmiana. Spektakl reżyseruje wielokrotnie nagradzany przedstawiciel młodego pokolenia twórców teatru lalek
– Jacek Malinowski. Autorką scenografii jest
Giedre Brazyte. Młoda litewska scenografka
zaprojektowała do tego przedstawienia niezwykle interesujące lalki. Obecnie aktorzy
„zaprzyjaźniają się” z nimi, próbują poznać
ich charakter… Nie będę zdradzać wszystkich tajemnic, aby nie zabierać widzom przyjemności odkrywania ich podczas spektaklu,
na który już teraz serdecznie zapraszam.
QEwa PIOTROWSKA,
dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie

Muzeum lalek w Masce
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mogli zaprosić Państwa na spotkanie z lalkami z dawnych spektakli. Sądzę, że będzie ono
ciekawe zarówno dla odkrywających dopiero
magię teatru małych widzów, jak i dla tych,
którzy byli świadkami scenicznego życia prezentowanych w muzealnej sali lalek.
Po zakończeniu remontu teatr wzbogaci się
nie tylko o muzeum lalek. W piwnicach powstanie bowiem także mała scena, która będzie znakomitym miejscem do prezentowania
kameralnych, być może eksperymentalnych
spektakli, recitali, występów kabaretowych
i innych imprez. Sądzę, że pozwoli ona na
bliższy kontakt aktora z widzem i wzbogaci
repertuar naszego teatru.
Dobiegające z piwnic budynku odgłosy prac
budowlanych nie zakłócają normalnej działalności teatru. Prezentujemy swoje przedstawienia na scenie przy ulicy Mickiewicza,
wyjeżdżamy także na festiwale. Na początku
lutego wzięliśmy udział w Festiwalu Teatrów
dla Dzieci – Kraków 2008, organizowanym
przez Nowohuckie Centrum Kultury, ze
spektaklem „Ach, jak cudowna jest Panama” Janoscha w reżyserii Konrada Dworakowskiego ze świetną muzyką Piotra Klimka. Tych, którzy spektaklu o wędrówce Misia
i Tygryska jeszcze nie widzieli, serdecznie
zapraszam do odwiedzenia naszego teatru.
W lutym i marcu mali widzowie będą mogli
także wziąć udział w przyjęciu urodzinowym
przygotowywanym przez bohaterów spektaklu „Urodziny pieska i kotki” oraz pomóc
w kłopotach sympatycznym niebieskim ludzikom, o przygodach których opowiada
spektakl „W Błękitnej Krainie Elfoludków”.
Młodzież i dorosłych natomiast zapraszam
14 i 15 lutego na spektakl „Salome” Oskara
Wilde’a w reżyserii wybitnego białoruskiego
reżysera Olega Żiugżdy.
Nie zapominamy także o przygotowaniu

Fot. Jerzy Fąfara

Ewa Piotrowska
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MIŁOŚĆ NADE WSZYSTKO
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Fot. Tomasz Żurek
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est mężczyzną, którego każda kobieta
chciałaby spotkać w swoim życiu. Tak
Lisa (Beata Zarembianka) mówi o swym
mężu Gillesie (Grzegorz Pawłowski). Mówi
mu o tym, bo go kocha i lęka się zarazem.
Bała się zdrady, dlatego w alkoholicznym
stresie próbowała go zabić. Zabić, aby... ocalić tę miłość, z którą przez piętnaście lat nie
mogła sobie poradzić. I lęka się jej nadal, gdy
Gilles powraca ze szpitala, ale z luką w świadomości, amnezją po doznanym urazie.
Przez półtorej godziny „Małe zbrodnie małżeńskie” finezyjnym dialogiem dwojga znakomitych wykonawców utrzymują widzów
w napięciu. Akcja mogłaby się skończyć kilkakrotnie, choćby nawet w momencie, gdy
Gilles po powrocie ze szpitala przyznaje nagle, że nigdy nie stracił pamięci, zniknął tylko
z jego świadomości ów katastrofalny dzień,

w którym, wedle opowieści Lisy, to mąż próbował ją udusić, a ona w obronie własnej uderzyła go posążkiem w głowę, mimo że w rzeczywistości był inny bieg zdarzeń. Uderzyła
znienacka, z ukrycia, gdy Gilles wrócił późno do domu, bo chciała uwolnić się wreszcie
od niego. Pisarza i dominującego nad nią
mężczyzny, o nienaturalnie wyeksponowanym poczuciu własnej wartości – wszystkie
napisane powieści dedykował sobie, a żonie
tylko „Małe zbrodnie małżeńskie. Tę akurat
książkę, którą ona nienawidziła, i która poniekąd stała się scenariuszem późniejszych
zachowań Lisy.
Na Małej Scenie w Siemaszkowej ten dramat
dwojga zbliżających się i oddalających osób
toczy się w pokoju usytuowanym pośrodku
widzów, w dosłownej bliskości, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jak w życiu. Niby
nierealnie, a prawdziwie. Opowieść dramatyczna, ale chwilami także i żartobliwa, jak
choćby w odtwarzaniu sceny (teatr w teatrze)
poznania się Lisy i Gillesa, owego zauroczenia wzajemnego i wielkiej miłości. Potem
jednak i doznanych rozczarowań, a nawet
„znużenia seksem”. Te zmagania słowne,
te gesty zbliżeń i oddalania się małżonków,
puentuje wyznanie Gillesa, że on nie stracił
pamięci ani na chwilę. Kłamał natomiast,
by poznać prawdę, dowiedzieć się dlaczego

Romans z Melpomeną

Wspomnienie o Janie Ignacym Marku z teatru Metalowiec

C

hętnie wracamy do
wspomnień, szczególnie gdy są miłe. Wielu z nas
zatrzymało w pamięci lata,
kiedy w rzeszowskim osiedlu WSK w działał Amatorski
Zespól Teatralny Metalowiec.
Rozpoczął on działalność już
w 1944 roku na prowizorycznej scenie w jednej z willi na
osiedlu. W 1953 roku Metalowiec przeniesiony został
do nowo wybudowanego
Zakładowego Domu Kultury
WSK w Rzeszowie. WidzoJan Ignacy Marek
wie dodawali otuchy aktorom-amatorom i chętnie tworzyli nową kulturę
robotniczą. Każdy, kto choć na krótko zetknął
się z tą placówką, nie żałował tego. Mogliśmy
to wspominać, oglądając na wystawie w galerii
NOT to, co udało się zachować we własnych
domowych archiwach: dokumentację teatru,
afisze, wycinki prasowe. Ponad 60 plansz z fotografiami z 51 premier teatralnych. W w tych
spektaklach wystąpiło 171 aktorów-amatorów.
Nie wszystkie premiery zostały udokumentowane, zwłaszcza te realizowane w okresie wojny.
W tym czasie zespół nie dysponował żadnymi
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funduszami, jego członkowie
nie zarobkowali, bo dzisiejsza
WSK była dopiero odgruzowywana, a pierwsza produkcja uruchamiana dla potrzeb
frontu. Aktorom brakowało
pieniędzy na chleb, a cóż dopiero na druk afiszy, fotografii itp. Ręcznie wykonywane
afisze zachęcały mieszkańców osiedla do teatru. Metalowiec istniał dzięki ludziom
oddanym bez reszty sztuce,
zapalonym miłośnikom teatru. Piękną kartę zakończył
zespół w 1972 roku.
Jednym z twórców, animatorów i wykonawców Metalowca był Jan Ignacy
Marek (1912–2003), technik narzędziowiec, organizator ruchu racjonalizatorskiego, działacz
społeczny, kronikarz przeszłości Rzeszowa.
Urodził się 7 września 1912 we Lwowie. Tam
ukończył szkołę podstawową (1927) i szkołę rzemieślniczo-przemysłową (1930). Trudne warunki materialne w domu uniemożliwiły mu realizację marzeń o zostaniu kapitanem marynarki
lub inżynierem budowy.
W Rzeszowie pojawił się w czerwcu 1939 roku
i podjął pracę w narzędziowni Wytwórni Silni-

Fot. Tomasz Żurek

„Małe zbrodnie małżeńskie” w Teatrze Siemaszkowej

Lisa próbowała go zabić. Gdy powrócił niby
z wymazaną pamięcią, doświadczał zatem,
jak Lisa próbuje ukształtować inny obraz
zdarzeń, jak próbuje od nowa stworzyć wyimaginowaną przez siebie osobowość męża,
mniej dominującą. Bo wciąż go kocha. On
ją też, mimo wszystkich zaistniałych okoliczności. Dlatego Lisa nie może znieść tego
upokorzenia, jakim jest w jej odczuciu owo
wybaczenie. Próbuje zatem odejść od męża,
który ją skutecznie powstrzymuje i kończy się
to ponownym odtworzeniem sceny radosnej,
sceny ich poznania. Szczęśliwe zakończenie:
miłość góruje. Miłość nade wszystko.
QRyszard ZATORSKI

Teatr im. W. Siemaszkowej (Mała Scena). – „Małe
zbrodnie małżeńskie” Erica-Emmanuela Schmitta, w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej. Reżyseria: Zbigniew Najmoła. Wykonawcy: Beata
Zarembianka (Lisa) i Grzegorz Pawłowski (Gilles).
Premiera 2 lutego 2008 r.

ków nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych
(PZL), gdzie wkrótce został brygadzistą i kierownikiem ostrzalni narzędzi. Dokonał tu kilku
uprawnień technicznych. W przedsiębiorstwie
tym – późniejszej WSK – pracował na różnych
stanowiskach aż do emerytury w 1978 roku.
Jan Marek należał do pionierów pracy społecznej w kulturze. Był organizatorem teatru Metalowiec przy Zakładowym Domu Kultury WSK
w Rzeszowie. Zespół rozpoczął działalność
już w 1944 r. na prowizorycznej scenie w jednej z willi na osiedlu WSK. Po wybudowaniu
i oddaniu do użytku 16 czerwca 1953 r. ZDK,
Metalowiec kontynuował tam swoją działalność. W tym teatrze Jan Marek zagrał m.in. rolę
starego Gzymsika w „Romansie z wodewilu”,
Cześnika Raptusiewicza w ,,Zemście”. W latach
1944 -71 Metalowiec wystawił 51 sztuk teatralnych i 426 innych widowisk. W 310 z nich wziął
udział Jan Marek. Był on człowiekiem o wielu
zainteresowaniach. W swoich pracach pamiętnikarskich próbował zatrzymać obraz minionej
epoki. W jego zbiorach znajdujemy historyczne dokumentacje i legitymacje służbowe PZL
z 1939 r. i czasów okupacji hitlerowskiej, bogaty
pamiętnik pracy zawodowej, związkowej, społecznej i aktorskiej. Napisał ponad 25 prac, wiele
z nich opublikował, m.in. „Mój romans z Melpomeną”, gdzie zawarł wspomnienia związane
z teatrem Metalowiec.
Zmarł 5 lipca 2003. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.
W małżeństwie z Anielą Samociuk miał syna
Jerzego, rzemieślnika-tokarza.
QStanisław CUPRYŚ
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Odmienna i frapująca kultura

Piotr Rędziniak

B

iuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
rozpoczęło sezon wystawienniczy 2008 dość nietypowo. Podwoje Domu Sztuki od początku
tego roku gości wystawa bardzo egzotyczna
i nie stricte artystyczna. Wystawa „Tajemnice chińskiego geniuszu – odkrycia i wynalazki” to wydarzenie z wielu racji bardzo istotne
dla promocji znaku: „Rzeszów – miasto in
plus”, ale przede wszystkim przybliżenia jakże odmiennej, frapującej nas kultury. Wystawa, choć ma charakter bardziej edukacyjny,
pokazana została w eksponatach. Przedmioty, zwłaszcza codziennego użytku, cieszą oko
kunsztem ich wykonania, który wybiega daleko w przód przed rękodzieło artystyczne.
Przy wielości zdobień zaskakuje równoczesny umiar i prostota, w której twórcy – jeszcze sprzed naszej ery – pokazują, jak wielką
rolę w ich kulturze odgrywało życie w zgodzie z naturą, obserwowanie jej i uczenie się
od niej. Wszyscy kiedyś słyszeli o słynnym
murze chińskim, który widoczny jest z kosmosu.

Każdy kiedyś słyszał o wyczynach wojowników chińskich, czy choćby o filozofii Feng
Szui, która zajmuje się sztuką życia i przyswajania otoczenia.
Okazy chińskiego geniuszu wynalazczości
– w postaci tylko kilku przykładów spośród
tych, które wymienię, a jakie proponuje nam
organizator wystawy, czyli krakowska Fundacja Polsko-Chińskiej Promocji Kultury
i Sztuki Dongfeng – wielu z nas zaskoczą. Ci,
którzy chińską myśl techniczną i cywilizacyjną kojarzą z odkryciem śmierdzących gumą
i klejem chińskich tenisówek, mogą zdumieć
się, że przede wszystkim sejsmograf, armatni proch, jedwab, maszynę do robienia makaronu, busolę, rykszę, maszynę oblężniczą,
kuszę i wiele, wiele innych udogodnień wymyśliła ta sama nacja.
Ich wynalazki – światło w tunelu przyszłości
i rozwoju – pozwoliły na niesłychany, zatrważający nas dziś ich przyrost naturalny.
Czy z przykładu tej wielonarodowościowej
społeczności nie wynika dla naszej, rozrastającej się wielonarodowościowej Europy, jakaś
nauka? Boję się o tak dalece idące wnioski,
ale coś w tym chyba jest, że nacja, która stała
się potęgą intelektualną i populacyjną parę
wieków temu, dziś jest symbolem porażki
globalizacji, za którą niesie się smrodek kiczu i tandety. Bardzo to smutne, zwłaszcza
gdy patrzymy na przedmioty oraz patenty
rzeczy genialnych i pięknych, pokazanych na
tej wystawie. Za kurtyną wysokich gór i setek

Filmy optymistyczne
Grand Prix dla filmu Doroty Kędzierzawskiej „Pora umierać”

O

d 26 listopada do 1 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie trwała piąta edycja Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End.
Festiwal został przygotowany w ramach
Programu Wspierania Polskiego Kina Niezależnego multimediaOFF realizowanego
przez Multimedia Polska.
Z okazji pięciolecia festiwalu pokazane też
zostały najlepsze i nagrodzone filmy optymistyczne z poprzednich edycji. Po raz kolejny
odbyły się otwarte warsztaty fi lmowe, które
poprowadził Piotr Matwiejczyk. Po trzech
dniach kilkunastoosobowa grupa młodych

zapaleńców z Rzeszowa zrealizowała nawet
krótki film fabularny pt. „ Damy na walety”,
który został zaprezentowany podczas ceremonii zamknięcia festiwalu Happy End.
Pomysł na Festiwal Filmów Optymistycznych zrodził się w Karkonoszach, gdzie
w 2001 roku powstał film dokumentalny pod
tytułem „Szczęściarz”. Portret jeleniogórskiego pucybuta, któremu spełniły się marzenia.
Film ten zadebiutował na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Następnie gościł na wielu
ogólnopolskich festiwalach, gdzie zdobywał
nagrody i wyróżnienia. To był impuls, aby
stworzyć Festiwal Filmów Optymistycznych
– festiwal filmów pogodnych, pełnych nadziei
w ludzi i ich działanie. Szybko okazało się, iż
filmów z pozytywnym przesłaniem nie brakuje. Rzeszowski Happy End to jeden z nielicznych festiwali filmowych, który tematycznie selekcjonuje obrazy filmowe – fabularne
i dokumentalne, profesjonalne, studenckie
i niezależne. Nagrodą festiwalu są Złote Ryby.
Statuetka nawiązuje do bajkowej złotej rybki
spełniającej życzenia. Symbolicznymi Rybami nagradzani są ci, którzy potrafią dostrzec
optymizm w otaczającym nas świecie i przy
pomocy filmu czynią dobro, pomagają z na-

kilometrów wyrastały pokolenia, walczące
z wieloma własnymi wrogami i przeciwnościami sił natury. Bieda i ciągła walka wyzwalały w Chińczykach upór i chęć przetrwania.
Czy to nam czegoś nie przypomina z naszej
historii?
Wystawa – prezentowana do 24 lutego
2008 roku w rzeszowskim BWA – jest warta
zobaczenia. Polecam ją, bo oprócz poznania
wynalazków i geniuszu, który niejednokrotnie był obecny w różnym czasie w różnych
stronach naszego globu, ukazuje geniusz czynienia sobie poddaną naszej Ziemi, bez względu na czas, wyznanie i geograficzną szerokość.
Pokazuje, jak ludzkość jest mądra, wewnętrznie piękna i jak to wyraża właśnie ze wzglądu
na czas, wyznanie i szerokość geograficzną.
Pokazuje, jak pięknie jest się różnić.
QPiotr RĘDZINIAK

dzieją patrzeć w przyszłość. Twórcą i projektantem statuetki jest Vahan Bego.
W tym roku Grand Prix zdobył film „Pora
umierać” w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej.
Jury w składzie: Magdalena Nowak, Magdalena Piekutowska, Dominik Matwiejczyk,
Paweł Wolanin, Artur Tylmanowski, po
obejrzeniu 29 filmów konkursowych przyznało wyróżnienie za film „Kilka prostych
słów” w reżyserii Anny Kazejak-Dawid oraz
nagrodę specjalną za film „Tramwaj” w reż.
Moniki Kuczynieckiej. A oto nagrody w kategoriach: film fabularny – „ Raj za daleko”
w reżyserii Radosława Markiewicza; studencki film fabularny – „Kongola” w reż. Sylwestra Jakimowa; niezależny film fabularny
– „Manna” w reż. Huberta Gotkowskiego;
film dokumentalny – „Na niebie na ziemi”
w reż. Macieja Cuske; studencki film dokumentalny – „Klinika” w reż. Tomasza Wolskiego; niezależny film dokumentalny – „Do
naprawy” w reż. Dariusza Gackowskiego.
Tradycją Festiwalu jest przyznawanie nagród
honorowych. W tym roku specjalne Złote
Ryby przyznane zostały Maciejowi Ślesickiemu za wspieranie polskiego kina niezależnego, a w szczególności rzeszowskiej grupy
DDN, oraz firmie Dystrybutor Kontrabanda za wydanie i umieszczenie na rynku Serii
Polskiego Kina Niezależnego.
QPiotr ŻUKOWSKI
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Wydarzenia literackie
Nagrody, prezentacje, spotkania

W

niedzielę 27 stycznia rozdano w Łańcucie nagrody Animator Kultury.
Przed ich wręczeniem burmistrz Łańcuta
– Stanisław Gwizdak – uhonorował Reginę
Schönborn nagrodą specjalną za długoletnią działalność kulturalno- literacką. Poetka
mieszka obecnie w tym mieście, a od lat jest
członkiem rzeszowskiego oddziału ZLP.

24

W

środę 30 stycznia Klub Oficerski
w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego był miejscem spotkania autorskiego
debiutantki poezji – Katarzyny Pajdak. Im-

Marta Świderska-Pelinko składa podpis autorski.

prezę prowadził Stach Ożóg, a słowo krytyczne o twórczości młodej autorki wygłosił
Piotr Durak – student polonistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli rzeszowskiego oddziału
ZLP z prezesem Wiesławem Zielińskim na
czele. Q

KULTURA O SZTUKA

stycznia, jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze dodatku literackiego „Wspólna Obecność”, odbyła się promocja najnowszej książki prozatorskiej Marty Świderskiej-Pelinko „Tułaczy smak Edenu”. Imprezę prowadził Wiesław Zieliński,

który także wygłosił słowo krytyczne o prezentowanej pozycji. Utwory autorki prezentował Stach Ożóg. Wśród gości honorowych
był między innymi radny Miasta Rzeszowa
i redaktor naczelny naszego pisma Jerzy Maślanka, który zabrał także głos w ciekawej
dyskusji na temat wartości literackich prezentowanej pozycji. Impreza organizowana
przez WDK Rzeszów miała niezwykle dużą
frekwencję i ożywioną dyskusję.

Poetka Regina Schönborn po otrzymaniu wyróżnienia w towarzystwie członków rzeszowskiego oddziału ZLP
oraz dyrektora łańcuckiego MDK Andrzeja Krause, przewodniczącego Rady Powiatowej Krzysztofa Szczepaniaka i burmistrza Łańcuta Stanisława Gwizdaka.

Listy

Wspólna Obecność
Inicjatywa godna podziwu
Adam Rząsa

J

ako pedagog z dużym zainteresowaniem przeczytałem wiersze: Magdaleny Ataman, Krystyny Pajdak, Ewy Smagały-Baran, opublikowane w numerze 1. dodatku literackiego „Wspólna
Obecność”. Jest też bardzo ciekawy fragment prozy Iwony Filimowskiej oraz fragment powieści Umy Kamińskiej.
Bardzo dziękuję Wiesławowi Zielińskiemu, prezesowi oddziału Związku Literatów
Polskich, za „Poetycki atrybut kobiecości”, „Tułaczy smak Edenu” oraz zachętę dla
młodej poetki wyrażoną w tekście pt. „Zaufajmy talentowi” i za szkic „Wszystko
jest otwarte”. Słowa uznania należą się rzeszowskiemu oddziałowi Związku Literatów Polskich za ten autonomiczny dodatek literacki, w którym będą mogli publikować swoje wiersze i prozę szczególnie młodzi poeci i literaci. Z uznaniem odnotowuję fakt, że miesięcznik społeczno-kulturalny „Nasz Dom Rzeszów” literacką
obecność wśród swoich łamów traktuje tak życzliwie. Ta symbioza i współpraca na
pewno będzie korzystna obopólnie. Z prawdziwym podziwem zauważam kolejny
przejaw mecenatu nad twórcami przez zasłużoną oficynę rzeszowską RS DRUK
Ryszarda Świątoniowskiego.
QAdam RZĄSA,
emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Katarzyna Pajdak podczas wieczoru autorskiego

Od Bogdana Loebla
Bogdan Loebl napisał do Wiesława Zielińskiego po
otrzymaniu naszego miesięcznika z dodatkiem literackim „Wspólna Obecność”:

Bardzo dziękuję za tak podnoszącą na duchu lekturę.
Czytając pomieszczone w miesięczniku RZESZÓW
wiersze oraz prozę, jak również materiały krytyczne?
coraz mocniej utwierdzające mnie w przekonaniu, że
literatura w Rzeszowie ma się bardzo dobrze dzięki nowym znakomitościom poetyckim i prozatorskim, pomyślałem sobie, że wszelkie utyskiwania nad marniejącą
kondycją literacką w naszym kraju nie mają żadnego
uzasadnienia, a malkontenci naszego literackiego świata powinni przeczytać to, co ja właśnie przeczytałem.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za miesięcznik, życzę jego
Autorkom i Autorom wielu nowych, tak znakomitych
utworów, a sobie bodaj drobnej Części tak świetnego samopoczucia, jakim cieszą się moje Koleżanki i Koledzy,
pozdrawiam? Bogdan Loebl Q

WSPANIAŁA PANI WALERIA
Luty 2008

Szyk i elegancja „Babusi”
Bogusław Kotula

W

aleria Zaleska z domu
Jopek urodziła się
w Hermanowej. Wieś to zamożna, honorna, radykalna. Zalescy mogli być także herbowi. Waleria
Jopek wyszła za Franciszka Zaleskiego, jednego z synów Jana.
Przeciekawe są dzieje rodziny Zaleskich już
jako właścicieli okazałego zakładu pogrzebowego w Rzeszowie. Franciszek, mąż Walerii, zmarł
młodo, bo w 1931 roku. Cały ciężar prowadzenia świetnej firmy wzięła w swoje ręce Waleria
i brat Kazimierz. Pracowite ręce Walerii, a przede wszystkim szyk i elegancja, znalazły wielkie
uznanie wśród rzeszowskiego mieszczaństwa
i nie tyko.
Znałem osobiście dystyngowaną panią Walerię.

mieścił się kiedyś
duży zakład meblarski, do którego
dołączył pogrzebowy zakład Zaleskich. Jeszcze
przed drugą wojną
ten znakomicie
prowadzony zakład pogrzebowy
zaistniał przy ulicy Dymnickiego. Waleria Jopek-Zaleska („BabuTo był już nie za- sia”) – 1936 r.
kład, ale przedsiębiorstwo. Trzy karawany, szóstka wspaniałych
czarnych koni, trumny na specjalne zamówienie. Nie jakieś tam papendeklowe atrapy, ale
prawdziwe, ze sztaplowanej przez lata dębiny.
Świadomie nie piszę o funkcjonowaniu zakładu, rytualnych pochówkach i ostatniej drodze
zmarłych. Bo o tym już było. Muszę jednak
wrócić do jednego, trochę dziwnego pogrzebowego uprzedzenia. Jest sporo zdjęć konduktów
pogrzebowych, leżących w trumnach zmarłych,
postaci księży i misternie rzeźbionych karawanów. Nie ma natomiast fotografii tak przecież
wspaniałych koni. Te pogrzebowe konie przynosiły ponoć nieszczęścia. Właśnie fotografowane. Bo ja wiem? Może tak, może nie? Mieszkały te wspaniałe perszerony w byłych stajniach
straży ogniowej przy Mickiewicza. Fajermani
przesiedli się na „ratunek” benzynowy, stąd
i wolne końskie kwatery. A było co podziwiać.
Czarne, lśniące, z pięknymi pióropuszami i wyglancowanymi kopytami. Szuwaksem i świeżą

słoniną. Szły pod pobicińską górkę z ogierskim
fasonem, smutnie, ale ogniście. Karmione owsem
i pachnące sianem musiały być silne... Zimą rzeszowiacy także umierali.
Na Pobitno było stromo.
Granitowa kostka i ślisko
jak cholera.
Przy Dymnickiego czekały trzy karawany. Snycerska robota pod dyplom.
Czarny, popielaty, biały. Roman Zaleski, ojciec
Wiek zmarłego i kolor pani Aliny – w 1944 r.
przy ul. Dymnickiego.
rzeźbionego cuda!
Królowa
rzeszowskiego mieszczaństwa trzymała swój zakład do
lat pięćdziesiątych. Czarny karawan stał przy
Dymnickiego jako ostatni. Wspaniała „Babusia” dożyła blisko pełnego, okrągłego wieku.
Uwielbiała grać w brydża, bawić licznych znajomych, rozdawać ten mieszczański, rzeszowski,
galicyjski, cesarski uśmiech! Wspaniała pani
Waleria! Jej wuczka, pani Alina Zaleska, to
kapitalna przewodniczka rodzinna i ścieżka do
wszystkiego tamtego. Pięć albumów rodzinnych
fotografii! Wszystko rozpoznawalne. Zapamiętane. Wujowie. Ciocie. Kuzyni. Pani Alina Zaleska odczytuje z nich przeszłość dobrą i złą...
Wielce prawdziwą. Trochę legendarną. Zdjęcia
rodzinne wykonane przez najlepszych fotograficznych fachowców: Edwarda Janusza, Zakład
Rembrandta (Lwów – Pasaż Hausmanna), Rembrandta B. Bresnera (Rzeszów – fi lia w Dębicy).
Roześmiane damy na rzeszowskiej ulicy 3 Maja.
Wspaniałe stroje. Przed wojną i w czasie niemieckiej okupacji. I zawsze piękna pani Waleria
Zaleska! Tamtego dawno już nie ma. Jest grobowiec Zaleskich na Pobitnem. Jest pani Alina
Zaleska i pourywana pamięć pomiędzy tymi
i tamtymi czasy. Nie musi wszystko zostać zapomniane!
QBogusław KOTULA

1907 r. – rodzina Jopków. Od lewej: siostry Karolina i Waleria, ojciec Tadeusz i syn Jan.

Oglądali się za nią nie tylko panowie w stosownym wieku. Miała niezwykle zgrabne nogi. I ten
chód... Jeden z przystojnych, z przyzwoitym pularysem, powiedział kiedyś, że warto by zejść
bez smutku, żeby tylko pojechać na górkę karawanem pięknej Zaleskiej!
Słynna nie tylko w Rzeszowie Concordia. Ulica
Konarskiego. Dziś nie ma tej okazałej kamienicy. Na nowy budynek patrzy dziś też nowy,
zupełnie architektonicznie zgrabny, gmach rzeszowskiego NOT-u. W tej rozległej kamienicy
Rodzina Zaleskich – ojciec Franciszek, synowie Kazimierz
i Roman oraz ich matka Waleria Jopek-Zaleska („Babusia”)

Nieistniejąca kamienica (naprzeciw obecnego NOT-u),
w którym ulokowana była m.in. Concordia, a także zakład
pogrzebowy Zaleskich.
Na spacerze – na pierwszym planie od prawej Waleria Zaleska

Uczniowie (wśród nich Roman Zaleski) z nauczycielem i ks.
J. Jałowym.
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NA ŚCIEŻCE ZŁOTEJ JESIENI
Opiekun osoby starszej

OPIEKA SPOŁECZNA O STUDIA

Józef Sowa

O

pieka
socjalna,
ochrona
zdrowia,
usługi opiekuńcze dla
człowieka w różnych fazach jego życia, to bardzo ważne kierunki
polityki społecznej państwa.
Zgodnie z aktualnymi diagnozami i prognozami analityków rynku pracy, w najbliższej
perspektywie wzrośnie zapotrzebowanie na
usługi w zakresie wsparcia i opieki nad osobami o specjalnych potrzebach rozwojowych
(edukacji specjalnej, pracy chronionej oraz
lecznictwa i rehabilitacji). Postępujący proces
starzenia się społeczeństw – nie tyko zachodnich, ale również i w Polsce – jest głównym
czynnikiem decydującym o coraz większym
zapotrzebowaniu na kwalifikowanych pracowników opieki społecznej. Z wieloaspektową pomocą osobom starszym, w podeszłym
wieku, będą mogli przyjść wykwalifikowani
opiekunowie–asystenci. Coraz więcej takich
osób, często samotnych, będzie wymagać
profesjonalnej opieki. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie odczuwany jest już nie tylko w Polsce, ale również
w krajach zachodnich Unii Europejskiej,
szczególnie zaś w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie już pracuje w tej dziedzinie wielu
Polaków.
Do wykonywania tego zawodu przygotowu-

TROPICIELE

Nowatorski projekt ekologiczny

EKOLOGIA

Grażyna
Repetowska

Z

wiązek Komunalny
Wisłok we współpracy z Konsorcjum Olejów
Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. z Jedlicza stworzył
i obecnie realizuje pionierski, pilotażowy
projekt zbiórki olejów przepracowanych na
terenie Podkarpacia. Współpraca ta rozpoczęła się w 2003 r., rozwija dynamicznie
i przynosi finansowe oraz ekologiczne rezultaty.
Sławomir Uchman, pełnomocnik zarządu
ds. edukacji ekologicznej, organizuje m.in.
wyjazdy do Jedlicza dla władz i pracowników
z Rzeszowa oraz innych gmin Podkarpacia.
Pokazanie osobom, odpowiedzialnym za
gospodarkę olejami odpadowymi, korzyści
płynących z przerobu tychże, już daje dobre
efekty. Przy wydajnym wsparciu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, można było zaproponować innym
gminom realizację tego tematu. I tak, dzięki
wypracowaniu przez ZK Wisłok nowatorskie18

ją studia pedagogiczne w ramach kierunku:
pedagogika lub nauki o rodzinie. W ramach
tych kierunków prowadzone są w uczelniach
w kraju różne specjalizacje, m.in. pedagogika
społeczno-opiekuńcza, asystent osoby niepełnosprawnej, czy gerontologia pedagogiczna (opieka i aktywizacja seniorów) lub praca
socjalna. Ta ostatnia specjalność na poziomie
licencjatu (3-letnie studia) jest prowadzona
w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Studia na tym poziomie
pozwolą na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności z zakresu organizacji pracy socjalnej oraz metod i technik
tworzenia i oceny projektów socjalnych. Celem tej specjalności jest przygotowanie kadry
profesjonalnych pracowników socjalnych,
uformowanych w oparciu o chrześcijańską
wizję człowieka, po to, by mogli skutecznie
nieść pomoc ludziom chorym, starszym,
ubogim, bezdomnym, uzależnionym i niepełnosprawnym.
W programie tych studiów znajdują się, m.in.
takie przedmioty, jak psychologia rozwojowa, pedagogika – podstawy wychowania,
socjologia wychowania, edukacja zdrowotna
czy diagnostyka i metody badań pedagogicznych. Absolwenci tej specjalności mogą
podjąć pracę zawodową w placówkach państwowych związanych z pomocą i opieką
społeczną. Jako profesjonaliści z zakresu pracy socjalnej mogą również pracować w różnorodnych organizacjach pozarządowych
i kościelnych, które pomagają ludziom potrzebującym wsparcia wielostronnego: zdro-

go programu – „Tropiciele olejów odpadowych” – udało się pokazać przedstawicielom
gmin, jak zachęcać innych i popularyzować
zbiórkę olejów odpadowych, począwszy od
dzieci, aż do tych, którzy są odpowiedzialni
za ich przetwórstwo. A dzięki KOP udało się
dostarczyć do gmin 23 zestawy pojemników
do zbiórki olejów przepracowanych i opakowań po olejach smarowych.
Projekt opracowany przez ZK Wisłok jest
mocno podbudowany edukacją ekologiczną,
bo zbiórka olejów przepracowanych nie jest
łatwym, popularnym i dającym wielkie zyski
przedsięwzięciem. Rok 2007 był przełomowy w tych działaniach. Program edukacyjny propagowany jest już wśród dzieci. Mały
tropiciel olejów odpadowych wie, że taki olej
wylany byle gdzie bardzo szkodzi środowisku
naturalnemu, a przede wszystkim niszczy
wodę pitną. Wie, że skażona olejami woda
nie nadaje się do picia, a praca nad jej oczyszczaniem jest bardzo trudna i wymaga dużych
nakładów finansowych. Dlatego młody tropiciel odpadów szuka miejsc, w których tata
mógłby oddać zużyty olej. Dzięki tej edukacji
– prowadzonej już od 1999 r. – zarówno dzieci, młodzież szkolna, studenci, jak i dorośli
oraz pracownicy wielu gmin mogą zobaczyć
realne zagrożenia wynikające z zatruwania
gleby, powietrza i wód zużytymi olejami
technicznymi.
Dążeniem jest doprowadzenie do sytuacji, aby
wszystkie oleje przepracowane szkodliwe dla
środowiska były objęte obowiązkiem zago-

wotnego, psychologicznego, pedagogicznego
Nr 2(28) Rok IV
i materialnego.
WSIE jest pierwszą w regionie podkarpackim uczelnią zawodową dającą wykształcenie o profilu – specjalności: praca socjalna na
kierunku: nauki o rodzinie. Kadra naukowo
– dydaktyczna to uznani specjaliści w tej
dziedzinie – samodzielni pracownicy ośrodków akademickich z Rzeszowa, Krakowa
i Lublina. Szczególnym celem studiów w ramach tego kierunku i specjalności jest wyposażenie absolwentów w obszerną wiedzę
obejmującą problematykę zagrożeń współczesnego świata, umiejętność podejmowania
działań profilaktycznych, diagnostycznych
i terapeutycznych chroniących jednostkę, rodzinę i środowisko lokalne przed zagrożeniami społecznymi. Chcąc wykonywać zawód
pracownika socjalnego, lub opiekuna osoby
starszej, nie wystarczy kompendium wiedzy
w zakresie bloku przedmiotów: kształcenia
ogólnego przedmiotów kierunkowych, specjalizacyjnych i specjalnościowych, ale również odbycie stosownych praktyk w takich
placówkach, jak domy pomocy społecznej,
ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz kluby i domy seniora.
Praktyki są obowiązkowe, podczas których
studenci weryfikują swoje wyobrażenia o zawodzie i sprawdzają, czy ich aspiracje i oczekiwania są zgodne z ich predyspozycjami.
Zatem kandydaci do tego zawodu, widząc
ludzkie problemy (cierpienie, ubóstwo, uzależnienie, kalectwo), z którymi wcześniej nie
mieli styczności, mogą sami ocenić własne
predyspozycje i upewnić się, czy dokonali
właściwego dla siebie wyboru – pracy z drugim człowiekiem.
QProf. dr hab. Józef SOWA

spodarowania. Na razie w Jedliczu przerabia
się przepracowane oleje smarowe pochodzenia naturalnego, a 15 proc. przepracowanych
olejów smarowych innego pochodzenia przekazuje różnym firmom, które np. produkują
paliwa alternatywne. Są to bowiem surowce
dobre do ponownego wykorzystania. W tym
roku notuje się już 50-proc. wskaźnik odzysku olejów przepracowanych.
Dzięki systemowi zbiórki oleje smarowe wracają do różnych form zagospodarowania,
m.in. do regeneracji, i 93 proc. tego surowca
regeneruje się w Rafinerii Naft y Jedlicze, która rocznie zbiera z rynku polskiego 77 tys.
ton oleju przepracowanego.
Niekorzystnym zjawiskiem jest przede
wszystkim spalanie olejów (głównie w zimie), wywóz tego cennego dla nas odpadu za
granicę, mieszanie oleju z innymi odpadami,
co bardzo utrudnia regenerację oraz złe zagospodarowanie oleju, który nie podlega skupowi. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że oleje,
które już nie nadają się do regeneracji, należy
dobrze utylizować. Pozbywanie się ich w inny
sposób niesie fatalne skutki dla całego naszego otoczenia, a więc gleby, wody i powietrza.
Zatem zmiany muszą nastąpić w naszym
sposobie myślenia, współpracy, zaangażowaniu i przepisach prawnych regulujących system zbiórki olejów przepracowanych.
QGrażyna REPETOWSKA,
tropiciel odpadów

Luty 2008

SIATKARSKIE
KORZENIE
Zachować pamięć pionierskich tradycji
Wiesław Sipowicz

Katedry Sportu UR. Jedną z ciekawostek jest
list Waldka Gładzika do Janka Dulla, pisany
w 1956 roku na odwrocie sześciu fotografii:
„Zbiór pamiątek z pobytu w Warszawie tym
razem ofiaruję Tobie Jasiu. Chyba rozumiesz,
że taką rzecz chowa się głęboko i zachowuje
do końca życia jako pamiątkę razem spędzonych chwil w szkole i w barwach Zrywu pod
wodzą naszego profesora Michała Różańskiego. Potem już jako zawodnicy rzeszowskiej Stali spędziliśmy lata młodości najpierw
w A klasie, a obecnie już w III lidze międzywojewódzkiej. Nasze małe doświadczenie
potwierdziliśmy dwoma porażkami w Lublinie z Avią Świdnik i Radomiem po 3:0. My
jednak tym się nie przejmujemy, bo jesteśmy
bardzo młodzi gdyż mamy dopiero po 19 lat.
Nasza kariera sportowa dopiero zaczęła się
i wierzymy twardo, że za 2 lata wejdziemy do
II ligi, a jak dobrze pójdzie to spotkamy się
nawet jeszcze wyżej... Pamiętaj juniorze, że
przyjaźń to piękna rzecz. Mały Waldemar”.
Sukcesy siatkówki rzeszowskiej zaszczepione przez profesora były pomnażane przez
„Strzelca” (Janusz Strzelczyk), a obecnie
przez jego następców. To w Stali Rzeszów,
u zawodników Michała Różańskiego trenowanych później przez Tadeusza Kocaja,
trzeba szukać źródeł późniejszych sukcesów
Resovii. Zaś w 1963 r. absolwenci Technikum Mechanicznego stworzyli sekcję siatkówki w AZS Rzeszów. Byłem zawodnikiem
wszystkich tych klubów, w których realizowałem swoje sportowe pasje. Dlatego wraz
z kolegami z koła KRS wystąpiliśmy do Rady
Miasta Rzeszowa z wnioskiem o nadanie
hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu
imienia znakomitego kolegi i trenera Janusza
Strzelczyka. Z pewnością na takie uhonorowanie w pełni zasłużył sobie.
QDr inż. Wiesław SIPOWICZ

STADION NARODOWY

Michael Platini przesłał ostrzeżenie Polsce i Ukrainie

B

ędziemy mieć w Polsce stadion prawdziwie narodowy? Datę 1 lutego uznano już
za przełomową w przygotowaniach do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbędą w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie.
Wiele osób twierdzi nawet, że jest to data
przełomowa także dla całego sportu w na-

szym kraju. Aby odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego decyzja o wybudowaniu Stadionu
Narodowego w Warszawie jest tak ważna, należy poznać kilka istotnych faktów. Po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu Polsce wspólnie z Ukrainą roli gospodarzy EURO 2012,
w obu tych państwach zapanowała radość
19

O

zamiłowanie do uprawiania sportu i uczciwego stosunku do pracy. Sport w szkole stał
na bardzo wysokim poziomie. Szkoła zawsze
brała udział w spartakiadzie fabrycznej WSK
Rzeszów. Osiągnięcia były wspaniałe i rewelacyjne w różnych dyscyplinach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje piłka siatkowa, która w ciągu trzech lat w rozgrywkach
o mistrzostwo województwa nie poniosła
ani jednej porażki, a przecież rozgrywki były
bardzo trudne. Również w turnieju piłki siatkowej, zorganizowanym przez Ministerstwo
Przemysłu Maszynowego, będącym Mistrzostwami Polski zajęliśmy w Sopocie czwarte
miejsce. Dla naszej drużyny piłki siatkowej
wyjątkowo pomyślny był rok 1957. Po wygraniu mistrzostwa województwa i po pokonaniu w zażartej walce byłego mistrza Polski
– reprezentację województwa katowickiego– zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Wielu
uczniów technikum, dobrych sportowców na
arenie szkolnej, okazało się niegorszymi na
arenie krajowej, np. takim był trener Janusz
Strzelczyk.”
Koło Korzenie Rzeszowskiej Siatkówki to
byli siatkarze i siatkarki Rzeszowa, to grupa zorganizowana, będąca z sobą w stałym
kontakcie. Z jej inicjatywy odbyły się dotychczas cztery spotkania, w których uczestniczyło 60 uczestników. Trzydzieścioro spośród nich to właśnie absolwenci Technikum
Mechanicznego, wychowankowie prof. Różańskiego. Dla ułatwienia kontaktów oraz
spopularyzowania wiedzy o korzeniach
rzeszowskiej siatkówki została uruchomiona strona internetowa (www.siatka.zstadm.
pl). Zbieramy pamiątki i dokumenty z tych
lat dotyczące środowiska siatkarskiego. Na
stronie internetowej pokazujemy informacje
o 10 klubach żeńskich i męskich Rzeszowa
z lat 1950 – 70. Dokumentacja ta przekazana została również pracownikom naukowym

TRADYCJE

1956 r. Drużyny siatkarzy z Rzeszowa i Lublina. Pierwszy z lewej prof. Michał Różański.
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iatkówka jako gra zespołowa narodziła się
w Stanach Zjednoczonych
pod koniec XIX wieku. Jej
twórcą jest Wiliam Morgan. Gra była początkowo rozrywką dla starszych panów,
wykluczającą sforsowanie się ćwiczącego,
a dającą maksimum relaksowego zadowolenia. Już w pierwszym 20-leciu po sprecyzowaniu zasad i przepisów przekształciła się
w grę prawdziwie sportową. Spopularyzowanie piłki siatkowej datuje się od wojny, gdy
gra ta chętnie była uprawiana we do wszystkich armiach, a przez nie dotarła z kolei do
wszystkich krajów uczestniczących w działaniach wojennych. Największą popularność
zyskała w krajach europejskich: w Polsce,
Czechosłowacji, ZSRR, krajach skandynawskich i we Francji, poza Europą w obu Amerykach, Japonii, Chinach i na Filipinach.
W powojennym Rzeszowie historia rozwoju
tej dyscypliny sportu związana jest z postacią Michała Różańskiego. Sam tak określa
to w swoim życiorysie: „Pracę rozpocząłem
1.09.1952 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego Technikum Mechanicznego
w Rzeszowie po skończeniu Wyższego Kursu
Nauczycieli w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie”.
W tym
czasie piłka siatkowa była organizacyjnie
włączona do Polskiego Związku Piłki Ręcznej, zlokalizowanego dla woj. rzeszowskiego
w Przemyślu. W jego skład wchodziły trzy
sekcje: koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Wkrótce jednak przemieszczono go do
Rzeszowa, wydzielając piłkę siatkową i powołując jednostkę Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Kierował nim Henryk Winiarski,
a Michał Różański stał się aktywnym członkiem związku. Takie były początki.
Aby te pionierskie dla siatkówki rzeszowskiej
czasy nie popadły w zapomnienie, przy Stowarzyszeniu Nasz Dom-Rzeszów powstało
koło Korzenie Rzeszowskiej Siatkówki. Zajęło się ono również gromadzeniem dokumentacji działalności profesora Różańskiego, który był między innymi pierwszym trenerem
i wychowawcą Janusza Strzelczyka. Okres
wielkich sukcesów Resovii po roku 1970 jest
bogato udokumentowany. Zdecydowanie gorzej zaś jest z okresem poprzedzającym lata
świetności. Dlatego koło za jeden z podstawowych celów swej działalności postawiło
gromadzenie materiałów dokumentujących
początki oraz integrację byłych siatkarzy
i siatkarek z tego okresu. Michał Różański
pisze o tym okresie: „W realizacji programu
wychowania fizycznego zwracałem uwagę
na właściwą postawę uczniów, wyrabiałem

QWiesław KARNY
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WIROWANIE NA PLANIE
LANSADY I PRZYTUPY

N

o i mamy następną sejmową komisję śledczą. I słusznie! Przecież wybraliśmy najwięcej speców do śledzenia od czasów Rewolucji Francuskiej.
Co drugi to prawie Marat, a co trzeci niewątpliwie Robespierre. Dantonów jedynie jakby nie widać. Ale zawsze toć są spece. Tym razem komisja będzie śledzić z poświęceniem to, co poprzednia ekipa rządowa narozrabiała w kwestii upolitycznienia służb specjalnych. Brudziński wrzeszczy, że to polityczna jatka, a Karpiniuk dowodzi, że Ziobro jest arcyzbrodniarzem. Giertych
wycenia realność bezeceństw kaczej ekipy na 99 procent, zaś Kwaśniewski twierdzi, że to afera
Rywina do kwadratu. Nikt w składzie komisji nie chciał Macierewicza z wyjątkiem jego samego.
W końcu PiS desygnował prawnika od bezprawnego grzebania w śmietniku IPN Mularczyka
oraz bezprawnika Kurskiego, specjalizującego się w przegrywaniu procesów sądowych. Onże
Kurski ogłosił miastu i światu, że jego zacna obecność komisarska będzie gwarancją obiektywizmu prac komisji. Czyli będzie on prawdziwym komisarzem politycznym. Takie antidotum
w postaci Kurskiego na ewentualny brak obiektywizmu przypomina leczenie kaszlu rycyną. Na
pewno nie wyleczy, ale zakaszleć niebezpiecznie. W konsekwencji mamy zapewniony kolejny
serial medialny z cyklu „Na Wiejskiej”, którego przewodnim motywem literackim będzie udowadnianie tego, o czym wszyscy już dawno wiedzą. Cała zaś dramaturgia zogniskuje się na
sporach proceduralnych i interpretacyjnych oraz fajerwerkach oratorskich komisarzy. Finezyjne
lansady i siarczyste przytupy głównych i pomniejszych bohaterów całej zabawy w stylu – dylu,
dylu na badylu, mamy zagwarantowane jak w ruskim banku. Do tego jeszcze może okazać się, że
komuś służbowy laptop przejedzie niespodziewanie czołg, albo inna kolej ekspresowa Gosiewskiego. W najgorszym przypadku wzmiankowany laptop może wpaść do wanny, bo powszechnie przecież wiadomo, że te urządzenia najlepiej przechowywać w łazience tuż nad wanną.

WRACA NOWE

Z

nowu, w wyniku różnych niezbyt zrozumiałych przepychanek centralnych, interesy naszego
województwa i miasta srodze ucierpiały. Znowu, jak zwykle, nasi wybrańcy wybrali dyscyplinę partyjną i olali przedwyborcze obietnice, które w konsekwencji odgrywają nadal jedynie
niechlubną rolę paliwa politycznego do napędu partyjnego wehikułu, a nie napędu maszynerii
rozwijającej nasze województwo i miasto. Ani jeden z kilkunastu projektów ochrony środowiska
w naszym województwie nie został przyjęty. Rzekomo efektywność wybudowanych tu wałów
przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych byłaby rażąco niższa od tych wybudowanych w zachodniej części kraju. I z takimi idiotyzmami zgadzają się nasi posłowie z PO i PSL.
Znowu my mamy wyglądać na mądrych, a pracować jak głupi dla dobra partyjnych wodzów,
a nie własnego. Dla przykładu, niektórzy potrafili przepchnąć nawet decyzję o przyznaniu ponad 15 mln euro na „inkubator nowoczesnych technologii” dla Rydzyka, z czego chichrał się
cały cywilizowany świat. Nowoczesny technolog Rydzyk! Nasi zaś nie potrafią zaklepać chociażby budowy małego zbiornika retencyjnego. No i nie tylko symbolicznie nas zatapiają.
Pomimo wcześniejszych decyzji pozytywnych, skreślono z rządowego budżetu 26 mln na kontynuację obwodnicy północnej Rzeszowa. W czasie styczniowej sesji Robert Kultys ogłosił, że
jest to skutek uchwalenia Władysławowi Kruczkowi ulicy w Zwięczycy. Mówił to bardzo poważnie, sliszka, z astanowkoj. I wbrew pozorom był całkowicie trzeźwy. Tych wytworów chorej
wyobraźni wybitnego architekta z Radomia nikt racjonalny nie może poważnie brać pod uwagę.
Zatem wszystko wskazuje na to, że nasi posłowie PO i PSL bardziej preferują inne regiony kraju.
A miało być inaczej, normalniej i z pożytkiem dla Podkarpacia i Rzeszowa.
Q Roman MAŁEK

POWTÓRKA z numeru grudniowego 2006
Rondo Jana Pawła II – wjazd do Rzeszowa od strony Warszawy i Lublina
Fot. Ryszard Zatorski

granicząca z euforią! Ale czas ogłoszenia tej
decyzji przez świetnego ongiś piłkarza, a obecnie prezydenta UEFA Michaela Platiniego, był
niezbyt sprzyjający politycznie zarówno dla
Polski, jak i Ukrainy. W obu państwach trwały
przygotowania do parlamentarnych wyborów
i dla celów politycznych, z całą bezwzględnością wykorzystywano decyzję byłego przyjaciela
Zbigniewa Bońka z boiska.
Zamiast zastanowić się nad szybką realizacją
budowania planowanych stadionów, autostrad
i całej infrastruktury, potrzebnej do spełnianie
roli gospodarza tak prestiżowej imprezy, zmarnowano kilka miesięcy minionego 2007 roku
na politycznych kłótniach. Spierano się o to, kto
ma być ważniejszy w organizowaniu mistrzostwa Europy: sprawujący władzę czy opozycja?
W imieniu ówczesnego rządu, pani minister
sportu i turystyki Elżbieta Jakubiak orzekła,
iż Stadion Narodowy – miejsce inauguracji
EURO 2012 – powinien być zbudowany w stolicy na błoniach otaczających były obiekt sportowy X-lecia PRL-u. Ale nadszedł czas, że opozycja została władzą, a władza stałą się opozycją.
Niewiele wówczas się jednak zmieniło i to do
tego stopnia, że Michael Platini przesłał ostatnio ostrzeżenie zarówno Polsce, jak i Ukrainie.
Sytuacja polityczna w obu krajach jest porównywalna i tak naprawdę zarówno w naszym
kraju, jak i u wschodnich sąsiadów, niewiele od
roku zrobiono, aby wykazać, że poza słownymi
deklaracjami, jest gotowość do zorganizowania
tych mistrzostw.
Dokładnie 17 grudnia ubiegłego roku obecny
minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki zmienił decyzję poprzedniczki i orzekł,
chyba bardzo słusznie, że Stadion Narodowy zbudowany zostanie nie na błoniach, lecz
wewnątrz dawnego warszawskiego Stadionu
Dziesięciolecia. Oczywiście, teraz dawni rządzący, zaczęli krytykować ten pomysł, lecz na
szczęście nie zanosi się na szybkie nowe wybory
parlamentarne, więc nikt nie zmieni lokalizacji
budowy nowego stadionu w stolicy. Nadszedł
wreszcie dzień 1 lutego 2008 roku, w którym
minister Drzewiecki przedstawił projekt budowy Stadionu Narodowego. Przyznać trzeba, że
plany i zamierzenia są wręcz imponujące.
Każdy z nas może zapoznać się w Internecie
z projektem tego stadionu, więc nie wymieniam jego zalet. Boję się jednak aktywności
politycznej wszystkich ugrupowań występujących na polskiej scenie politycznej. Jak za czasów Polski szlacheckiej, usta naszych polityków
są pełne miododajnych oświadczeń o oddaniu
się sprawom ukochanej Rzeczypospolitej. Jednak w niekończących się sporach na temat, kto
lepiej jest w stanie przygotować mistrzostwa
Europy w kraju nad Odrą, Wisłą i Bugiem,
widzę groźbę nawet utracenia roli gospodarza EURO 2012. Polscy politycy, podobnie jak
w piosence ludowego mędrka, zdają się powtarzać odwieczny refren: „To nieważne, czyje, co
je? Najważniejsze, co je moje!” Dla nich nie jest
ważne, że rola gospodarza mistrzostw Europy
będzie dla całej Polski korzyścią. Korzyść będzie dla naszej ojczyzny według nich wówczas,
gdy pokażą z tej okazji społeczeństwu, kto jest
w Polsce najważniejszy. Ale czy to tylko polski
problem?

PLAMY I KROPKI
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NOWOBOGACCY PATRIOCI
Gdy po haniebnym PRL-u
PRZEŁOM wolnością nas ozłocił,
to w wymarzonym dziś modelu
Wciąż rosną nowi patrioci.

Adam Decowski

FRASZKI

Ja już w przedszkolu dostrzegałem,
że zło ustroju mnie dotyka.
W proteście wtedy odmawiałem
do czerwonego sikać nocnika.

BIUROKRATA
Z biura swego biurokrata
chce uczynić pępek świata.

W szkole to aby do wakacji,
po co ułamki, wiersza zwrotki,
wolałem raczej w „konspiracji”
prasę roznosić i ulotki.

PATRIOTA
Dla ojczyzny wszystko oddać raczy,
prócz willi, jachtu i daczy.

Studia kończyłem raczej powoli:
przez profesorów, co na usługach
W KRUCZKA formacji – i to mnie boli.
Tytuł przyjąłem jednak bez uwag.
Myśmy walczyli – byście rządzili!
Rzekł ojciec: synu mocno się sprężaj,
wszystko czegośmy się dorobili
to za cierpienia moje z Załęża.
Co komu damy – uznamy sami,
Realizując hasła wyborcze.
Tyś coś się żadną pracą nie splamił,
to się wykażesz w radzie nadzorczej.
Gliny, lekarze, bełt na celnicach
oraz bałagan co wszystkich złości,
głowy się wtedy chowa w przyłbicach,
nieraz bez cienia przyzwoitości.
PS
Na PRL-u koszmarnym gruzie
to patrioci wielkich dokonań,
nowobogaccy „wspaniali” ludzie,
grają nam FARSĘ w kilku odsłonach.

NAGROBEK ALKOHOLIKA
Mówią o nim dobrze
teraz nie bez powodu,
bo umierając podwyższył
wskaźnik trzeźwości narodu.

NIEZADOWOLONA
Nie może pozbyć się żalu i złości,
że wyszła za mąż jedynie z miłości.
WIARA
Wiara czyni cuda,
więc wierzyć w to potrzeba,
iż z polskiego piekła,
też trafimy do nieba.
HM...
Cóż to za praca,
gdy później ma się kaca?

PO CO?
Po co płacić po kryjomu,
za to co jest darmo w domu?

ETAPY
Po ślubie sielanka
i okres godowy.
Później separacja
i pozew sądowy.

POLAK POTRAFI
Nawet w mafii
urządzić się potrafi.

NAGROBEK DONOSICIELA
O modlitwę prosi,
bo już nie donosi.

GDYBY...
Gdyby nie wódzia
nie byłoby „brudzia”.

* * *
W każdym peletonie
ktoś musi być w ogonie.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

MIŁE NIESPODZIANKI
Baran (21 III - 20 IV) Zły nastrój szybko minie. Zdziwisz
się, ile jest w Tobie samodzielności i niezależności.
Byk (21 IV - 20 V) Uśmiechnij się. Niedługo znakomicie
zorganizujesz sobie pracę. Skończy się udręka.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Zrozumiesz którędy biegnie droga do celu. Nic i nikt nie jest w stanie Cię zatrzymać.
Rak (22 VI - 22 VII) Sprawy zaczną się układać po Twojej
myśli. Problemy same się rozwiążą.
Lew (23 VII - 23 VIII) Decyzje podejmuj rozważnie. Wybieraj tylko sprawdzone ścieżki.
Panna (24 VIII - 22 IX) Posiadasz dużo dobrej energii,
która pomoże Ci przetrwać trudności.
Waga (23 IX - 23 X) Skup się na tym, na czym najbardziej
Ci zależy. W uczuciach miłe zaskoczenie.
Skorpion (24 X - 22 XI) Kontroluj emocje. Słuchaj i analizuj swoje postępowanie.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Spróbuj wszystko ze sobą pogodzić
i pracę, i miłość. Dobry czas na naukę.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Nie powstrzymasz biegu czasu, coś przychodzi, coś odchodzi. W każdej dziedzinie
zmiany i nic na to nie poradzisz.
Wodnik (21 I - 19 II) Zareaguj szybko na informację, a możesz nieźle zarobić. Romans może okazać się niebezpieczny.
Ryby (20 II - 20 III) Będziesz przyciągać mężczyzn jak
magnes. Może być ciekawie. Bądź czujna i uważna
w pracy.

KRZYŻÓWKA NR 25
Poziomo: 1/ wojskowe sprawozdanie,
4/
nieżyjący
z Blackoutów, 5/ oparcie, fundament, 8/ modny ptak, 11/
plecione ciasteczko, 14/ ma
z nią walczyć CBA, 18/ w ręku
Amora, 19/ znana willa w Zakopanem, 20/ ma kuźnię, 21/
Do badań głębinowych, 22/
równe strzelanie.
Pionowo: 1/ okrągłe skrzyżowanie, 2/ fantazja, 3/ przysmak Krasuli, 6/ amarant, 7/ odgłos zawodu, 9/ pasek w książce,
10/ biblijne utwory, 11/ karciany kolor, 12/ chadecy w Niemczech, 13/ od myśli nieuczesanych, 15/ konkurent, 16/ strzelanina, 17/ alianci dzielili tam Europę.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane po kolei w diagram
poniżej krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.
RO-MA
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MOŻNA GRYMASIĆ

Rozmowa z Andrzejem Jeżem, wiceprezesem
Korporacji VIP w Rzeszowie

P

o roku poprosiłem kierownictwo renomowanej firmy produkcyjno-usługowej Korporacja VIP o ponowne spotkanie. Niezwykle
szybki postęp technologiczny wymusza wiele szybkich zmian. Coraz
bardziej wymagający rynek weryfikuje zarówno pozycję, jak i praktyczne działania poszczególnych firm. Jak w tych warunkach radziła
sobie Korporacja VIP? Obroniła swoją wiodącą, zwłaszcza pod względem jakościowym, pozycję? A może ją umocniła? Tak ukierunkowaną
ciekawość starał się zaspokoić wiceprezes zarządu Andrzej Jeż, elegancko ubrany młody człowiek, o nienagannych manierach.
Panie prezesie! Klienci firmy są zadowoleni?
- Z pewnością tak. Skoro nie ma reklamacji, to znaczy, że nasi kontrahenci nie mają powodów do niezadowolenia. To cieszy, ponieważ
utrzymanie wysokich parametrów jakościowych nie jest takie łatwe.
Pewnie trzeba o to zadbać?
- I to jeszcze jak! Należy nieprzerwanie inwestować w nowe technologie, w rozwój funkcjonalnej bazy no i w ludzi. Same dobre warunki
techniczne nie wystarczą. Ktoś musi wszystko perfekcyjnie wykonać.

REKLAMA

A wydawałoby się, że wyprodukować okno i solidnie je zainstalować, to takie proste.
- Tylko pozornie. Należy produkować coraz lepsze okna, ale przede
wszystkim oferować kompleksowe wykonawstwo. Jeśli tak, to musimy
również umieć dobrze zmontować parapety, rolety czy co tam jeszcze
klient sobie życzy.
A te dyplomy i statuetki na pana biurku?
- To ostatnie przejawy doceniania naszych wysiłków. Otrzymaliśmy
certyfikat jakości ISO oraz liczne wyrazy uznania od naszego partnera handlowego, światowego potentata produkcji profi lów okiennych,
firmy DECEUNINCK. Współpracujemy z nimi od początku ich istnienia na polskim rynku, czyli od 1991 roku. Uznali nas za najlepszego
partnera, zaprosili do ośrodka nad mazurskim jeziorem Ryn i z rozmachem uhonorowali.
Osiemnaście lat nieprzerwanie na rynku. Dużo tego wyprodukowaliście?
- Nie sumowaliśmy całej naszej produkcji. Ale dla uzmysłowienia skali można przyjąć, że pewnie w Rzeszowie dalibyśmy radę wymienić
wszystkie okna kilka razy.
Wejście do Unii coś zmieniło w waszej rzeczywistości?
- Oczywiście! Zniknęły kłopotliwe odprawy celne i pracochłonne
procedury. Dlatego coraz częściej pojawiający się klienci z Austrii czy
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dobrze i sprawnie obsłużeni. Natomiast rozwój handlu ze Wschodem blokuje
zupełnie niezrozumiała niewydolność odpraw granicznych po obu stronach granicy. Jeśli nic tu nie zmieni
się, to kibice jadący na mecz
Euro 2012 na Ukrainę mogą
dotrzeć na miejsce tydzień
po rozgrywkach.
Klient może sobie u was
pogrymasić? Powiedzmy
na temat kształtu okna?
- Może, do woli. Nasi pracownicy nawet wolą zlecenia nietypowe.
Produkcja taka jest mniej monotonna od standardowej.
A jeśli będę życzył sobie dach z samych okien?
- Zrobimy bez problemów. Zresztą ostatnio realizowaliśmy podobne
nietypowe zlecenie od firmy lotniczej Sikorski z Mielca. Chodziło
o halę produkcyjną naświetlaną od sufitu. Są zadowoleni. My też.
Czy ktokolwiek jest w stanie zaskoczyć was oryginalnym zleceniem?
- Być może. Chociaż dotychczas nie przytrafiło się to, pomimo wykonywania bardzo skomplikowanych zadań. Zaliczamy do nich
z pewnością okna witrażowe w kościołach.
Można je gdzieś obejrzeć?
- Jak najbardziej! Wystarczy wybrać się do Krasnego i spojrzeć na
frontową elewację kościoła parafialnego albo pojechać do Nowosielca koło Niska.
Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia.
QRoman MAŁEK

tel.: + 48 17 87 20 179
fax: + 48 17 87 20 320
e-mail: handel@zapel.com.pl
www.kominy.zapel.com.pl

www.restauracja-terminal.pl
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