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Śladem sugestii Edwarda Słupka zawartej w artykule poprzedniego numeru naszego miesięcznika, zgłosiłem wniosek na ostatniej 
sesji Rady Miasta dotyczący rewitalizacji dworku i parku im. Szafera w Słocinie ze wskazaniem, że najlepiej byłoby urządzić tam 
Pałac Ślubów oraz przystosować do innych form promujących nasze miasto. Oprócz radnych członków Stowarzyszenia Nasz Dom – 
Rzeszów (Sławomir Gołąb i Jerzy Maślanka) pod wnioskiem podpisali się także radni Prawa i Sprawiedliwości: wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Waldemar Szumny, Robert Kultys i Jacek Kiczek oraz Witold Walawender z klubu Rozwój Rzeszowa. Nasz pomysł 
został przyjęty przez pozostałych radnych bez zastrzeżeń.             
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redaktor naczelny, prezes Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów,  przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa



2

WYDAWCA: 
Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów
Nakład: 5 tys. egz.

REDAGUJE ZESPÓŁ
Redaktor naczelny: Jerzy Maślanka
tel. kom. 602 377 303 
Redaktor wydania: Ryszard Zatorski
Redakcja techniczna: Ryszard Świątoniowski, 
Wojciech Borkowski, Grzegorz Wójtowicz
Projekt graf., skład: RS DRUK – Studio DTP 
Druk: RS DRUK Sp. z o.o.
Adres redakcji: 35-082 Rzeszów, 
ul. Podgórska 4, tel./fax (017) 85 40 790 
www.naszdom.rzeszow.pl
e-mail: rzeszow@rsdruk.pl naszdom@rsdruk.pl

 W NUMERZE:

Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE

NOWA KSIĄŻKA 
JERZEGO MAŚLANKI 
„SPRÓBUJ BYĆ SOBĄ” 
 

Wybór wierszowanych felietonów 
satyrycznych. 

Odrestaurowany XIX-wieczny dworek 
w Słocinie, w nowej dzielnicy miasta, 

wraz z otaczającym go pięknym parkiem z 
rzadko spotykanym starodrzewem, wkrót-
ce może być ozdobą Rzeszowa. 
Zgłosiłem stosowny wniosek w tej sprawie 
na ostatniej sesji Rady Miasta śladem suge-
stii zawartej w artykule Edwarda Słupka w 
poprzednim numerze naszego miesięcznika. 
Wniosek dotyczył rewitalizacji dworku i par-
ku im. Szafera ze wskazaniem, że najlepiej 
byłoby urządzić tam Pałac Ślubów oraz przy-
stosować do innych form promujących nasze 
miasto. Oprócz radnych członków Stowarzy-
szenia Nasz Dom – Rzeszów (Sławomir Go-
łąb i Jerzy Maślanka) pod wnioskiem podpi-
sali się także radni Prawa i Sprawiedliwości: 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar 

Dworek i park w Słocinie
Zamienić w ozdobę Rzeszowa

Szumny, Robert Kultys i Jacek Kiczek oraz 
Witold Walawender z klubu Rozwój Rzeszo-
wa. 
Nasz pomysł został przyjęty przez pozosta-
łych radnych bez zastrzeżeń. W uchwale 
korygującej budżet tegoroczny miasta zo-
stały już zarezerwowane pieniądze (100 tys. 
złotych), głównie na opracowanie projektu 
restauracji obiektu. Na pewno gmina samo-
dzielnie nie udźwignie ciężaru fi nansowania 
tej inwestycji, ale przy wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środ-
ków Unii Europejskiej i z innych jeszcze źró-
deł, jest możliwe aby, obecne ruiny tego za-
bytku zamienić w ozdobę miasta Rzeszowa. 

Jerzy MAŚLANKA,
redaktor naczelny, przewodniczący Stowarzyszenia Nasz 

Dom–Rzeszów, przewodniczący komisji edukacji Rady 
Miasta Rzeszowa

Inicjatywa Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów

ZNICZ OLIMPIJSKI

To przepowiednia jest MICHALDY,
że już niedługo żółte plemię,
lud pracowity oraz hardy
zaleje naszą piękną ziemię.

Świat cały widzi i narzeka:
„Tam terror wielki - władz prywata,
nieprzestrzeganie praw człowieka”.
A jest ich tylu, co RESZTA ŚWIATA.

Głowią się, głowią tęgie głowy,
tu w Europie oraz w Stanach,
a ,,ojcem” – tym opatrznościowym –
to ma być ojciec DALAJ  LAMA.

Nie hasła to –  mężowie czynu
dziś proponują formy nowe,
że nie pojadą do Pekinu,
niektórzy też ogolą głowę.

Sportowcy gasząc złości płomień,
bo sprawa przecież ich dotyka,
by być w porządku także do niej
przyrzekną nie grać już w ,,CHIŃCZYKA”.

Lecz kto ocali Europę ?
i nas uchroni przed kłopotem,
gdy dwa miliardy na piechotę
przejdą pod Madryt i z powrotem.

PS
Obywatelu, dziś mocno krzycz, 
że ci zagraża ,,POTOP” chiński,
zanim nad nami zabłyśnie znicz
na pewno ten nie OLIMPIJSKI.

4 JACY JESTEŚMY?
Józef Ambrozowicz

5 ZNAKI PRZESZŁOŚCI 
Ryszard Zatorski

5 MUZEUM DZIEDUSZYCKICH
Władysław Serwatowski

6 SCIENCE FICTION
Dorota Dominik

6 NISZCZY ŻYCIE NIEWINNYCH
Adam Podolski 

7 SZKODA PLACU
Edward Słupek

8 URZĄDZIĆ ŚCIEŻKĘ 
KAJAKOWĄ
Bogusław Kobisz

9 DZIEŃ TURECKI
Bożena Mazurkow i Beata 
Leszczyk

9 ZAWÓD XXI WIEKU
Grzegorz Winter

10 W POSZUKIWANIU MAŁEJ 
OJCZYZNY
Mieczysław A. Łyp

11 OPEND
Bogusław Kotula

12 NAUCZYCIEL Z JEŻOWEGO
Mirosław Osowski

 WSPÓLNA OBECNOŚĆ
Autonomiczny dodatek literacki

13 KULTURA I PIENIĄDZE
Jan Wolski

14 EUROPA W ŁAŃCUCIE
Paulina Mazur-Kopeć

15 W MASCE I SIEMASZKOWEJ
Ryszard Zatorski

16 TEATRALNE LALKI
Ewa Piotrowska

17 ARKA WILKONIA
Piotr Rędziniak

17 DZWONY
Andrzej Szypuła

18 Z WARSZAWY DO 
TEODORÓWKI
Władysław Serwatowski

19 CHIŃSKI BUMERANG
Wiesław Karny

19 MISTRZOWIE ZŁOTEGO SETA
Justyna Róg

20 WIROWANIE NA PLANIE
Roman Małek

21 DRABINA
Jerzy Maślanka

21 FRASZKI
Adam Decowski
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szych dotychczasowych czytelników oraz tych, 
których nie mieliśmy jeszcze przyjemności 
gościć w naszych progach: studentów, uczniów 
szkół średnich, pracowników naukowych, na-
uczycieli, bibliotekarzy z innych placówek, ar-
tystów i miłośników sztuki oraz teatru, a tak-
że bibliofi li i pasjonatów nowych technologii.  
Z pewnością każdy znajdzie w naszej ofercie 
coś dla siebie – zaznacza pani dyrektor tajem-
niczo, dodając, iż dla bibliotecznych dłużni-
ków będzie to jedyna okazja zwrotu zaległych 
książek... pod osłoną nocy. 
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(ul. Cegielniana 12) zaprasza 9 maja od 
godz. 19.00. Szczegóły imprezy dostępne 
są na stronie http://nocbur.univ.rzeszow.pl. 
Sponsorami Nocy Biblioteki UR są: Wolters 
Kluwer Polska, Max Elektronik, Klimawen-
tex, Restauracja Czarny Kot, Cukiernia J. 
Orłowski & K. Rak. Miesięcznik społeczno-
kulturalny „Nasz Dom – Rzeszów” sprawu-
je patronat medialny nad imprezą.
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To będzie pierwsza tego typu impreza 
w naszym mieście i regionie - bibliote-

ka otwarta w nocy! W piątek 9 maja 2008 r. 
w godzinach od 19.00 – 2.00 pracownicy Bi-
blioteki  Uniwersytetu Rzeszowskiego za-
praszają na niecodzienną nocną przygodę 
z książką, sztuką, fotografi ą, fi lmem, mu-
zyką i teatrem! 
Oprócz tradycyjnych usług informacyjno-bi-
bliotecznych, jak wypożyczanie i oddawanie 
książek, korzystanie z czytelnianych księgo-
zbiorów, elektronicznych baz danych oraz 
Internetu – które akurat tej nocy nie będą 
najważniejsze – zaplanowano wiele cieka-
wych imprez kulturalno-naukowych i roz-
rywkowych. 
Burzliwa debata na  temat miejsca i roli 
książki tradycyjnej w epoce multimediów 
z udziałem zaproszonych gości, poprzedzona 
prezentacjami zwolenników papieru i entu-
zjastów bajtów, przedstawienia i formy tea-
tralne – w tym rzeszowska  premiera sztuki 
Kruk w wykonaniu grupy S.T.O.S oraz etiudy 
Stacha Ożoga, a także wygłoszony o północy 
wykład Współczesny wizerunek Wampira – to 
nie wszystkie atrakcje czekające na czytelni-
ków i innych gości odwiedzających Bibliote-

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

NOCĄ W BIBLIOTECE
Uniwersytet Rzeszowski kę UR tej nocy. Liczne wystawy, klasyczna 

muzyka na żywo w wykonaniu zespołu La 
Cetra, wycieczki po bibliotece, poczęstunek 
oraz promocyjne ceny książek w mieszczą-
cej się w Bibliotece Księgarni Akademickiej 
Libra, a także promocja Biura Karier Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz działalności 
Samorządu Studenckiego UR dodatkowo 
uzupełniają bogaty program nocnych imprez 
bibliotecznych. „Jeszcze nigdy nie robiliście 
TYLE TAKICH rzeczy w nocy... i to w biblio-
tece...”  – brzmi hasło reklamowe imprezy, 
której hymnem uczyniono niezwykle za-
bawną piosenkę  Wojtka Gęsickiego Ballada 
o niepoczytalnym bibliotekarzu, której tekst 
autorstwa Jana Kazimierza Siwka śmiesznie 
bazuje na stereotypowym wizerunku pra-
cownika biblioteki. 
– Organizując Noc Biblioteki UR chcemy 
w pewien nieszablonowy i niecodzienny spo-
sób promować nasze usługi biblioteczno-infor-
macyjne – mówi dyrektor Biblioteki UR mgr 
Krystyna Serwatko. – Pragniemy podkreślić, 
iż w obliczu technologii, nowych mediów i In-
ternetu – biblioteka, jako miejsce komunikacji 
społecznej i kulturowej oraz jako naukowa pla-
cówka informacji wciąż zajmuje ważną i silną 
pozycję i że potrafi  umiejętnie dostosować się 
do zmiennego otoczenia. Czekamy tej nocy na 
wszystkich zainteresowanych: zarówno na-

19.00 – Uroczyste otwarcie imprezy, 
odsłuchanie hymnu Nocy Biblioteki UR 
Ballada o niepoczytalnym bibliotekarzu 
Wojtka Gęsickiego.
19.15 BLOK I: Książka tradycyjna czy 
dokument elektroniczny?
Marek Czarnota: O książce dawnej, biblio-
fi lstwie, białym kruku i  ekslibrisie;
Grzegorz Gmiterek: Multimedialne obli-
cze książki i prasy a zjawisko konwergencji 
mediów; 
Dyskusja na temat przyszłości książki tra-
dycyjnej i elektronicznej.
21.00 – Muzyka łagodzi obyczaje....
Recital zespołu La Cetra w składzie: Kata-
rzyna Paulo-Pilat, Teresa Bilut, Krzysztof 
Uściłowski, Anna Zajączkowska, Łukasz 
Choiński, Anita Lehmann oraz Kinga Fink.
21.30 – Coś dla ciała – przerwa na kawę 
i poczęstunek.
22.30 BLOK II: Drama, fi lm i wampir 
w bibliotece
Stach Ożóg –  monodram: Fiodor Dosto-
jewski Pijak;
Stach Ożóg – etiuda recytatorska Wędro-
wanie wokół słowa; etiuda fi lmowa Stu-
dium Klowna – reż. Grzegorz Wisz, Artur 
Wilgucki.
00.00 – dr Krystyna Walc (wykład): 
Współczesny wizerunek Wampira.
00.38 – S.T.O.S. przedstawia sztukę Kruk 
(El cuevo) Alfonso Sastre’a w przekł. Rubi 
Birdena, reż. Paweł Kacprzycki.
02.00 – Zakończenie imprezy - niech ża-
łuje ten, kto nie przyjdzie...

Wystawy 

American West – amerykański zachód 
w obiektywie Wiesława Pikula. Fotograf, 
członek klubu fotografi cznego Wright Ca-
mera Club zabiera widzów w podróż po 

Krystyna Serwatko – dyrektor BUR

PROGRAM IMPREZY
oraz informacja o dodatkowych 

atrakcjach

barwnych, dzikich i zachwycających obra-
zach amerykańskiej przyrody, przestrzeni 
i natury. Na wystawę eksponowaną w Czy-
telni Prasy Bieżącej, która współorganizo-
wana jest z Konsulatem Generalnym USA 
w Krakowie składa się ponad 60 fotografi i, 
które koniecznie należy obejrzeć.
Czytelniku pozwól żyć! Wystawa książki 
zniszczonej. Co można zrobić z książką, 
jak umiejętnie podkreślić tekst, jak wy-
rwać stronę, jak pozaginać ośle rogi, jak 
bardzo oblać ją kawą, herbatą lub sokiem? 
Niewątpliwie udzielenie odpowiedzi na te 
pytanie będzie łatwiejsze po obejrzeniu 
wystawy zniszczonych książek ekspono-
wanej w holu biblioteki na I piętrze. 
Cymelia w zbiorach Biblioteki UR – cenne 
starodruki, reprinty prezentowane w Pra-
cowni Zbiorów Specjalnych (I piętro). Tyl-
ko tej nocy jedyna okazja by podziwiać do-
kumenty powstałe dziesiątki lat temu. 
Wystawa prac studentów Wydziału Sztu-
ki UR – nie tylko ekspozycja prac o  róż-
norodnej tematyce, ale również możliwość 
zakupu wybranych dzieł po okazyjnej ce-
nie. Prace eksponowane będą we wszyst-
kich czytelniach bibliotecznych.

Zwiedzanie, poznawanie 
odszukiwanie

Biblioteczne Biuro Rzeczy Znalezionych 
– wystawa zgub porzuconych w bibliotece 
przez roztargnionych czytelników: klucze, 
okulary, notatki, zegarek,  ściągi – okazja 
by wreszcie odzyskać poszukiwane od 
miesięcy pomoce naukowe i nie tylko...  
BBRZ w Oddziale Informacji Naukowej 
(I piętro).
Wycieczki po bibliotece – począwszy od 
19.30 co godzinę organizowane będzie 
zwiedzanie uniwersyteckiej książnicy 
pod okiem profesjonalnego bibliotekarza. 
Automatyczny system transportu książki, 
kilometry półek z woluminami, 3 pietra 
magazynów bibliotecznych oraz kilka 
specjalistycznych czytelni – słowem nie 

wszystkim znany, a interesujący obraz no-
woczesnej biblioteki od kuchni.  
Księgarnia Akademicka LIBRA - miesz-
cząca się w budynku biblioteki tylko tej 
nocy oferuje wszystkie swoje książki 
w promocyjnych cenach (niższych nawet 
o 30 proc.), a albumy wydawnictwa za 
darmo!
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskie-
go – na młodych użytkowników BUR pla-
nujących swą przyszłość zawodową w holu 
biblioteki czeka stoisko uniwersyteckiego 
Biura Karier. 
Samorząd Studencki UR – przedstawicie-
le samorządu z ochotą przedstawią bliżej 
i dokładniej obszary działalności „siły na-
pędowej studentów UR”. 

Sylwetki zaproszonych gości oraz 
innych bohaterów Nocy Biblioteki UR

Marek Czarnota – znawca historii, kultury 
i tradycji Rzeszowa oraz regionu, a przede 
wszystkim wielki miłośnik książek, biblio-
fi l i pisarz, Mistrz Mowy Polskiej 2002. 
Niezwykle barwnie i ciekawie potrafi  przy-
bliżyć minione dzieje naszego miasta – jest 
laureatem wielu odznaczeń i nagród doce-
niających jego działalność kulturową i po-
pularyzatorską. Wieloletni współpracow-
nik radia i telewizji podczas Nocy Bibliotek 
opowie o swojej pasji i miłości do książek . 
Grzegorz Gmiterek – pracownik nauko-
wy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej UMCS w Lublinie. Pasjo-
nat i znawca nowych mediów i technologii 
w odniesieniu do słowa pisanego. Prowadzi 
blog Wirtualna Informacja – okiem młode-
go badacza http://wirtualnainformacja.
blogspot.com), w którym przybliża swe 
zainteresowania nowoczesnymi środkami 
przekazu w aspekcie działania mediów, 
nauki, bibliotek i archiwów. 
Stach Ożóg – pracownik naukowy Za-
kładu Języka Polskiego na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Recytator, reżyser małych form teatral-

nych. Podczas Nocy BUR zaprezentuje 
monodram oraz etiudę recytatorską. 
Krystyna  Walc – pracownik Biblioteki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oprócz 
literatury i sztuki Młodej Polski jej pasją 
jest „wampiryzm” we współczesnej książ-
ce, mediach, rozrywce i kulturze. 9 maja 
o północy poprowadzi nas po drodze zna-
czonej krwią niewinnych dziewic… 
La Cetra – zespół muzyki dawnej w skła-
dzie: Katarzyna Paulo-Pilat – śpiew, Te-
resa Bilut – fl et prosty altowy, Krzysztof 
Uściłowski – fl et prosty altowy Anna Za-
jączkowska – skrzypce, Łukasz Choiński 
– obój, Anita Lehmann – fl et poprzecz-
ny oraz Kinga Fink – klawesyn, podczas 
Nocy Biblioteki wykonana utwory J. S. 
Bacha, G. P. Telemanna, A. Marcello oraz 
A. Corelli.
S.T.O.S. Studio Teatralnej Ofensywy 
Studenckiej – grupa młodych ludzi kocha-
jących teatr i żywe słowo. Judyta Ceklarz, 
Paulina Bieniek, Katarzyna Gudzik, To-
masz Gnap, Tomasz Buczkowicz, Łukasz 
Kamiński oraz reżyser Paweł Kacprzycki 
w rzeszowskiej premierze sztuki Kruk 
zapraszają w nocną, zapętloną w czasie 
podróż i opowieść o emocjach, przyjaźni, 
miłości, z kryminalną nutką w tle. 
Wojtek Gęsicki – kompozytor i wyko-
nawca piosenki Ballada o niepoczytalnym 
bibliotekarzu (tekst napisał Jan Kazimierz 
Siwek), która została hymnem Nocy BUR. 
Przesympatyczny, dowcipny i niezwykle 
utalentowany bard, którego może w przy-
szłości uda się zaprosić i gościć osobiście 
w bibliotece. Strona Wojtka Gęsickiego -  
http://www.wojtekgesicki.pl (do odsłucha-
nia i kupienia inne piosenki artysty).
Wiesław Pikul – fotograf-pejzażysta, 
szczególnie oczarowany przestrzeniami 
dzikiego zachodu Ameryki. Członek klu-
bu fotografi cznego Wright Camera Club 
( Wright College Chicago) kilkadziesiąt 
swoich prac prezentuje na wystawie Ame-
rican West eksponowanej w Czytelni Pra-
sy Bieżącej BUR.   
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Przyszła wiosna, wiec nasze miasto znów 
zachwyci przyjezdnych bujną zielenią na 

skwerach i w parkach, oraz ukwieconymi 
latarniami. Na każdym kroku widać dobrą 
rękę gospodarza. Troska o czysty Rzeszów 
wchodzi też „do krwi” jego mieszkańców. 
Dbałość o porządek dotyczy zwłaszcza cen-
trum, miejsc które są wizytówką miasta.
Z jednym wyjątkiem. Szkoda, że od tej przy-
jaznej atmosfery odstaje jakoś bezpośrednie 
otoczenie pomnika Walk Rewolucyjnych. 
Pamiątkowe tablice pokrywa warstwa kurzu 
i gołębich odchodów. Straszą puste wazony. 
Gdy na rondzie uśmiechają się do przechod-
niów wiosenne kwiaty, wokół monumentu 
pustka i szarość. Wygląda na to, jakbyśmy 
– mimo wszystko – wstydzili się tak charak-
terystycznej rzeszowskiej pamiątki – znaku 
rozpoznawczego grodu znad Wisłoka nie 
tylko w Polsce.

Z wielkim wzruszeniem 
przeczytałem rozmowę 

Ryszarda Zatorskiego z prof. dr. hab. Stani-
sławem Uliaszem, dziekanem Wydziału Fi-
lologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
– moim dawnym studentem. 
Jestem optymistą i wierzę, że pozytywnie 
zakończą się starania o uzyskanie uprawnień 
do prowadzenia przewodów habilitacyjnych 
na Wydziale Filologicznym naszego Uniwer-
sytetu. Moim studentem był też przed laty 
prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, kierownik 

Szanowna Pani Dyrektor!

Proszę przyjąć wyrazy 
serdecznej więzi i soli-

darności z Panią, Gronem Nauczycielskim 
i Młodzieżą  Szkoły. Wrzawa, także medial-
na, która rozległa się po propozycji Prezyden-
ta Tadeusza Ferenca, o przeniesieniu zajęć 
części młodzieży ZSG do Gimnazjum nr 7, 
wobec zamierzonej rozbudowy szkoły, wzbu-
dziła we mnie uczucie przygnębienia. Zadaję 
sobie pytanie jacy jesteśmy? My, opinia pub-
liczna, społeczeństwo Rzeszowa. Czy upadek 
kultury, dobrych obyczajów, takich pojęć jak 
lojalność, przyzwoitość i racji ważniejszych 
niż koniec własnego nosa, sięgnęły już dna? 
Czy ksenofobia dotyczy już nie tylko obcych, 
ale i swoich?
Jestem przekonany, że gdyby Dyrekcja i Rada 
Rodziców Gimnazjum nr 7 zechciały wy-
ciągnąć ręce i otworzyć serca przed młody-
mi gastronomikami, to młodzież obydwu 
szkół mogłaby na tym tylko zyskać. Mogłoby 
to stać się dobrą okazją do wzajemnego po-
szanowania, integracji, zawiązania nowych 
przyjaźni, powstania dobrze rozumianej 
rywalizacji (na niwie sportowej, kulturalnej 
itp.). A tak mamy inną lekcję: segregacji spo-
łecznej, wrogości i nienawiści do tych, którzy 
pragną tylko jednego: rozwiązania problemu, 
który musi być rozwiązany.
W tym samym czasie, ci sami ludzie składali 
sobie życzenia wielkanocne: Wesołych Świąt. 
Czy ten szczególny czas napełni nas prawdzi-
wą radością, ubogaci wzajemną życzliwością 
i rodzinną miłością także na dni następne?
 Z wyrazami szacunku

Józef AMBROZOWICZ

Studia doktoranckie

Adam Rząsa

Józef Ambrozowicz

Profesorowie – moi dawni studenci

Jacy jesteśmy?
Czy ksenofobia dotyczy już nie tylko 
obcych, ale i swoich?

List otwarty do Pani MARII 
KALINOWSKIEJ, dyrektorki Zespołu 
Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka 
Ligęzy w Rzeszowie

Wystarczy woda i ścierka
Odświeżyć otoczenie pomnika

Jak donosi prasa, niewykorzystane środki 
po zimie, władze miasta postanowiły prze-
znaczyć na pielęgnację parków oraz tere-
nów wokół rzeszowskich pomników, m.in. 
Władysława Sikorskiego. Panie Prezyden-
cie, w przypadku pomnika przy rondzie nie 
trzeba ani złotówki, tylko odrobinę chęci. 
Wystarczy wysłać pod pomnik pracowni-
ków służb komunalnych, wyposażonych 
w szczotkę i wiaderko wody. Tutaj też jest 
miejsce na pomysłowe pojemniki z pelar-
goniami. Zwłaszcza, że niebawem, niektó-
rzy rzeszowianie zechcą spotkać się w tym 
miejscu z Panem na uroczystości pierwszo-
majowej. Zgodnie z wieloletnią majową tra-
dycją...

Jerzy MARKOWSKI
Baranówka

Zakładu Historii Społecznej i Gospodarczej 
XVI-XVIII wieku Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Histo-
rycznych Polskiej Akademii Nauk, autorem 
ponad stu naukowych publikacji historycz-
nych, które w większości poświęcone są za-
gadnieniom związanym z naszym regionem. 
Z wyżej wymienionych profesorów, moich 
dawnych studentów, jestem bardzo dumny. 
Z całego serca życzę im powodzenia w pracy 
naukowej i pedagogicznej oraz wszelkiej po-
myślności w życiu.

Adam RZĄSA
emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego

31 maja w sobotę odbędzie się III Se-
sja Naukowa Musica Resoviana po-

święcona kulturze muzycznej Rzeszowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem wybitnej po-
staci wielkiego rzeszowianina Stanisława 
Wisłockiego –  światowej sławy dyrygenta, 
kompozytora i pedagoga. 
Właśnie w tym dniu przypada 10. rocznica 
jego śmierci. Sesji i koncertowi z utworami 

Pamięci Stanisława Wisłockiego
Jubileusz Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

St. Wisłockiego towarzyszyć będzie wystawa 
z życia i twórczości artysty. Jednocześnie Rze-
szowskie Towarzystwo Muzyczne świętować 
będzie 10-lecie swej działalności. Współor-
ganizatorami tej niecodziennej uroczystości 
są: rzeszowski oddział Narodowego Banku 
Polskiego (w tym dniu zaprezentuje w fi lhar-
monii monetę, kolekcjonerską poświęconą 
Zbigniewowi Herbertowi) oraz Filharmonia 

im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Instytut 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Urząd 
Miasta Rzeszowa.
W koncercie kameralnym poświęconym twór-
czości muzycznej Stanisława Wisłockiego, 
który odbędzie się w Sali Kameralnej Filhar-
monii im. A. Malawskiego 31 maja w sobotę 
o godz.17.00, wystąpią artyści z Warszawy 
i Rzeszowa. Koncert poprowadzą: dr Monika 
Wolińska, dyrygent młodego pokolenia, pe-
dagog Akademii Muzycznej w Warszawie, au-
torka książki pt. Stanisław Wisłocki – dyrygent, 
pedagog (wydanej w 2005 roku w Warszawie) 
oraz Andrzej Szypuła, wiceprezes Rzeszow-
skiego Towarzystwa Muzycznego.   
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Równo 25 lat mija od śmierci docenta 
Franciszka Kotuli – zmarł 22 kwiet-

nia 1983 roku. Był to człowieka niezwy-
kły – badacz kultury ludowej, etnograf, 
zbieracz i muzealnik, współtwórca i były 
szef Muzeum Ziemi 
Rzeszowskiej (obec-
ne okręgowe), pisarz 
i reporter–dokumen-
talista, jak zwykł na-
zywać swą codzienną 
aktywną pasję od-
krywcy tajemnic i pa-
miątek obrzędowości, 
zwyczajów oraz do-
kumentów material-
nych kultury naszego 
regionu. 
Jego imię nosi nie tyl-
ko Muzeum Etnogra-
fi czne, ulokowane przy 
rzeszowskim Rynku, 
ale także osiedle na 
Baranówce, nieodległe 
od ulicy Sportowej, gdzie mieszka właśnie syn 
Kotuli Bogusław, który podąża wzorem i śla-
dem legendarnego ojca –  wygrzebuje z prze-
szłości warte zapamiętania fakty, przypomi-
na i opisuje ludzi oraz zdarzenia, pomnaża 
i dokumentuje wiedzę o naszym mieście, 
także systematycznie i na łamach naszego 
miesięcznika. Tenże pisarz-gawędziarz, au-
tor wielu ciekawych książek o Rzeszowie jest 
członkiem Związku Literatów Polskich.
Franciszek Kotula, głogowianin z urodzenia, 
traktował zawsze Rzeszów jako miasto swojej 
nobilitacji i z wdzięczności czynił wszystko, by 
je sławić i dobrze zapisać jego tradycje, w któ-
re i sam wpisał się znakomicie. Wędrował 
wciąż po regionie i dokumentował. Ogromną 
część tych obserwacji pomieścił w licznych 
książkach oraz setkach artykułów i rozpraw 
naukowych poświęconych dawnej kulturze 
Lasowiaków, Rzeszowiaków, Pogórzan. Tak 
powstały książki: m.in. Losy rzeszowskich 
zabytków, W sandomierskiej puszczy, Folk-
lor słowny osobliwy, Rozmowa ze skorupami, 
Znaki przeszłości, Hej leluja, Po rzeszowskim 
Podgórzu błądząc, Muzykanty, Miasteczko, 
Chłopi bronili się sami, U źródeł. A wśród 
nich na koniec Tamten Rzeszów (1985), którą 
to „wędrówkę po zakątkach i historii miasta” 
nazwał największym dziełem swego życia. 
Zaczął je pisać w 1980 roku, a ukazało się już 
po jego śmierci. Prof. Gerard Labuda napisał 
wówczas, że „Rzeszów doczekał się dzieła, ja-
kiego mogą mu pozazdrościć inne, równie na 
takie opisanie zasługujące miasta(...)”. W rok 
po śmierci Franciszka Kotuli z inicjatywy 
red. Zygmunta Klatki ówczesnego szefa  rze-
szowskiego oddziału Krajowej Agencji Wy-
dawniczej, zostały wręczone po raz pierwszy 
nagrody im. Franciszka Kotuli.
W rzeszowskiej ofi cynie wydawniczej RS 

ZNAKI PRZESZŁOŚCI
W 25. rocznicę śmierci Franciszka Kotuli

DRUK Ryszarda Świątoniowskiego w 25. 
rocznicę śmierci Franciszka Kotuli ukaza-
ła się kolejna książka tegoż autora pt. Zapi-
sane w terenie. We wstępie do niej Wanda 
Tarnawska, która tę pozycję przygotowała 

do druku, wyjaśnia: 
„Urzeczeni – jak wielu 
przed nami – siłą i bo-
gactwem Kotulowego 
przekazu „opowieści 
ziemi”, postanowili-
śmy zebrać w jeden 
tom tak zwane luźne 
kawałki, drukowane 
w połowie lat siedem-
dziesiątych minionego 
wieku w wydawanym 
w Warszawie niskona-
kładowym czasopiśmie 
– „Wrocławskim Tygo-
dniku Katolickim”; (...) 
doszliśmy do wniosku, 
że jest jeszcze szansa 
na uchwycenie odcho-

dzącej przeszłości, a nawet zainteresowanie 
nią nowych pokoleń Polaków. Dlatego za-
mieszczamy teksty Franciszka Kotuli w ich 
możliwie oryginalnej wersji – to znaczy od-
tworzonej z rękopisów i szkiców, a nie tylko 
opublikowanych w WTK (...). Przedstawiają 
one świat, którego już nie ma, niekiedy nie 
ma nawet śladu po opisywanych obiektach, 
ale mimo wszystko warto do nich wrócić – 
nie tylko dla urody miejsc i uroku Kotulowej 
gawędy, ale i dla poznania korzeni naszej kul-
tury. I nie chodzi tu o fakty historyczne, ale 
o „pamięć pokoleń”, przechowującą ludową 
interpretację narodowych dziejów. Franci-
szek Kotula zawsze pozostawał wierny prze-
konaniu o wadze znajomości dziejów „małej 
ojczyzny” dla kolejnych pokoleń jej miesz-
kańców. Dlatego z uporem próbował zachę-
cać lokalne społeczności do pielęgnowania 
i badania „znaków przeszłości”, proponował 
wiejskim nauczycielom zbieranie z pomocą 
dzieci i młodzieży miejscowych legend, po-
dań, opowieści „chodzących kronik”, doku-
mentowanie ginących rzemiosł i zwyczajów.”

Ryszard ZATORSKI
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Franciszek Kotula

Ofi cjalne otwarcie Muzeum Dzie-
duszyckich w Zarzeczu i publicz-

ne poświęcenie odbędzie się 26 kwietnia 
2008 roku o godz. 13.30. Nowe muzeum ma 
siedzibę w historycznej rezydencji rodzin-
nej, pałacu zbudowanym według projektu 
architekta Piotra Aignera i rysownika Józe-
fa Tabaczyńskiego. 
W nieregularnym obiekcie na planie prosto-
kąta są trzy kondygnacje (piwnice, parter, 
piętro) z charakterystyczną rotundą otoczo-
ną kolumnadą dorycką. Siedzibę Dzieduszy-
ckich w Zarzeczu zbudowała w 1818 Magda-
lena z Dzieduszyckich Morska (1762–1847). 
Otwarcie Muzeum Dzieduszyckich łączy się 
z powrotem do pałacu obiektów rodzinnych 
i historycznych – mebli, obrazów, porcelany 
i księgozbioru, które po1945 przechowywane 
były w Muzeum w Jarosławiu. 
Nowe Muzeum na Ziemi Rzeszowskiej ota-
czały kiedyś ogrody i park założone w stylu 
angielskim na urozmaiconym terenie. Dziś 
– rodzina Dzieduszyckich, gospodarze ziemi 
zarzeckiej i środowisko Zespołu Szkół Rol-
niczych w Zarzeczu – mają ambitne plany 
rekonstrukcji otoczenia pałacu do historycz-
nej  formy oraz gromadzenie pamiątek histo-
ryczno-rodzinnych. Przed uroczystościami 
otwarcia muzeum i pałacu, Związek Rodowy 
Dzieduszyckich Herbu Sas urządza 26 kwiet-
nia bal, a w niedzielę 27 kwietnia o 12.00 od-
będzie się msza św. w kościele w Zarzeczu 
w intencji pomyślności rodziny oraz wszyst-
kich dobroczyńców i sojuszników zarzeckie-
go muzeum. W krypcie kościoła znajdują 
się grobowce przedstawicieli kilku pokoleń 
Dzieduszyckich. 

Władysław SERWATOWSKI

Muzeum 
Dzieduszyckich
Powrót do pałacu w Zarzeczu 
obiektów rodzinnych i historycznych

Magdalena z Dzieduszyckich Morska, portret 
malował Alojzy Rejchan, ok. 1840, zbiory Muzeum 
Dzieduszyckich, fot. Adam Wierzba dla Muzeum 
w Jarosławiu.
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Od niedawna wiele 
osób zadaje mi pyta-

nie, czy szykuje się jakaś 
rewolucja w opiece nad 

dziećmi. Bo oto Ministerstwo Pracy upo-
wszechnia projekt, jakoby do 2015 roku 
miały zniknąć domy dziecka. Naturalne jest 
więc zapytać, co z dziećmi, których rodzice 
nie nadają się do tego, aby być rodzicami lub 
którzy wręcz stanowią zagrożenie dla włas-
nych pociech. Ministerstwo i na to ma od-
powiedź – wszystkie dzieci do 10. roku życia 
mają być w rodzinach zastępczych, starsze, 
w „wygaszanych” placówkach. A poza tym 
– ŚRODOWISKO ma pracować z rodzicami 
tak, aby nie było konieczności zabierania ma-
lucha do domu dziecka...
Ale po kolei. O zamykaniu domów dziecka 
słyszymy nie od dziś a od 1997 r. – mamy 
więc ponad dziesięć lat ogłaszania „rewo-
lucji”, która jakoś nigdy nie weszła w fazę 
pełnej realizacji. Owszem, tu i ówdzie za-
mykano domy dziecka (woj. dolnośląskie, 
małopolskie), tworząc liczne rodziny za-
stępcze i rodzinne domy dziecka, aby przy 
dźwiękach fanfar ogłosić upadek instytucjo-
nalnych form opieki. Jednak – czego już nie 
ogłaszano – większość tych tworzonych na 

SCIENCE FICTION

Na wychowaniu małp zna się niewielu, na wychowaniu ludzi - wszyscy. 
Dlatego z wychowaniem małp nie jest najgorzej.

Stefan Pacek, felietonista

Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane

Dorota Dominik chybcika zastępczych środowisk rodzinnych 
uległo likwidacji bądź to z powodu rezygna-
cji opiekunów, których trudności przerosły, 
bądź to z powodu niespełnienia standardów 
opiekuńczych. Efekty są takie, że centra po-
mocy rodzinie z niektórych regionów Pol-
ski gorączkowo poszukują miejsc dla dzieci 
w... domach dziecka. Dobrymi chęciami jest 
piekło wybrukowane, a co nagle to po diab-
le, jak mówią ludowe przysłowia, co w tym 
przypadku pasuje jak ulał do rewolucyjnych 
pomysłów. 
Oczywiście każda osoba obdarzona wraż-
liwością i zdrowym rozsądkiem wie i nie 
trzeba jej do tego przekonywać, że od domu 
dziecka lepsza jest rodzina zastępcza lub ad-
opcyjna. Stawianie tej kwestii w emocjonal-
no–retorycznym stylu jest nośne społecznie 
dla pomysłodawców, ale w praktyce jest tylko 
pobożnym życzeniem. Pracownicy pomo-
cy społecznej i ośrodków adopcyjnych nie-
ustannie borykają się z problemem zbyt małej 
liczby rodzin zastępczych. W kierat promocji 
zastępczego rodzicielstwa wciągamy dzien-
nikarzy, księży, radnych, drukujemy plakaty 
i ulotki a i tak góra rodzi mysz. 
Z analiz naszego Ośrodka Adopcyjno-Opie-
kuńczego wynika, że ludzie nie mają naj-
częściej warunków  do przyjęcia licznego 
rodzeństwa (mieszkanie w bloku lub za mały 
dom) oraz możliwości opiekowania się 24 go-
dziny na dobę dzieckiem niepełnosprawnym, 

upośledzonym, ponieważ nie tyle chcą, ile 
muszą utrzymać pracę zawodową – kwota 
ok. 800 zł na dziecko w rodzinie zastępczej 
nie jest i nie może być dochodem rodziny, 
a jedynie wsparciem dla dziecka. Bezskutecz-
nie więc szukamy chętnych do zaopiekowa-
nia się czwórką rodzeństwa: dziewczynką 
z FAS-em (uszkodzeniem poalkoholowym), 
chłopczykiem z zespołem Downa, oraz zde-
moralizowanym nastolatkiem. Dodatkową 
trudnością jest konieczność podtrzymania 
kontaktu z rodziną biologiczną dziecka, aby 
ono kiedyś mogło do niej wrócić. Paradoks 
polega na tym, że rodzice zastępczy nie mają 
żadnych praw a biologiczni wszelkie (z wyjąt-
kiem sprawowania bezpośredniej opieki), co 
skrupulatnie wykorzystują utrudniając życie 
opiekunom. Dla praktyków pomysł likwida-
cji domów dziecka jest więc niejako – mówiąc 
elegancko – „od tyłu”. Podobnie jak kwestia 
pracy socjalnej z rodziną biologiczną. Takie 
działania sensownie prowadzone są w wielu 
krajach europejskich, jednak tam pracownik 
socjalny pracuje z 10 – 15 rodzinami dys-
funkcyjnymi, u nas ma ich pod opieką od 
70 do...100. Nie sposób więc ZAPOBIEGAĆ, 
bo przy tej ilości rodzin, czasu pozostaje je-
dynie na INTERWENCJĘ, gdy drastycznie 
dobro dziecka jest zagrożone. 
Prawdziwe rozwiązania problemu opieki nad 
dzieckiem wiążą się przede wszystkim z ko-
niecznością doinwestowania pracy socjalnej, 
zwiększeniem uprawnień rodziców zastęp-
czych oraz konsekwentnym sankcjonowa-
niem niepożądanych postaw rodziców biolo-
gicznych. Dziś jednak najłatwiej jest ogłosić 
likwidację domów dziecka, bo ładnie brzmi, 
można wykazać się OSZCZĘDNOŚCIAMI 
i dobrze zaistnieć w polityce. A że jest to „so-
cial science fi ction” ? Kogo to obchodzi....

Dorota DOMINIK,
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, 

35-113 Rzeszów, ul. Witkacego 7
adopcja@zetorz.com.pl

Wydawało się, że 
początek XXI 

wieku przyniesie świa-
tu pokój. Tymczasem 

zauważa się, że ludzie we współczesnej rze-
czywistości jakby kolejny raz zapomnieli, 
czym jest pokój, a czym tragedia wojny. Nie 
jest moją intencją wyliczanie, gdzie obecnie 
na świecie toczy się walka zbrojna i w imię 
czego, bo to wszyscy zapewne znają. Jednak-

NISZCZY ŻYCIE NIEWINNYCH
Konsekwencją wojny są urazy i nienawiść

że chciałbym, abyśmy kolejny raz spojrzeli 
na to nieszczęsne, tragiczne zjawisko z per-
spektywy moralnej. Wojna jest nieuchron-
nie związana z zabijaniem, wyrządzaniem 
krzywdy drugiemu człowiekowi, narodowi, 
jest zdarzeniem niemoralnym. Na moral-
ność nie ma miejsca na wojnie. Traktowa-
no ją w minionych stuleciach jako zjawisko 
społeczno-historyczne związane z rozwojem 
cywilizacji oraz jako środek prowadzenia po-
lityki, służący rozwiązywaniu sporów i kon-
fl iktów międzynarodowych. 
Przemoc w stosunkach międzynarodowych 
była obecna od zawsze. Stosowanie siły w re-
lacjach międzypaństwowych to jeden ze spo-
sobów prowadzenia polityki. Zasadniczo do 

Adam Podolski
czasów I wojny światowej wojny po prostu 
wybuchały i kończyły się, a rozważania nad 
moralnością czy niemoralnością konfl iktów 
zbrojnych były bardzo ograniczone. Warto 
zauważyć, że już konferencje pokojowe w Ha-
dze, zajmowały się problemem wojny i po-
koju. Nie doszło jednak do potępienia wojny 
jako wydarzenia, wyrzeczenia się jej. Prob-
lem wojny i pokoju nie jest sprawą obojętną 
dla żadnego państwa i narodu w zakresie ży-
cia społecznego, jak również indywidualnie 
obywateli. 
Spójrzmy w wielkim skrócie na nauczanie 
Kościoła dotyczące niniejszych kwestii. We-
dług Katechizmu Kościoła katolickiego (…) 
należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne wa-
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runki usprawiedliwiające uprawnioną obro-
nę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej 
decyzji jest podporządkowana ścisłym wa-
runkom uprawnienia moralnego. Potrzeba 
jednocześnie w tym przypadku, aby szkoda 
wyrządzona przez napastnika narodowi lub 
wspólnocie narodów była długotrwała, po-
ważna i niezaprzeczalna, aby wszystkie po-
zostałe środki zmierzające do położenia jej 
kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne, 
aby były uzasadnione warunki powodzenia, 
aby użycie broni nie pociągało za sobą jesz-
cze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które 
należy usunąć.
Dokonując syntezy chrześcijańskiej dok-
tryny pokoju należy stwierdzić, że stanowi 
on jeden z podstawowych elementów dobra 
społecznego. Etyka chrześcijańska głosi kult 
pokoju, ale nie za wszelką cenę, nie kosztem 
fundamentalnych wartości moralnych osoby 
ludzkiej i społeczeństwa. Choć jest ze swej 
natury etyką pokoju, nie jest tożsama z pa-
cyfi zmem. Nawet strona, na której spoczy-
wa wina rozpętania wojny, może prowadzić 
konfl ikt w sposób moralny. Tutaj moralny 
może być synonimem słowa humanitarny. 
Ochrona ludności cywilnej wydaje się głów-
nym czynnikiem rozróżniającym moralne 
prowadzenie wojny od tego nieludzkiego. 
Wojna moralna to taka wojna, która toczy się 
na polu bitwy, a formy postępowania znane 
z działań wojennych nie są później przeno-
szone na okupowane terytoria.
Oczywiście – odniesienie kryteriów moral-
ności w stosunku do wojny jest paradoksalne. 
Nawet w sytuacji konfl iktu zbrojnego moż-
na jednak zachować swoje człowieczeństwo. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy jest to konfl ikt 
prowadzony zgodnie z pewnymi regułami, 
w jak najmniejszym stopniu godzący w lud-
ność cywilną. Wojna, zawsze niszczy życie 
niewinnych, uczy także zabijać i burzy życie 
tych, którzy zabijają. Konsekwencją wojny są 
urazy i nienawiść, bardziej jeszcze utrudnia-
jące sprawiedliwe rozwiązanie problemów, 
które ją wywołały. Wydarzenia z 11 września 
2001 roku w Stanach Zjednoczonych przyczy-
niły się istotnie do zmiany w podejściu inter-
pretacji terminu wojna. Natomiast działania 
zbrojne w Iraku wywołały burzliwą dyskusję 
i wymianę kontrowersyjnych poglądów.
Kościół zawsze potępiał wojny, uważając je za 
zło społeczne. Jednakże w okresie Cesarstwa 
Rzymskiego wojna była często jedynym środ-
kiem regulującym spory i przywracającym 
pokój. Ważnym dokumentem precyzującym 
stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego 
w sprawie wojen i przemocy jest orędzie Jana 
Pawła II wygłoszone 1 stycznia 2000 roku na 
Światowym Dniu Pokoju. Zauważa się całko-
wity brak poparcia Kościoła dla  wszystkich 
interwencji zbrojnych podejmowanych na 
świecie (sprzeciw wobec wojny w Iraku, brak 
poparcia dla interwencji w Afganistanie etc.). 
Dla Kościoła rzymskokatolickiego przemoc 
nigdy nie jest drogą wiodącą do prawdziwego 
rozwiązania problemów ludzkości.

Ks. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

Kilkanaście lat temu 
kolega, znany bi-

znesmen budowlany, in-
nowator, zaproponował 

mi okazyjny wyjazd na targi budowlane do 
Gdańska. Pojechaliśmy we trójkę, również 
ze znanym barwnym kompanem, rzeszow-
skim architektem. Droga daleka, dlatego też 
wyposażyłem się w mocny alkohol, coś do 
popicia i niezbędny kieliszek samochodo-
wo-podróżny. Tuż po przejechaniu opłotków 
Rzeszowa architekt (chłop na schwał) orzekł, 
że żona już go nie dojrzy, więc mogę polać do 
kieliszka. Po wypiciu ochoczo chciałem nalać 
wody do popicia, a on orzekł tubalnie odma-
wiając, że …szkoda placu.
Tą żartobliwą opowieścią, której dalszą część 
zostawię w swojej pamięci, chciałbym usza-
nować środowisko architektów rzeszowskich 
oraz zwrócić uwagę na marnowanie przy-
padkową zabudową luksusowych placów 
Rzeszowa. Tutaj wygłoszę praktyczną uwagę, 
iż rzadko się zdarza aby architekci wyrażali 
publicznie niezadowolenie z zamiarów archi-
tektonicznych miasta i w mieście, ze wzglę-
du na solidarność korporacyjno-zawodową 
i zależność od władzy, która wydaje decyzje 
budowlane. Inną kategorię stanowią urbani-
ści, czyli specjaliści od planowania budowy 
miast, twórcy planów zagospodarowania. 
Urbaniści wykonują bezkrytycznie zamia-
ry władz, których są podwładnymi. Inaczej 
zrobić chyba niesposób. Władza jest władzą, 
od  niej zależy co jest budowane.  Po zawiłym 
wstępniaku stwierdzam, że szkoda placów 
Rzeszowa.  Budowa  nad Wisłokiem (obok 
urokliwego osiedla Spółdzielni Mieszkanio-
wej Geodeci) dominującego wysokościowca 
z potężnym towarzyszącym kompleksem 

SZKODA PLACU
Rozciągnijmy zabudowę powiększonego Rzeszowa

handlowym jest złym pomysłem. Jest to plac 
luksusowy, choćby dla marzycieli o teatrze 
muzycznym Rzeszowa. Byłaby to taka ma-
rzycielska paralela z operą w Sydney w tle.  
Wysokościowiec zasłoni i zakłóci najładniej-
szy widok Rzeszowa tzn. od uniwersytetu na 
sylwetę zamku. Wysokościowce winny być 
usytuowane wzdłuż alei Armii Krajowej za-
miast obecnej zabudowy o charakterze czwo-
rakowo-barakowej z nielicznymi wyjątkami. 
Chodzi mi o rozciągnięcie zabudowy miasta 
po jego powiększeniu. 
Absurdem jest również usytuowanie na-
stępnej powierzchni handlowej u zbiegu alei 
Rejtana i Niepodległości a naprzeciwko Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Drzewiej dla fa-
chowców była to jednostka „F” , którą miała 
zagospodarować Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Nowe Miasto wysoką zabudową mieszka-
niową w sposób lustrzany do osiedla miesz-
kaniowego im. Paderewskiego. Chwalebne 
byłoby utrzymanie tam wysokiej zabudowy 
mieszkaniowej o konkursowej architektu-
rze. Nie bardzo rozumiem, że posiadł ten 
teren drapieżny handel, który wybuduje tam 
brzydkie komercyjne monstrum, choćby 
upodobnione do brzydkich gmachów tele-
wizji czy też paskudnego gmaszyska siedziby 
marszałka naprzeciwko byłego hotelu Rze-
szów. Dobrze, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Energetyk wybuduje nieopodal trochę miesz-
kań w średniowysokich budynkach, wprowa-
dzając tam życie.
Tymi wybranymi uwagami chcę uzmysło-
wić niekonsekwencje w myśleniu o przy-
szłości urbanistycznej Rzeszowa.  Rzeszów 
się powiększył, zatem rozciągnijmy jego za-
budowę.

   Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej w Rzeszowie

Edward Słupek
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Zamek zasłonią wysokościowce?



Jak świat światem ludzie 
szukają różnych sposo-

bów na spędzanie czasu 
wolnego od pracy.
Dawniej nieliczni gdzieś 

wyjeżdżali, zwiedzali różne ciekawe miejsca, 
uprawiali czynnie turystykę i sport. Poza ni-
ską świadomością społeczną podyktowane to 
było wysokimi kosztami podróży, zakwate-
rowania, sprzętu i oczywiście brakiem bazy. 
Przeciętna rodzina wolny czas spędzała przy 
porządkach, pralce Frani, i przed telewizo-
rem, oglądając z rana seriale Koń który mówi 
i Bonanza, a wieczorem  Doktora Kildera lub 
Świętego. Starsi wiedzą, co mam na myśli i co 
to za seriale, a młodsi mogą się o nie spytać 
jeśli będą zainteresowani. Dzisiaj  świado-
mość społeczna jest wyższa i sprzęt, transport 
oraz baza noclegowa bardziej dostępna, ale 
jak to zwykle bywa, największy problem sta-
nowią koszty. Wiele rodzin nie stać na to, aby 
w wolnym czasie zarówno tym sobotnio- nie-
dzielnym jak i wakacyjnym gdzieś wyjechać. 
Pozostaje wówczas spędzić ten czas w swoim 
mieście i w najbliższej okolicy.

Zastanawiałem się z czego przeciętna ro-
dzina w Rzeszowie może skorzystać? 

Jak może pożytecznie i efektywnie dla zdro-
wia zagospodarować swój czas wolny? Jeden 
skromny kompleks basenów przy Pułaskiego, 
cztery baseny kryte powszechnie dostępne 
w godzinach wczesnorannych lub późnowie-
czornych. Planty nad Wisłokiem na Olszyn-
kach i na Lisiej Górze, gdzie trudno położyć 
koc, bo albo trawa po pas, albo jak maki gęsto 
rozsiane leżą psie kupy. Można jechać na wy-
cieczkę rowerową. No, ale nie wszyscy lubią 
rower. Kilka kortów tenisowych, ale tak jak 
baseny – są dostępne w samo południe, gdy 

Inicjatywa Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów

URZĄDZIĆ ŚCIEŻKĘ 
KAJAKOWĄ
Strugiem do zalewu na Wisłoku

Bogusław Kobisz

najmocniej grzeje, albo po dobranocce. Jest 
zalew, można tam wypożyczyć rowerek lub 
kajak. Ale pływanie w kółko od zapory do 
ujęcia wody w Zwięczycy też może się znudzić 
zwłaszcza, że zalew zarasta, pojawiają się na 
nim nowe rozległe piaszczyste wyspy i dno 
coraz bardziej zamula się, przerastając roślin-
nością wodną.

Czego nie ma w naszym mieście i na razie 
na pewno nie będzie: ZOO, sztucznego 

lodowiska, wodnego miasteczka, pola golfo-
wego. Nie mamy też morza, jezior, gór i wie-
lu  innych rzeczy. Właśnie dlatego, że tych 
obiektów nie mamy, powinniśmy dbać o to, 
co już posiadamy. Przypadkowo zaglądnąłem 
kilka tygodni temu na sesję Rady Miasta gdzie 
produkował się kandydat na szefa wydziału 
promocji i twierdził, że miasto musi zamówić 
w profesjonalnej fi rmie opracowanie, które 
wskaże jak Rzeszów promować w Polsce i na 
świecie, jak ludzi zachęcić żeby do nas przy-
jeżdżali. Zgadzam się z tym, że każde działa-
nie powinien poprzedzać w miarę precyzyjny 
plan, jednakże moim zdaniem w przypadku 
Rzeszowa powinny być dwa takie plany. Je-
den skierowany do ludzi z zewnątrz, drugi 
do mieszkańców naszego miasta. W obu tych 
planach niektóre elementy mogą być podob-
ne, ale mimo to plany te powinny znacznie 
się różnić. Moim zdaniem, trzeba wyjść do 
obecnych mieszkańców z propozycjami,  
które przekonają ich do tego, że w Rzeszowie 
można jeszcze lepiej żyć, pracować i odpo-
czywać, zażywać kultury, sportu i turystyki, 
że będzie bezpieczniej, że należy tu pozostać 
i zakładać rodzinę, że będą jeszcze lepsze 
warunki do nauki, leczenia i wypoczynku. 
Uważam, że w takim samym stopniu należy 
zadbać o obecnych mieszkańców jak o przy-
szłych - budując nowe, należy zadbać o to, co 
już mamy. 

Zalew jest, może nieco zaniedbany, ale jest. 
Pochłonął sporo pieniędzy i z pewnością 

nikt nigdy nie planował aby teren ten powrócił 
do pierwotnych kształtów, czyli w stare kory-
to Wisłoka, a reszta pozostała łąką i bagnami. 
Skoro mamy w środku miasta taki naturalny 
akwen zadbajmy o niego, bo przyszłe pokole-

nia nam tego nie wybaczą, że „ostał się nam 
jeno sznur”. Stare koryto Wisłoka zawsze bę-
dzie drożne, pomóc trzeba tej części rozlewiska 
od strony Lisiej Góry, trzeba pogłębić akwen 
i oczyścić, aby znowu mogły pływać tam małe 
żaglówki, rowerki i kajaki. No bo co powiemy 
dzieciom czy wnukom, że nie wiedzieliśmy 
jak to zrobić, nie było pieniędzy, a może skwi-
tujemy to w ten sposób, że każde pokolenie 
powinno wykopać „swój” zalew. Są ludzie, 
którzy spędzili nad tym zalewem całe swoje 
życie, obserwowali go w każdej porze roku. 
Wiedzą co trzeba zrobić najtańszym kosz-
tem, żeby uratować ile jeszcze można. Trzeba 
ich wysłuchać, to nic nie kosztuje, a może oka-
zać się, że są dobre i mądrzejsze rozwiązania 
od tych, które proponują ludzie zza biurka po 
jednodniowych oględzinach zalewu.  

Co w Rzeszowie można i trzeba oprócz tego 
zrobić dla mieszkańców? Trzeba udroż-

nić rzeczkę Strug, wpływającą do Wisłoka 
od strony Tyczyna. Tak jak urządza się ścież-
ki rowerowe, można urządzić ścieżkę kaja-
kową. Wystarczy wyciągnąć z jej koryta kilka 
konarów, opon od traktora, kuchni gazowych. 
Należałoby zrobić jedno dogodne wyjście 
i zejście, bo jest tam w okolicach Białej nie-
wielki stopień wodny. I w zasadzie tyle. Cały 
koszt urządzenia takiego szlaku, to kwota rzę-
du 25 tysięcy złotych i później około 2 tysięcy 
rocznie na utrzymanie szlaku. Takim kosztem 
można urządzić dodatkową atrakcję tury-
styczną. Płynęliśmy z przyjaciółmi dwukrot-
nie z Kielnarowej do Rzeszowa – czas około 
4 godziny. Z dojazdem i przygotowaniem, to 
około 5 godzin czynnego wypoczynku. 
Myślę, że warto zainwestować. Rzeka nie kosz-
tuje, bo czy tego chcemy, czy nie – i tak pły-
nie. Prezydent Rzeszowa i burmistrz Tyczy-
na powinni się dogadać i pomóc taki szlak 
zorganizować. Z pewnością pomogą w tym 
przedsięwzięciu członkowie sekcji turystycz-
nej Klubu Kajakowego Resoviak jak i właś-
ciciele wypożyczalni kajaków. Są zapaleńcy, 
mieszkający w Kielnarowej, zainteresowani  
funkcjonowaniem takiego szlaku. Młodzie-
żowy Klub Kajakowy Resoviak jest w stanie 
przeznaczyć na stałe kilka kajaków do spływu 
tym szlakiem. Chodzi więc tylko o tzw. wolę 
polityczną władz naszego miasta i Tyczyna. 
Radni Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów 
obiecali, że będą wspierać tę inicjatywę, że do-
prowadzą do spotkania władz naszego miasta 
z władzami Tyczyna. Czekamy.

  Bogusław KOBISZ

Rzeka Strug
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Turcja jest krajem, który warto zoba-
czyć. Można było się o tym przekonać 

podczas Dnia Tureckiego, który odbył się 
w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 
27 lutego 2008 roku, przygotowany przez 
Szkolny Klub Europejski EUREKA oraz 
Dilek Özdek, asystentkę językową progra-
mu Socrates Comenius. 
Dilek Özdek jest w naszej szkole od 15 paź-
dziernika 2007 roku i prowadzi zajęcia z ję-

DZIEŃ TURECKI

Bożena Mazurkow 

i Beata Leszczyk

Szkolny Klub Europejski EUREKA w ZST

zyka niemieckiego oraz 
dla chętnych lekcje ję-
zyka tureckiego. Oprócz 
członków naszego Klubu 
Eureka oraz uczniów ZST 
w Dniu Tureckim uczest-
niczyła młodzież z Gim-
nazjum nr 7 w Rzeszo-
wie, Gimnazjum w No-
wej Wsi i Zwięczycy oraz 
pani Iwona Serafi n 
z Regionalnego Centrum 
Informacji Europejskiej, 
jak również wieloletni 
dyrektor ZST mgr inż. 
Jerzy Maślanka. Przyby- np. wesela, obrzezania oraz nakrycia głowy. 

Dziewczyny mogły przymierzyć tradycyjne 
chusty noszone przez Turczynki. Chłopców 
zainteresowały przede wszystkim informa-
cje dotyczące sporu, a w szczególności pił-
ki nożnej i najpopularniejszych drużynach 
piłkarskich. Atrakcyjny był pokaz tańca re-
gionalnego w wykonaniu Dilek i jej kolegi. 
Asystentka przygotowała także krótką lekcję 
języka tureckiego. Trzeba przyznać, że nie 
jest to łatwy do nauki język, a powtarzanie 
niektórych słów sprawiało pewne trudności. 
Niespodzianką dla uczestników była możli-
wość degustacji specjałów kuchni tureckiej, 
czyli kisir (sałatka), kabak mücveri (placuszki 
z kabaczkiem), peynirli poaca (bułeczki z se-
rem), patlicanli börek (bakłażany w cieście) 
oraz  smakować islak kek  – pyszny czeko-
ladowy placek, popijając oryginalną herba-
tą turecką. Wszyscy chętni mogli otrzymać 
przepisy tych potraw.

  Mgr Bożena MAZURKOW 
  Mgr Beata LESZCZYK,

opiekunki SKE Eureka w ZST w Rzeszowie

łych gości przywitała pani dyrektor mgr inż. 
Wanda Chodur-Filip. 
Celem tego przedsięwzięcia było bliższe po-
znanie kultury, historii, najważniejszych za-
bytków, tradycji i religii Turcji. Prezentacja 
została przygotowana w języku niemieckim. 
Na język polski tłumaczyła pani mgr Magda-
lena Kołodziej. Ciekawa była już na wstępie 
opowieść Dilek Özdek o sobie i rodzinie oraz 
o swoim mieście. Pierwsza część prezentacji 
zawierała najważniejsze informacje, doty-
czące położenia Turcji, jej stolicy oraz miejsc 
wartych zobaczenia. Najpiękniejsze z nich 
to: świątynia Artemidy w Efezie, mauzole-
um Halikarnasa w Bodrum, klasztor Süme-
la, góra Alanya, Balili Göl, morze Ölu Deniz, 
Kapadokia, Pamukkale, Troja. 
Równie interesujące było poznanie zasad 
obowiązujących w islamie oraz świąt obcho-
dzonych przez muzułmanów. Pięć głównych 
fi larów islamu to: wyznanie wiary, modli-
twa, pielgrzymka do Mekki, jałmużna oraz 
post. Mogliśmy zobaczyć tradycyjne stroje 
noszone przy okazji różnych uroczystości,  Dilek Özdek

Niedawna umowa o współpracy, podpi-
sana w tym roku pomiędzy Zespołem 

Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskie-
go i Zakładem Metalurgicznym WSK Rze-
szów, zmierza do utworzenia w tej szkole 
klas o profi lu odlewniczym, z programem 
kształcenia umożliwiającym przygotowanie 
absolwentów do przyszłej pracy w WSK. 
Współpracę ZST i Zakładu Metalurgicznego 
wspiera Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa 
Politechniki Rzeszowskiej, której kierowni-
kiem jest prof. dr hab. inż. Antoni Orłowicz.  
A celem tej współpracy jest stworzenie op-
tymalnych warunków kształcenia uczniów 
w zawodzie technik – odlewnik, wyposaże-
nie ich w wiedzę i umiejętności gwarantujące 
mistrzostwo zawodowe, m.in. poprzez odby-
wanie praktyk w odlewni WSK i korzystanie 
z pomocy dydaktycznej pracowników fi rmy 
w nauczaniu przedmiotów specjalistycznych. 
Idea utworzenia klasy o profi lu odlewniczym 

ZAWÓD XXI WIEKU
Odlewnictwo znów w „Odlewniku”

zrodziła się na bazie tradycji – absolwenci 
dwóch klas Technikum Mechaniczno-Od-
lewniczego ZST z lat dziewięćdziesiątych 
stanowią trzon obecnej kadry Zakładu Me-
talurgicznego.
Potrzebujemy wykształconych, kreatywnych 
fachowców,  którzy będą pracować według 
innowacyjnych technologii, wykorzystując 

komputerowe metody wspomagania projek-
towania procesów odlewniczych. Absolwenci 
ZST mogą liczyć na stabilną pracę w naszym 
zakładzie i perspektywę własnego rozwoju 
zawodowego. Jesteśmy zainteresowani przy-
jęciem do pracy w każdym roku minimum 
30 fachowców – absolwentów technikum od-
lewniczego. W roku 2007 przyjęto 140 pra-
cowników.
W WSK, oprócz odlewni znajdujących się 
w Zakładzie Metalurgicznym, funkcjonuje 
również odlewnia precyzyjna, a w Rzeszowie 
ponadto jeszcze odlewnia ciśnieniowa Zel-
meru i kilka jeszcze zakładów odlewniczych. 
Naszymi klientami są fi rmy z pierwszej pół-
ki światowych producentów branży moto-
ryzacyjnej (Volkswagen, Volvo, Mercedes, 
Iveco), energetyki (ABB Szwajcaria, ABB 
Niemcy, Siemens),  kolejnictwa amerykań-
skiego (General Electric). Jesteśmy liderem 
wśród polskich odlewni, rozwijamy innowa-
cyjność, pozyskujemy fundusze europejskie 
na programy badawczo-rozwojowe. Zapra-
szam do odwiedzenia strony internetowej 
www.zmwskrz.com oraz www.kom-cast.pl 

  Grzegorz WINTER
WSK w Rzeszowie
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W roku akademickim 
2007/2008 w Cen-

trum Kultury i Języka Pol-
skiego dla Polaków z Zagra-
nicy i Cudzoziemców POLO-

NUS Uniwersytetu Rzeszowskiego przebywają 
na rocznym kursie języka polskiego młodzi Po-
lacy z Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. 
Pochodzą oni z rodzin polskich, zamieszkałych 
na stałe poza granicami Polski.
Czują się Polakami, cieszą się, że po rocznym kur-
sie językowym będą mogli podjąć studia w kraju 
swoich przodków, ale urodzili się i dzieciństwo 
oraz wczesną młodość spędzili na Białorusi, Ukra-
inie i w Rosji. Tęsknią za tymi miejscami, są do 

W POSZUKIWANIU MAŁEJ 
OJCZYZNY
Fotografia, poezja, recytacje

Mieczysław A. Łyp

białoruskich takich, jak: Mińsk, Homel, Mohylew, 
Witebsk, Grodno, Brześć, Nowogródek, znanych 
Polakom zresztą nie tylko z przekazów literackich, 
ale i w aspekcie historycznym. Wystawę zdomino-
wały fotogramy z Grodna, bo znaczna część tych 
młodych Polaków z Białorusi mieszka właśnie 
w Grodnie. Wiele zdjęć ukazywało także widoki 
z Nowogródka, Lidy, Wołkowyska.
Jak wiadomo, Nowogródek obfi tuje w pamiątki 
i miejsca związane z Adamem Mickiewiczem, 
łącznie z domem – muzeum, poświęconym jego 
pamięci, ale interesujące są tu także pozostałości 
zamku z XIV – XV wieku, kopiec ku czci Mickie-
wicza. Na fotografi ach autorstwa Olgi Liskowicz 
można było zobaczyć fragmenty pozostałości za-
mku i pejzaże z jego okolic. Lidę, liczącą w chwili 
obecnej 100 tysięcy mieszkańców, zaprezentowała 
Katarzyna Tumilewicz. Przedstawiła najbardziej 
charakterystyczne obiekty miasta: zrekonstruo-
wane ruiny zamku książęcego z wieku XIV – XV 
zwanego zamkiem Grażyny ze względu na tytuło-
wą bohaterkę powieści poetyckiej Adama Mickie-
wicza, a także kościół w stylu barokowym z roku 
1770. Na fotogramach Andrzeja Chodaka domi-
nowały widoki z Wołkowyska, w którym urodził 
się znany na Podkarpaciu, współczesny poeta 
Wiesław Kulikowski. Pokazany został kościół św. 
Wacława, domek Bagrationa, muzeum miejskie 
i liczne pomniki. Ciekawe obiekty znalazła Iwona 
Szewcowa w miejskim pejzażu Grodna. Przedsta-
wiła pomnik księcia Witolda, Muzeum Historii 
Grodna, Państwowy Instytut im. Janki Kupały, 
most zakochanych w parku miejskim. Architek-
tura zainteresowała Helenę Kozłowską, która sfo-
tografowała siedzibę biskupa, frontony budynków 
i kościołów, cerkiew na Koży z drugiej połowy XII 
wieku. Grodno stało się też obiektem zainteresowa-
nia Tatiany Jasiulewicz, która pokazała zabytko-
wy kościół Bernardynów z XVI – XVIII w., piękno 

Niemna, park miejski im. Antoniego Tyzenhauza 
i Nowy Zamek z XVIII wieku. Widoki z centrum 
miasta i Grodno z lotu ptaka zaprezentował An-
drzej Orpik. Na interesujący pomysł wpadli bracia 
Jan i Paweł Romańczukowie – przedstawili wido-
kówki Grodna z okresu międzywojennego w opra-
cowaniu komputerowym, ukazując prawdziwe pe-
rełki architektoniczne miasta, nietkniętego jeszcze 
wtedy przez działania wojenne. Można tu obejrzeć 
stare miasto, dom Elizy Orzeszkowej, wiele ulic 
(m. in. Kupiecką, Zamkową, Dominikańską) oraz 
liczne kościoły. Bardzo ciekawe prace przedstawi-
ła też Katarzyna Niedowodiewa z ukraińskiego 
miasta Chmielnicki. Jest ono położone nad Bohem 
i w chwili obecnej liczy 258 tysięcy mieszkańców. 
Na wystawie poza fotogramami znalazły się także 
prace plastyczne – kolorowe pastele Aleksandry 
Baczok z Ukrainy, przedstawiające pejzaże Gród-
ka Podolskiego.
Wszystkie zaprezentowane eksponaty nie tylko 
były interesujące ze względów dokumentalnych, 
ale cechował je także wysoki poziom artystycz-
ny. Autorzy dodali do wrażeń wizualnych recy-
tacje wierszy Wiesława Kulikowskiego, Janusza 
Szubera, odczytali fragmenty wspomnień Marii 
Czapskiej i zapisków Ryszarda Kapuścińskiego. 
Przedstawili także wiersze wymienionych wyżej 
poetów w języku białoruskim we własnym prze-
kładzie. Autorami translacji byli: Andrzej Cho-
dak, Helena Kozłowska, Andrzej Maksymowicz, 
Jan Romańczuk, Katarzyna Tumilewicz. W ra-
mach Autorskich Prezentacji Literackich własną 
poezję przedstawiła Aleksandra Kowal z Rosji. 
Zachwyciła wszystkich pięknym głosem Aleksan-
dra Baczok z Ukrainy, zaśpiewawszy na zakończe-
nie imprezy dwie piosenki w języku ukraińskim. 
Komentarz historyczno-literacki wernisażu przy-
gotowały: A. Baczok, T. Jasiulewicz i D. Szulga.

Mieczysław A. ŁYP

nich przywiązani. Mogli je pokazać w Centrum 
POLONUS na wystawie fotografi cznej zorga-
nizowanej  pod hasłem „Nasze małe ojczyzny”. 
A ponieważ większość z nich mieszka na stałe na 
Białorusi, na wystawie prezentowane były przede 
wszystkim uroki owego kraju 10 tysięcy jezior i tak 
pięknych rzek, jak Prypeć, Berezyna, Dźwina czy 
Niemen, ulubiona rzeka twórców literatury pol-
skiej wieku XIX. W tej także literaturze łatwo od-
naleźć odniesienia do najbardziej znanych miast 

Domek Bagrationa w Wołkowysku
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Dolina Szwajcarska w centrum Grodna
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Grodno, kościół farny

Fot. Iwona Szewcowa

Grodno, widok ogólny. Opracowanie komputerowe Jana Romańczuka i Pawła Romańczuka
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Bogusław Kotula

Wojewódzkie miasto 
Rzeszów na początku 

lat sześćdziesiątych. Już moc-
no inny, ale dalej nadwisłoko-

wy gród  jednej ulicy: Pańskiej, Paniagi, 3 Maja
... Wsio ryba. To główne danie wyraźnie już 
upartyjnionej i pędzącej ku socjalizmowi stolicy 
regionu. Skromnymi deserami były kociobruko-
we uliczki: Grunwaldzka, Mickiewicza, Matejki, 
Kościuszki, Gałęzowskiego. Sam „wielkomiejski” 
pępek! Otaczały go cienkie kiszeczki, ale wcale nie 
ślepe: Przesmyk, Baldachówka, Grodzisko, Kazi-

mierza Wielkiego, Kanałowa, Naruszewicza, Jose-
lewicza i wreszcie Szpitalna. Inny krwioobieg, ale 
grupa ta sama. Uliczki i placyki mocno przetrze-
bione przez wyburzeniowe zachcianki  niemie-
ckiej okupacyjnej władzy. Jednoznaczna przewaga 

OPEND
Z „wielkomiejskiego” pępka 
i śródmiejskich kiszeczek

pożydowskich kamienic i zwyczajnych ruder. Ten 
właśnie „fyrtel” śródmiejskiego Rzeszowa był lud-
nościowo niezmiernie ściśnięty.
Trochę dziwna ale prawdziwie rzeszowska ulica 
Szpitalna. Dawny stary szpital powszechny przy 
ulicy Kreczmera, nowy wojewódzki, miejska łaź-
nia i ...”siostra łata” Szopena, która za Niemców 
rozdzieliła tę właśnie Szpitalną. Na tej ulicy pod 
„3” Pani Helenka Hady urodziła synów: Zbyszka 
i Henka. Starszy Zbyszek, o pseudonimie „Be-
bik”, niestety już ś.p., dał jakby początek „open-
dowi”. Było tych chłopaków kilku. Łączyła ich 
zwykła przyjaźń, jednak o wyraźnych postawach 
subiektywnych. Czuli się wolnymi ptakami, bez 
jakichkolwiek zachciewajek antypolitycznych czy 
konspiracyjnych. Niezwykle trwałym lepiszczem 
była dla nich kopana piłka i bezgraniczna miłość 
do Resovii. Całkowicie świadomie piszę „opend”, 
a nie „opęd”, bo wbrew powszechnym ówczesnym 
stereotypom, mogli uchodzić za jakąś małą część 
społecznego zjawiska o wyraźnie negatywnej wy-
mowie. Oni nie byli w żadnym wypadku „opędzia-
rzami”, oni byli po prostu z „opendu”! 
Pani Helena Hady była wspaniałą mistrzynią 
damskiego krawiectwa. Ona właśnie obszywała 
rzeszowskie elegantki ze sfer medycznych i aktor-
skich. Nie wymieniam po nazwisku tych wolnych, 
charakternych chłopaków, o szalenie zróżnicowa-
nych osobowościach. Kilku z nich dawno nie żyje. 
Odeszli z własnego Rzeszowa, bo tak widocznie 
chciał los. Ich los! Leszek – syn bogatego ogrod-

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie im. Stanisława  Jachowicza przy ul. Bernardyńskiej. Trzecia z lewej - wspaniała mate-
matyczka p. Mroczkowa , piąty z lewej polonista p. Skoczek – z pamięci cytował całe fragmenty „Potopu”. Pierwszy z prawej 
w górnym rzędzie – Heniu, brat Zbyszka „Bebika”. Pierwszy z lewej siedzi śp. Andrzej Zabierowski – znany poeta i dzienni-
karz. W drugim rzędzie piąty z lewej śp. Jacek Bojda – w wypadku stracił obie nogi, świetny stomatolog i wspaniały kolega. 
Trzeci z lewej w drugim rzędzie – Dzidek Wiśniewski, szczery kolega i ...wielki talent malarski. To tylko koledzy chłopaków z 
„opędu”. 

Olszynki w roku 1966. Pierwszy z lewej Bogusław M – „Bo-
dek”. Niezwykle sympatyczny i uczynny, ale niestety...? 
Obok przebrany Zbyszek – „Bebik”.

Olszynki 1955 r. Sąsiedzi lubili się i szanowali. Trzecia z lewej 
Helena Hady, a mężczyzna to Stanisław Zagórski, znany 
w Rzeszowie mistrz krawiecki. Obok jego żona.

1963 rok. Dawne dojście do bramy głównej stadionu 
Resovii – szło się między stodołami.

Stary cmentarz otoczony jeszcze murem. Częste odwiedzi-
ny rodzinnych grobów czyniły z głównej alei wspaniałą 
ślizgawkę.

rowa, istniała właściwie tylko dwa lata. Prawie 
wszyscy mieli matury, kilku ukończyło wyższe 
studia. Wtedy ich bazą koleżeńską był Pstryczek. 
Byli młodzi i może właśnie dlatego chcieli się jakoś 
„opędzić” od istniejącej rzeczywistości? A może 
to tylko taki mit? Kinowi byli i stadionowi. Pew-
nie, że mieli młodociane potyczki z milicjantami. 
Na pewno budzili pewien respekt. Trochę się ich 
bano, ale nieco później niektórym z nich udało się 
też znaleźć i wspólny język ze studentami począt-
kujących wtedy w Rzeszowie uczelni – WSP i WSI. 
Zwłaszcza na klubowych i większych imprezach 
tańcowanych.

Bogusław KOTULA

Państwo Góralowie mieszkali przy Szpitalnej.

nika ze Staromieścia. Józek – lekko wypity chciał 
udowodnić Zbyszkowi, że potrafi ... utopić się 
w Wisłoku. Zrobił to skutecznie, niestety. Stefan – 
komandos, wspaniale zbudowany, a urodzony w...
Hajfi e. Ojciec jego był żołnierzem gen. Andersa. 
Janusz – „Piecyk”, elokwentny opowiadacz i nie-
zwykle interesujący gaduła. Zbyszek – „Porter”, 
bardzo znany przed laty młodzieżowy autorytet 
„pewnego” Rzeszowa. Zwany także „Dziesiątka”. 
Mama jego co rano wypłacała mu 10 złotych na...
gazetę, papierosy i piwo.
Ta „nieformalna grupa”, ale jakże barwnie kolo-
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Klub TURKUS WDK w Rzeszowie będzie 
17 kwietnia o godzinie 17.00 miejscem 

kolejnego spotkania, organizowanego wspól-
nie z rzeszowskim oddziałem ZLP, w ramach 
comiesięcznych spotkań  z cyklu „Bliżej Lite-
ratury „. Gośćmi podkarpackiego środowiska 
literackiego będą tym razem autorki prozy 
i poezji z Kielc: Irena Paździerz oraz Włady-
sława Szproch. Całość poprowadzi Wiesław 
Zieliński, a wstępem do imprezy będzie mini-
recital poezji śpiewanej twórców z Podkarpacia 
w wykonaniu Renaty Kątnik z Dąbrówek k. 
Łańcuta. 

14 marca w Osiedlowym Klubie Kultury 
KARTON Rzeszowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odbyło się spotkanie poetyckie 
z Janiną Ataman-Gąsiewicz, promujące naj-
nowszy jej zbiór wierszy Jesteśmy igraszką. Jest 
to czwarta książka poetycka autorki, która od 
kilku lat jest członkiem rzeszowskiego oddzia-

WYDARZENIA LITERACKIE
Spotkania autorskie, prezentacje

Niewielu jest nauczycieli, którzy osiąga-
ją takie rezultaty jak Ryszard Mścisz 

i to zarówno w pracy nauczycielskiej jak i li-
terackiej. Jego uczniowie sięgają po najwyż-
sze laury w konkursach poetyckich i dzienni-
karskich, a szkolna gazetka „Post Scriptum” 
z Zespołu Szkół w Jeżowem zdobywa prawie 
każdego roku nagrody i wyróżnienia ogólno-
polskie. Ryszard Mścisz należy do uznanych 
poetów i krytyków literackich na Podkarpa-
ciu – znawca i recenzent współczesnej poe-
zji. Świadczą o tym choćby jego publikacje 
w kwartalniku „Fraza”, wydawanym przez 
naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Mścisz nie zapomina też o swoich rodzin-
nych stronach, Jest autorem kilku publikacji 
o historii Jeżowego, m.in. redaktorem druko-
wanych w „Nadwisłoczu” notatek b. dyrekto-
ra szkoły Józefa Zygmunta i jego poprzedni-
ków. 
Niedawno w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Jeżowem odbyło się spotkanie autorskie 
Ryszarda Mścisza z okazji wydania przez 
niego nowego tomiku poetyckiego Roześnie-
nie. Było to pierwsze spotkanie poety w ro-
dzinnej miejscowości, w której spędził dzie-

łu Związku Literatów Polskich. Utwory z pro-
mowanego zbioru zaprezentował Stach Ożóg, 
a spotkanie uświetnił recital poezji śpiewanej 
w wykonaniu Renaty Kątnik. Artystka zaśpie-
wała do własnych kompozycji utwory Janiny 
Ataman-Gąsiewicz, jak również innych pod-
karpackich poetów. Chętni mogli nabyć promo-
wany zbiór poetycki z dedykacją autorki oraz 
płytę Zapomniany świat Renaty Kątnik, z poe-
zją śpiewaną.

Kolejna impreza z cyklu Bliżej literatury, 
została zorganizowana przez WDK i rze-

szowski oddział ZLP 27 marca w Klubie TUR-
KUS. Swój debiutancki tomik poezji Portret ar-
chaiczny promowała Beata Jagieła, która na co 
dzień jest wykładowcą historii sztuki i animacji 
społeczno-kulturalnej w PWSZ, w Jarosławiu. 
W klimat jej utworów wprowadziła zebranych 
Renata Kątnik, śpiewając kilka z nich przy 
własnym akompaniamencie na gitarze. Słowo 

krytyczne o promowanej książce wygłosił Wie-
sław Zieliński, przypominając, iż rzeszowski 
oddział ZLP za ten tomik przyznał poetce ho-
norową nagrodę za najlepszy debiut na Podkar-
paciu za ubiegły rok.

28 marca w Osiedlowym Klubie Kultury 
KARTON Rzeszowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na spotkaniu zatytułowanym 
Człowiek we mnie można było obcować z twór-
czością literacką i malarstwem Doroty Kwoki. 
Wiersze zaprezentowała autorka i Stach Ożóg, 
który przybliżył zebranym jej próby literackie. 
W imieniu przedstawicieli rzeszowskiego od-
działu ZLP gratulacje autorce złożyła wicepre-
zes zarządu Marta Pelinko. Wśród licznie zgro-
madzonej publiczności dużym powodzeniem 
cieszyła się płyta Moje tęsknoty z wierszami 
autorki w interpretacji Stacha Ożoga.

Tekst i fot.  
Adam DECOWSKI

Nauczyciel z Jeżowego
Ryszard Mścisz – poeta, krytyk literacki, dokumentalista

ciństwo, chodził do szkoły, a obecnie pracuje. 
Dlatego miało szczególny, uroczysty charak-
ter. Uczestniczyli w nim uczniowie z Jeżo-
wego, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół, 
bibliotekarze z terenu gminy oraz przedsta-
wiciele władz powiatowych i gminnych, m.in. 
wicestarosta niżański Krzysztof Krawiec, 
przewodniczący Rady Gminy Józef Kolano 
oraz zastępca wójta Wiesław Łach. 
Ryszard Mścisz jest auto-
rem 4 tomików poetyckich: 
Życie to tylko impresje, 
Wibracje, Na strunach lat 
i wydany ostatnio –  Roześ-
nienie, a także zbioru teks-
tów satyrycznych Zezem 
na świat oraz współauto-
rem albumu Jeżowe. Uho-
norowany za działalność 
literacką m. in. I nagrodą 
XI Międzynarodowych 
Spotkań Poetów Wrzecio-
no 2005 i II nagrodą  na 
tym samym konkursie 
w 2007 r. Otrzymał także 
nagrodę rzeszowskiego 

oddziału ZLP – Złote Pióro. Mścisz od roku 
2004 jest członkiem Związku Literatów Pol-
skich. Od lat działa też w Stowarzyszeniu Li-
terackim Witryna w Stalowej Woli, znajduje 
również czas, aby wspomóc redakcje pism 
parafi alnych. W Roześnieniu potwierdził, że 
nadal rozwija swoje umiejętności poetyckie, 
a także szuka własnej drogi twórczej, odwo-
łując się jednocześnie do tradycji literackiej, 
a także korzysta z nowoczesnych środków 
wyrazu i języka, charakterystycznych dla 
współczesnej poezji.

Mirosław OSOWSKI 

Na spotkaniu z poetą, zastępca wójta gminy Jeżowe Wiesław Łach hono-
ruje  Ryszarda Mścisza, obok siedzi Mirosław Osowski.

Janina Ataman-Gąsiewicz Beata Jagieła Stach Ożóg i Dorota Kwoka
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Jak okresowe powodzie, 
tudzież inne katastro-

fy „naturalne”, w pra-
sie, szerzej: w mediach, 

pojawia się temat fi nansowania kultury 
w rzeczywistości społecznej. Zlikwidować 
Ministerstwo Kultury, fundusze budże-
towe rozdzielać może każdy, zepchnąć na 
margines, odebrać, zlikwidować i wreszcie 
zaoszczędzić.
Jeżeli ktoś coś umie, jest „po stronie słusznych 
wartości”, jego sztuka prezentuje wysoki po-
ziom, to i tak sobie poradzi. Samotnie poko-
na przeciwności na swej drodze. A wszyscy 
inni powinni wreszcie przekwalifi kować się 
i zabrać do „prawdziwej” pracy, zostać skle-
pikarzami, rzeźnikami czy fryzjerami. To 
dość powszechna tak zwana opinia publicz-
na. Ale i sami twórcy nie dość głośno i wy-
raźnie przeciwko takim opiniom protestują. 
Raczej wolą budować swoje własne legendy. 
Podstawą nieomal każdej z nich jest to, że 
wielu twórców uważa, iż wszystko czego 
dokonali, co osiągnęli – zrobili sami z siebie 
i tylko sami. Per aspera ad astra. Jakkolwiek 
chcą być wspierani, nagradzani, doceniani, 
to rzadko się przyznają, że ktoś im poma-
gał. W ich słowniku raczej trudno o słowo: 
„dziękuję”. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. 
Najgorsze, gdy słyszą je, lub odpowiednio: 
nie słyszą, politycy czy zwłaszcza niektórzy 
dziennikarze. Nieszczęście gotowe.
Długo można argumentować, że rentow-
ności kultury nie da się zmierzyć wprost 
i bezpośrednio, że kultura ma niewątpliwie 
działanie pobudzające i utrwalające naszą 
tożsamość, że służy integracji kraju i, pa-
tetycznie mówiąc: wspólnoty ludzkiej, że 
sensowne w niej działania mogą odciągnąć 
kogoś od narkotyków, zmniejszyć przestęp-
czość, szczególnie wśród młodzieży, zapo-
biec jakimś tragediom czyli przeciwdziałać 
stratom idącym w miliardy, a często wręcz 
niepoliczalnym, że w końcu pojęcie „dota-
cja” należałoby zastąpić słowem „inwesty-
cja”, itd. Politycy pozostają twardzi. Co naj-
wyżej któryś z nich powie, że przecież sztuka 
rodzi się z cierpienia, więc nie ma o czym 
dyskutować.

A przecież społeczeństwo właściwie lubi 
artystów i lubi sztukę. Chociaż często 

zdawać by się mogło, że przede wszystkim 
mistrzów, którzy potrafi ą zbudować śliczny 
nagrobek, albo pięknie zorganizować akade-
mię ku czci jakiegoś bohatera. Niestety, tych 
reagujących jak sejsmograf, niepokornych, 

KULTURA I PIENIĄDZE
Brak wizji i pomysłu na finansowanie kultury w Polsce

Jan Wolski

buntowniczych już znacznie mniej. Kto brał-
by na poważnie coś, co nie ma wyraźnego 
celu czy przeznaczenia? Co nie jest łatwo 
zrozumiałe, proste w konsumpcji, co wzbu-
dza nieufność, niekiedy wręcz nienawiść? 
Jednego z powodów takiego stanu rzeczy 
należałoby upatrywać w tym, że spada wciąż 
prestiż i znaczenie swoistych „pośredników” 
w odbiorze i korzystaniu z kultury. Mam 
na myśli przede wszystkim nauczycieli. Ich 
rola nie polega tylko na tym, aby wszystko 
w szkole funkcjonowało odpowiednio pod 
względem dydaktycznym. To oni w znacznej 
mierze zachęcają do gry na jakimś instru-
mencie, wizyty w teatrze, kinie, do prze-
czytania książki, zabierają swych uczniów 
na wystawy, koncerty, odczyty. Ale takiego 
świata, w którym naprawdę pełniliby tę rolę, 
już nie ma, bo i być nie może, skoro nauczy-
ciel musi wybierać między kupnem pary bu-
tów a nową książką, zaś w wielu miejscach 
lokalny „rządca dusz” większy ma autorytet, 
więcej do powiedzenia, niż nauczyciel właś-
nie. Kiedyś wreszcie musimy przecież zrozu-
mieć, że kultura bez pośredników, sieci in-
stytucji, pism, bez towarzystwa i obecności 
w niej i wokół niej ludzi, jest niczym. Wtedy 
rzeczywiście pieniądze na nią łożone, nie 
będą pieniędzmi wyrzuconymi w błoto.

Atoli kultywować cokolwiek, tworzyć 
coś, mogą tylko ludzie. Nie pieniądze. 

Ludzie, którzy tworzą dobra kultury, bronią 
je, pielęgnują, przekazują dalej. Zawistnicy 
mówią czasem, że polska polityka kultural-
na tym się różni od polityki innych krajów, 
że jej po prostu nie ma. Zdaje się jednak, że 
jest akurat odwrotnie: polityki w kulturze 
mamy nie za mało, tylko za dużo. Nie tylko 
państwo, ale i województwa, gminy, mia-
sta i wsie, także partie polityczne, kościoły, 
przedsiębiorcy, związki zawodowe, kluby 
osiedlowe, a nawet małe prywatne grupy 
wzajemnej adoracji, rozwijają jakąś tam po-
litykę kulturalną. Trochę dyletancko, czasem 
systematycznie, na ogół improwizując. Nie 
wolno też zapominać o mediach. Wiele gazet 
również prowadzi swoją politykę kulturalną, 
często kompetencje kierujących odpowiedni-
mi działami redaktorów, pozostawiają wiele 
do życzenia. Nie lepiej jest wśród przekaźni-
ków elektronicznych. Programy na wysokim 
poziomie spychane są w jakieś późnonocne 
nisze, bo decyduje „oglądalność”. I to w tele-
wizji, która jest państwowa, a więc służebna 
wobec całego społeczeństwa, nie tylko teraz, 
ale z zadaniem oddziaływania na przyszłość. 
Fakt, że ma i powinna pełnić przede wszyst-
kim funkcje edukacyjne i informacyjne ja-
koś dziwnie przeocza. A może zapomina, bo 
właśnie „nowa biel jest jeszcze bielsza”, bo 
„kot wolałby kupować coś innego niż ja”, bo 

czas na kolejny głupawy telekonkurs, a swą 
misję rozumie „misjonarsko”, czyli jak kon-
kwistador, który chce tylko podbić i wzboga-
cić się za wszelką cenę.

Dlaczego tak się dzieje? Bo brak nam wi-
zji, pomysłu na fi nansowanie kultury 

w Polsce. Ministra można powołać i odwo-
łać, ale wizji nie da się stworzyć na rozkaz. 
Potrzebuje odpowiedniego klimatu, a tego 
zdecydowanie na razie brak. Obraźliwe 
pomówienia, oskarżenia, nakazy i zakazy, 
dowolność w przyznawaniu lub skreślaniu 
dotacji, samowybierające się grona doradcze 
oceniające następnie same siebie, pozbawio-
ne autorytetu i zaufania, koterie i prywatne 
znajomości. W takiej atmosferze na pewno 
nie powstanie wizja przyszłości. Kultura to 
nie latarka, której szukamy w szafi e, kiedy 
nagłe zwarcie wysadziło bezpieczniki. Kultu-
ra nie jest także jakimś szczególnie dobrym 
lekarstwem na bolączki codzienności. Jest 
jednak najlepszym w działaniu środkiem, je-
żeli chodzi o utrzymanie nas w pełnym zdro-
wiu, psychicznym, a co za tym idzie, także 
fi zycznym.
Kultura nie jest zjawiskiem statycznym, 
czymś raz na zawsze ustanowionym. Chętnie 
chcielibyśmy taką ją właśnie widzieć. Kultura 
to przede wszystkim ruch, wicher, niekiedy 
wręcz orkan. Kultura jest niebezpieczna. To 
coś pozbawionego granic, coś pod każdym 
względem otwarte, gotowe walczyć o nowe 
idee, formułujące nowe propozycje, coś do 
końca nieprzewidywalne.
Taka dynamika jest przeciwieństwem każ-
dej idei państwa, organizacji administra-
cyjnej. Państwo, województwo, miasto czy 
gmina bowiem potrzebują struktur, wyma-
gają zamknięcia, dookreślenia i trwałości. 
Państwowe wyobrażenie kultury opiera się 
na określonych wartościach, normach i in-
stytucjach. Trudno mu się zharmonizować 
z dynamiką, niepokojem, sejsmografi czną 
funkcją kultury. Ale też chyba nie zachodzi 
potrzeba zaistnienia takiego rodzaju współ-
brzmienia. Kultura przecież to jedno i dru-
gie: miara, forma i mroczne namiętności, 
które tę formę rozsadzają. Jest to jej dialek-
tyczna natura. 

Kultura nie musi być rentowna w rozu-
mieniu ekonomistów, tak samo jak ren-

towne nie są Sejm, wojsko czy choćby Kas-
prowy Wierch. Kultura bowiem nadaje życiu 
sens, kształt, barwę, ruch. Kultura jest tym 
elementem, który jednoczy nasz wewnętrzny 
kosmos. Świat bez kultury upada. Widzieli-
śmy to już w historii i widzimy teraz. To zja-
wisko niepolityczne. Ale oczywiście tak jak 
i słońce, wiatr, góry czy morze obok swego 
znaczenia egzystencjalnego, wytwarzają jed-
nak pewne policzalne wartości, tak i kultura 
je wytwarza. Chociaż potrzebuje więcej cza-
su niż kadencja posła czy radnego.

Dr Jan WOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski
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Muzyka włoska, hi-
szpańska, irlandz-

ka, rosyjska, niemiecka 
oraz muzyka polska wy-

pełnią program 47. Muzycznego Festiwalu 
w Łańcucie, który odbędzie się w dniach 
10 – 17 maja. Festiwal zainauguruje kon-
cert światowej sławy mezzosopranistki 
Małgorzaty Walewskiej, która wraz z Pol-
ską Orkiestrą Radiową pod kierownictwem 
Łukasza Borowicza wystąpi w sali balowej 
łańcuckiego Zamku. 
Program tegorocznego Muzycznego Festiwa-
lu w Łańcucie zbudowany został w oparciu 
o ideę poświęcenia kolejnych festiwalowych 
wieczorów muzyce wybranych krajów euro-
pejskich. Muzyka poszczególnych krajów bę-
dzie reprezentowana nie tylko poprzez utwo-
ry muzyczne, pochodzące z danego kraju, ale 
także  dzięki udziałowi artystów, przybyłych 
do Łańcuta z Włoch, Irlandii, Rosji, Niemiec 
i Hiszpanii – nie zabraknie również znako-
mitych polskich artystów. 
W ciągu ośmiu festiwalowych dni odbędzie 
się 12 koncertów. Dwa festiwalowe programy 
koncertowe zostały przygotowane specjal-
nie z myślą o najmłodszej publiczności. Pod 
nazwą Festiwal Dzieciom wraca idea zapo-
czątkowana przez Bogusława Kaczyńskie-
go – przez kilka lat dyrektora  łańcuckiego 
festiwalu. W poniedziałkowe przedpołudnie 
12 maja salę Filharmonii w Rzeszowie oraz 
salę balową łańcuckiego Zamku wypełnią 
dzieci. Kwintet Dęty Drewniany Filharmo-
nii Rzeszowskiej oraz Andrzej Grabowski, 
aktor telewizyjny i teatralny, zaprezentują 
bajkę muzyczną Piotruś i Wilk Sergiusza Pro-
kofi ewa. 
Tegoroczny Festiwal zmieni nieco swoją for-
mę. Obok koncertów z muzyką klasyczną do 
kalendarza festiwalowego włączona została 
muzyka nieco lżejsza w odbiorze: Wieczór 
Irlandzki, Noc Hiszpańska czy Wieczór Pol-
ski. W czasie Wieczoru Irlandzkiego 13 maja 
zespół muzyczny Carrantouhill oraz zespół 

EUROPA W ŁAŃCUCIE
Koncerty w Sali Balowej Zamku w Łańcucie, w Filharmonii 
im. Artura Malawskiego oraz w Katedrze Rzeszowskiej

Paulina 

Mazur-Kopeć
taneczny Reelandia zaprezentują  program 
o nazwie Touch of Ireland – kompilację utwo-
rów muzycznych i choreografi i tanecznych, 
mocno osadzonych w irlandzkiej tradycji. 
Jest to jednocześnie niezwykle rozbudowany 
spektakl zarówno pod względem aranżacji 
muzycznych, kostiumów czy używanego in-
strumentarium.  
Wieczór polski 14 maja przyniesie słucha-
czom polską muzykę fi lmową, z takich fi l-
mów, jak m.in.: Dekalog, Tajemniczy Ogród 
czy Prominent. Wieczór ten nieprzypadkowo 
jednak zatytułowany jest Polska muzyka fi l-
mowa...i nie tylko, bo oprócz polskiej muzyki 
fi lmowej zabrzmi, pełna siły i ognia, muzyka 
argentyńskiego kompozytora Astora Piazzoli 
w wykonaniu wybitnej sopranistki Elżbie-
ty Towarnickiej. Noc Hiszpańska 16 maja 
to uczta dla miłośników fl amenco.  Zespół 
Flamenco de Sevilla, który wystąpi podczas 
koncertu, skupia znakomitych młodych arty-
stów fl amenco, mieszkających w Sevilli – sa-
mym sercu Andaluzji. W repertuarze zespołu 
znajdują się utwory związane z tradycyjnym 
nurtem muzyki fl amenco oraz taniec.  
Na 47. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie nie 
zabraknie dzieł muzyki klasycznej. Najsłyn-
niejsze duety fortepianowe wypełnią Wieczór 
Rosyjski 16 maja. Dwóch pianistów Aleksan-
der Ghindin i Nikolay Pietrov wykonają 
dzieła W.A. Mozarta, S. Rachmaninowa, J. S. 
Bacha. Nie zabraknie w czasie festiwalu mu-
zyki operowej – Taki Męski Wieczór 11 maja 
–  Krzysztof Bednarek, Zenon Kowalski 
i Piotr Nowacki wraz z Orkiestrą Kame-
ralną Filharmonii Rzeszowskiej pod dy-
rekcją Adama Klocka wykonają bardziej lub 
mniej znane arie operowe. Wieczór w Cafe 
Zimermman zgromadzi wszystkich miłoś-
ników Jana Sebastiana Bacha  i instrumentu 
jakim jest klawesyn, bowiem tego wieczoru 
wykonane zostaną koncerty klawesynowe 
Bacha. Orkiestrze Kameralnej Leopolis pod 
dyrekcją Pawła Osuchowskiego towarzyszyć 
będą cztery damy, grające na klawesynie: El-
żbieta Stefańska, Urszula Stawicka, Mariko 
Kato oraz Ewa Mrowca. Wieczorowi muzyki 
włoskiej w poniedziałek 12 maja towarzyszyć 
będzie uroczyste otwarcie wystawy dzieł An-

tonio Canowy. Ekspozycja została przygoto-
wana przez dyrekcję Muzeum-Zamku w Łań-
cucie przy współpracy z Instytutem Włoskim 
w Krakowie.
Muzyczny Festiwal w Łańcucie zakończy 
Missa Solemnis L. Van Beethovena w wy-
konaniu Bożeny Harasimowicz-Haas, Ka-
tarzyny Suskiej, Tomasza Krzysicy i Jacka 
Ozimkowskiego, którym towarzyszyć bę-
dzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Rzeszowskiej oraz Chóru Filharmonii Kra-
kowskiej pod batutą Marka Pijarowskiego, 
I dyrygenta naszej fi lharmonii. Festiwalowe 
koncerty odbędą się w Sali Balowej Zamku 
w Łańcucie, w Filharmonii im. Artura Ma-
lawskiego oraz w Katedrze Rzeszowskiej.
Zamek w Łańcucie to jedna z najbogatszych 
i najlepiej zachowanych polskich rezyden-
cji magnackich. Za czasów księżnej Izabeli 
Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskiej stał 
się ważnym ośrodkiem kultury na ziemiach 
podzielonej Rzeczpospolitej. Już wtedy mu-
zyka wypełniała przestronną Salę Balową. 
Dlatego nie dziwi fakt, że 47 lat temu poja-
wiła się idea, aby znów ożywić muzyką kom-
naty łańcuckiego zamku. Początkowo myśl 
ta realizowana była pod nazwą Dni Muzyki 
Kameralnej, by w 1991 roku przybrać nazwę 
Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W prze-
stronnej Sali Balowej odbywały się koncerty, 
w których występowały orkiestry, ale również 
zespoły kameralne najpierw z Polski, później 
spoza jej granic. Festiwal zmieniał swoje ob-
licze, ewoluował. Dziś jest jednym z najbar-
dziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych 
w Polsce. Jego długoletnia tradycja zbudowa-
na została w oparciu o bardzo liczne grono 
znakomitych wykonawców muzyki z całego 
świata. Organizatorem festiwalu od począt-
ku jest Filharmonia im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie. Współorganizatorem Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
marszałek województwa podkarpackiego 
oraz władze miasta Rzeszowa i Łańcuta.

Paulina MAZUR-KOPEĆ
Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Polska Orkiestra Radiowa

Małgorzata Walewska
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Międzynarodowy Dzień Teatru ogło-
szono z inicjatywy Międzynarodowe-

go Instytutu Teatralnego (ITI - UNESCO) 
1961 roku dla upamiętnienia otwarcia 
pierwszego sezonu Teatru Narodów w Pary-
żu w 1957 r. Święto przypada zawsze 27 mar-
ca i obchodzone jest nieprzerwanie od roku 
1962 roku. 

W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru odczytany został list-orędzie Roberta 
Lepage kanadyjskiego reżysera teatralnego 
i fi lmowego, aktora, scenografa i dramatopi-
sarza, którego przesłaniem było interesujące 
porównanie, że  „teatr –  jak ogień: olśniewa 
i oświeca”.  Lepage stwierdził m.in.: „Sztuka 
teatru trwa tylko dzięki zdolności do nieusta-
jącej metamorfozy, otwierania się na nowe ję-
zyki, nowe instrumentarium”. Wyraził także 
przekonanie, że należy „zaufać inteligencji 
publiczności, która potrafi  dostrzec człowie-
ka w nieustającej grze światła i cienia”. 
W Teatrze Maska świętowano już 15 marca 
premierą  „Cudownej lampy Aladyna” w re-
żyserii Jacka Malinowskiego. Autorką sceno-
grafi i do tego spektaklu jest pochodząca z Li-

W MASCE I SIEMASZKOWEJ
Teatralne świętowanie, premiery, inicjatywy

twy Giedre Brazyte, a muzykę skomponowa-
ła Anna Świętochowska. Natomiast 28 mar-
ca młodzi widzowie obejrzeli dwukrotnie nie 
tylko ten spektakl, ale uczestniczyli także 
w uroczystym otwarciu Muzeum Lalek Tea-
tralnych w gmachu Maski. Gośćmi tego nie-
zwykłego wydarzenia były dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Przeworsku im. Hugona 
Kołłątaja, gdzie nauczycielka Dorota Pasz-
kowska prowadzi nie tylko kółko teatralne, 
ale także edukuje i przybliża wychowanków 
do sztuki scenicznej. Dzieci uczestniczyły 
w Masce właśnie w takim szczególnym edu-
kacyjnym spotkaniu w tymże muzeum, które 
z kunsztem poprowadziła Aldona Kaszuba, 
teatrolog i organizatorka tej nowej placówki. 
–  Zależy nam na tym, aby przybliżyć zwie-
dzającym istotę scenografi i teatru lalek. 
Obok gotowych lalek można zatem obejrzeć 
projekty scenografi czne – objaśniała Aldona 
Kaszuba. Wśród autorów scenografi i poja-
wiają się tak wybitne nazwiska, jak Adam 
Kilian (jeden z najbardziej zasłużonych 
scenografów polskiego teatru lalek) czy An-
drzej Łabiniec (uczeń Pronaszki). Mamy 
w swoich zbiorach ponad 200 lalek i wciąż 
ich przybywa, bo „przychodzą” ze spek-
takli, które skończyliśmy grać. Cieszymy 
się, że znalazło się dla naszych lalek prze-
stronniejsze lokum, w którym można je 
odpowiednio wyeksponować i do którego 
łatwiejszy dostęp będą mieli nasi widzowie.
– Funkcje edukacyjne są pierwszoplanowe 
w programie działania naszego muzeum lalek 
–  podkreśla Ewa Piotrowska, dyrektor arty-
styczny Maski, która zachęca do odwiedzania 
teatru. – Jesteśmy przekonani, że nasze muze-
um pozwoli mieszkańcom Rzeszowa i okolic 
lepiej poznać teatr lalek. Bo ten rodzaj teatru 
wciąż jest dziedziną zapomnianą i z pewnoś-
cią takiej promocji potrzebuje.  

Dzień później, w sobotę 29 marca, świę-
towano natomiast w Teatrze im. Wandy 

Siemaszkowej. W tym szczególnym dniu na 
Dużej Scenie obejrzeli premierowe przed-

stawienie Pomysł na morderstwo 
Edwarda Taylora w reżyserii 
Zbigniewa Najmoły. Zabawny 
kryminał, a chwilami zaskakują-
cy scenami jak z wielkiego dresz-
czowca, pysznie zaserwowali 
zwłaszcza Grzegorz Pawłowski 
i Robert Chodur wespół z Mał-
gorzatą Machowską i  Piotrem 
Szulcem. Byliśmy też świadkami 
szczególnej uroczystości nadania 
Małej Scenie imienia Zdzisława 
Kozienia w 10. rocznicę śmierci 
aktora. Ten wybitny artysta tea-
tralny i fi lmowy, związany przez 
długie lata z rzeszowską sceną 
zmarł 25 marca 1998 roku. Goś-
ćmi rzeszowskich miłośników 

Wioleta Komar

Beata Zarembianka
Przemysław Tejkowski z tablicą patrona Małej Sceny – Zdzisława 
Kozienia

Dyrektor Ewa Piotrowska (z lewej) i aktorka Maria 
Dańczyszyn na otwarciu muzem

Melpomeny byli partnerzy Zdzisława Kozie-
nia z planu fi lmowego: Dorota Latos, odtwór-
czyni głównej roli w fi lmie Szaleństwo panny 
Ewy i Bronisław Cieślak, czyli porucznik Bo-
rewicz z serialu 07 zgłoś się. Oni wraz z dyrek-
torem Przemysławem Tejkowskim odsłoni-
li uroczyście tablicę informującą, że scena 
nosi odtąd imię Zdzisława Kozienia. I tamże 
właśnie, dwukrotnie w tym dniu, widzowie 
uraczeni zostali znakomitym monodramem 
Wiolety Komar Przyj dziewczyno, przyj na 
podstawie tekstów Tadeusza Różewicza 
w reżyserii Stanisława Miedziewskiego, na-
grodzonym na tegorocznej XXIX Biesiadzie 
Teatralnej w Horyńcu Zdroju. Spektakl przy-
gotowany kunsztownie pod względem arty-
stycznym jest perełką satyryczną, krzywym 
zwierciadłem współczesnej rzeczywistości, 
takim specyfi cznie namalowanym portretem 
własnym Polaków. 
Niektórzy artyści obu rzeszowskich teatrów 
otrzymali nagrody. Marszałek województwa 
uhonorował w ten sposób Annę Demczuk, 
Beatę Zarembiankę, Martę Bury oraz An-
drzeja Macha,  prezydent miasta Małgo-
rzatę Machowską, Wojciecha Kwiatkow-
skiego, Piotra Pańczaka i Mariusza Habę, 
a dyrektorzy teatrów Mariolę Łabno-Flau-
menhaft ,  Jadwigę Domkę, Tomasza Ku-
liberdę, Andrzeja Piecucha i Anetę Kocaj.

Ryszard ZATORSKI
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Teatr „Maska” już od 
ponad pięćdziesięciu 

lat zaprasza widzów na 
przedstawienia. W tym 
czasie na afi sz naszego te-

atru trafi ło 200 spektakli, podczas których 
staraliśmy się wzruszyć, rozśmieszyć czy 
skłonić do refl eksji naszych widzów – spra-
wić, by pokochali teatr lalek. 

TEATRALNE LALKI
Na rzeszowskiej scenie, w muzeum 
i zagranicznych festiwalach 

Ewa Piotrowska
poprawie – Muzeum 
Lalek Teatralnych 
wzbogaciło się o dwie 
sale wystawowe. Pierw-
szą ekspozycję w no-
wych salach udostęp-
niliśmy zwiedzającym 
28 marca 2008 roku. 
Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonały dzie-
ci z zaprzyjaźnionej 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Przeworsku. One 
także jako pierwsze 
obejrzały wystawę, na 
którą składa się ponad 
50 lalek i elementy scenografi i z przedsta-
wień Roland Szalony, Czarodziejski młyn, 
Bajki oraz Czary mary i…, zaprojektowanych 
przez Adama Kiliana, Andrzeja Aleksandra 
Łabińca, Elżbietę Oyrzanowską i Leszka 
Ołdaka. Spektakle zostały dobrane w ten 
sposób, by zaprezentować różne rodzaje la-
lek teatralnych, m.in. marionetki sycylijskie, 
lalki prowadzone przed aktorem i klasyczne 
kukły. Aby najpełniej przedstawić zwiedzają-
cym specyfi kę teatru lalkowego, gotowe lalki 
zestawiono z projektami, według których zo-
stały wykonane. Chcemy, aby Muzeum Lalek 
Teatralnych stanowiło dodatkową atrakcję 
dla naszych widzów. Przed niedzielnymi 
spektaklami zainteresowani widzowie będą 
mogli o godzinie 15.30 obejrzeć wystawę, 
a nawet spróbować swoich sił w animowaniu 
lalek teatralnych.
W kwietniu i maju na scenie naszego tea-
tru będzie można zobaczyć opowiadający 
o wartości przyjaźni spektakl Bajka o szczęś-
ciu, wziąć udział w Urodzinach pieska i kot-
ki, odwiedzić niebieskie stworzenia, które 
mieszkają W Błękitnej Krainie Elfoludków, 
przekonać się, do czego prowadzi spełnianie 
życzeń przez dżina z Cudownej lampy Alady-

Gdy przedstawienia schodziły z afi sza, lalki 
i elementy scenografi i trafi ały do magazy-
nu. Z biegiem czasu utworzyły one kolekcję, 
w której znalazły się między innymi prace 
najwybitniejszych scenografów polskiego 
teatru lalkowego: Jana Berdyszaka, Alego 
Bunscha, Adama Kiliana, Andrzeja Alek-
sandra Łabińca, Leokadii Serafi nowicz czy 
Rajmunda i Zenobiusza Strzeleckich. Do 
niedawna mogliśmy zaprezentować jedynie 
znikomą część naszych zbiorów, wykorzystu-
jąc w tym celu niewielkie pomieszczenie bez 
klimatyzacji, nieprzystosowane do przyjmo-
wania większych grup zwiedzających. Kilka-
naście dni temu sytuacja ta uległa znacznej 

Na wystawie można zobaczyć różne rodzaje lalek teatralnych, między innymi klasyczne kukły.

na. Widzowie będą także mogli wybrać się 
z Dorotką z Kansas na poszukiwanie Czar-
noksiężnika z krainy Oz, poznać Chłopczyka 
z albumu i sprytnego Kota w butach.  Spekta-
kle naszego teatru zaprezentujemy nie tylko 
mieszkańcom Podkarpacia. Już pod koniec 
kwietnia polecimy do Turcji, gdzie na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Lalkowym w Izmi-
rze pokażemy zrealizowany w technice teatru 
cieni spektakl Bogusława Michałka Okno. 
W maju natomiast zagramy swoje przedsta-
wienia przed litewską widownią. Weźmiemy 
udział w Międzynarodowym Festiwalu Te-
atrów Lalkowych w Kownie z przedstawie-
niem Chłopczyk z albumu w reżyserii Rima-
sa Driežisa. Spektakl ten zagramy również 
w wileńskim Teatrze Lele. Podczas naszej 
wizyty w Wilnie spotkamy się także z tamtej-
szą Polonią – na zaproszenie Domu Polskie-
go w Wilnie zagramy przedstawienie Bajka 
o szczęściu. Mam nadzieję, że wrócimy do 
kraju bogatsi o ciekawe doświadczenia, które 
wykorzystamy tworząc kolejne spektakle dla 
naszej publiczności.

Ewa PIOTROWSKA, 
dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie
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Scena z „Cudownej lampy Aladyna” – na planie Grzegorz Eckert i Ja-
dwiga Domka.
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Wilkoń wraz ze swoją 
Arką przypłynął do 

Rzeszowa. Co to znaczy? 
W rzeszowskim BWA mo-

żemy podziwiać wystawę twórczości Józefa 
Wilkonia pod nazwą „Arka Wilkonia – Po-
wrót w strony rodzinne”. 
Rzeszów nie był dosłownie rodzinną miej-
scowością artysty, ale był z nim rzeczywiście 
związany. W 1956 roku, zaraz po ukończeniu 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z gru-
pą kolegów przyjechał do Rzeszowa i roz-
począł działalność artystyczną. Był jednym 
z członków założycieli słynnej w naszym 
środowisku Grupy XIV. Niedługo potem 
wyjechał do Warszawy i tam został prędko 
zauważony i doceniony. Sypały się zamówie-
nia, nagrody, sukcesy. Józefa Wilkonia zna-
my głównie jako ilustratora książek i bajek. 
Wykonał ogromne ilości ilustracji do ponad 
stu wydawnictw polskojęzycznych i niemal 
tyle samo do książek w językach obcych. Li-
teratura dla dzieci zdaje się być w centrum 
jego uwagi. Świadczy o tym zdobyta już 
w 1974 roku Nagroda Premiera za twórczość 
dla dzieci. 
W ilustracji Wilkonia zadziwia mnie jeden 
fakt, że jako ilustrator pozostał nadal mala-
rzem. Bo jego ilustracje – to akwarele, gwasze, 
rysunki lawowane, w których mniej czy bar-
dziej przypadkowa plama prowokuje artystę 
do poszukiwania formy i dalszych rozwiązań 
plastycznych. A te – jak mi się zdaje – dopiero 
na końcu pracy jawią się jakimś przedstawie-
niem, właśnie ilustracją, jak dziś modnie mó-

ARKA WILKONIA
Powrót w strony rodzinne – wystawa w rzeszowskim BWA

Piotr Rędziniak
wimy – wizualizacją konkretnych (zawartych 
w książce) treści. Na wystawie zobaczymy kil-
kanaście tych ilustracji. Jednak najważniejszą 
częścią wystawy jest – z przyczyn technicz-
nych – tylko fragment „Arki”. Zaczęło się to 
na początku lat 90. jakby artyście przesta-
ły wystarczać jego stwory, zwierzaki, ryby 
i ptaki tylko na papierze, zamknięte później 
w książce, do której od czasu do czasu ktoś 
zaglądnie. Powstawały pierwsze ławice ryb. 
Ryb niespotykanych nawet w najbardziej 
egzotycznych oceanach. Kawałek drewna, 
durszlak, jakiś metalowy lejek i już jest ryba. 
A potem całe stada ptaków, jakaś gąska, paw, 
kruk i coraz, coraz trudniej je nazwać.
Kiedy patrzę na ilustracje i rzeźby Wilkonia 
zastanawia mnie ich szczerość. One niczego 
nie udają, nie są stylizowane. Gdyby nie to, 
że niosą za sobą oczywiście wysoki poziom 
artystyczny, a w przypadku rzeźb są po pro-
stu dużych rozmiarów, pomyślałbym, że 
zrobiło je jakieś dziecko. Ale pewnie się nie 
mylę. Mógł je zrobić tylko artysta, który ze-
starzał się – to prawda – ale nie przestał być 
dzieckiem. I to jest stan duszy i umysłu, który 
artysta posiada i do którego osiągania całą 
swoją twórczością nas namawia. Bo wie, że to 
stan bajeczny.
Skoro wypomniałem Józefowi Wilkoniowi 
jego wiek to jestem winny napisać i poin-
formować Czytelnika, że w ubiegłym roku 
piękną rocznicę 50-lecia pracy twórczej pod-
sumował artysta wystawą w warszawskiej 
Zachęcie. Na tę wystawę wybudował „Arkę”.
Ale z tą arką mogło być też tak, że kiedy ar-
tysta już wszystkie zwierzęta wyrzeźbił po-
stanowił wybudować im arkę, by schronić 
je. Ale przed czym? Czyżby chciał uchronić 
swoje dzieła przed ciekawską publicznością, 

uśmiechniętymi dziećmi, które łapczywie 
chcą dotykać i bawić się z jego kotkami, lwem 
i psem? Zwierzęta Wilkonia zachwycają i za-
skakują swoją prostotą i surrealizmem. Bawią 
i cieszą najmłodszych odbiorców, a w tych 
starszych właśnie budzą dziecko. Działają na 
naszą wyobraźnię i zapraszają do zaczarowa-
nego świata, w którym wilk i owca hasają po 
jednej łące. Zatem po co ta arka? Myślę, że 
artysta celowo użył konotacji z biblijną arką 
Noego. Biblijny bohater schronił w arce po 
jednej parze z każdego gatunku, by wszystkie 
zwierzęta przetrwały potop. Wilkoń używa 
arki, by to nam odbiorcom pokazać, że w dzi-
siejszych czasach sztuce potrzebna jest ochro-
na przed sloganami, niedorzeczną krytyką 
i nijakością. Ale i coś więcej – to nasza wraż-
liwość, potrzeba harmonii z naturą, chęć raz 
na jakiś czas stania się ponownie dzieckiem 
chroni się na tej arce przed potopem... czego? 
Przecież wszyscy wiemy na jakim świecie ży-
jemy i co w dzisiejszych czasach nas zalewa. 
Arka przypłynęła do Rzeszowa. Jest okazja 
schronić się, ocalić coś z siebie. Korzystajmy, 
jej rejs w rzeszowskim Domu Sztuki trwa do 
4 maja. 

Piotr RĘDZINIAK

W muzyce symfonicz-
nej odzywają się 

rzadko. Jako instrument 
perkusyjny mają kształt 

metalowych rur zawieszonych na ramie, 
strojonych od „e” małego do „f” razkreśl-
nego. Dźwięk wydobywa się za pomocą 
uderzenia młotkiem po główce obciągniętej 
fi lcem lub skórą.
Ale pierwowzór dzwonów orkiestrowych 
jakże jest wspaniały. Dzwon odlany ze spiżu, 

DZWONY
Spiżowe, dostojne, wieszczące o ważnych wydarzeniach

Andrzej Szypuła uroczysty, dostojny, obwieszczał swym donio-
słym głosem szczególnie ważne wydarzenia. 
W trudnych, zmieniających się dziejach na-
szej ojczyzny odzywał się uroczystym tonem 
największy polski dzwon Zygmunt na wieży 
katedry wawelskiej. Odlany w 1520 roku na 
polecenie króla Zygmunta I przez ludwi-
sarza Behama z Norymbergi z luf zdoby-
tych armat, o wadze ośmiu ton, odzywa się 
w czasie większych uroczystości kościelnych 
i państwowych. Pisze o nim w dzień Zmar-
twychwstania Pańskiego w 1915 roku poeta 
ludowy Walski: „A kiedy Zygmunt ozwie 
się, / o Zmartwychwstaniu głosząc  cuda, / 

wstaniemy wiarą silni społem, / lekki nam 
będzie każdy trud.” Również i w Panu Tade-
uszu Adama Mickiewicza znajdujemy pełne 
zachwytu  strofy o dzwonie, jego urzekają-
cym spiżowym tonie, nastrojach jakie budzi: 
„Tak to na świecie wszystko los zwykł koń-
czyć dzwonem.” Pisze swój poemat Dzwon 
Zygmunt Tadeusz Lenartowicz w 1869 roku, 
maluje obraz Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
w 1874 roku Jan Matejko, pisze także o nim 
Stanisław Wyspiański w swym dramacie pt. 
Wyzwolenie: „O Zygmuncie! Słyszałem ciebie 
/ i natychmiast poznam, gdy usłyszę. / Niech 
ino się twój głos zakolebie / i przenikliwy 
wżre się w ciszę.”  
Jedna z najpiękniejszych pieśni wielkanoc-
nych, napisana przez Feliksa Rączkowskiego 
głosi: „Alleluja, biją dzwony, / głosząc  w świa-
ta cztery strony, / że zmartwychwstał Pan! / 
Biją długo i radośnie, /że aż w piersiach serce 
rośnie,/  tryumf prawdzie dan! /Każda du-
sza rozśpiewana/ wielbi głośno swego Pana,/ 
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a wtóruje dzwon!” Jakże tedy nie wspomnieć 
prof. Rączkowskiego, tego wspaniałego ar-
tystę, organistę, pedagoga, kompozytora,  
żyjącego w latach 1906–1989. Byłem na uro-
czystości jego 80. urodzin obchodzonych 
w kościele Św. Krzyża w Warszawie, gdzie był 
organistą w latach 1945–1970. Człowiek po-
godny, skromny, życzliwy ludziom...
Był w Rzeszowie – dokładnie 23 czerwca 
1956 roku – kiedy to w auli szkoły muzycznej 
przy ul. Sobieskiego dał uroczysty koncert 
organowy. Dodajmy, iż był on uczniem Sale-
zjańskiej Szkoły Muzycznej w Przemyślu w la-
tach 1922–1926, a później wykładowcą tamże, 
dokładnie w latach 1929–1933 i w roku szkol-
nym 1936/1937. A w Przemyślu – sławne na 
cały świat odlewnie dzwonów Felczyńskich, 
prowadzone przez potomków z kałuskiej linii 
mistrzów. Wywodzą się od ludwisarza Mi-
chała Felczyńskiego, który w Kałuszu (dzi-
siejsza Ukraina) założył równo 200 lat temu 
pierwszą wówczas ludwisarnię w tej części 

Z lewej prof. Rączkowski (stoi przy organach z dyr. 
Czaplą) podczas koncertu w 1956 roku w szkole mu-
zycznej w Rzeszowie. 

Europy. W centrum Przemyśla jest ludwisar-
nia założona po wojnie przez Jana Felczyń-
skiego, potem prowadził ją jego syn Adolf, 
a dziś Witold Sobol i Waldemar Olszewski 
ożenieni z wnuczkami Jana. Natomiast w Os-
trowie pod Przemyślem bardziej nawet znana 
współcześnie Odlewnia Dzwonów dawniej 
Eugeniusza i Walerii Felczyńskich, a teraz ich 
syna Janusza i wnuka Macieja. A w centrum 
ponad tysiącletniego Przemyśla w Wieży Ze-
garowej od blisko siedmiu lat zaprasza Mu-
zeum Dzwonów i Fajek. Tamże można zoba-
czyć historyczne i współczesne dzwony oraz 
inne przedmioty ludwisarskie, zaś wiedzę 
tę poszerzają dodatkowo tablice poglądowe 
obecnie działających ludwisarni. 

Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Od 2002 obserwuję 
rozwój ekspresji ma-

larskiej Renaty Pawelec 
(1972), absolwentki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie i w Kassel. Renata jest fe-
nomenalnie kreatywna i urzekająco skrom-
na. Kiedyś studentka profesorów Wiesława 
Szamborskiego (malarstwo nowej fi guracji) 
i Edwarda Tarkowskiego (malarstwo w tech-
nikach ściennych i freskach) jest dziś Ich ko-
leżanką. 
Renata Pawelec, w styczniu 2008, pokazała 
nowe obrazy w Galerii Sztuki SD Mokotów 
w Warszawie, razem z pracami Beksińskie-
go, Dudy-Gracza i Starowieyskiego. Pastele 
i obrazy olejne dotyczyły Beskidów z pleneru 
w 2007. 

Z WARSZAWY DO TEODORÓWKI
Wybrała bieszczadzkie krajobrazy i piękno Beskidu Niskiego

Władysław 

Serwatowski

Wysłałem malarce gratulacje, chwaląc utrwa-
lenie klimatu, nastroju i światła bieszczadz-
kich połonin i lasów. Podziwiałem pejzaże, 
które znam z opisów i licznych wyjazdów 
z jurorami Międzynarodowych Biennale Pla-
katu i Sztuki Komputerowej organizowanych 
przez Teatr Siemaszkowej w Rzeszowie. Do-
stałem od Pawelec list z zaskakującą odpowie-
dzią: „ Szykują się zmiany! Wkrótce zamienię 
miejsce zamieszkania na Beskid Niski. Nie-
zupełnie śladami Stasiuka, raczej własnym 
szlakiem. Na początek, za około 2-3 miesiące 
zamieszkam w Teodorówce nad Duklą i będę 
szukać pracy (nauczycielki plastyki, prowa-
dzącej artoterapię w sanatorium) i miłej Bab-
ci na wsi, u której mogłabym wynająć pokój, 
albo pół chaty. Chcę dużo, bardzo dużo ma-
lować. We wrześniu’07 byłam na cudownym, 
słonecznym plenerze w Bieszczadach, nama-
lowałam piękne pastele z pana ulubionymi 
Połoninami - Wetlińską i Caryńską. Jakże 
bym się cieszyła gdyby miał Pan u siebie choć 
jedną z moich Połonin.”

Obie malowane Połoniny nabyłem. 
W swej pracowni na Nowym Mie-
ście w Warszawie Renata Pawelec 
opowiedziała, że od lat jej obrazy 
to dokumenty-wspomnienia z po-
dróży do kilku zakątków Europy. 
Interesowały ją zawsze relacje mię-
dzy miejscem, czasem i człowie-
kiem z danego pejzażu. Malowała 
obrazy po podróży rowerowej po 
Francji. Pokazywała surową, śred-
niowieczną Owernie, Masyw Cen-
tralny z kanionami i pasmami gór 
po horyzont, bajeczną i zmysłową 
Prowansję. Malarskie podróże ob-
fi towały w kolor, światło, nastrój 

i poszukiwania w historii zapisanej w kra-
jobrazie, architekturze i detalach otoczenia. 
Powstawały ekspresyjne i romantyczne wi-
doki nieba i ziemi. Jej oko polowało na ko-
lor, światło i nastrój, ślad człowieka pozosta-
wiony w kamieniu, w drewnie i w ogrodzie. 
Pawelec malowała chmury, znajdując inspi-
rację w podróżach do Chorwacji, Anglii i po 
Polsce. Rywalizowało piękno Suwalszczyzny 
i Beskidów. Marzyła o podróży do Maroka. 
Malowała portrety, freski, ilustracje i kopie 
wielkich obrazów. Po plenerze w Beskidach 
zdecydowała pozostawić Warszawę innym, 
a na stolicę swego artystycznego bytowania 
wybrać bieszczadzkie krajobrazy i piękno 
Beskidu Niskiego. 
Ten wybór przyniesie Renacie Pawelec nowe 
inspiracje, a Czytelnikom „Rzeszowa”, miesz-
kańcom Podkarpacia i turystom z wielu stron 
świata - przyjemność oglądania i pozyskiwa-
nia znakomitych obrazów.

Władysław SERWATOWSKI

Renata Pawelec

Renata Pawelec „Królowa Beskidu – Lackowa”, 
olej, płótno, 2006  
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Puchar Challenge Cup 
trafi ł do Włochów, 

którzy od początku byli 
głównymi faworytami. 

Teraz warto pomyśleć, czy Resovia nie była 
w stanie przy prowadzeniu 2:0 wygrać me-
czu z Modeną i powrócić do sław na arenie 
europejskiej, a nawet światowej? 
Najczęściej pojawia się teza o zespole boryka-
jącym się z kontuzjami oraz o przemęczeniu 
zawodników Resovii. A kompleks piątego 
seta? – Wcześniej te piąte sety wygrywali-
śmy – mówi były trener Resovii Jan Such. 
–  Jak wiadomo piąty set to jest już próba siły 

MISTRZOWIE ZŁOTEGO SETA

Pisałem o niefortunnej decyzji władz 
MKOl przyznającej prawo organizacji 

kolejnych Igrzysk Olimpijskich Pekinowi. 
Skutki tego już są widoczne. 
Wydarzenia w Tybecie odsłoniły żałosną 
tezę polityki MKOl, że uczynienie z Chin 
gospodarza światowego zlotu sportowców, 
przyczyni się do złagodzenia postępowania 
komunistycznych władz w stosunku do włas-
nego narodu i na okupowanych ziemiach. 
Kto miał bodaj cień wątpliwości, że w tym 
postanowieniu nie chodziło o wielkie pie-
niądze i interesy biznesu, ten  nie powinien 
mieć już żadnych złudzeń. Świadczy o tym 

O siatkarzach Resovii w ocenie Jana Sucha

Justyna Róg

Książka Stanisława Rusznicy - Wysoka Gło-
gowska. Zarys dziejów wsi, wydana przez 
Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim 
(2007 r.) przedstawia malowniczą wiejską 
miejscowość położoną w gminie Głogów 
Małopolski, odległą od Rzeszowa około 17 
kilometrów. 
Wieś od strony zachodniej i północno-
wschodniej otoczona jest dużym komplek-
sem lasów, a od strony wschodniej łanami pól 
uprawnych. Zabudowania wsi rozciągają się 

WYSOKA 
GŁOGOWSKA
Książka Stanisława Rusznicy

wzdłuż drogi i rzeki Gołębiówka po obydwu 
ich stronach. W środku wsi jest niewielkie 
„centrum”, w którym mieści się kościół, dom 
strażaka, przychodnia zdrowia, dom ludowy, 
poczta, biblioteka, apteka, kółko rolnicze, 
dziewiętnastowieczny park krajobrazowy, 
na terenie którego jest szkoła oraz dawny 
dwór. Obok znajduje się jednostka wojskowa. 
W północnej części wsi są pięknie położone 
śródleśne stawy rybne, tzw. stawy łąckie, leś-
niczówka, dom myśliwski oraz gospodarstwo 
turystyczne. Wysoka Głogowska jest ideal-
nym miejscem na wędrówki piesze, rowero-
we i konne. Jest miejscowością o dużych wa-
lorach rekreacyjnych i wypoczynkowych.
Autor monografi i rodzinnej wsi jest z wy-
kształcenia pedagogiem i znanym społecz-
nikiem – poczynając od harcerstwa. Działacz 
wielu stowarzyszeń regionalnych, były poseł, 
radny wojewódzki i kurator podkarpacki.  

obłudne zachowanie także polskich polity-
ków, którzy zapowiadają obstrukcje Olim-
piady i  niedwuznacznie namawiają naszych 
sportowców do bojkotu uroczystości jej 
rozpoczęcia. Nie przypominam sobie, aby 
polityk tego formatu co premier Tusk bodaj 
zapiszczał wcześniej w proteście, gdy władze 
MKO1 wskazały Pekin na miejsce igrzysk. 
Ma rację sympatyczny żeglarz Mateusz Kuś-
nierewicz, aby politycy nie próbowali zasła-
niać się namawianiem sportowców do boj-
kotu inauguracji Igrzysk Olimpijskich. Dla 
nich to zazwyczaj spełnienie długoletnich 
marzeń. Dlaczego sportowcy mieliby nie je-

chać i nie walczyć o olimpijskie medale, któ-
re są ukoronowaniem ich wieloletniej pracy. 
To  politycy decydują komu przyznawana jest 
rola gospodarza różnych imprez, a nie spor-
towcy. Czy  członkowie MKOl nie ulegli aby 
presji wielkiego biznesu oraz świata polityki? 
Wszak Chiny to łakomy kąsek do załatwia-
nia interesów gospodarczych, a po śmierci 
niewinnych studentów, czy mieszkańców 
Tybetu, pragnących wolności dla swojego 
zniewolonego kraju, wystarczy podjąć propa-
gandowy jazgot. Życie zniewolonego narodu 
i tak będzie toczyć się nadal. Sądzę, że w tym 
kontekście zrozumiałe i zasadne byłoby orga-
nizować olimpijskie igrzyska sportowe wy-
łącznie w Grecji, gdzie przed wiekami istniał 
prawdziwy duch Hellady.   

   Wiesław KARNY

i wytrzymałości. Może z Włochami trochę 
zabrakło nam umiejętności i trochę szczęś-
cia w meczu z Olsztynem. Mówimy wciąż 
o porażkach, a nie o tym z kim graliśmy. 
Zawodnicy Olsztyna i Modeny to są przecież 
gwiazdy, które zarabiają trzy razy więcej niż 
nasi i należy o tym pamiętać, gdy mówi się 
o domniemanym kompleksie piątego seta.
Puchary dziś i droga Resovii do Final Four 
była bardzo ciężka, twierdzi Jan Such: – Ale 
już po losowaniu 64 zespołów wytypowałem, 
że możemy awansować i mówiłem, że będzie-
my mieli fi nał w Rzeszowie. Mieliśmy duże 
szczęście z drużyną z Burgas, że ich samolot 
nie wystartował i rozgrywaliśmy „złotego 
seta” w Rzeszowie, bo w Bułgarii była dotkli-
wa porażka, gładkie 3:0. A tu w Rzeszowie po 
walce 3:1 dla nas, bo „złoty set” 16:14 był na 
naszą korzyść. Także zespół z Ortec Rotter-

dam Nesselande przyjął taktykę, że nie będzie 
się szarpał przez trzy sety i Holendrzy grali 
troszkę rezerwami z myślą, że wszystko po-
stawią w „złotym secie”, jednak to my go wy-
graliśmy, też na przewagi 18:16. A sam fi nał, 
cóż wiadomo, że zespoły doskonałe, z tym że 
wynik byłby inny, gdyby dopisało nam szczęś-
cie w Olsztynie. To było trzy dni wcześniej, 
gdzie zespół prowadził 0:2. Dzisiaj rodzi się 
pytanie, czy brak szczęścia, czy jakieś błędy? 
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Obłudne zachowanie polityków 
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Rzeźba legendarnego Nitki nad Wisłokiem
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PUDROWANIE GĘBY
Po raz trzeci 2 kwietnia pojawił się fenomen misterium śmierci naszego wiel-
kiego rodaka Jana Pawła II. Zjawiska, które przerodziło się w swoiste sacrum, 
ogrom zbiorowych i indywidualnych kapliczek, przed którymi rodacy klękają 

zatroskani jacyś, niektórzy ronią nawet łezkę, albo i dwie. Zastanawiam się na czym ta zbiorowa 
euforia zasadza się? Jaki jest jej ludzki wymiar i sens? Podejmowałem próby ogarnięcia tego. 
Konkluzje, do których doszedłem, są nieco gorzkawe. Znakiem fi rmowym stosunku Polaków 
do nieżyjącego papieża jest opinia mojej sąsiadki po powrocie ze spotkania z pielgrzymującym 
Janem Pawłem II. Była zachwycona jego homilią. Gdy zapytałem, co najbardziej ją zafascyno-
wało, odpowiedziała, że pięknie mówił i wyglądał wspaniale. Ale nie była w stanie przytoczyć 
ani jednego zdania. 
Zatem to całe misterium jest tylko specyfi cznym sztafażem, werbalną mistyfi kacją, zwykłą eg-
zaltacją, tanim dowartościowaniem się? Co z wielu mądrych treści wygłaszanych przez papie-
ża zrozumieli w Radiu Maryja, co rozmodleni politycy, co siewcy różnych narodowych fobii 
i historyczno-śmietnikowej nienawiści? A pewnie tyle samo, co krakowscy kibice przyrzekający 
papieżowi ucywilizowanie, a po tygodniu lejący się po łbach ile tylko wlezie! I jakby jeszcze 
więcej. My lubimy roztkliwiać się, klepnąć jakąś koronkę w intencji, poćwiczyć kolana, a nawet 
zaśpiewać „Barkę”. Będziemy do upadłego poświęcać się, aby wybudować pomnik, nadać imię 
czemuś tam i deklarować swoje uwielbienie. Na treść jesteśmy za leniwi. Albo i jeszcze gorzej, 
mało nas to obchodzi, bo ta treść tylko uwierałaby nas. My wolimy pomniki. Widać z daleka 
ofi arność, a i czapkę jest przed czym zdjąć. Czy zawsze będzie nam zależało tylko na pudrowaniu 
naszej często nawet parszywej gęby?

„CHIŃCZYKI TRZYMAJĄ SIĘ MOCNO”
Od jakiegoś czasu każdy niemal dziennik zawiera relacje z wznieconych przez Tybetańczyków 
protestów skierowanych przeciwko olimpiadzie w Pekinie. Nie zamierzam polemizować z żad-
nymi racjami politycznymi leżącymi u podłoża konfl iktu. Śmieszą mnie natomiast niektóre 
medialne reakcje rodaków. Nawołują nawet do bojkotu igrzysk. Przecież kwestię już przerabia-
liśmy. Z jakim skutkiem? Wie to już szanowny obywatel Dżeki Marchewa i bez pół litra, a nie 
wiedzą spece od sportu i polityki. Jeśli chcecie skutecznie dopiec Chińczykom, to przestańcie 
z nimi handlować, olejcie ich gospodarkę. A, to niemożliwe? No właśnie. Fajerwerki nic nie 
kosztują. Zatem para w gwizdek! Nasz premier stanowczo obiecał, że na otwarcie do Pekinu nie 
pojedzie. Nie wiem dlaczego, ale żaden Chińczyk tego nawet nie zauważył. Najbardziej rozwese-
lająco działają na mnie boleści zatroskanych obrońców idei olimpijskiej. Panowie! Przecież z idei 
Coubertin’a zostały tylko fl aga i znicz. Z reszty ani śladu! Obecnie jest to gigantyczne przedsię-
wzięcie biznesowe, a nie radosne, bezinteresowne spotkanie sportowców. Olimpiadę organizuje 
się dla dużych pieniędzy, a nie szlachetnej rywalizacji. A i sportowcy bardziej przypominają 
roboty robiące za słupy reklamowe, aniżeli Kusocińskiego.

METROPOLIA
Znowu głośno o metropolii rzeszowskiej. W dodatku wszyscy od polityki zgadzają się, że metro-
polia owa koniecznie musi być. I na tym kończy się jednomyślność. PiS kontruje powiększanie 
Rzeszowa uważając, że Przybyszówka i Słocina, to już zbytek łaski. Koalicja PO i PSL uwaliła 
plany budowy niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej. Ciekawe, jak według nich może funk-
cjonować metropolia bez nowoczesnego lotniska, dobrych dróg, no i szybkiej kolei? Alternatywą 
dla ruchu drogowego nie może być ręczna drezyna do Kolbuszowej. Okrzyknięty remont dworca 
PKP, to zamalowanie brudnych elewacji. Smród i bajzel zatem pozostanie. Wszyscy bez wyjątku 
od prawa do lewa dopuścili do wyprowadzenia z Rzeszowa zarządów prawie wszystkich poważ-
niejszych instytucji. Zostały jeszcze tylko Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki. Czyż-
by do czasu? Jedynie dynamiczne Asseco Poland rozbudowuje zarząd międzynarodowej fi rmy, 
pomnażając wpływy budżetu miasta. Ale tylko dzięki sentymentowi prezesa Adama Górala. 
Nadzieja jeszcze w strefach ekonomicznych i parku technologicznym. Oby.

Roman MAŁEK

Fot. Józef Gajda

W time-breaku prowadzenie 5:10, ale zespół nie 
wytrzymał presji i przegrał. W hali w Rzeszo-
wie można było pokonać nawet Modenę. Przez 
dwa i pół seta zespół grał doskonale. Ale później 
sztab włoski, który ma mnóstwo informatorów, 
zdecydował błyskawicznie aby nie zagrywać na 
Kvasnićkę, który przyjmował dobrze, a raczej na 
Mitrovića, a trochę mniej na Ignaczaka. Popsuło 
się przyjęcie, zawodnicy zaczęli być blokowani, 
no i szansa uciekła. A to była wielka szansa, na-
wet większa niż w poprzednich latach, aby zdo-
być Puchar. Bo gdybyśmy wygrali z Modeną to 
z Rosjanami wygralibyśmy spokojnie. A w me-
czu z Poitevin chłopcy myśleli wciąż o tych po-
rażkach w Olsztynie i nie za bardzo walczyli, 
może z wyjątkiem trzeciego seta.
Jan Such grał w lidze francuskiej. Jak ocenia jej 
poziom po latach, a szczególnie drużynę Po-
itevin? – Grałem  we Francji w latach 78 – 80,  
zdobyliśmy wtedy Puchar Francji i mistrzo-
stwo Francji – mówi Jan Such.  – W pierwszym 
roku byłem tylko zawodnikiem, a później za-
wodnikiem i trenerem. Poziom nie był rewela-
cyjny, bo gdy Polacy wygrywali z Francuzami, 
siatkówka na Zachodzie liczyła się dużo mniej. 
Zespoły z państw socjalistycznych były zde-
cydowanie lepsze, bo trenowaliśmy dwa razy 
dziennie, a tamci trzy razy w tygodniu. I to była 
zabawa. Chociaż po dwóch latach, gdy Resovia 
przyjechała do Francji, to ją ograliśmy z Gre-
noble, później przyjechaliśmy na turniej do 
Rzeszowa, gdzie wygraliśmy z Legią Warszawa 
Wagnera. Wtedy zaczynaliśmy już troszeczkę 
iść do góry. Dzisiejszy poziom jest zbliżony do 
naszego. Także reprezentacja Francji ma meda-
le i wyniki zbliżone do reprezentacji Polski.
Skoro polska liga obok włoskiej i rosyjskiej jest 
uważana za jedną z najmocniejszych, to kiedyż 
wreszcie któraś polska drużyna zdobędzie Pu-
char? – Pamiętam – odpowiada Jan Such – że 
Płomień zdobył Puchar, ale wtedy nie grały 
kraje socjalistyczne tylko Polacy i  nie było Ro-
sjan, Bułgarów, Rumunów. Dziś tego nikt nie 
pamięta. Według mnie liga włoska jest pierw-
sza, później rosyjska, a trzecia polska. Tak się 
złożyło, że już są rozegrane dwa Puchary (Cev 
Cup i Challenge Cup), a teraz został jeszcze fi -
nał Ligi Mistrzów w Łodzi.
Jaka powinna być Resovia, aby zdobyć mi-
strzostwo Polski i dorównać poziomem takim 
zespołom jak Modena, aby móc prawdziwie 
powalczyć o Puchar? – Nie można zbyt często, 
co sezon, zmieniać składu – ocenia Jan Such. –  
Bardzo ważna jest kwestia zgrania. Przykładem 
Częstochowa, gdzie w tym samym składzie są 
już trzeci-, czwarty rok i grają bardzo dobrze. 
Uważam, że szkielet powinien być utrzymany. 
Już w tym roku zabrakło zaledwie kilku piłek 
do sukcesu i w Pucharach, i w polskiej lidze. 
Trzeba do tego szkieletu dołączyć dwie, trzy 
gwiazdy i wtedy możemy powalczyć nawet 
o tytuł mistrza Polski. 
Na pytanie, którzy zawodnicy najbardziej wy-
różniali się w Pucharze Europy w Bazylei i te-
raz w Rzeszowie, były trener odrzekł: – W Ba-
zylei Zbyszek Zieliński i Arkadiusz Czachor, 
a w Rzeszowie wszyscy grali dobrze przez dwa 
pierwsze sety, a później opadli z sił. Jedynie 
Papke trzymał poziom. Historia zatacza koło 
i jak przed rokiem zostaje nam tylko znów po-
walczyć o piąte miejsce w lidze, a później zawo-
jować pucharową Europę.

Justyna RÓG
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Baran (21 III - 20 IV) Nadszedł czas na spotkania z przyja-
ciółmi, lecz pamiętaj o obowiązkach służbowych.

Byk (21 IV - 20 V) Dobry moment na trafne decyzje finan-
sowe. Zadbaj o sylwetkę, idzie wiosna.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Przed Tobą wiele ciepłych i przyja-
znych rozmów, które przyniosą Ci wiele satysfakcji.

Rak (22 VI - 22 VII) Dobrze zrobi Ci krótki urlop, który 
zapowiada się znakomicie towarzysko.

Lew (23 VII - 23 VIII) Miłe kontakty towarzyskie poprawią 
Twój nastrój. Finansowo nieźle.

Panna (24 VIII - 22 IX) Poświęć sobie więcej czasu, za-
dbaj o siebie. Dbaj o dobry nastrój w domu.

Waga (23 IX - 23 X) Jest szansa na sukces w pracy zawo-
dowej. Wykaż pełną gotowość, ale i ostrożność.

Skorpion (24 X - 22 XI) Czeka Cię sporo pracy, ale nie 
zniechęcaj się. Wykaż się inicjatywą.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Sporo wesołych spotkań towarzy-
skich. Zrelaksuj się.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Więcej optymizmu na wiosnę. 
Masz sporo atutów – wykorzystaj je.

Wodnik (21 I - 19 II) Najbliższy czas przyniesie Ci sporo 
satysfakcji, będziesz pełny sił i zapału do pracy.

Ryby (20 II - 20 III) Czekają Cię bardzo ciekawe i obiecują-
ce znajomości. Zadbaj o formę fizyczną.

WIOSENNY OPTYMIZM

F R A S Z K I

RADA
Chcesz być ceniony przez przełożonego,
bądź zawsze głupszy od niego. 

OBIECANKI
Obiecanki, cacanki
to przedwyborczy chwyt.
Póżniej już wyborcami
nie przejmuje się nikt.

NAGROBEK SZEWCA
Że szewc bez butów chodzi
o każdym mówić nie trzeba.
Ten biedak zginął w płomieniach,
z butami poszedł do nieba.

WSPÓŁCZESNA PARA
Współczesna z nich para
on, ona i „stara”.

ODPORNY
Najcięższą zimę przeżyje,
bo borygo pije.  

MODLITWA PORANNA
Kiedy ranne wstają zorze,
chociaż piwo – Panie Boże!  

ŚWIADOMOŚĆ
Każdy prezes wie, że taczki
nie są przeznaczone dla sprzątaczki.

ZADOWOLONA
Gdy w niebiosa odleciała,
po „bożemu” już nie chciała.

VIAGRA
Nie pomoże nawet viagra,
gdy dokucza ci podagra.

WDZIĘCZNOŚĆ
Pomóż bliźniemu w potrzebie
to odwróci się od ciebie.

O APETYCIE
„Apetyt rośnie w miarę jedzenia” –
przysłowie to już znamy z życia,
lecz trzeba tu uzupełnienia,
że rośnie także w miarę picia.

DRABINA
Tak stojąc kiedyś przy drabinie,
wpartej o tylny gzyms RATUSZA,
marzyłem tak, jak o dziewczynie,
jak sięgnąć szczebel TADEUSZA.

Bo przecież zawsze również byłem
zawzięty, twardy i uparty,
lecz wówczas to nie doceniłem
roli AKTYWU oraz PARTII.

Stąd siedzę teraz cicho w biurze,
potępiam swe pomysły liczne 
i czekam kiedy TEN na górze
kolejne przyśle mi wytyczne.

A żona, którą mam w pretensjach,
wciąż wypomina po wypłacie:
chodź jako taka twoja pensja,
za nisko jesteś w MAGISTRACIE.

Na pewno już straciłem szansę 
i w tym nieszczęście moje całe,
prysnęły wzloty i awanse,
gdzie trzeba się nie zapisałem.

PS
A mogłem się do działań włączyć,
czcić SEKRETARZA minę srogą,
gdy na zebraniu mówił: „Kończyć!”
A wszyscy w strachu: „Ale kogo?”

KAZIMIERZ LINDA 
Urodził się w 1945 roku w Babicach pod Przemyślem. Mieszka i tworzy w Stalowej Woli. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W 1998 
roku wydał debiutancki tomik poezji Dylematy. Publikował w tygodniku „Sztafeta”, maga-
zynie „Iskra” oraz almanachach: Wspólna obecność (wyd. przez rzeszowski oddział ZLP 
w 2000 r.), Lira i satyra (wydanym przez organizatora Międzynarodowej Jesieni Literackiej 
Pogórza w roku 2003), Nim sypnie bielą (magazyn literacko-publicystyczny młodzieży „Iskra” 
w Ciężkowicach oraz w Instytucie Wydawniczym Świadectwo - Bydgoszcz 2005 r.) i Spojrze-
nia 3 (Stalowa Wola - 2006 rok). Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Literackiego Witryna 
w Stalowej Woli i od 2004 roku jego prezesem. 

DWIE SIOSTRY

Kropelka kropelce
zazdrości urody,
jakby zapomniała,
że z tej samej wody.

O ZNAJOMEJ

Nie grzeszyła erotyzmem,
nadrabiała despotyzmem.

IMPOTENT

Chciał,
dostał.
Nie sprostał.

LGNĄ

Wszystkie laski
lgną do kaski.

WIERNOŚĆ

Każda żona
po słowie,
wierna dopóki
mąż się nie dowie.

Adam 

Decowski

Kazimierz 

Linda

MANKO

Nawet u kasjera
portfel sponiewiera.

BIZNESMEN

Laptop, komóra,
Mercedes, paniusie,
a debet w banku
i długi w ZUS-ie.

POMOSTÓWKA

Budowa pomostu,
od postu do postu.

KŁOPOT

W miłostkach bywa
tak bardzo różnie,
dziś jest przyjemność,
a kłopot później.

ALTRUISTKA

Chętnie się dzieli
miejscem w pościeli.

GRACZ

Nie trafi a w totka,
przegrywa w kości,
lecz w to-to trafi a
nawet w ciemności.



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

Drzewa i krzewy iglaste w pojemnikach i z gruntuDrzewa i krzewy iglaste w pojemnikach i z gruntu

Drzewa i krzewy liściaste w pojemnikach i z gruntuDrzewa i krzewy liściaste w pojemnikach i z gruntu

Róże pienne i krzaczasteRóże pienne i krzaczaste

Krzewy żywopłotowe

Rododendrony

Borówka ameryka skań

Krzewy żywopłotowe

Rododendrony

Borówka ameryka skań

Krzewy jagodoweKrzewy jagodowe

Pnącza

Azalie

Magnolie

Pnącza

Azalie

Magnolie

SZKÓŁKA
ROŚLIN OZDOBNYCH
35-206 Rzeszów
ul. Jarowa 9
tel. 502 306 770
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tel.:

handel@zapel.com.pl

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