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MOJE REFLEKSJE
Jerzy Maślanka

Pójdziemy również zwarci, gotowi
do EUROPY bram PARLAMENTU.
UNIA dostrzeże, UNIA to powie:
to są MISTRZOWIE – ci od zamętu.
Gdy się sprężymy, to zwyciężymy,
nawet gdy wszystko oddać nam przyszło.
W upalne lato, czy trochę zimy,
drugi znów będzie nasz CUD nad WISŁĄ.

CUDA NIE CZYNY
Kiedy świat straszy ciągle kryzysem,
to żaden miraż ani ułuda,
ja proponuje wspólnym PO-PiS-em
czynić wciąż CZYNY a nawet CUDA.
Do boju ruszą pułki, kompanie,
aby podeprzeć mój układ BRATNI.
Każdy zadanie swoje dostanie,
WASSERMANN zawsze będzie dodatni.

I zamienimy szare na złote,
po co nam jakieś wątpliwe EURO.
O czynach naszych, zroszonych potem,
zabrzmią fanfary – PiS kraju perłą.
PS
Po latach uczeń znajdzie w czytance,
że było w POLSCE dwóch NACZELNIKÓW:
jeden z wąsami – ten na KASZTANCE,
drugi z fantazją – lecz na KUCYKU.

A perspektywę mamy dość dobrą:
znikną powiastki, że tlą się znicze,
nad KURSKIM, DORNEM, GOSIEWSKIM ,ZIOBRĄ
oraz idolem MACIEREWICZEM.

HERB
CZY
LOGO
Symbole miasta i pauperyzacja historycznych ikon
K

olejną książkę Wiktorii Helwin i Wiesława Walata z serii „Książka z herbem”, należy zauważyć nie tylko z uwagi
na fachowe przybliżenie przez autorów
tajników i zasad heraldyki polskiej, znaczenia symboli i tendencji ich wykorzystania
współcześnie.
Bo książka Herb miasta Kolbuszowa . Studium
socjologiczno-historyczne, wydana w styczniu
br., ze znawstwem opisuje i umieszcza w historycznych relacjach nie tylko tytułową
miejscowość, ale odnosi się do przykładów
innych miejsc, zwłaszcza gdy omawiane są
zagadnienia dotyczące takich pojęć, jak logo,
herb czy marka miasta.
Można te lekturę polecić włodarzom także
naszego miasta i samorządowi, gwoli refleksji
nad wspomnianymi pojęciami i działaniami,
które dla promocji Rzeszowa podejmują. Na
przykład do pochylenia się nad herbem naszego miasta, który – zachowując wszak prawdę
historyczną – jest przecież graficznym zapisem białego Krzyża Maltańskiego na czerwonym polu tarczy herbowej. I taki powinien
być stosowany. Ani śladu tam błękitu, albo
niebieskości czy nawet granatu, które wszak
wszędzie teraz dominują. A przy logo pomarańczowe. Ale nie tylko o barwy chodzi. Ten
temat należałoby dogłębnie i profesjonalnie
przestudiować.
I w tym kontekście bardzo ważna jest uwaga autorów książki, że logo nagminnie wręcz
wprowadzane i stosowane współcześnie
przez samorządy dla promocji miejscowości,
jest spauperyzowaniem historycznej ikony,
czyli herbu danego miasta. Bo za logo nie

Herb Rzeszowa - wg J. Kozieja „Widok
Miasta Rzeszowa” z 1936.
Takim znakiem sygnowane są książki wydawnictwa Pobitno Oficyna.

stoi żadne wydarzenie historyczne. To jest,
mówiąc w uproszczeniu, sprowadzenie podmiotowości mieszkańców i całego miasta do
pojęcia handlowego. Ot, promując się, szukamy markowego znaku i zachwalamy go, jakbyśmy – nie przymierzając – chcieli sprzedać
proszek do prania.
„Jest to, niestety – twierdzą autorzy – niezrozumienie idei samorządności, w której
ochrona i kultywowanie dziedzictwa narodowego (do którego zalicza się historyczny
herb) zapisane jest w ustawach ustrojowych.
Jest także rezultatem kultury konsumpcyjnej,
którą przyniosła nam teraźniejszość, a którą
intelektualiści oceniają jako płytką, zacierającą granice między wyobraźnią a rzeczywistością i kreującą chaos. Jak niewiele warte

NA AERO DESIGN

Studenci Politechniki Rzeszowskiej pojechali do Los Angeles

S

tudenci: Paweł Guła
(V), Maciej Dubiel
(III), Błażej Morawski
(III) i Piotr Nieckarz
(V) stanowią drużynę,
która jako jedna z trzech
polskich drużyn zakwalifikowana została
do rozegranych 4 marca bm. w Los Angeles międzynarodowych zawodów modeli
udźwigowych.
Studiują lotnictwo na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
– działają jednocześnie w Studenckim Kole
Naukowym Lotników, gdzie pod kierunkiem
opiekuna dr inż. pil. Jerzego Bakunowicza
prowadzone są prace nad projektem Aero
Design 2009. Kosztowny projekt udało się
zrealizować dzięki życzliwości władz uczel-

jest logo – piszą
dalej Helwin i Walat – niech posłuży
przykład
miasta
Rzeszowa. Zaledwie
po dwóch latach po
przyjęciu pierwszego wzoru, dokonano
zmiany i to również uchwałą Rady
Miasta. Zmieniono
hasło >>rzeszów in
plus<< na >>rzeszów
stolica innowacji<<. To następny wpływ postmodernizmu i traktowania tradycji w sposób
dyletancki. Uwzględniając jeszcze, że słowo
innowacja jest bardzo pojemne, np. zmiana
komputera na urzędniczym biurku też jest
innowacją, to twierdzenie, że nie o jakieś
poważne meritum tu chodzi, lecz o dokonywanie pozorowanych zmian w praktyce
niczemu i nikomu niesłużące – jest uzasadnione. Ot, taka zabawa w obrazki i napisy.
Ważna i zapewne ciekawa byłaby również
odpowiedź mieszkańca Polski czy Europy –
co sobie myśli, widząc takie hasło wpisane
w logo – bo przecież do niego ponoć to logo
jest skierowane w ramach >>wielkiej<< promocji miasta. Mieszkańcy o swoim regionie,
powiecie, mieście, gminie czy sołectwie swoje
przecież wiedzą”.
Zatem książka przypisana swym tytułem
Kolbuszowej nad polskim Nilem, choćby tylko poprzez przytoczone przykłady dotyczy
spraw bardzo szerokich, a naszego miasta
dotyka szczególnie i znacząco. Herb czy logo?
– to pytanie, które powinno otwierać szeroką
dyskusję.
Ryszard ZATORSKI

ni, wydziału, także wielu innych osób oraz
instytucji.
Aero Design – to cykliczne zawody projektowe, organizowane przez Society of Automotive Engineers (SAE) dla studentów kierunków lotniczych. SAE zaś oznacza organizację
zrzeszającą 90 tysięcy inżynierów z ponad
100 krajów. Zadaniem postawionym zawodnikom jest zaprojektowanie i zbudowanie
modelu latającego zdolnego do podniesienia
jak największego ładunku przy określonym
z góry silniku. Na wynik zawodów ma wpływ

Fot. Archiwum SKNL

Marta Olejnik

Twórcy dzieła w modelarni. Od lewej: B. Morawski,
M. Dubiel, P. Nieckarz, P. Guła.

zgodność obliczeń z rzeczywistymi osiągami
samolotu. W bieżącym roku zawody w Los
Angeles objęte zostały patronatem znanej
w świecie firmy Lockheed Martin. W tym
doborowym towarzystwie znaleźli się więc
nasi reprezentanci!
Zrzeszeni w wymienionym kole naukowym
studenci WBMiL mogą poszczycić się wieloma
sukcesami, m.in. zdobyli dwa drugie miejsca
w konkursie na bezpilotowy aparat latający –
kolejno w 2007 i 2008 roku, pierwsze miejsce
w zawodach szybowców F3/mini – Mielec
2003, drugie miejsce w mistrzostwach Polski szybowców termicznych F3J – Inowrocław 2002. Te osiągnięcia pozwalają im realizować swoje zainteresowania w większym
wymiarze nie tylko na forum krajowym.
Podkreślenia wymaga fakt, iż Polska jest jedynym europejskim krajem zgłoszonym do
udziału w tychże zawodach, a Politechnika
Rzeszowska reprezentowana jest w tej konkurencji po raz pierwszy w historii. Udział
studentów Politechniki Rzeszowskiej w wymienionych zawodach lotniczych, to także
niewątpliwa w Stanach Zjednoczonych promocja naszej uczelni, miasta i regionu, także
Doliny Lotniczej. Ale to również niezwykła
okazja przypomnienia, znanych po drugiej
stronie globu, chlubnych tradycji lotniczych
tej części Polski – z Bezmiechową włącznie.
Bo nie wolno nam zapomnieć, że do wielu
krajów obu Ameryk, a szczególnie do USA
i Kanady, wiodły wielu wspaniałych polskich
pilotów i konstruktorów lotnictwa „polskie
drogi” czasów okupacji hitlerowskiej i lat powojennych.
Marta OLEJNIK

ZŁOTY
FUTSAL
Uniwersytet Rzeszowski akademickim mistrzem Polski
Krzysztof Kubala

W

niedawnych akademickich mistrzostwach Polski w futsalu złoty medal zdobyli
piłkarze Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Fantastyczny finisz rzeszowian, a dokładniej
Dariusza Kantora, który w 27., 29. i 30. minucie wpisał się na listę strzelców, zapewnił
temu zespołowi mistrzowski tytuł.
Jeszcze nigdy nasi reprezentanci w piłce nożnej nie zaszli tak wysoko. Na akademickich
mistrzostwach Polski w futsalu drużyna piłkarzy AZS UR wywalczyła pierwsze miejsce
w kategorii klubów uczelnianych AZS, polskich uniwersytetów i puchar oraz tytuł najlepszego gracza dla Dariusza Kantora, który
zdobył również tyle samo bramek, co najlepszy strzelec mistrzostw. Zwycięstwo dało
naszej drużynie prawo do reprezentowania
Polski na akademickich mistrzostwach Eu-
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ropy, które odbędą się w lipcu w Czarnogórze. W krótkiej historii naszego uniwersytetu
i akademickiego sportu zespołowego nikt nie
odniósł tak wielkiego sukcesu. Wzięliśmy
wszystko, co było do wzięcia. Rozmawiam
o tym z trenerem Jackiem BIŃKOWSKIM.
Jak wygląda lista wcześniejszych osiągnięć
naszych zawodników na drodze do tego
sukcesu?
Mogę powiedzieć o okresie, w którym zajmuję się piłkarzami, czyli od momentu rozpoczęcia mojej pracy w WSP w 1983 roku.
Osiągnęliśmy niemałe sukcesy, bo 5 razy
zdobywaliśmy na boiskach trawiastych złote
medale w kategorii uczelni pedagogicznych
i srebro na AMP w „szóstkach” w Poznaniu
w 1991 r. Prowadziłem drużyny wspólnie z Z.
Barabaszem. Ostatnim sukcesem w tej grupie
było zdobycie w 2001 roku brązowego medalu w Częstochowie – do rozgrywek wchodziliśmy jeszcze jako WSP, a medal zdobyliśmy
już jako Uniwersytet Rzeszowski. Już jako UR
na mistrzostwach Polski uniwersytetów zdo3
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bywaliśmy kolejno: srebro w 2004 r. w Olsztynie, srebro w 2006 r. w Krakowie w „11”
piłkarskich, brąz w 2008 r. już w futsalu i teraz długo oczekiwany tytuł w mistrzostwach
Polski klubów AZS, wyprzedzając blisko 200
reprezentacji akademickich. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że poza jednym studentem
studiującym ekonomię, wszyscy pozostali
studiują na WF.
Ile czasu potrzeba na skompletowanie tak
skutecznej drużyny?
Tę drużynę budujemy od trzech lat. Wtedy właśnie przyszli do niej bracia Wolańscy
i obecny kapitan Krzysztof Sierżęga. Ubiegłoroczne sukcesy przyczyniły się do tego,
że piłkarze reprezentacji uwierzyli w siebie
i zapragnęli zdobyć jeszcze więcej. Doskonałym testem przed mistrzostwami był start
w ekstralidze futsalu, organizowanej przez
Politechnikę Rzeszowską – nasza drużyna
zajęła II miejsce w lidze i zdobyła Puchar
Rektora PRz w Pucharze Akademickiej Ligi
Futsalu. Do akademickich mistrzostw Polski
wystartowaliśmy bez kompleksów i z wolą
zwycięstwa.
Jaka była droga do złotego medalu?
W mistrzostwach Podkarpacia wyższych
uczelni zajęliśmy IV miejsce i zakwalifikowaliśmy się do rozgrywek strefowych w Lublinie.
Jak widać, początek wcale nie był obiecujący.
Potem było już lepiej. W grupie chłopcy wygrali z Uniwersytetem Medycznym (Lublin)
11:3, z Uniwersytetem Kieleckim 6:1 i mając
już zwycięstwo grupowe w kieszeni, odpuścili
trochę AGH (Kraków) 3:5. W finale pokonali 4:3 UMCS Lublin i tak przeszli do finałów
AMP w Krakowie. Tutaj trafiliśmy pechowo
do „grupy śmierci”, w której znalazły się drużyny najwyższej klasy, z których każda zasługiwała na grę w finale. W grupie tej zremisowaliśmy z PWSZ Legnica 3:3, (bramki: Ł.
Tabisz, D. Kantor, Mariusz Wolański); pokonaliśmy 4:3 Politechnikę Białostocką (Kantor
3, Tabisz); i zremisowaliśmy z AWF Gdańsk
4:4. Dzięki różnicy bramek przy równej ilości punktów przeszliśmy dalej. Jedna bramka

Od lewej na dole: K. Padiasek, K. Sierżęga (kapitan), Ł. Pietraszewicz, A. Rauza, D. Skała; stoją od lewej: D. Kantor, M. Dycha, J. Bińkowski (trener), S. Padiasek, M. Wolański, Ł. Tabisz, A. Kaszowski, M.
Wolański.

i mogło nie być awansu. W grupie półfinałowej zaliczono nam wynik z AWF Gdańsk,
chłopcy wygrali 3:1 z Uniwersytetem Śląskim
i postarali się tym razem, wygrywając 3:0
z AGH. W ostatnim meczu za żółte kartki
pauzował D. Kantor. W finale z PWSZ Wałbrzych pauzował Ł. Tabisz i prawie do samego końca utrzymywał się wynik bezbramkowy. Dopiero ostatnie trzy minuty meczu to
pokazowa gra Darka Kantora, który strzelił
pierwszego gola w 27. min. Przeciwnik ruszył
do ataku i odsłonił się, dzięki czemu Darek
zdobył gola z kontry. Trzeci gol w ostatnich
sekundach meczu również należał do niego.
Chcę podkreślić, że w każdej z drużyn naszych przeciwników było po kilku ligowców.
Nasi zawodnicy, poza drużyną AZS UR, grają
na co dzień w trzecioligowej Wisłoce Dębica
– bracia Wolańscy, D. Kantor. W składzie naszej kadry grają bramkarze – Adrian Remza,
Łukasz Pietraszewicz i zawodnicy – Krzysztof
Sierżęga (kapitan), bracia Mariusz Wolański
i Michał Wolański, Sebastian Padiasek i Ka-

Gdzie studiować?
IV Podkarpackie Targi Edukacyjne

N

a targi edukacyjne tegoroczni maturzyści zostali
zaproszeni 24 i 25 lutego w do hali na Podpromiu.
Wśród ponad 120 wystawców obecne były nasze uczelnie:
Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Uniwersytet Rzeszowski miał stoisko
obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dalej Politechnika
Krakowska, Warszawska, Śląska, Wrocławska, UMCS, KUL,
AGH, WAT, ASP w Krakowie, Akademie Morskie z Gdyni
i Szczecina. Pojawiły się również uczelnie zagraniczne, np.
Coventry University, University of Bedfordshire, University
of Huddersfield, University of Bolton.
Tekst i fot. Józef GAJDA
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mil Padiasek, Dariusz Kantor, Łukasz Tabisz,
Arkadiusz Kaszowski, Damian Skała, Marcin
Dycha, Mirosław Poliwka i Piotr Jasielski.
Jakie macie plany na najbliższy okres, poza
startem w lipcowych akademickich mistrzostwach Europy w Czarnogórze, do których
przepustką były złote medale w AMP?
Czekają nas teraz strefowe eliminacje do
mistrzostw Polski w piłce nożnej. Będziemy
grać Krakowie ze znanymi przeciwnikami.
Stoi przed zawodnikami AZS UR zadanie
osiągnięcia jak najlepszego wyniku, by zakwalifikować się do finałów w Olsztynie.
Życzymy kolejnych sukcesów zawodnikom
i osiągnięć w pracy trenerskiej. Mam nadzieję, że już niedługo będzie znowu okazja do spotkania i pochwalenia się nowymi sukcesami po meczach w Czarnogórze
i w kraju.
Dr Krzysztof KUBALA

PAMIĘCI
BLUESMANA
Tablica Tadeusza Nalepy na Starym Cmentarzu
R

Tadeusz Nalepa. Wsparli tę ideę nauczyciele
i uczniowie z innych jeszcze placówek edukacyjnych, a przewodzili temu dyrektorzy Dariusz Kuźniar (SP nr 9) i Stanisław Żyracki
(G nr 11). To już kolejna tablica na tym murze, która przypomina ludzi sztuki – artystów
pogrzebanych poza Rzeszowem, a z naszym
miastem bardzo związanych i dlań zasłużonych.
Po śmierci Nalepy od
razu zaczęły kiełkować różne pomysły,
w tym najgłośniejszy,
aby utrwalić muzyka
w pomniku – z gitarą,
jak siedzi na ławeczce.
Może przy ulicy 3 Maja,
może w parku przy Dąbrowskiego?
W 2003 roku Tadeusz
Nalepa ostatni raz wystąpił w naszym mieście
na benefisie w 40-lecie
pracy twórczej i na 60.
Brat T. Nalepy, Czesław, z wnukiem Alanem Buniowskim
swoje urodziny. Była
z nim znowu na scenie
mnienia i uczczenia w ten sposób sławnego Mira Kubasińska, jego pierwsza partnerka
rodaka była społeczność Szkoły Podstawowej artystyczna (pierwsza żona, matka Piotra
nr 9 z ulicy Hetmańskiej, a dawniej Obroń- Nalepy, także muzyka), wokalistka z okresu
ców Stalingradu, wtedy gdy jej uczniem był świetności Blackoutów i Breakoutów – słynFot. Józef Gajda

ówno w dwa lata od śmierci Tadeusza
Nalepy na murze Starego Cmentarza
w Rzeszowie odsłonięta została 4 marca br.
tablica poświęcona – jak zaznaczono w inskrypcji – ojcu polskiego bluesa.
Brat artysty Czesław Nalepa z wnukiem
Alanem Buniowskim na ręku uczestniczył
w tym wydarzeniu. A inicjatorami przypo-

nych w latach 60. i 70. zespołów rockowych,
wywodzących się z Rzeszowa. Przypomnieli wtedy fanom m.in. swą kultową piosenkę
i wyrażone poetycko marzenie, by „przepłynąć poprzez tęczę na jej nieznany drugi brzeg”. Mira Kubasińska odeszła w roku
2005, Tadeusz Nalepa 4 marca 2007 r. Miał
64 lata. Wcześniej zmarli basiści Breakoutów
– Jerzy Goleniewski i Zdzisław Zawadzki
oraz perkusista Andrzej Tylec. Pozostała
muzyka i piosenki króla polskiego bluesa,
jak powszechnie określano Tadeusza Nalepę,
gitarzystę, kompozytora i wokalistę muzyki
rockowej.
Pochodził ze Zgłobnia, ale dzieciństwo i młodość spędził w Rzeszowie, gdzie w 1965 r. założył zespół Blackout, który od 1968 r. pod
mianem Breakout święcił muzyczne sukcesy. 4 marca br. po odsłonięciu tablicy odbył
się koncert rzeszowskiej grupy Portal Blues
w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu
Kultury. Tamże właśnie , gdzie – jak przypomniał dyrektor WDK Marek Jastrzębski
– Nalepa jeszcze jako 16-letni chłopiec zagrał
z kolegami swoje pierwsze koncerty. Sam muzyk zapamiętał to bardzo i zapisał w jednym
ze wspomnień, że „jakoś bardzo fajnie te imprezy przeszły, nawet balkon się zawalił, bo
młodzież szalała. Były to już czasy rock and
rolla”. Marek Jastrzębski posiada też płytę
z osobistą dedykacją dla niego Wyspy, którą
zaśpiewała Mira Kubasińska na koncercie
w Bohemie w 2001 roku. Ten koncert właśnie
utrwalony jest na płycie. Gdy Mira zmarła,
tym nagraniem Andrzej Klee przypomniał ją
w Radiu Rzeszów.
Ryszard ZATORSKI

Wielki
odpust
kalwaryjski
Wystawa fotografii Grzegorza Steca w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie
B

yłam wtedy małą dziewczynką, a wspomnienie, które pozostało w moim sercu
– wciąż jest żywe. Morze ludzi i wyłaniająca
się nad tłumem leżąca postać w zwiewnych
szatach. Wokół śpiew, zapach kwiatów, łzy
wzruszenia, dłonie podniesione wysoko,
a w nich różańce. Świat na chwilę zatrzymał
się w tym miejscu, a pogrzeb ten różnił się od
tych, na których byłam wcześniej. Ludzie nie
byli ubrani na czarno, a pieśni miały raczej
radosny charakter. Matka Boska cała w bieli,
jaśniejąca jak Słońce, wyglądała tak pięknie,
że aż strasznie w oczach dziecka. To wspomnienie z uroczystości z sanktuarium w Borku, na które zabierała mnie moja św. pamięci
Babcia Zosia.
Wspomnienie to powróciło za sprawą fotografii Grzegorza Steca. Wystawa miała swój wernisaż w piątek 20 lutego w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, a zdjęcia, które można
tam zobaczyć, obrazują wielki odpust na Kalwarii Pacławskiej. Grzegorz Stec to młody fotograf i pracownik muzeum. Potrafi uchwycić
w kadrze chwile radości, smutku i wielkiego
przeżywania tej podniosłej uroczystości, jakie malują się na ludzkich twarzach i gestach.

Fot. Grzegorz Stec

Pielgrzymowano już od zamierzchłych
wieków, a człowiek od zawsze posiadał potrzebę wędrówki do miejsc świętych. Średniowieczni pielgrzymi wędrowali nieraz
tysiące kilometrów, wielu z nich nie wytrzymywało tego trudu, umierając w drodze.
Współcześnie rozwój komunikacji wiele nam
ułatwia, jednak wciąż podążamy z potrzeby ducha. Składamy swoje troski i kłopoty
u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze, w Kalwarii Pacławskiej czy na Montserrat. Po ciężkiej
wędrówce szukamy wytchnienia, kupujemy
pamiątki na odpustowych straganach, spotykając dawno niewidzianych znajomych,
wymieniamy informacje. Jednak sens piel-

grzymowania od wieków jest ten sam nie po
to idziemy szmat drogi, aby kupić gadżet na
kramach; odpust ma duży głębszy sens, a na
jego obraz składa się wiele aspektów. Grzegorz Stec widzi to wszystko nie tylko obiektywem aparatu, ale przed wszystkim oczyma
duszy, dlatego ta wystawa pozwala zagłębić
się w sedno sprawy.
W kolejnych obrazach widzimy rozmodlonych, czasami zmęczonych drogą pątników.
Śpiew był i jest nieodłączną częścią tego wydarzenia. Tak też było w piątkowy wieczór,
na otwarcie zabrzmiały Pieśni średniowiecznych pielgrzymów zaczerpnięte z Llibre Vermell de Montserrat. Dla zespołu Vox Angeli
– i mam nadzieję dla słuchaczy również – to
była podwójna pielgrzymka na Kalwarię i na
Świętą Górę w Katalonii. Serdecznie polecam
tę wspaniałą wystawę; wystarczy tam wejść
i wyruszyć w drogę, z której każdy powróci
bogatszy duchowo. Wystawa czynna będzie
do kwietnia (Muzeum Etnograficzne, Rynek 6 w Rzeszowie).
Barbara BATOR
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Musica
Resoviana
Zaproszenie do udziału

Filharmoniczna
S
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kromnie nazwana, raczej tak bardziej roboczo. Zapewne
niebawem zyska jakiś tytuł właściwy – ten pozostawiając jako rozwinięcie miana. Rozdawana pod koniec lutego
bezpłatna „Gazetka Filharmoniczna” – pod redakcją znanej
naszym czytelnikom Anny Wiślińskiej – bardzo ciekawie
przypomina i dopowiada przeżycia z minionych koncertów, interesująco zaprasza na kolejne i pozwala obcować
z artystkami w wywiadach, gdy rozmawia z nimi właśnie
Anna Wiślińska. Pogratulować tylko pani profesor Marcie
Wierzbieniec, która kieruje naszą filharmonią – pomysłu
i takiej Anny.

sesji naukowej

R

SŁOCIŃSKI,
OSIEDLOWY

Co najmniej raz w tygodniu (w środy) spotykają się w Osiedlowym Domu Kultury
w rzeszowskiej dzielnicy Słocina. Rozmawiają o swoich sprawach, wspólnie śpiewają,
a nawet próbują bawić się w kabaret, który
jest jedną z najtrudniejszych form estradowej
rozrywki. Bardzo często panie przynoszą ze
Przyjazny dom kultury
sobą upieczone w domach słodkości i nawzajem się częstują.
14 lutego, a więc dniu święta zakochanych,
zują się tu jak u siebie w domu. Mowa zorganizowały wieczór walentynkowy i to
o paniach i panach należących do Sto- w dodatku jazzowy. Z utworami granymi
warzyszenia Miłośników Ziemi Słocińskiej. w stylu dixieland wystąpił współpracujący
od dwóch lat z tą
placówką
zespół
Old Rzech Jazz
Band; były również
prezentacje tańców
standardowych i latynoamerykańskich
w wykonaniu pary
tańca towarzyskiego. Wystąpił też
dwukrotnie stowarzyszeniowy kabaret, przypominając
historię rajskiego
jabłka z Adamem
i Ewą w roli głównej,
a także parodiując
Zespół Old Rzech Jazz Band, od lewej: Jerzy Dynia, Damian Mikrut, Ryszard Krużel, naszą codzienność.

C

Andrzej Warchoł, Henryk Wądołkowski i Andrzej Lubas. Tańczą: Piotr Wądołkowski i Magdalena Byra.

Przebierańcy
i golonkarze
Dziennikarze z humorem

K

arnawał poza nami. Wielkie balowania
także. Z wielką inwencją przebierańczą bawili się dziennikarze 14 lutego w rzeszowskiej
restauracji Sabatini Janusza Kołcza. Ach, co za
kolorowy korowód: fantastyczne kotki, urokliwe diablice, barysznie, pszczółki, biedroneczki,
Szeherezady, sportsmenki, Arabki, księżniczki,
nie wspomnę o męskich pomysłowych przebie-
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zeszowskie Towarzystwo Muzyczne organizuje IV Sesję Naukową „Musica Resoviana”, która odbędzie się 1 października
2009 r. w Rzeszowie.
Zgłoszenia referatów dotyczących zagadnień
kultury muzycznej Rzeszowa prosimy kierować do 31 sierpnia 2009 r. pod adres elektroniczny: and.szypula@gmail.com lub telefonicznie 606-362-865 do 31 sierpnia 2009 r.

Kamerton
Pod redakcją
Andrzeja Szypuły

U

kazał się kolejny 52. już numer „Kamertonu”
– pisma wydawanego przez Rzeszowskie Towarzystwo
Muzyczne, którego
redaktorem
naczelnym jest i nasz
znakomity
autor
Andrzej Szypuła.
W nowym „Kamertonie” m.in. przypomniano życie i twórczość muzyka, kompozytora, eseisty Zygmunta Mycielskiego,
a także jego teksty nt. Warszawskiej Jesieni
oraz listy artysty do Elżbiety i Andrzeja Stojowskich. Pomieszczono również opracowania, które w formie referatów przedstawione
były 31 maja ub. roku podczas sesji naukowej
Musica Resoviana, a ponadto szkice i zapiski
kronikarskie wydarzeń życia muzycznego
Rzeszowa i regionu.

Marzec 2009

Fot. Ryszard Zatorski

rankach, co w części ukazuje zdjęcie rodziny
balowej pod koniec zabawy.
Równie znakomity humor i apetyt dopisały
też braci dziennikarskiej, zaproszonej do stołu przez prezesa Stanisława Jarosza i Waldemara Kluskę , dyrektora naczelnego pilzneńskiego Taurusa. Zawodniczono na wesoło
w barze opodal lotniska w Jasionce. Rekordy
pobił szef oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Szymon Jakubowski z „Super
Nowości”, który w konkurencji soft ogryzł
golonkę w 36 sekunda i to posługując się tylko jedną ręką, bo był kontuzjowany, drugi
spałaszował swą porcję Robert Szwajca z Radia Centrum, a trzeci był Krzysztof Pipała
z „SN”. W klasie hard ogromną porcję mięsa
i tłuszczu wraz ze skórą połykał najszybciej
Łukasz Pado z „Nowin”, który wyprzedził
Krzysztofa Rokosza z „SN” i Jerzego Lubasa
z TVN.

LAUREACI
ESKULAPA
Uznanie ze strony pacjentów
W

dniu Światowego Dnia Chorego 11
lutego br. podczas gali w sali koncertowej Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego – z udziałem wicemarszałka
Kazimierza Ziobry i wicewojewody Małgorzaty Chomycz – wręczono statuetki Eskulapa 2008 lekarzom podkarpackim, którzy
w plebiscycie wskazani zostali przez pacjentów. Nie były brane pod uwagę głosy na tych
lekarzy, którzy uzyskali już to wyróżnienie
w latach poprzednich.
Gratulacje składali lekarzom szefowie miast
i powiatów, w których pracują laureaci.
W imieniu władz Rzeszowa uczynił to zastępca prezydenta Stanisław Sienko, bo z naszego miasta uhonorowane zostały 4 spośród
11 osób.
Przewodniczącym komisji plebiscytowej,
która już dziewiąty raz z rzędu przyznaje te
honorowe wyróżnienia, był Marek Obidowicz – inicjator plebiscytu, szef i właściciel
rzeszowskiej firmy r-Bit – Telefonicznej Informacji Medycznej. Głównym sponsorem
Eskulapa jest ICN Polfa Rzeszów (polski od-

dział Korporacji Valeant). Pani Teresa Drupka, znana w kręgach kultury przedstawicielka tej firmy, jak co roku przygotowała galę
znakomicie nie tylko artystycznie – wystąpiły z ciekawym programem regionalne zespoły pieśni i tańca Łańcut i Markusy, którymi
opiekuje się choreograf Urszula Opałka-Guzak – ale także podejmując laureatów i gości
po koncercie dobrym jadłem z rzeszowskiej
Klubowej i smakowitościami z cukierni strażowskiej.
Laureaci – w kategorii lekarza rodzinnego:
Elżbieta Wojtera (Leżajsk), Agnieszka Jaśniewicz-Moroń ( Rzeszów), Małgorzata Puchała-Zarosa (Rzeszów); w kat. lekarza specjalisty:
Roman Suduł (Stalowa Wola), Lidia Magoła-Koszelnik (Przemyśl), Bożena Bąk (Lesko);
w kat. stomatologa: Krzysztof Musialik (Stalowa Wola), Beata Kożak (Rzeszów), Halina
Patyńska (Jasło); w kat. menedżer ochrony
zdrowia województwa podkarpackiego: Alicja Szczepańska (SPZOS w Lesku) i Andrzej
Rudek NZOS Rudek w Rzeszowie).

Laureaci Eskulapa 2008. Od lewej : E. Wojtera , A. Jaśniewicz- Moroń, M. Puchała-Zarosa, R. Suduł , L. Magoła-Koszelnik , ojciec B. Bąk, K. Musialik, B. Kożak, H. Patyńska, Andrzej Rudek i syn A. Szczepańskiej.
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Wielkie żarcie, a na deser pączek

Na liniach
MPK
Częściowe zmiany kursów
i nowa trasa

U

względniając liczne wnioski mieszkańców sołectwa Kielanówka i osiedla
Kmity, od 9 marca 2009 r. wprowadzone zostały zmiany na liniach komunikacyjnych
MPK nr 10, 35 oraz uruchomiona została
całkiem nowa linia 44.
Częściowej zmianie uległa trasa linii nr 10. Autobusy kursują teraz z pętli przy ul. bł. Karoliny, ul. Strzyżowską, Wiktora, Wyspiańskiego,
Wita Stwosza, Langiewicza, a dalej trasą bez
zmian do pętli przy ul. Łukasiewicza. Pominięte zostały ulice: Strzelnicza, Panoramiczna i Witosa. Wzgórza Staroniwskie są teraz
obsługiwane przez autobusy nowej linii nr 44.
Częściowej zmianie ulega trasa linii nr 35,
która wróciła na starą trasę. Autobusy kursują z ul. Bardowskiego do ul. Boya-Żeleńskiego
bez zmian, a następnie bezpośrednio Staroniwską do Kielanówki. Pominięte zostały ulice: Wita Stwosza, Wyspiańskiego i Witosa.
Uruchomiona została też nową linia nr 44,
której trasa przebiega z pętli przy ul. Wita
Stwosza ulicami: Witosa, Panoramiczną,
Strzelniczą, Strzyżowską, Wiktora, Witosa,
Krakowską, Cieplińskiego, Lisa-Kuli, Kopisty do al. Rejtana (E. Leclerc).
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ŚWIĘTO MĘCZENNIKÓW
Do czego potrzebni są mężczyźni?
Dorota Dominik

POSTAWY

M

arzec kojarzy się od
lat ze Świętem Kobiet. Walentynki jakoś nie
mogą się przebić, mimo
rozmaitych
zabiegów
marketingowych. Może
dlatego, że 14 lutego to Dzień Zakochanych,
a więc ściśle określonego „targetu”, kobiety
natomiast to wszystkie panie i panny od 1
do 100 lat. W tym roku ubiegł mnie mój redakcyjny kolega i „zaklepał” sobie felieton
o tematyce kobiecej. Nie pozostało mi więc
nic innego, jak pisać o mężczyznach. Może
i dobrze, ponieważ Dzień Mężczyzny w Polsce obchodzimy…10 marca – już od 10 lat,
o czym mało kto pamięta. I wcale nie zostało
ono ustanowione na pohybel Świętu Kobiet
– od kilku wieków na ten dzień przypada bowiem w kościele Święto 40 Męczenników.
Ale wróćmy do tytułowych rozważań. – Do
czego potrzebni byli mężczyźni? – Do rozrywki. Dziennej i nocnej. Chyba wszyscy
pamiętamy ten dialog między młodą i niedoświadczoną Lamią a Najstarszą Starowinką
w wiecznie żywym, kultowym filmie Seksmisja. Wbrew stereotypom i utrwalonym w tra-

dycyjnym społeczeństwie przekonaniom,
ekonomiści i socjolodzy dość bezwzględnie
rozprawili się z mitem o niezbędności mężczyzny w świecie. Mrużąc swoje mądre oko,
nawet profesor Zygmunt Bauman w wywiadzie dla „GW” stwierdził, że w zasadzie mężczyźni mogą w społeczeństwie pełnić tylko
rolę trutni. Naturalnie to przewrotność, na
jaką mogą sobie pozwolić tylko wielcy tego
świata. Problemem nie jest bowiem gra zerojedynkowa, czarno-białe dywagacje o tym,
kto potrzebny, a kto nie. Czasy się zmieniły
a my zmieniliśmy się z nimi.
Dziś każda kobieta i każdy mężczyzna może
funkcjonować samodzielnie – społecznie
i ekonomicznie, wykonując dowolny zawód,
rolę, funkcję, a jedyny podział, jaki pozostał
między płciami dotyczy urodzenia dzieci.
Trudno zrozumieć ten wymiar zmiany tradycjonalistom, którzy wszelkie próby dialogu
o równości płci w zmieniającym się świecie
traktują jako zamach na ich męskość a w feministkach widzą czarownice. Polska to
dziwny kraj, że nawet wydawałoby się, neutralne okazje, jakim dla przykładu jest dzień 8
marca, stają się poligonem do wojny o to, „kto
jest z nami, a kto przeciw nam…”.
Do czego więc potrzebni nam są mężczyźni?
Ano, zacznijmy– do tego, abyśmy wszyscy byli

WIEK
DOMINACJI
KOBIET
Refleksje przy okazji marcowego święta
Edward Słupek
Wszystko, co mogłoby być
kojarzone z rodowodem
PRL-owskim, jest tępione w czambuł. Czynią
to z pozoru dobrze obyci i wykształceni ludzie, jak dziennikarze,
naukowcy, społeczni działacze. Z lubością
wręcz tak się zachowują politycy – z charakterystycznym zapamiętaniem i fanatyzmem,
który pamiętam właśnie z PRL-u i oceniam
ten rodzaj zaczadzenia jako zabójczy, bez
względu na rodzaj ustroju w którym się uzewnętrznia. Jedynie Dzień Kobiet nie jest krytykowany jako relikt PRL-u. Były takie próby,
ale prędko fanatycy niszczenia wszystkiego
z przeszłości poddali się. W myśl zasady, że
z paniami się nie walczy.
Święto przyjęło się i ma swój urok. Zostało
nawet zaakceptowane przez Kościół katolicki. Podoba mi się zwłaszcza składanie życzeń
z okazji Dnia Kobiet przez księży. O walce
mężczyzn z kobietami Hannibal powiedział,
że wygranej batalii mężczyzny z kobietą nikt
nie zauważy, a przegrana może być hańbą
po wsze czasy. Wychodząc z tego założenia,
mężczyźni z kobietami nie walczą. W sensie społecznym obserwujemy coraz szybsze
przewartościowanie roli kobiet i mężczyzn,
oczywiście z upadkiem dotychczasowej do-

minującej roli mężczyzn. Coraz ciężej facetom żyć. Tak bywa od najmłodszych lat.
Gdyby tak porównać 18-latków – chłopca
i dziewczynę – to on jest wiele lat niedojrzałym chłopczyną, dzieckiem, którego trudno
zaprząc do dorosłego myślenia i zachowania.
Chłopcy długo wykazują niedorozwój społeczno-psychiczny w stosunku do równoletnich koleżanek. Stare zasady doboru wieku
kobiety i mężczyzny w małżeństwie nakazywały, że kobieta powinna mieć połowę wieku
mężczyzny plus siedem lat.
Kiedyś były klasy męskie i żeńskie. Przy
obecnym systemie organizacyjnym edukacji, chłopcy przegrywają, zatem obserwuje
się więcej młodych wykształconych kobiet
obejmujących niedostępne dawniej dla nich
stanowiska i zawody. Tutaj nowy problem
ze słynnym molestowaniem. Z jednej strony
jesteśmy atakowani przez swoisty przemysł
uwodzenia, bo takim są programy telewizyjne, poradniki, tematyczne gazety uczące
jak uwieść faceta, jak go okręcić wokół palca,
a gdy to wszystko zawiedzie, można go oskarżyć o molestowanie.
Gdy jakimś sposobem dojdzie do małżeństwa wykształconych dobrze ludzi, to on
jest uległy, zestresowany, podporządkowany
i wystraszony, elegancki w obyciu, ona natomiast dominująca, bezwzględnie władcza,
pewna czego chce. Ocena wynika z kontaktów z klientami, parami małżeńskimi. On nie

Każdy mężczyzna ma jakieś zalety.
Trzeba mu je tylko wskazać.
Erich Maria Remarqe

normalni. Każdy człowiek bowiem na drodze
swojego rozwoju psychicznego, społecznego
i emocjonalnego potrzebuje męskiego wzorca; dorosłego, który będzie opoką dla budowania młodej, delikatnej psychiki dziecka –
tak chłopca, jak i dziewczynki. Oczywiście,
że wykluczamy wszelkiej maści okrutników
i sadystów, którzy tylko z nazwy są mężczyznami. Męski wzorzec – ważny dorosły– nie
zawsze jest pełniony przez prawowitego małżonka i biologicznego ojca. Dla dziecka idolem staje się wtedy dziadek, wujek, partner
mamy. Ten współczesny nie musi własnoręcznie budować domu i polować na grubego
zwierza, nie musi też być „metroseksualny”.
Wystarczy, że inaczej niż kobieta postrzega
świat, co pozwala na odkrywanie tego, czego
w obrębie własnej płci nie możemy zauważyć.
Pokaże dziecku swój świat, opowie o swoich
pasjach, aby kiedyś samo mogło wybierać.
Może więc jako ludzie pozostawmy sobie
możliwość wyboru, bo zawsze będą takie kobiety i tacy mężczyźni, którzy wybiorą karabin, i takie kobiety i tacy mężczyźni, którzy
wybiorą odkurzacz. Dlatego jesteśmy sobie
potrzebni. Jako Partnerzy.
Dorota DOMINIK

ma szans przeżyć w małżeństwie długo, gdyż
nie jest w stanie poradzić sobie z potrzebami
małżonki. W przypadku rozwodu zostanie
ograny do zera. Orzekają w sądach przeważnie panie. Zazwyczaj on wyprowadzi się
z domu, czasami porzucając wszystko. Może
rozkleić się psychicznie i iść w „długą”, zapijając się. Znam próby walczących facetów,
którzy nie chcieli być ograni przez wymiar
sprawiedliwości, nawet się zrzeszyli, ale nic
z tego nie wyszło.
Tę zmianę relacji kobiet do rzeczywistości widać nawet w kościelnych podwojach. Dawniej
istniał „babiniec”, czyli ścisły układ, gdzie
mogą siedzieć kobiety, gdzie mają stać dzieci. Dzisiaj młode panie zawłaszczają miejsca
gdzie siedzieli tylko panowie. Charakterystyczny przykład, jak następne pola tracą
mężczyźni. Na szczęście jest jeszcze celibat,
czyli miejsce, którego kobiety nie mogą zawłaszczyć.
Uważałem podczas nauki w szkole za barbarzyństwo, gdy w dawnej Polsce topiono (spławiano – tak to się zwało) panie w stawie za
czary. Dzisiaj inaczej to oceniam. Po prostu
tak radzono sobie w średniowieczu z damskim złem. Takim okrutnym aktem mężczyźni zastraszali na lata cały powiat przed damskim złem. Absolutnie za tym nie tęsknię, ale
cechą prawdziwej kobiety jest strach, obawa
o to, co inni powiedzą. Tworzenie dobrego
klimatu, aureoli dobra. Chciałem coś dobrego, bardzo eleganckiego o Paniach napisać
w dniu ich święta, ale nie wyszło. Wyartykułowałem mroczne spostrzeżenia. Weszliśmy
po prostu w wiek dominacji kobiet.
Edward SŁUPEK

zieci z jakimś stopniem upośledzenia
umysłowego i fizycznego rodziły się od
zawsze. Na przestrzeni dziejów były traktowane najczęściej niesprawiedliwie, społecznie odrzucane, co jeszcze bardziej pogłębiało ich niezawinioną dolę dzieci jakby
gorszego Boga. Z czasem zaczęto dostrzegać
potrzebę otoczenia ich specjalną troską tak,
aby umożliwić tym, jakże doświadczonym
przez los, normalne w miarę funkcjonowanie
zamiast błąkania się po życiowych marginesach społecznych.
Przedwojenna idea powołania szkoły specjalnej w Rzeszowie doczekała się realizacji
w 1945 roku. Jednak dopiero w 1977 r. prezydent miasta wyposażył tę placówkę w bazę
z prawdziwego zdarzenia. Od 2000 r. funkcjonuje ona już jako Zespół Szkół Specjalnych
im. UNICEF. Rosnąca liczba uczniów oraz
coraz większe wymogi tej specyficznej placówki wymusiły dalszy rozwój bazy szkolnej,
gdyż ta przy ul. Marszałkowskiej stała się niewystarczająca. Aktualnie 120 uczniów z 19
oddziałów odbywa swoje zajęcia w obiektach
szkolnych na Baranówce. Prowadzenie zajęć
w dwóch oddalonych od
siebie budynkach niesie
z sobą utrudnienia, ale
korzyści zdecydowanie
je przewyższają. Zajęcia
już nie kończą się po 17,
ale tuż po 15.
Laurka z okazji
Do zespołu uczęszcza Dnia Kobiet wyw tym roku szkolnym 432 konana na tacce
uczniów, odbywających gastronomicznej
zajęcia w 45 oddziałach. przez ucznia i wrępani dyrekNad tą sporą grupą mło- czona
tor
dych ludzi pedagogiczną
pieczę sprawuje wysoko
kwalifikowana kadra 108 nauczycieli, którzy
oprócz pełnego przygotowania przedmiotowego, posiadają kwalifikacje do prowadzenia
terapii specjalistycznych. Trafiają tu uczniowie z Rzeszowa i 23 okolicznych gmin do
szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum
i 3-letniej szkoły zawodowej. Prowadzone są
także zajęcia z dziećmi głęboko upośledzonymi, a od 2007 roku tak zwane wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od urodzenia do
rozpoczęcia nauki w szkole.
Od 12 lat tą nietypową szkołą kieruje dyrektor Stanisława Gilewicz, pani o spokojnym usposobieniu, niezwykle kontaktowa,
zdecydowana i kompetentna. Próbowałem
w rozmowie z nią dociec złożoności tej bardzo specjalistycznej edukacji i wychowania
młodzieży odbiegających zdecydowanie od
uświadamianych powszechnie standardów.
Jak jednym zdaniem określiłaby pani podstawowy cel stojący przed szkołą?
Takie zorganizowanie całego życia szkoły,
aby przy współpracy rodziców i wszystkich
zaprzyjaźnionych z nami ludzi i instytucji,
nasi nauczyciele doprowadzili do optymalnego usprawnienia psychofizycznego uczniów
tak, aby każdy z nich został przygotowany do

Fot. Roman Małek

D

Stanisława Gilewicz

samodzielnego życia zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
Zabrzmiało bardzo wzniośle!
Chciał pan w jednym zdaniu! W prozie życia
codziennego przekłada się to na zapewnienie
naszym wychowankom poczucia bezpieczeństwa, tworzenie im warunków akceptacji dla
ich możliwości, wydobywanie z nich tego, co
jest wartościowe, wyrabianie nawyków odpowiedzialnego zachowania itp.
Wszyscy traktowani są jednakowo?
Zdecydowanie nie! Każdy przypadek jest
inny, dlatego też wymaga indywidualnego
traktowania. Ponadto każdy z wychowanków
wyniósł z domu inny bagaż doświadczeń.
Czasem one pomagają wychowawczo, a często wymagają usilnego niwelowania ujemnych skutków oddziaływania rodziny czy
lokalnego środowiska.
Dotyczy to przejawów braku rodzinnej akceptacji dla ułomności dziecka?
Nie tylko, chociaż z takimi przypadkami
spotykamy się również. Nie mniejsze szkody
wychowawcze może tu poczynić także przesadna nadopiekuńczość rodziców, wynikająca często z nieuzasadnionego poczucia winy,
chęci zrekompensowania nepełnosprawności
tworzeniem cieplarnianych warunków życia
dla swoich niepełnosprawnych pociech.
Od czego zaczyna się edukacja?
Od precyzyjnej diagnozy i stworzenia dokładnej mapy potrzeb edukacyjnych dziecka
w kontekście zniwelowania występujących
u niego deficytów psychofizycznych. Wyjątkowo precyzyjnej diagnozy wymagają przypadki sprzężonej niepełnosprawności, czyli
występowania u dziecka na przykład autyzmu, niesprawności ruchowej i słuchowej czy
wzrokowej równocześnie.
Diagnozy są i co dalej?
Najważniejszym zadaniem staje się realizacja
programu nauczania w każdej funkcjonującej
tu szkole. Do programu staramy się włączyć
rodziców, a w szkole stworzyć przyjazne dla
wychowanków warunki i powoli wdrażać
u nich akceptację postanowień regulaminu
i odpowiedzialnych zachowań.

Dziękuję! Ale do tych zajęć niezbędne są
odpowiednie warunki techniczne.
Oczywiście! Dlatego cieszymy się z każdej
poprawy bazy szkolnej. Nie sposób przecenić
wartości zafundowanego nam przez władze
Rzeszowa i PFRON 16-osobowego autobusu dobrej klasy. Gdyby tak jeszcze przybyło
nieco powierzchni lokalowej, chociażby na
potrzeby sportowe i pracownie gospodarstwa
domowego. Nauczyciele dają z siebie wszystko. Ciągle doskonalą swój warsztat i wiedzę,
ale dla pełnego wykorzystania ich możliwości potrzebna jest jednak dobra baza.
Szczerze życzę spełnienia tych realnych marzeń. A z zaproszenia na przegląd skorzystam z przyjemnością.
Roman MAŁEK

BEZ
PRZEMOCY
Podkarpackie warsztaty
społecznego programu

Małgorzata Prokop

EDUKACJA l SZKOŁY

PRZYJAZNA
SZKOŁA
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

Co to znaczy w praktyce?
Na przykład uczestnictwo w pracach samorządu szkolnego, konkurs frekwencji, tworzenie poczucia obowiązku uczestnictwa
w zajęciach, konkursy czystości. Olbrzymie
znaczenie ma zaangażowanie uczniów w różnorodne formy artystyczne, koła zainteresowań i zajęcia sportowe. A tak, a propos,
zapraszam na organizowany przez nas 29
kwietnia w domu kultury przy Kochanowskiego XXV Podkarpacki Przegląd Zespołów
Artystycznych Szkół Specjalnych.

W

arsztaty regionalne, które są sposobem realizacji społecznego programu pn. „Szkoła
bez przemocy”, zgromadziły w Rzeszowie ostatniego dnia lutego
w Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi
około 150 nauczycieli z Podkarpacia, pracowników oświaty i psychologów.
Miały charakter szkoleniowy. Uczestniczył
w nich zastępca prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki. Na wstępie prezentacji dokonała
Anna Szydłowska, koordynatorka programu
„Szkoła bez przemocy”. Dyskutowano nad
możliwymi formami współpracy szkół ze
społecznościami lokalnymi i samorządami przy realizacji ważnego celu, jakim jest
tworzenie uczniom warunków bezpiecznego
kształcenia w placówkach, gdzie zdobywają
wiedzę na co dzień Chodzi o to, aby szukać
wokół siebie i pozyskiwać do współpracy
partnerów, którzy pomogą zapobiegać bądź
już nawet likwidować coraz groźniejsze zjawiska agresji w szkołach.
Takie warsztaty, jak niedawne w rzeszowskim gimnazjum kierowanym przez dyrektora mgr. Mariana Pietrykę, miały za zadanie
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przybliżenie wychowawcom młodzieży programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
Program warsztatów był bardzo bogaty, poczynając od dyskusji na temat specyfiki i form
współpracy szkół z samorządami lokalnymi

Od lewej: Marian Pietryka, Henryk Wolicki, Jerzy
Maślanka, Marek Kot, Mirosław Kwaśniak

na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Przewodniczący komisji edukacji Rady
Miasta Rzeszowa Jerzy Maślanka przedstawił zebranym obszernie działania podejmowane przez samorząd grodzki. Zwrócił uwagę, że w zapobieganiu agresji musi
sprawnie i partnersko funkcjonować trójkąt
równoboczny współdziałania: nauczyciel –
uczeń – rodzic. Tej pracy wychowawczej nie
jest w stanie wykonać na tzw. zlecenie żaden
specjalista z zewnątrz. Stamtąd należy oczekiwać jedynie wsparcia. Natomiast receptę
na rozwiązanie najtrudniejszych nawet problemów musi znaleźć rodzina, jaką jest cała
społeczność szkolna. Przewodniczący Maślanka przekazywał te uwagi, wspierając się
własnym doświadczeniem nauczycielskim
i praktyką zdobytą przez ponad 30 lat w kierowaniu wielką społecznością Zespołu Szkół
Technicznych w Rzeszowie. Zwrócił uwagę,
że edukacja, sprawy wychowawcze i opie-

ka społeczna to obszary działania, które są
priorytetami w miejskich programach. Na te
sprawy w około 800-milionowym budżecie
Rzeszowa przeznacza się prawie połowę tej
kwoty.
– Komisja edukacji RM, jak i służby prezydenta przywiązują ogromną wagę do
aspektów edukacyjnych i wychowawczych
młodzieży – powiedział przewodniczący Jerzy Maślanka. – Szkoły nie są krępowane
odgórnymi zaleceniami. Same opracowują
i przedstawiają do akceptacji plany działań
dydaktycznych i wychowawczych. W każdej
szkole jest zatrudniony pedagog, a w niektórych nawet dwóch. Zaś specjaliści z miejskiej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej służą
też pomocą na każde żądanie, ale wpierw to
szkoły właśnie diagnozują te problemy. Samorząd miejski ma wypracowany program
działań profilaktycznych, aby przeciwdziałać
i zapobiegać zjawiskom patologii i tworzyć
bezpieczne warunki uczniom w drodze do
szkoły i podczas nauki tamże. Zajęcia pozalekcyjne, poszerzające możliwości samorealizacji uczniów, są m.in. jedną z tych właśnie
ścieżek rozwoju pozytywnego młodzieży.
Podczas podkarpackich warsztatów odbyły się też szkolenia w grupach modułowych,
prowadzone przez doświadczonych trenerów
z organizacji pozarządowych. Nauczyciele
poznali metody profilaktyki i przeciwdziałania agresji niezbędne w codziennej pracy
z młodzieżą, takie jak: mediacje rówieśnicze,
trening zastępowania agresji ART, debriefing,
metody niwelowania stresu i zapobiegania
eskalacji konfliktów.
Małgorzata PROKOP

KLUCZOWE
KOMPETENCJE
Program rozwijania umiejętności uczniów
Z

espół Szkół Technicznych w Rzeszowie
jest jedną z 9 szkół na Podkarpaciu realizującą program rozwijania umiejętności
uczniów Polski wschodniej pn. „Szkoła kluczowych kompetencji”.
Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności
i wiedzy z zakresu informatyki, matematyki,
języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.
W nowym roku szkolnym 5000 uczniów ze
szkół Polski wschodniej otrzyma podręczniki i pomoce naukowe. Zaplanowano obozy
i koła naukowe realizowane w partnerstwie
z uczelniami wyższymi, testy predyspozycji
zawodowych, udział w przedsiębiorstwie symulacyjnym.
Jedną ze szkół, która 6 lutego br. zawarła
umowę z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie – koordynatorem projektu, jest
Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie . Odbyła się tez specjalna konferencja . – Uznaliśmy, że to niezwykle
ciekawe przedsięwzięcie – wyjaśnia Wanda
Chodur-Filip, dyrektor szkoły. – Nadrzędnym celem projektu jest wyposażenie uczniów
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w kluczowe umiejętności dające możliwość
odnalezienia się na rynku pracy i kontynuowania nauki na studiach wyższych. To jeden z priorytetów w naszej szkole. Kształcimy
w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na
rynku pracy, takich, jak technik informatyk,

mechanik, teleinformatyk, elektronik, odlewnik. Jestem przekonana, że „Szkoła kluczowych kompetencji” będzie znakomitą okazją
do poszerzenia horyzontów naszych uczniów
– dodaje dyrektor ZST.
KKL

Na konferencji w ZST. Od lewej: Adam Rusinek, Wanda Chodur-Filip, Jerzy Maślanka i Zbigniew Bury

List otwarty do premiera

CZUJĘ SIĘ OSZUKANY

Zasłużonym ludziom rozdajmy ordery nie stanowiska
Bogusław Kobisz

P

anie Premierze, czuję
się przez Pana oszukany. Gdy dokonaliśmy
wyboru, dając mandat
do rządzenia Platformie
Obywatelskiej, liczyliśmy
po pierwsze na to, że skończą się PiS-owskie
idiotyzmy i horrory Ziobry, po drugie, że
faktycznie będziemy mieli rządy fachowców
tak, jak Pan, Panie Premierze, wielokrotnie
to zapowiadał.
I kogo nam Pan wsadził na ministra sprawiedliwości – proszę popatrzeć w oczy wyborcom
i wyjaśnić, w czym ma się przejawiać fachowość pana Czumy do bycia tym ministrem?
Rozumiem, że szpitalem nie musi zarządzać
lekarz, ale nigdy nie zrozumiem dlaczego
w moim kraju w 2009 roku ministerstwem
sprawiedliwości i równocześnie prokuratorem generalnym ma zarządzać ktoś, kto
jedyny kontakt z naszym prawem miał jako
internowany, a następnie z prawem amerykańskim jako dłużnik „kombinujący jak się
nie dać oskubać”. Czy to są według Pana, Panie Premierze, wystarczające kwalifikacje?
Jeżeli nie widzi Pan, że ktoś błędnie Panu
podpowiedział, to ja już przestaję w Pana
wierzyć. Jeżeli nie potrafi Pan się do błędu

przyznać, to nie nadaje się Pan na prezydenta
RP. Co Pan pokazał młodym ludziom, maturzystom, studentom prawa, aplikantom,
prawnikom, pracownikom resortu sprawiedliwości, sądów i prokuratur, profesorom
akademickim i wielu innym ludziom (w tym
i przestępcom), że „nie matura, a chęć szczera
zrobi z ciebie oficera”. Syn znajomego mówi
mi, ale Czuma wyjechał do Ameryki z przymusu, musiał opuścić kraj, żył na emigracji,
musiał sobie tam jakoś radzić. Drodzy Państwo, ja nie mam nic do tego człowieka. Po
pierwsze – wyjechał bo chciał (nie wyjechali
Kaczyńscy, Niesiołowski i wielu innych). Po
drugie – fakt, że w interesach mu nie wyszło,
potwierdza, że nie jest on dzieckiem szczęścia i organizacyjnie sobie nie radził. Inaczej
– w Ameryce mu nie wyszło. A co mu wyszło
w kraju ? Uważam, że w Polsce znaleźlibyśmy
ze sto tysięcy ludzi około siedemdziesiątki,
którym coś wyszło i wyszło lepiej.
Jeżeli facet, który ma być ministrem sprawiedliwości odpowiada na zarzut, iż jest w KRS
wpisany jako członek Rady Nadzorczej, że
to nieprawda, a później, że to tylko dlatego,
że zapomniał syn poinformować KRS o jego
rezygnacji – to to jest kpina. Panie Premierze, ta kpina rzutuje na cały Pański rząd.
Aresztowanie kogoś w sprawie Olewnika czy
instrukcje o tym, że pokrzywdzonych trzeba
chronić, nie zrobią z Czumy ministra spra-

wiedliwości. Wszyscy widzimy, od czego zaczął. Nie mając zaplecza, nie znając ludzi ze
środowisk prawniczych, do których miałby
zaufanie (a oni do niego) kolegę córki chciał
umieścić na wysokim stanowisku i weterynarza chciał sobie dobrać (koalicja) na zastępcę.
To jest tak, jakby powołał Pan na ministra
kultury kogoś tylko dlatego, że był internowany i z nudów przeczytał parę książek, chodzi do kina i do teatru, nie przeklina publicznie, nie pluje na ulicy.
Panie Premierze, wstyd mi jest za kraj, za
rząd, za takiego ministra, choć tak naprawdę
to Pan powinien się wstydzić. Ludzie wiedzą,
że po profesorze Ćwiąkalskim trudno następcy utrzymać wysoki poziom, ludzie też
widzą, że pan Czuma jako fachowiec poziomu nawet najniższego nie sięga. Panie Premierze, co Pan zrobi, jak powiesi się następny
więzień. Więźniów, którzy będą się chcieli
wieszać przecież nam nie braknie. Gorzej,
bo może Panu braknąć posłów, którzy byli
internowani (bo ministrem pewno co drugi
chciałby zostać).
Jeżeli pan Czuma zasłużył na ordery, czemu
nikt mu ich nie wręcza? Jeżeli jest bardziej
zasłużony, to może trzeba mu postawić pomnik, nazwać ulicę jego imieniem. Wprawdzie w Warszawie jest już ulica Czumy, ale
o innym imieniu (taksówkarze się nauczą).
Studenci, prawnicy, profesorowie prawa
i przeciętni obywatele pytają – jakież to trzeba mieć zasługi, żeby zostać ministrem sprawiedliwości. Dużo większe kwalifikacje ma
poseł Palikot, no może nie ma takich zasług,
jest młodszy i nie jest kombatantem.
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Bogusław KOBISZ
Firma Prawnicza IUS w Rzeszowie

Justyna Róg

R

esovia zakończyła fazę
zasadniczą na trzeciej pozycji w tabeli. Czy
to dobrze? Zapewne tak,
biorąc pod uwagę początek sezonu i wyniki gry naszej rzeszowskiej
drużyny. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę
przedsezonowe założenia, to resoviacy w pełni je zrealizowali, mówiąc, że właściwa forma
przyjdzie na play-off y. – Myślę, że gdyby ktoś
zaproponował nam przed sezonem to trzecie
miejsce, to wzięlibyśmy je w ciemno. Jesteśmy
zadowoleni z tego wyniku. Play-off y rządzą
się własnymi prawami i trzeba wyjść skoncentrowanym na każdym meczu, i walczyć o
każdą piłkę – mówił po ostatnim meczu fazy
zasadniczej libero Krzysztof Ignaczak. Również kibice po ostatnich meczach w wykonaniu Resovii są w pełni zadowoleni.

W pierwszej rundzie play-off rywalem „Pasiaków” będzie częstochowski AZS. Resoviacy od pierwszego meczu chcą wyjść na boisko
w pełni zmobilizowani. – Gramy z Częstochową i tu nie ma co kalkulować. Wszystkie
drużyny z tej końcowej czwórki prezentują
podobny poziom. Na pewno łatwo nie będzie.
Tu od poczatku trzeba grać na całego – twierdzi Paweł Woicki, rozgrywający. W play-offach gra się do trzech zwycięstw. Pierwsze
dwa mecze rozegrane zostaną na Podpromiu
(17–18 marca), a trzeci – i w razie nierozstrzygnięcia czwarty – w Częstochowie.
Na pytanie, czy siatkarze zdobędą upragniony medal, odpowiedział „Igła” (Krzysztof
Ignaczak): – Miejmy nadzieję. Po drodze jest
jeszcze Puchar Polski. Trafiliśmy na bardzo
silnego przeciwnika, jakim jest Skra Bełchatów. Będziemy próbowali pokonać tę zaporę
i spróbować powalczyć o trofeum. Natomiast
szykujemy się na play-off y. Runda zasadnicza
to runda zasadnicza, a play-off y rządzą się

SPORT

SPEŁNIONE
OCZEKIWANIA
Resovia na trzeciej pozycji

własnymi prawami i musimy się skoncentrować, żeby grać i utrzymać ten poziom sportowy tak, jak utrzymujemy do tej pory. Jak tego
dokonamy, to będziemy mieć duże możliwości przejścia kolejnych rywali.
Justyna RÓG
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TYLKO
KONI
ŻAL
Bez taborów, namiotów, ognisk i pewnej egzotyki

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula
Czy w Polsce dzisiaj nie ma
prawdziwych Cyganów?
Są. Może troszkę inni jak
jeszcze po ostatniej wojnie.
Bez taborów, namiotów,
ognisk i pewnej egzotyki. Nigdy nie mieli własnego państwa, nie respektowali granic, nie potrafi li usiedzieć na jednym miejscu. Mieli swój
język różniący się tylko kilkoma dialektami.
Słynęli z kowalstwa, złotnictwa, kotlarstwa,
ludwisarstwa i wróżbiarstwa (kobiety), swoistej dumy, południowej urody, wzruszającego
muzykowania, perlistego śpiewu, bajecznie
kolorowych strojów i z hodowli wspaniałych
koni. Cyganie – tylko dla siebie nazywają się
Romami – zrobili dla Polski coś bardzo romantycznego. Chociażby wokalista Michaj Burano,
poetka – Papusza, piosenkarka Edyta Górniak
czy nasz mistrzowski bokser Dawid „Cygan”
Kostecki.
W Rzeszowie też w różnych okresach pojawiali
się piękni Cyganie. Na tzw. Cyganówce rozbijali
swe kolorowe namioty. Czy byli mile widziani?
Raczej nie. Jeszcze przed budową połączenia
kolejowego Kraków – Lwów , na pocegielnianym terenie koło Wisłoka, a więc daleko od
śródmieścia, władze miejskie wyznaczyły cygańskim taborom miejsce postojowe. Jeszcze
po wojnie zajeżdżały piękne, oszklone, kolorowe wozy do Rzeszowa. Skromne liczebnie
tabory rozsiadały się nad Wisłokiem w pobliżu
końca ulicy Ligęzy.

Stanisław Franciszkiewicz – dziadek Dżoniego

Konie Cyganów były niedoścignionej klasy.
Właśnie od tego faktu chcę zacząć ciekawą
sagę Franciszkiewiczów, Cyganów przybyłych
do Rzeszowa w latach 50. ub. wieku. Ta bogata
rodzina pochodziła z polskich Kresów Wschodnich. W okolicach Czortkowa i Złotni miała
wcale pokaźny majątek w polach uprawnych,
lasach, sadach i stadninie rasowych koni uwielbianych przez gospodarza. Część koni sprzedano w 1939 roku, a resztę zabrały wojska polskie
za odpowiednim pokwitowaniem. W Warsza12

wie posiadali dwie solidne kamienice. Ostatnim
właścicielem na polskim Wschodzie był Stanisław Franciszkiewicz ożeniony z Marią Magdaleną z d. Sawicką. Stanisław miał starszego
brata Emila (po cygańsku Emo, a z lwowska po
prostu Milek), urodzonego w Gruzji, który był
nauczycielem akademickim na Uniwersytecie
we Lwowie, skąd został wywieziony na 5 lat do
łagrów na Sybirze. Sowieci zabrali majątek. Stanisław w 1939 r. „poszedł za końmi” do polskiego wojska, ale po rozbiciu tych oddziałów wcielony został do Armii Czerwonej, z którą jako
szeregowy sołdat dotarł aż pod Berlin.
Franciszkiewiczowie mieli dwoje dzieci – Antoniego i Wandę. Po wyzwoleniu wrócili do
Warszawy, gdzie Antoni zdał maturę. Z jednej
ich kamienicy zostały gruzy (potem Stanisław
ją odbudował), w drugiej zamieszkali do czasu wywłaszczenia. W latach 50. przyjechali do
Rzeszowa i zamieszkali w kamienicy inżyniera
Pelcera, przy skrzyżowaniu ulic Bulwarowej
i Lenartowicza. Doskonale pamiętam dostojne
małżeństwo Stanisława i Magdaleny Franciszkiewiczów. Bardzo ładnie mówili po polsku
i byli niezwykle dystyngowani. Antoni, czyli po
prostu Tolek, prowadził przy ulicy Turkienicza
(obecnie ks. Jałowego) zakład kotlarski. To rodzinna tradycja ta robota w metalu. Na Wschodzie prowadzili znaną ludwisarnię i liczne kuźnie. Tolek nosił się bardzo elegancko, chodził
w złocie i jeździł pierwszą w Rzeszowie jasnopopielatą wołgą nowego typu. Milek nie ożenił
się. Zmarł w Bielsku-Białej jako nauczyciel matematyki. Tolek Franciszkiewicz był. tzw. jonkarą (dowódca, zarządzający), który rozstrzygał
spory w cygańskich rodzinach.
W Rzeszowie mieszkały jeszcze inne rodziny
pochodzenia cygańskiego – przy ulicy Asnyka,
Grunwaldzkiej i placu Wolności. Czy byli spokrewnieni między sobą? Nie wiem. Z rodziną
Franciszkiewiczów – nie. Córka Stanisława –
Wanda – także nie wyszła za mąż. Wychowywała chłopaka wziętego z domu dziecka. Tolek zmarł w 1980 roku. Żona jego jeszcze żyje
i mieszka w Rzeszowie. Od jej syna, Antoniego
Dżoniego, uzyskałem te ciekawe informacje.
Razu pewnego, mój ojciec Franciszek zapytał na ulicy Tolka: – Kiedy Cyganie będą nosić
przy swoich surdutach złote guzy? Tolek odpowiedział natychmiast: –Wtedy, kiedy ubierzecie polskiego orła w koronę. Powojenne losy
polskich Cyganów, czy jak kto woli Romów,
to już zupełnie inna historia. Można postawić
tylko pytanie: czy prawdziwego Cygana – człowieka na wskroś wolnego, ciągle wędrującego,
rozśpiewanego i trochę tajemniczego – można
przywiązać do ziemi, zakładu pracy czy stałego
mieszkania? Kto potrafi, niech odpowie. Antoni
Dżoni Franciszkiewicz czuje się najprawdziwszym w świecie Cyganem. No więc jak? Dziś
prawdziwych Cyganów już nie ma…? Bzdura!
Bogusław KOTULA

Antoni Franciszkiewicz - Tolek. Prowadził w Rzeszowie zakład kotlarski

Antoni Dżoni Franciszkiewicz (mieszka w Rzeszowie),
zwany też „Gruzinem” z uwagi na rodowód kaukaski
jego przodków

Ozdobny wóz cygański

Marzec 2009

A z aniołami ogląda zegary?

U

rodzony w Bratkówce koło Odrzyko- świata. Uroczystość w kościele była godziną
nia na Podkarpaciu, Franciszek Sta- skupienia i uroczystej zadumy. Wspominano
Artystę unikalnego, o formacie
rowieyski h. Biberstein był
wymykającym się opisowi hijurorem I Biennale Plakatu
storyków sztuki, teatrologów,
Teatralnego w Rzeszowie
kolekcjonerów i filozofów.
w 1987 r. Wszechstronny,
Franciszek Starowieyski zao światowej sławie artysta kopisał się w historii kultury
chał w sztuce barok i w barowspółczesnego świata obrazakowym wnętrzu bazyliki św.
mi drukowanymi jako plakaty
Krzyża w Warszawie żegnano
i monumentalnymi obrazami
Franciszka w czasie mszy św.
tworzącymi „teatry rysowania”
żałobnej 2 marca 2009 r.
– interpretowanymi jako skrajMarek Starowieyski, ksiądz ceny akt ekshibicjonizmu twórczelebrans i młodszy brat ŻegnaFranciszek Starowieyski
go z udziałem publiczności. Był
nego, powiedział w homilii, że
pierwszym Polakiem zaproszospodziewa się, że Franek może
w niebie rozmawiać z Rembrandtem i z anio- nym i honorowanym wystawą indywidualną
łami oglądać najpiękniejsze zegarki wszech- w Museum Of Modern Art w Nowym Jorku,

PODOBRAZIA
Ruchome strefy erogenne
miasta
Władysław
Serwatowski

R

zeszów odwiedzam
kilka razy w roku.
Obserwuję zmiany, przyglądam się piękniejącym
zakątkom i nowym formom popularyzacji
tego, co w mieście ważne. Poznałem nowy
cennik reklam w MPK Rzeszowa obowiązujący od 9 stycznia 2009 r.
Z tego dokumentu wiem, że mogę kupić miejsce dla 3-metrowej reklamy na autobusowych
ścianach bocznych. Wiem, że nie okleja się
w Rzeszowie przodu autobusu, szyby drzwi
i okien z prawej strony, okna kierowcy z lewej
strony, tyłu zderzaka, miejsc tablic informacyjnych, logo i numerów taborowych.
Z przystępnego cennika wnioskuję, że park
autobusowy Rzeszowa lansuje nowe podłoża dla reklam. Dla podniesienia skuteczności reklamy nadawcy komunikatów często
używają terminów z języka sztuki, a podłoże
reklamy staje się podobraziem. Publiczność
muzeów, galerii i prezentacji sztuki traktuje
podobrazia obojętnie. Zainteresowani sztuką są prowadzeni pewną ręką i piórem przez
recenzentów i krytyków oraz inspirowani
wypowiedziami poszczególnych twórców.
Oglądający nie dostrzegają podobrazia jako
sfery artystycznej, jako fragmentu dzieła. To
obszar niemal uboczny, wtórny, nawet marginesowy. Ale gdy autobus miejski stanie się
podobraziem, może dojść do znacznych przeobrażeń percepcji.

Podłożami malarskimi zajmują się historycy
sztuki i dokumentaliści, gdy opisują kształt
i formę wybranych dzieł. To historycy sztuki, w badaniach anatomii dzieła plastycznego
wyróżnili wrażliwą sferę dotykaną przez artystę i nazwali ją podobraziem. Wprowadzone określenie utrwalili konserwatorzy, badając stan zachowania dzieła. Konserwatorzy
rozpowszechnili określenia bliskie językowi
anatomii wobec całego utworu plastycznego.
Podobrazie bywa postrzegane jako strefa erogenna, ponieważ należy do rodziny obiektów
skrywanych; jest niczym podbrzusze dla chirurga, podświadomość dla psychiatry, podkoszulek dla projektanta mody i podwalina
dla architekta.
Malarze i autorzy nowych reklam zewnętrznych wprowadzają i używają wielorakich nowych materiałów, czyniąc z nich podobrazia.
To na nich utrwalają własne pomysły hasła
i przesłania rynkowe wyrażone indywidualnym językiem dla wyobraźni i zmysłów.
Znałem dotychczas podobrazia na pięciu rodzajach materiału: drewnie, metalu, papierze,
płótnie i mieszanych. W grupie podobrazi
drewnianych występują deski, płyty, sklejki pilśniowe lub wiórowe. Znam podobrazia
metalowe miedziane, mosiężne, ołowiane,
srebrne, stalowe, a nawet złocone – gdy używane są w świątyniach pod techniki olejne.
Podobrazia papierowe i tekturowe bez gruntu
stosuje się pod techniki akwarelowe, olejne,
sangwiny, sepie i tusze. Niekiedy papier dla
szlachetności i wytrzymałości lica, gruntowano i izolowano od strony rewersu zwanego
odwrociem. Dla miękkich podobrazi używane są materiały w formie płótna bawełnianego, jedwabnego, jutowego, konopnego, lnianego, a nawet wełnianego.
Historia sztuki odnotowuje także podobrazia
ceramiczne, z kości kopalnej lub słoniowej
oraz szkła jednorodnego dla luster i witraży. Współczesność przynosi nowe gatunki.
Podobraziem staje się skóra aktora dla cha-

Władysław SERWATOWSKI

rakteryzacji w scenografiach awangardowych
przedstawień teatru i filmu oraz dla tatuażu
w przejawach mody i stylu. Mamy również
obiekty architektury stałej i środki transportu miejskiego, które są zagospodarowywane
jako podobrazia dla graffiti, działań reklamy
artystycznej i rozpowszechnionych wlepek.
Na ulicach Rzeszowa wypatrujmy metalicznych, czerwonych, czystych i mrugających
światłem autobusów, które w pełnym ruchu
mogą pobudzać wyobraźnię niczym koń
w galopie.
MPK w Rzeszowie zapisuje się w najnowszej
historii sztuki i historii miasta jako partner
dla reklamowych pomysłów adresowanych
do gości i mieszkańców Rzeszowa. Jaka będzie nowa szata komunikacji miejskiej? Jak
strojne będą wybrane autobusy? Czy firmy
ogłaszające się potraktują autobusy jako gigantyczne podobrazia? Na wyznaczonych
miejscach pojazdów będziemy obserwować
nowe, autorskie projekty plastyczne. Czy
będą one przesłaniami do refleksji nad środowiskiem naturalnym? Czy przyniosą wartości dla pasażerów i emitentów reklamy?
W polskich miastach pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej obcują na co
dzień z reklamami. Ale jak często dostrzegamy w reklamach elementy dzieła sztuki? Życzę MPK, aby kultywowało higienę wizualną
w Rzeszowie. Reklamy w ruchu wyraźniej
dostrzeżemy, gdy Rzeszów będzie umajony
wiosną, a pojazdy komunikacji publicznej
wzbogacone o plastyczne pomysły wizjonerów, projektantów i reklamodawców. „Nasz
Dom Rzeszów” może być forum dla debaty
publicznej i refleksji indywidualnej o estetyce
komunikacji miejskiej.
Czy autobusy w Rzeszowie – zanim podlegać
będą przepisom o dziedzictwie narodowym
– pokażą na sobie reklamy piękne i skuteczne,
skłaniające do refleksji estetycznych i podniet
zakupowych?
Władysław SERWATOWSKI
13

KULTURA l SZTUKA

ROZMAWIA Z REMBRANDTEM

w kwietniu 1985 r. Świat dowiedział się więcej
o twórczości Starowieyskiego z doskonałego
artykułu Jana Sawki w wydanej w Tokio przez
Yusaku Kamekurę makropedii Creation t. 18
w 1993. Franciszek Starowieyski –jako jedyny
z europejskich malarzy - grafików - plakacistów - reżyserów - scenografów - akcjonistów
– miał w dorobku udział indywidualny we
wszystkich dwunastu największych przedsięwzięciach artystycznych XX i XXI wieku
– zwanych szczytami kultury. Himalaiści
wiedzą, na czym polega wysiłek i zdobycie
najtrudniejszych i najwyższych szczytów
górskich na wszystkich kontynentach. Ale
himalaiści szczytów nie tworzą. Starowieyski artystyczne szczyty wymyślał, o nich
opowiadał, a potem tworzył. Za artystyczne
dokonania otrzymywał należne zaszczyty
i nagrody. Niekiedy pośmiertne, jak Krzyż
Oficerski OOP, nadany w bazylice św. Krzyża
przez Prezydenta RP.

Nr 3(41) Rok V

KULTURA l SZTUKA

P

ieśń towarzyszyła polskiemu wojsku od
średniowiecza. Najstarsza była Bogurodzica, początkowo tylko religijna, ale od bitwy pod Grunwaldem stała się najważniejszą pieśnią polskiego rycerstwa.
Wiek XIX był świadkiem rozwijania się twórczości o tematyce wojennej, jednak prawdziwy
„wysyp” rozpoczął się w czasie I wojny światowej, kiedy tworzyły się i następnie walczyły
o Polskę legiony. Powstały wówczas prawdziwe hity, mówiąc językiem współczesnym:
Marsz pierwszej Brygady, Rozkwitały pąki
białych róż, Przybyli ułani pod okienko, Jak
to na wojence ładnie, Hej, hej ułani, Jedzie na
kasztance. Z czasów II wojny światowej najbardziej utrwaliły się: Serce we plecaku, Czerwone maki na Monte Cassino, Rozszumiały się
wierzby płaczące. Wszystkie związane były
z miejscami, gdzie polski żołnierz przelewał
krew za waszą i nie zawsze naszą wolność.
Sytuacja zmieniła się, kiedy na polach bitewnych umilkły strzały. Żołnierze powinni byli
zacząć śpiewać nie tylko na placu apelowym,
ale w drodze na poligon, no i nie tylko o Marynie... Zaczęła się rozwijać muzyczna i tekściarska, a także kabaretowa twórczość. Przy
garnizonach tworzono zespoły artystyczne,
organizowano doroczne ogólnopolskie przeglądy wojskowej twórczości artystycznej,
w Kołobrzegu odbywały się festiwale piosenki żołnierskiej. W takim klimacie nie mogło
zabraknąć Rzeszowa. Zaczęło się od orkiestry
dętej, by poszerzyć z czasem tematykę o działalność zespołu estradowego. Jeśli orkiestrę
dętą widywało się na masowych, rocznicowych uroczystościach, to działalność estradowa była zamknięta w wojskowej enklawie,
w koszarach i prezentowana była w zdecydowanej większości na wewnętrznych wojskowych imprezach. Mieszkańcy miasta niewiele
o niej wiedzieli.
Ze strzępów wspomnień b. uczestników tej
działalności można dziś dowiedzieć się, że lata
80. dla żołnierskiej estrady w Rzeszowie były
bardzo bogate w wydarzenia. Ten rozdział
zaczął się w roku 1981. Do Klubu Garnizono-

wego przyszli doświadczeni już pracą w kabarecie Meluzyna wykonawcy: Henryk Wądołkowski, Andrzej Warchoł, a za nimi muzycy:
Tomasz Sądaj, Wacław Seminowicz, jeszcze
później Edward Laska. Powstał kilkunastoosobowy zespół muzyczny, w którym grali
m.in. bracia Cynarscy, Antoni Szeliga. Śpiewała najczęściej Joanna Ardelli, zaś tańczyły
– i to wcale nie w wojskowych mundurach –
Halina Bis, Elżbieta Tarnowska, Beata Wołyniec. Pisali teksty i recytowali: Nina Opic
oraz Jan Wywrocki, a czarował widownię
iluzjonista Jerzy Paja. Od strony choreograficznej opiekował się zespołem pochodzący
z Łańcuta choreograf zespołu Desant – Marek Homenda, natomiast ze strony armii nad
tą żołniersko-cywilną rewią, pod nazwą Garnizon 81, czuwał wówczas w stopniu majora
Leszek Podolski. Był to w tamtych czasach jeden z najlepszych amatorskich zespołów artystycznych Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Występowali w każdej miejscowości, gdzie
stacjonowała większa jednostka wojskowa:
w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie
i w Warszawie. Był też kiedyś koncert w Filharmonii Rzeszowskiej. W sali zgromadził się
komplet widzów, a cały dochód został przekazany na konto PCK. Atutem oprócz walorów wykonawczych była własna twórczość.
Piosenka duetu autorskiego Nina Opic – Jan
Wywrocki. Na ostatku za wszystkimi zakwalifikowana została do wykonania na festiwalu
kołobrzeskim, ale podobno zabrakło środków
na to, aby zespół pojechał zaprezentować się
na imprezie. Szczęście trwało do końcówki lat
80., prawdopodobnie do roku 1988.
W roku 1994 zawitała do Rzeszowa Ewa Jaworska-Pawełek, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów wokalnych i estradowych.
W rok później zaczął działać w Klubie Garnizonowym zespół wokalny Camelot. Grupa
szybko stała się znana, tym razem dla odmiany – bo wojsko też miewa swoje zmiany –
w Krakowskim Okręgu Wojskowym. W 2000
roku powstał z inicjatywy tej doświadczonej
instruktorki zespół wokalny Quatro, któremu

Garnizon ‘81 – od lewej: Stanisław Cynarski, Władysław Lewkowicz , Jan Cynarski, Beata Wołyniec, Andrzej
Warchoł, Elżbieta Tarnowska, Antoni Szeliga, Halina Bis, Tomek Bandelak, Jerzy Paja, Władysław Bajgrowicz
(scenograf); klęczą: Henryk Wądołkowski , Jan Wywrocki, Tomasz Sądaj
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GDY
PIOSENKA
SZŁA
DO
WOJSKA
Ale kto w Rzeszowie o tym wie?

Jerzy Dynia , Małgorzata Boć i grupa Quatro z Klubu
Garnizonowego w Rzeszowie

nieobca jest piosenka, ale też i choreografia.
W tej chwili doszła kolejna grupa – Jedna
Chwila. O poziomie wykonawczym obecnej
edycji działających w Klubie Garnizonowym
zespołów świadczy ilość nagród i dyplomów
zgromadzonych w jego siedzibie.
W rzeszowskim Teatrze Maska 18 stycznia
br. odbył się charytatywny koncert kolęd Serca – sercom na rzecz wychowanków Domu
Dziecka w Strzyżowie. Jego organizatorem
było środowisko rzeszowskich dziennikarzy.
Grali i kolędowali nie tylko dziennikarze prasy, radia i telewizji, ale też aktorzy rzeszowskich teatrów oraz wokalna Grupa Quatro
i Garnizonowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją
kpt. Andrzeja Kufla. Pracy przy koncercie
było sporo, podobnie jak i organizacyjnych
działań. Jak zwykle, przy takim aparacie wykonawczym zawsze trzeba się liczyć z tym, że
coś się stanie. I stało się !Tuż przed koncertem
okazało się, że spiritus movens przedsięwzięcia, telewizyjna pogodynka i aktorka Monika
Szela, nie może wystąpić z przyczyn losowochorobowych. Wtedy znalazło się „nagłe zastępstwo”. Wokalistka zespołu Quatro, z marszu i z powodzeniem zastąpiła p. Monikę,
wykazując się bardzo dobrymi warunkami
głosowymi i obyciem estradowym.
Okazało się, że Małgorzata Boć – bo o niej tu
mowa – w Garnizonowym Klubie występuje
od 1997 roku, że jest uczennicą Ewy Jaworskiej-Pawełek, że jest laureatką wielu festiwali
i konkursów organizowanych przez wojsko.
W 2006 roku zdobyła tytuł Pierwszego Laureata w kategorii Recital na Ogólnopolskim
Przeglądzie Form Scenicznych Zegrze – Warszawa, a w roku 2008 w Bielsku - Białej zdobyła Złotą Maskę jako osobowość sceniczna.
Wspólnie ze swoimi koleżankami z zespołu
Quatro wykazała się też nie byle jaką odwagą, decydując się na wyjazdy na koncerty dla
polskich żołnierzy w bazie Bagram w Afganistanie w 2004 roku oraz w bazie Eufor w Sarajewie w roku 2007. Ma ambitny, nie tylko
związany z wojskiem program, pozwalający
na wykazanie się dojrzałą interpretacją i warunkami głosowymi, a jej recital, w którym
jedynym rekwizytem jest drabina, dystansuje
niejednego profesjonalistę. Ale kto w Rzeszowie o tym wie? To jest właśnie specyfika wynikająca ze współpracy z żołnierską estradą.
A tak na zakończenie nasuwa się jeszcze pytanie, co będzie w przyszłości z artystyczną,
z wielkimi tradycjami amatorską działalnością w polskiej zawodowej już armii?
Jerzy DYNIA
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Filharmonia im. Artura Malawskiego
Anna Wiślińska

J

eszcze nie zdążyliśmy
ochłonąć od muzycznych
wrażeń ostatnich tygodni,
a już w marcu prawdziwe
rewelacje: recital utytułowanego wokalisty i aktora Janusza Radka
w koncercie „Wieczór kobiet” i jazzowy koncert Nigela Kennedy’ego, charyzmatycznego
skrzypka zadziwiającego publiczność niezrównaną wirtuozerią i oryginalnym stylem
bycia. Artyście towarzyszyć będzie najwybitniejszy polski gitarzysta jazzowym Jarek
Śmietana.
Ale po kolei…Druga połowa stycznia i początek lutego obfitował w Filharmonii Rzeszowskiej w bardzo różnorodny program. W karnawałowym nastroju zabrzmiały koncerty:
„Tango Forever” i „Wielkie przeboje Wielkiego Ekranu”. Tanga Astora Piazzolli i Władysława Szpilmana w aranżacji dyrygenta
– Bohdana Jarmołowicza zagrali: Krzysztof
Jakowicz (skrzypce) Filip Wojciechowski
(fortepian) i Wiesław Prządka (akordeon)
– artyści, którzy niezmiennie zachwycają maestrią wykonania.
Koncert muzyki filmowej okraszony słowem
Krzysztofa Janickiego, przywołał najpiękniejsze melodie takich arcydzieł kina jak:
Ojciec chrzestny, Greace czy Lista Schindlera.
Przygotowano także dwa koncerty walentynkowe: symfoniczny i kameralny. Nie tylko
zakochanym przypadła z pewnością do gustu
Symfonia Romeo i Julia H. Berlioza, poetycka Suita Dafnis i Chloe i Poemat symfoniczny
Don Juan R. Straussa malujący dźwiękami
historię o legendarnym uwodzicielu. Po raz
pierwszy w Rzeszowie wykonano wówczas
niezwykle interesujący Koncert na marimbę N. Rosauro, partię solisty wykonał Jacek
Rzym, perkusista rzeszowskiej orkiestry.
Bardzo udany okazał się koncert 6 lutego
– za pulpitem dyrygenckim stanęła Agnieszka Duczmal, a w roli solistki usłyszeliśmy
córkę pani Agnieszki – wiolonczelistkę, Karolinę Jaroszewską. Najsłynniejsza polska
dyrygentka – Agnieszka Duczmal, dyrektor
i kierownik artystyczny Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, to „La Donna
del Mondo” („Kobieta świata”), taką nagrodę
przyznało artystce Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie za
wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu
kultury. Przypomnijmy, że Agnieszka Duczmal jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła
na scenie mediolańskiej La Scali!
Karolina Jaroszewska karierę solową rozpoczęła już w wieku 16 lat. Studiowała pod
kierunkiem jednej z najznakomitszych sław,
wiolonczelistki naszych czasów – Zary Nelsovej w Julliard School w Nowym Jorku, którą

ukończyła z dyplomami Bachelor i Master of
Music. Artystka występuje często z Orkiestrą
Kameralną Polskiego Radia Amadeus oraz
wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce. Współpracuje ze znakomitymi muzykami, jak Agnieszka Duczmal, Gary Karr, Jerzy
Maksymiuk, Philip Greenberg i Krystian Zimerman, koncertuje w najbardziej prestiżowych salach Europy i Stanów Zjednoczonych.

Karolina Jaroszewska

Jak się Pani grało z orkiestrą Filharmonii
Rzeszowskiej? – zapytałam Karolinę Jaroszewską tuż po koncercie.
Bardzo dobrze, zespół świetnie reaguje
i współpracuje z solistą, poza tym sala koncertowa ma bardzo dobrą akustykę.

Wychowała się Pani w domu muzyków
– mama dyrygentka, tata kontrabasista,
siostra dyrygentka. Wybór padł jednak na
wiolonczelę.
Najpierw sięgnęłam po skrzypce, bo mój brat
grał na skrzypcach, ale nie byłam bardzo
przekonana do tego instrumentu. Mama namówiła mnie na wiolonczelę.
Nigdy nie kusiło Panią, żeby wziąć do ręki
batutę?
Podczas studiów zrobiłam dodatkowo roczny
kurs dyrygencki, z tym, że od razu wiedziałam, że to nie jest zawód dla mnie, nie mam
do tego odpowiedniego charakteru. Chciałam
się po prostu dowiedzieć, jak to jest. Bardzo
wiele się nauczyłam i pomaga mi to teraz
w mojej pracy.
Kiedy mama staje za pulpitem dyrygenckim
to jest łatwiej?
O tyle łatwiej, że mama rozumie mnie, bo zna
mnie od podszewki (śmiech).
Zna mój sposób rozumowania i muzykowania. Zawsze szczerze mówi o tym, co jej nie
odpowiada, co można by ulepszyć. To jest
rozwijające i budujące.
Nie zawsze dyrygenci mówią otwarcie o tym,
co im się podoba, a co nie.
Równie dobrze pracuję się Pani z Jerzym
Maksymiukiem?
Tak, bardzo dobrze. To wspaniały muzyk. Za
niego muzyka po prostu płynie. Dlatego właśnie obydwoje z mamą bardzo się nawzajem
cenią. Pan Maksymiuk jest również szczerym
człowiekiem, zawsze otwarcie mówi o tym, co
mu nie odpowiada. Dlatego bardzo sobie cenię to, że zachwyca się moją grą.

Koncert zakończyła Pani wykonaniem pieśni Rachmaninowa, czy ma to jakiś związek
z wielkim mistrzem wiolonczeli Mischa
Maiskym? On także lubi grać transkrypcje
pieśni na wiolonczelę.
Szczerze mówiąc, pomysł zrodził się chyba
właśnie w tym czasie, kiedy spotkałam się
z Mischą Maiskym – on gra takie niekonwencjonalne utwory. Poza tym bardzo lubię muzykę Rachmaninowa. Najpierw sporządziłam
transkrypcję siedmiu pieśni Rachmaninowa na wiolonczelę i fortepian, a potem moja
mama wpadła na pomysł, żeby opracować je
na wiolonczelę i smyczki.

To właśnie z myślą o Pani jako solistce napisał Szepty i krzyk marzeń na wiolonczelę
i orkiestrę smyczkową…
Tak, uwielbiam ten utwór, jest naprawdę cudowny. Wykonywałam go m.in. podczas koncertów urodzinowych mojej mamy.

Studiowała Pani w słynnej Julliard School
w Nowym Jorku, jak wspomina Pani tamten
czas?
Długo by można o tym mówić…. Przede
wszystkim miałam cudowną Panią Profesor
Zarę Nelsovą. Ona sama uczyła się u największych sław wiolonczelistki: Casalsa, Piatigorskiego i Feuermanna. Moje lekcje zazwyczaj
przedłużały się do kilku godzin. Pani Profesor nie tylko uczyła mnie gry na wiolonczeli,
ale także psychologicznego podejścia do tego
zawodu, do bycia solistą, do bycia muzykiem.
Mówiła: „Pamiętaj, w rękach jest tylko część,
wszystko jest w głowie.” W tym zawodzie trze-

Ma Pani w swoim repertuarze wielkie koncerty wiolonczelowe, ale także muzykę
Astora Piazzolli.
Bardzo lubię muzykę argentyńską, hiszpańską. Dzięki mamie zetknęłam się z gitarzystą Krzysztofem Meisingerem i razem gramy
muzykę Piazzolli. Wiolonczela i gitara to dwa
instrumenty, które bardzo do siebie pasują
i świetnie ze sobą korespondują.
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W MUZYCE JAK W ŻYCIU

ba być odpornym, i na estradzie i w codziennym życiu. Oczywiście zdarzają się czasem
słabsze dni, jak w każdym zawodzie, ale chodzi o to, żeby umieć je potem przezwyciężyć.

W muzyce, którą Pani wykonuje, jest więcej
szeptu czy krzyku?
Myślę, że w muzyce jest podobnie jak w życiu są dni, kiedy trzeba krzyczeć i takie, kiedy
trzeba mówić szeptem. Tak właśnie skomponowane są utwory, odzwierciedlają uczucia.

W Pani domu często rozbrzmiewa muzyka?
15
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Więcej się o niej mówi, niż się jej słucha, bo
nie ma na to za wiele czasu. Mój mąż, który
nie jest muzykiem, wyszukuje jakieś utwory
wiolonczelowe i przy niedzielnym obiedzie
udaje nam się ich czasem wysłuchać.
A dzieci próbują już muzykować?
Córka uczy się teraz gry na fortepianie, ale

jest zafascynowana dyrygowaniem i twierdzi,
że będzie dyrygentem. Charakter na pewno
ma odpowiedni, ale zobaczymy, czy również
i zdolności. Rodzice nie przymuszali żadnego z nas do bycia muzykami, i ja również
zmuszać swoich dzieci nie będę. Zawsze będą
miały wybór.

Pani najbliższe plany artystyczne?
Przygotowuję się do wykonania Koncertu
na skrzypce i wiolonczelę J. Brahmsa razem
z Kubą Jakowiczem.
Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.
Anna WIŚLIŃSKA

ARTYSTA
W
SALONIE
Wystawa malarstwa Tadeusza Boruty
Piotr Rędziniak

kiedy każdy, komu udało się postawić kreskę
na papierze, byle jaką plamę na płótnie, zasiąść do komputera zaopatrzonego odpowiediemal do połowy kwiet- nim programem, i wykonać (nie – stworzyć)
nia w Biurze Wystaw jakąś graficzną abstrakcję został okrzyknięty
Artystycznych możemy po- lub samozwańczo nazywa się artystą! Tadedziwiać wystawę malarstwa usz Boruta jest po Salwadorze Dalim drugim
w naszych czasach żyjącym człowiekiem, któTadeusza Boruty.
Autor wystawy jest absolwentem Akademii rego Sztuka i bycie Artystą nie jest zawodem,
Sztuk Pięknych oraz Papieskiej Akademii czy chwilą w tworzeniu, ale jest jego życiem
Teologicznej w Krakowie. Urodzony w 1957 i Nim samym. Sztuka, tworzenie, pisanie
roku malarz, teoretyk sztuki, publicysta, fi- o niej, nawet myślenie – mam wrażenie –
lozof, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego wypełnia każdą sekundę jego życia. I to nie
prezentuje po raz pierwszy tak wielką i piękną przez przypadek, ale właśnie świadomie jego
wystawę w galerii BWA. Niektórzy zapewne płótna wypełnia jego osoba. Ten narcystyczznają i pamiętają jego obrazy z wystaw poka- ny wizerunek Artysty, na przekór wszystkim
zywanych w naszej galerii „Bliźniemu swe- krytycznym opiniom, jest nieodzowny, by pamu...” a nieliczni mogli – i uczynili to – zaku- trząc w siebie, malując siebie, widzieć i pokazywać to, co we mnie, w Tobie drogi czytelnipić je na aukcjach kończących te wystawy.
Mam wrażenie, że ta wystawa każe nam się ku – po prostu w ludzkości – złego i dobrego.
zastanowić, czy nie od dawna mamy do czy- Podejmuje ważkie tematy sakralne, co stanonienia z Artystą? Artystą, który konsekwent- wi, iż jest słusznie postrzegany jako jedyny
nie pokazuje nam, jak nim być. W czasach, największy współczesny (znany mi) artysta
zajmujący się sztuką sacrum
w Polsce.
Co powoduje, że ta trudna
i rzadko istniejąca w kręgu
zainteresowań współczesnych
twórców tematyka, jest tak nowatorska i pionierska w twórczości T. Boruty? Moim skromnym zdaniem, to właśnie próby bardzo osobistego przeżycia
i wnikania w sytuacje znane
z ikonografii sakralnej (biblijnej) przez artystę. Próby „odegrania roli” jak w teatrze, gdzie
aktor w zależności od tego,
na ile (jak bardzo) był w staTadeusz Boruta - „Poszukiwanie formy na Polonię”, 2000 r., olej na
nie wczuć się w sytuację, stan
płótnie 185 x 275 cm
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N

Miasto
z
marzeń
Dzieci dobrze znają Rzeszów
R

zeszów – moje miasto marzeń – to tytuł
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Tym razem sprawy wzięli w swoje ręce
najmłodsi. Inspirowani dorosłymi – swoimi
rodzicami, wychowawcami, instruktorami
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mieli okazję aby pomarzyć. Komisarz czwartej już edycji konkursu pani Anna Solecka m.
in. instruktorka plastyki Osiedlowego Domu
Kultury „Pobitno” przy życzliwym wsparciu
jego dyrektorki Marioli Cieśli oraz kilku

Tadeusz Boruta - „Św. Franciszek oddaje się pod
opiekę Kościoła III”, 2003, olej na pł. 200x190 cm

psychiczny postaci, przeżył – nawet kosztem
osobistych spraw i problemów – rolę, na tyle
jest nazywany właśnie artystą!
W postaci Artysty Tadeusza Boruty frapuje
mnie jeszcze jedna rzecz. To nie jest artysta stwarzający i stawiający się na równi ze
Stwórcą. To raczej „Upadający Anioł”, „Św.
Franciszek oddający się Kościołowi” albo
„Św. Sebastian”. Anioł, który swoją śmiertelność podkreśla cielesnością. Nagością, która
nie może być wstydliwą, kiedy jest się w sytuacji złożonego w ręce Matki Chrystusa. Za
pomocą tej cielesności, dotykalnej materialności, Boruta sięga gwiazd, bynajmniej nie
abstrakcją i sprytnymi blikami, którymi wielu podpierając się twierdzi, że uprawiają sztuką sacrum... Choć uważam, że nielicznym się
to też udaje.
Mając świadomość, że ta wystawa zbiegnie się
z okresem świąt wielkanocnych, BWA zaprasza w tym czasie refleksji, postu i wieńczącego
ich dni świętowania na wystawę, która dzięki
płótnom Tadeusza Boruty może stać się poprzez sztukę i estetyczne doznania czasem
głębszym i lepiej przeżytym.
Piotr RĘDZINIAK

wyjątkowych działaczy spółdzielczych wyprowadziła z podwórek i osiedli konkurs na
szeroka wodę zasięgu miejskiego.
W tym roku udało się połączyć tym pomysłem ponad 250 uczestników z kilkudziesięciu
rzeszowskich przedszkoli i szkół. Dzięki temu
konkursowe dzieci i młodzież rysuje i maluje
zamiast na ścianach swoich pokoi i bloków, ku
uciesze dorosłych na papierach i kartonach,
podczas w wielu przypadkach interesująco
i kreatywnie prowadzonych zajęć, w szkołach
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Agnieszka Berezowska, 12 lat, ODK Pobitno

Mario Amano, 6, lat Przedszkole Publiczne
nr 8 w Rzeszowie

Patryk Tama,
10 lat, Szkoła
Podstawowa nr
3 w Rzeszowie

Bo marzyć wypada w każdym wieku. Ja życzę sobie, organizatorom konkursu, a przede
wszystkim jego uczestnikom, by ich zano-

Maciej Gruba, 8 lat, ODK Pobitno

towane na papierach i kartonach marzenia
z każdym rokiem się urzeczywistniały.
Piotr RĘDZINIAK

KOCHAJMY
TEATR
Międzynarodowe święto na rzeszowskich scenach
T

rzeba mieć marzenia,
trzeba wiedzieć czego
się pragnie – przekonuje Konia (Piotr Pańczak)
bez jeźdźca i Rycerza (Robert Luszowski) bez konia, mówiące drzewo.
Drzewo z twarzą. I to przy nim – drzewie
symbolu, może Ziemi, może marzeń właśnie,
bo przecież w finale Koń i Rycerz odnajdują
się przecież – wiruje akcja tej baśni. Z niego,
z jego wykrotów, poplątanych korzeni i gałęzi
wypełzają, wyskakują bohaterowie widowiska plastycznie bajecznego jak obraz malarski, który żyje w każdej sekundzie widowiska.
Niczym w Deballage Szajny wynurzają się już
na starcie głowy-maski i tam chowają jak za
kulisy.
Na scenie właściwej sceną samą w sobie jest
to drzewo – wokół niego dzieje się wszystko
i zmienia dzień w noc z gwiazdami jednym
pochyleniem korony liści. A widowisko jest
jakby opowieścią o tajemnicach baśniowych
bohaterów. Przy tym drzewie toczą się rozmowy o zwariowanych czasach, gdy wszystko
jest na odwrót, bo błąka się rycerz bez konia,
a koń felerny z czkawką poszukuje rycerza
i których z osobna nawet Smoczyca nie chce

zjeść, choć o to się proszą, a może właśnie
dlatego. I nawet Łotry ( Kamila Korolko, Jadwiga Domka, Monika Szela) uznają, że nie
mogą skorzystać z okazji, bo jak tu okraść
takiego, co nawet konia nie posiada. Ci rozbójnicy niekoniecznie są jak Robin Hood,
bo okradają przecież bogatych…, aby nie
okradać biednych. Taka filozofia. Odwrotna
zupełnie niż nierzadko, na co dzień fundują
nam rządzący.
Fot. Piotr Malita

Ryszard Zatorski

Z „Baśni o Rycerzu bez Konia”

Aktorzy niewidoczni z twarzy, zakryci kostiumami-kapturami są w tym teatrze jakby
narzędziem dla ożywienia lalek swym głosem. Na żywym planie są i oni, i lalki jednocześnie. Jakże znakomicie skomponowana została ogromna Smoczyca, której głowę
trzyma i animuje Jadwiga Domka, a łapę
z pazurami i skrzydło dwaj inni aktorzy trzymają. I ten stwór ogromny na scenie porusza
się jak jedna żywa postać. W baśniowej nieco
przekornie zwariowanej rzeczywistości nawet
czarodziejska kula ma moc mniejszą niż sam
Czarodziej (Grzegorz Eckert), bo nie chce
przepowiedzieć przyszłości, a Królewna (Monika Szela) jest manipulantką, gdy zdradza
kulisy ślęczenia na wieży, w której sama się
zamknęła i czekała na księcia-rycerza, którego chcciała pozyskać spoza własnego otoczenia. A Myszka (Kamila Korolko) dopiero
wtedy jest szczęśliwa, gdy znajduje kogoś, kto
się jej boi, co Koń pozoruje, aby jej sprawić
przyjemność. Takie to przekorne zdarzenia
na opak. Ale jak w każdej baśni, tak i w tej
opowieści wszystko kończy się pomyślnie,
każdy odnajduje tego, kogo szukał i żyją długo i szczęśliwie – oznajmia głos dobiegający
z drzewa. W zamyśle dowcipna, o wartkiej
akcji opowieść z morałem.
Premierą Baśni o Rycerzu bez Konia Marty
Guśniowskiej, w reżyserii Artura Dwulita (scenografia – Pavel Hubička, muzyka – Piotr Klimek, animacja komputerowa
– Adam Dzierma) w ostatnim dniu lutego
Teatr Maska wszedł jakby w miesiąc, który
będzie zwieńczony dla ludzi sceny 27 marca 48. Międzynarodowym Dniem Teatru.
I z tej okazji na 28 marca zapowiedziana jest
premiera sztuki dla dzieci od lat czterech pt.
17
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i osiedlowych domach kultury. Aby godnie
odpowiedzieć na trudny dla choćby pięciolatka temat konkursu, zaprosił on na wycieczkę
po mieście swoich rodziców czy całą przedszkolną grupę – tak to sobie wyobrażam...
I ku mojemu zdziwieniu, dzieci dobrze znają
nasze miasto z jego charakterystycznymi zabytkami i obiektami architektonicznymi. To
tylko dorośli nie mają pomysłów, jak miasto
uczynić piękniejszym, kolorowszym, bardziej
przyjaznym.
Dzieci wybudowały już basen otwarty na
środku naszego Rynku, pustostan po hotelu
zadomowił jakiś dinozaur pajęczyną lin, którymi nad całym miastem można przemieszczać się gondolami powietrznymi już dawno
– ponad dyskusjami dorosłych. Owszem, nie
mamy jeszcze zoo, zwodzonego mostu ani
jednego dobrego tak bardzo jak na dziecięcych rysunkach projektu estetycznej zmiany
znanego wszystkim – naszego pomnika.
Jako dorosły z tęsknotą patrzę na te rysunki.
Mój Rzeszów marzeń 30 lat temu też wyglądał inaczej. Stwierdzić jednak należy, że dziś
wygląda piękniej niż te 30 lat temu. Nagrodzone, wyróżnione czy te, dla których nagród
zabrakło, prace dzieci wszystkim włodarzom,
gospodarzom, prezesom, przypominają, że
nasz dom, podwórko, dzielnica, wreszcie miasto może być spełnieniem naszych marzeń.

➢

Nr 3(41) Rok V

➢ Wróżka bzów Charlesa Perlauta,

w tłumaczeniu Hanny Januszewskiej i reżyserii Ewy
Sokół- Maleszy. Będzie to – jak można dowiedzieć się z zapowiedzi Maski – „bajka o księżniczce, złotodajnym ośle i kochliwym królu,
nadzwyczajnym królewskim krawcu i czarodziejskim pierścieniu oraz pewnym wesołym
i zacnym królewiczu”.
w tym samym czasie w Teatrze im.
Wandy Siemaszkowej w dniu święta sceny premiera sztuki Wszystko co wiem
o mężczyznach i kobietach w reżyserii Szymona Kuśmidra. Spodziewana jest obecność na
premierze 27 marca samej autorki. Nadieżda
Michajłowna Ptuszkina jest współczesną

A

rosyjską pisarką- dramaturgiem, reżyserką
teatralną i filmową oraz scenarzystką. Urodzona w Leningradzie, tam ukończyła Państwowy Instytut Teatralny, a w 1977 została
absolwentką wydziału reżyserii teatralnej
renomowanego Studium przy moskiewskim
MchAT. Jest autorką ponad 60 sztuk, kilkunastu zrealizowanych scenariuszy filmowych
i kilku – wyreżyserowanych przez siebie –
pełnometrażowych filmów. Obecnie utwory
Ptuszkiny wystawia kilkadziesiąt scen równocześnie – w Rosji, na Ukrainie, w Japonii,
Wielkiej Brytanii.
W tym samym dniu na murze Starego Cmentarza w Rzeszowie odsłonięta zostanie kolejna

tablica poświecona pamięci artysty – zmarłego w styczniu aktora Zbigniewa Zaremby.
A w dzień następny 28 marca w Teatrze im.
Siemaszkowej ze spektaklem Epopeja zaprezentują się artyści Kompanii Teatralnej
Mamro z warszawskiej Białołęki, uczestnicy
XXX Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju.
A zwieńczeniem święta będzie recital znakomitej aktorki i pieśniarki Ewy Błaszczyk zatytułowany I poczucie szczęścia… Nawet gdy
wichura (m.in. utwory Osieckiej, Kleyffa, ks.
Twardowskiego, Wysockiego, Janczarskiego
z muzyką Satanowskiego, Możdżera, Grechuty, Rubika).
Ryszard ZATORSKI

W
NASZYCH
SERCACH
Zbigniew Zaremba, Zbigniew Krasny, Monika Kozień
KULTURA l SZTUKA

Przemysław
Tejkowski
Już u jego progu tego roku
los zgotował nam smutne
niespodzianki. W ciągu
zaledwie tygodnia pożegnaliśmy na zawsze przyjaciół, którzy już za
życia stali się legendą naszego teatru. I choć
Bóg zabrał ich do siebie, na zawsze pozostaną z nami. W naszych sercach!

S

iedział w kącie. W najdalszym rogu długiej, nieistniejącej już garderoby. Gdy do
niej wchodziłem, był już przebrany i pochylony nad książką. Zawsze. Potem przez garderobę przetaczała się reszta kolegów. Gwar,
fruwające kostiumy, plotki, dyskusje. Był poza
tym. Skupiony na lekturze i na tym, po co
przyszedł do teatru. Gdy inspicjent wypowiadał sakramentalne „pan Zaremba proszony
na scenę”, nie było go już w garderobie. Stał
w kulisie skupiony i przygotowany do wejścia.
Kiedy po moim debiucie w Siemaszkowej rozmawiałem ze
znajomym reżyserem,
czekałem z niecierpliwością na to, co powie o mojej roli. A on
zapytał: „Kto grał
Wernyhorę”? I przepięknie zrecenzował
wspaniałą rolę Zbyszka Zaremby, spośród wielu walorów wyszczególniając to, jak aktor podawał słowo. A mówił rzeczywiście pięknie. Spokojnie i dobitnie
zarazem, z charakterystycznym dla aktorów
tego pokolenia naturalnym, przedniojęzykowym „ł”.
Urodził się w 1926 roku i dzielił losy swojego pokolenia. Walczył w Armii Krajowej. Po
wojnie, w trakcie zajęć w szkole teatralnej,
z marynarki wypadł mu pistolet. Uciekł przez
18

okno. Upragniony zawód zdobył później
drogą eksternistyczną. Pracował w Kielcach,
a w 1962 roku zasilił zespół naszego teatru.
Zagrał w blisko 130 spektaklach teatralnych,
wśród których do ważniejszych należą: Opera za trzy grosze, Rewizor, Ożenek, Sen nocy
letniej, Ryszard III, Damy i huzary, Kordian,
Iwona, księżniczka Burgunda, Poskromienie
złośnicy, Zemsta, Wiele hałasu o nic, Kaligula, Świętoszek, Lot nad kukułczym gniazdem,
Wesele czy Trzy siostry. Po raz ostatni na
scenie wystąpił jako Cadyk w Sztukmistrzu
z Lublina. Wszyscy określili tę rolę jako pełną
ogromnego ciepła. Wystąpił także w filmach
Przeklęte oko proroka i Kino objazdowe.
Największą jego miłością była kobieta o imieniu Beata. Urodziła mu się już po czterdziestce
i dla niej oszalał. Pracowali w teatrze razem.
Ale gdy do niego wchodzili, miłość zostawała
za drzwiami. W teatrze nie miał córki. Była
jedną z koleżanek.
rzypominał mi Kitha Jarreta z okładki
płyty Koncert koloński. Gdy mu o tym
powiedziałem, przyznał, że uwielbia Jarreta
i czasami w samotności pogrywa jego
utwory. Jak Jarret pochylony i skupiony
nad klawiaturą, tak
on szedł przez życie
pochylony i skupiony
nad swą pasją. A była
nią dla Zbyszka Krasnego
niezmiennie
i od zawsze muzyka.
Przez cały tydzień nosił w sobie temat kolejnej poniedziałkowej audycji. Co chwilę coś notował, słuchał czegoś,
by w poniedziałek wieczorem zaserwować
słuchaczom Radia Rzeszów prawdziwą ucztę.
Kilkanaście miesięcy temu jego audycja nie
ukazała się na antenie. Nie pozwoliła na to
choroba. Ale nie był to pierwszy raz, kiedy
musiał zamilknąć. W stanie wojennym zażądano od niego podpisania deklaracji lojalności. Odmówił, rezygnując nie tylko z pracy,
ale ze swojej ogromnej miłości i pasji.

P

W 1982 roku rozpoczął pracę w teatrze. Był
akustykiem. Aby dowiedzieć się jakim, trzeba
był widzieć go przy pracy nad spektaklem Piaf.
Teatr nie miał wtedy sprzętu, który mógłby
udźwignąć wymagania tego spektaklu. A to,
że pozostał on w pamięci widzów do dziś, to
poza pracą reżysera i aktorów także ogromna zasługa Zbyszka. Oddychał razem z Anką
Sroką i Justyną Szafran, gdy te śpiewały. Czuwał nad brzmieniem w ogromnym napięciu
i z wielką determinacją.
Wielu reżyserów korzystało z jego wiedzy i talentu, powierzając mu opracowania muzyczne
swych przedstawień. I miałem przyjemność
wyznać mu kiedyś, że choć nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, robi to doskonale.
Tak było w istocie.
iostra Monika… Tak mówiliśmy i myśleliśmy o Monice
Kozień, bo poza
pracą w teatrze,
nieustannie komuś
pomagała. Opiekowała się przez
lata swoim mężem,
Zdzisławem Kozieniem. Opiekowała
się chorymi znajomymi. Pracownikom teatru starała
się zapewnić najlepszą opiekę medyczną. Z największą radością spędzała czas ze swoimi wnukami. Czyż to nie dziwny zbieg okoliczności,
że w swoją ostatnią podróż wyruszyła właśnie
w Dzień Babci?
To wszystko nie przeszkadzało jej w sumiennym wykonywaniu obowiązków w pracy. Była
asystentką dyrektorów, ostatnio pracowała
w biurze organizacji widowni. Chciała pracować i oddawała się pracy pomimo cierpienia.
Nie ujawniała go zresztą. Zawsze pogodna,
miła i uśmiechnięta.
Cieszyliśmy się, że mogła doczekać nadania
Małej Scenie imienia Kozienia. Wobec choroby i przeznaczenia pozostaliśmy jednak
bezsilni…Była kimś, o kim myślało się, że był
w teatrze od zawsze. Jego legendą kojarzoną
z nim, choć nieznaną ze sceny. Od 17 stycznia
przebywa już gdzie indziej.

S

Przemysław TEJKOWSKI,
dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

A
JEDNAK
CZŁOWIEK
Na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej
Fot. Jerzy Paszkowski

Andrzej Piątek

W

Zapiskach oficera
Armii Czerwonej
w inscenizacji Sławomira
Gaudyna na scenie Teatru
im. Wandy Siemaszkowej
brutalność jest kunsztownie doprawiona cynizmem i groteską.
Dodajmy wrażliwe aktorstwo Marka Kępińskiego i powstaje sceniczny fajerwerk.
Oglądając Zapiski… znajdujemy się przez jakiś czas w oszalałym świecie, o którym opowiada nam Sergiusz Piasecki, autor książki
będącej źródłem monodramu. Śmiejemy się
i pocieszamy, że tego świata już nie ma. Po
najkrótszym jednak zastanowieniu przychodzi refleksja, że może szczątkowo, może nie aż
tak uwypuklone, ale jego realia gdzieś są. Nie
w teatrze, jego świecie poniekąd wirtualnym,
lecz dosłownie. Może na odległość ekranu telewizora, może na wyciągnięcie ręki, a może
po prostu w nas samych.
Fabuła Zapisków… jest prosta i dlatego tak
bardzo ważne się staje, kto i jak ją opowie. Ich
bohater, młodszy lejtnant Michaił Zubow, we
wrześniu 1939 roku razem z Armią Czerwoną wkracza do polskiego Wilna. Wzbogacony
cudzym mieniem, skrupulatnie zapisuje wrażenia z Polski całkiem odmiennej cywilizacyjnie od jego Rosji. Manifestując swoją wyższość i pogardę dla Polaków, którzy ośmielają
się mieć po kilka par butów, spać w pościeli
i zajadać białe pieczywo. Kiedy ktoś w pociągu wyjmuje z teczki termos, oficer myśli, że

Marek Kępiński w „Zapiskach...”

to bomba i bez zahamowań strzela. W miejsce
Matki Bożej Ostrobramskiej wiesza portret
Stalina, a obok Hitlera. Całe wyposażenie pokoju oficera to biurko – symbol jego władzy,
a na nim chleb, wódka, parę kartek papieru
i ołówek. Obok wiadro z wodą, w którym co
jakiś czas zanurza zapity, ogłupiały łeb.
Zapiski… to przejmujący dramat o wymiarze
podwójnym. Bo ukazuje tragedię Polaków
pod butami Rosjan, a jednocześnie kto wie,
czy nie większą tragedię często nieświadomego, zniewolonego propagandą NKWD
narodu rosyjskiego. Dla tak ukształtowanych
ludzi nie liczy się pojedynczy człowiek, lecz
komunistyczne idee i nieograniczona władza
Stalina i jego służalców.
Reżyser Sławomir Gaudyn i aktor Marek
Kępiński ukazują, jak można totalnie odhumanizować istotę ludzką i sprowadzić człowieka do roli małego, wymienialnego trybiku
w demonicznej machinie władzy absolutnej,
napędzanej krwią milionów – nieważne, czy
swoich pobratymców, czy obcych narodów.
I czego trzeba, jakiej przemiany wewnętrznej,

jakiej siły (nieziemskiej?) żeby na powrót próbować stać się człowiekiem. Na krótko, bo ta
człowiecza egzystencja, w drugim – lepszym
wydaniu, kończy się strzałem w plecy pewnie
pobratymca. Czyli zwycięstwem zła nad dobrem, tryumfem systemu totalitarnego, który
gdzieś sobie trwa.
Sławomir Gaudyn zrobił spektakl, który
trzyma w napięciu przez bite dwie godziny.
W części zawdzięcza to samej dramaturgii opowiadanych przez bohatera zdarzeń.
W części zmienności gatunków, od humoru,
po przejmujący dramat i groteskę, które mistrzowsko godzi z sobą. Za długa i natrętnie
dydaktyczna jest końcówka, kiedy bohater
robi sobie i nam wykład o tym, dlaczego ostatecznie zwyciężyło w nim dobro. Szkodząca
bardzo dynamicznej całości. Marek Kępiński
z ogromną wrażliwością i wyczuciem tworzy
postać brutalnego, tępawego oficera, który
w sumie jest jednak postacią żałosną i smutną, bo zniewoloną i ogłupiałą. Bardzo umiejętnie unika grożących tej roli pułapek taniego komizmu. Ostrożnie ociepla postać, tak by
nie pozbawiając jej cech kogoś, kto jednak jest
elementem zbrodniczej machiny i nie ma zasad, uczynić ją mimo to istotą ludzką, myślącą
po człowieczemu. Rola trudna, wymagająca
niemałego wysiłku, również fizycznego. Absolutnie udana i trafiona.
Warto, by spektakl ten zobaczyły szczególnie
bardzo młode osoby. Bo dziś mało kto spośród ludzi poniżej 20. roku życia, ma właściwe wyobrażenie o wydarzeniach związanych
z okupacją sowiecką w Polsce na początku
II wojny i świadomość ciągłości historycznej, jaka tu obowiązuje. A dodajmy, że jest to
przecież część naszego dziedzictwa i spuścizny światopoglądowej. Może właśnie dlatego,
że jest tak bardzo traumatyczna, trzeba o niej
mówić i pamiętać.
Andrzej PIĄTEK

Zabytki architektury Podkarpacia

DWÓR W IZDEBKACH
Jerzy Dynia

A

by dojechać samochodem do Izdebek od
strony Brzozowa, trzeba
się wykazać na serpentynach niezłą wprawą. Warto to zrobić, aby zobaczyć
tam zabytkowy dwór z racji jego architektury. Powstał w drugiej połowie XIX wieku.
Eklektyczny, w rzadko spotykanym stylu
pseudotyrolskim, wybudowany został z cegły
na planie kwadratu, a zwrócony jest frontem
ku północnemu zachodowi. Krakowski architekt Tadeusz Stryjeński zaprojektował trójtraktowy układ wnętrz z okazałą sienią na osi
i krętymi schodami na piętro. Wysoki dach
pokryty został dachówką.
Jak wielu przypadkach, również i dwór w Iz-

debkach był świadkiem dramatycznych często wydarzeń. Bonawentura hrabia Bukowski,
powstaniec z 1846 roku, w czasie rabacji galicyjskiej związany został przez miejscowych
chłopów i zawieziony do Sanoka, gdzie na
podstawie wyroku sądowego skazano go na 7
lat twierdzy w Spilbergu. Na szczęście już po
roku, dzięki amnestii cesarza Franciszka Józefa, został zwolniony do domu.
W roku 1927, dotychczasowa właścicielka
Henryka Zakliczyna, córka B. Bukowskiego,
przekazała posiadłość wnuczce Annie Gorajskiej, która poprzez małżeństwo z Ignacym
Potockim doprowadziła do tego, że dwór
przeszedł w posiadanie Potockich. Trwało to
do zakończenia II wojny światowej, kiedy to
obiekt został upaństwowiony.
Podczas wojny Potoccy prowadzili w Rymanowie działalność konspiracyjną, prowadząc
punkt przerzutowy polskich oficerów na Wę-

gry. W Izdebkach ukrywali się konspiratorzy. Gdy front wschodni zbliżał się do Izdebek, Anna Potocka osiadła w Krakowie, zaś
Ignacy Potocki po wielu perypetiach został
organizatorem uzdrowisk dolnośląskich. Na
początku lat 90. w rocznych odstępach Anna
i Ignacy Potoccy zmarli. Ich dzieci nie dążyły
do odzyskania dworu w Izdebkach, ale przeznaczyły go dla lokalnej społeczności na dom
opieki dla osób niepełnosprawnych. Dzięki
przeprowadzonemu w latach 90. ubiegłego
stulecia remontowi, dwór w Izdebkach odzyskał swą dawną świetność i nadal prezentuje
się okazale w otoczeniu starego parku.
Jerzy DYNIA
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WIROWANIE NA PLANIE
NA ZDROWIE PAŃ!

M

ŻONA CESARZA

P

rezes wszystkich prawych i sprawiedliwych na tym łez padole od lat powtarza jak mantrę, że tylko jego pozytywni bohaterowie na skale są zdolni przeprowadzić z powodzeniem naszą nawę państwową przez mętne wody wzburzonej rzeczywistości politycznej
i gospodarczej. Wszystko dlatego, że są krystalicznie czyści w intencjach i rękach oraz pozbawieni wszelkich niecnych skłonności i słabości. Są politycznie honorowi, nie biorą łapówek, a nawet nie jeżdżą po pijaku i nie biją osobistych żon. Znaczy to, że wszyscy kanceliści
prezesa są jak żona cesarza, poza wszelkimi podejrzeniami. Życie ukazuje jednak co rusz
zupełnie inny wizerunek tych państwowych kryształów. Widać czarno na białym, że jeśli
chodzi o żonę cesarza, to bliżej im do Messaliny, aniżeli oktawianowej Liwii.
Potwierdzają to ostatnie aresztowania w naszym Urzędzie Marszałkowskim. Zastępcy dyrektora Kazimierskiego od konkursów kadrowych i obrotnej sekretarce postawiono zarzuty korupcyjne. Nie wiadomo dlaczego antykorupcjonistów Kamińskiego wyręczyli w tym
policjanci. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że do odpowiedzialności za
stan moralności urzędniczej ani ciut ciut nie poczuwa się marszałek Cholewiński, de domo
z włości pysznickiej. Uważa on ponadto, że ten przypadek jest przejawem głupoty urzędniczej. Wygląda na to, iż gdyby nie dali się złapać, byliby nadal urzędnikami mądrymi w prawości i sprawiedliwości i w dodatku honorowymi. Przy okazji powychodziło cały szereg
innych zafajdanych przypadłości tego urzędu, jedynego już w Polsce rządzonego przez PiS.
Zatrudnienie prowadzone na nepotycznych zasadach wzrosło w ostatnich
latach o ponad 300 pracowników, natomiast poziom i jakość pracy, ani trochę.
Szanowny obywatel Dżeki Marchewa
twierdzi, że jest to przejaw demokracji.
Według niego, dyktatura władzy jest
wówczas, gdy ta władza robi co chce,
a obywatele nie mają prawa wtrącać
się. Natomiast w demokracji obywatele
mają prawo wtrącać się, a władza robi
co chce. Sprawa jest ponoć rozwojowa.
Ale skoro nadający się na sołtysa Zygmunt Cholewiński rozwinął się aż na
marszałka, to okulałe nawyki urzędnicze rozdmuchanej rzeszy zatrudnionych podlegają także rozwojowi.

PLAMY I KROPKI

FELIETON

iędzynarodowy Dzień Kobiet! Cóż to jest? Historyczna cezura wyjścia kobiet z politycznego niebytu, pora eksplozji uwielbienia dla
piękniejszej części społeczeństwa, czas męskich wędrówek z kwiecistym argumentem
w ręku? Pewnie wszystkiego po trochu, ale nie dla wszystkich. Również i w tym roku przy
okazji tego sympatycznego święta dali głos popaprani znawcy przedmiotu, którym albo
powypadały już zęby mądrości, albo takowe nigdy nie wyrosły i pozostali na zasmarkanym
etapie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Otóż jest to dla nich paskudny wytwór
komunistyczny. Nie wiem, gdzie oni w Polsce widzieli ten komunizm zamiast PRL-u, ale
im wszystko kojarzy się, jak szeregowcowi Pietruszce chusteczka, a kurtykowcom z IPN
Wałęsa. Aż dziw bierze, iż jeszcze nie napiętnowali wielu innych spraw związanych z paniami. Przecież koniecznie trzeba zlustrować negatywnie niejakiego towarzysza Adama zamieszkałego w raju, który wybrał na sekretarza rajskiej podstawowej organizacji partyjnej
towarzyszkę Ewę, agentkę KGB. Z inspiracji komunistów wydała mu polecenie partyjne,
aby rąbnął pięć kilo rajskich jabłek najwyższego miczurinskogo sorta. Zgroza! Z tego powodu Macierewicz z Sakiewiczem muszą obejść się rajskim smakiem i walczyć z komuną,
począwszy od stadium zygoty. A taka królowa Saby? Toż to przecież nikt inny, jak udająca
dziewicę agentka Dzierżyńskiego, która po to przybyła z pół tysiącem innych dziewic na
dwór króla Salomona, aby podstępnie i kusząco wyciągnąć od niego skrywane tajemnice
Starego Testamentu! I wreszcie komunistyczny agent Jan Sztaudynger też zasługuje na całopalenie za swoją agenturalną robotę w naszym katolickim narodzie. Ośmielił się zmienić
podstępnie jedno z ważniejszych przykazań dekalogu i wywyższać ponad miarę znaczenie
kobiety. Napisał bowiem ten komunistyczny lubieżnik: „ Nie będziesz miał cudzych bogów
/ prócz kobiecych nogów”.
Głupota nie powinna jednak przysłaniać nam oglądu świata realnego. Dlatego wszystkim
znanym mi z bliska i oddalenia paniom życzę całorocznego doświadczania męskich hołdów
i satysfakcjonującego spełnienia swojej urokliwej kobiecości. Natomiast wzmiankowanym
wyżej znawcom z bożej łaski życzę zdrowia, bo na rozum za późno.

Roman MAŁEK

BAN(K)DYTYZM

O

saczają nas. W centrum kompaktowego
Rzeszowa widać to coraz wyraźniej. Placówki bankowe wypierają tu sklepy i placówki
usługowe. Według internetowego wykazu, jest
w Rzeszowie osiemdziesiąt dziewięć banków,
ich oddziałów i filii. Pod względem dynamiki
rozwoju tuż za nimi są apteki (72 placówki).
Mnożące się w całym kraju placówki bankowe namolnie (reklama w telewizji, radiu,
prasie, Internecie, na klatkach schodowych,
w skrzynkach pocztowych, na ulicach bilboardy i rozdawane na rogach ulic ulotki) oferują
swoje „produkty” – lokaty i kredyty. Niestety,
nie tylko namolnie, ale czasem i nieuczciwie.
Komisja Nadzoru Bankowego publicznie piętnuje oszukańcze reklamy banków, polegające
na niepełnej informacji o warunkach lokaty,
a skłaniające klientów do niekorzystnych dla
nich decyzji. Wprowadziła też kodeks, do którego banki mają się stosować, wymagający podania pełnej informacji o warunkach lokaty,
aby uniemożliwić reklamowe pułapki. Myślicie, że wszystkie banki się do niego stosują?
Trwa walka o pełną, kwotową informację
o kosztach kredytów (nie tylko o ich oprocentowaniu). Też w imię obrony interesu klienta.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ściga i zwalcza zakazane, niekorzystne dla
klientów, zapisy w umowach kredytowych.
Czy zwalczył wszystkie?
Strzeż się więc kliencie i czytaj uważnie
umowy (i regulaminy!), zanim je podpiszesz
(zwłaszcza te ich partie, które są wydrukowane maleńką i nieczytelną czcionką), bądź
dociekliwy. Nie licz na litość urzędników
bankowych, kiedy zaczną egzekwować to, co
podpisałeś.
Bezpieczni są tylko ci przewidujący i oszczędni, którym wystarcza istnienie i działalność
banku emisyjnego.
Daniel CZARNOTA

Fot. Józef Gajda

CZEKA NA WYKŁAD?

8 MARCA
8 marca, 8 marca
to jest w życiu taki dzień,
że w anioła się zamienia
każdy chłop, a chłop to leń.

KRZYŻÓWKA NR 41
Poziomo: 1/ kurcina z tandetnego materiału, 4/ bożonarodzeniowa śpiewka, 5/ ściana
wykopu, 8/ drąży skałę, 11/ wstęga z galowego munduru, 14/ ostra różnica, 18/ wyrób
z adamowego żebra, 19/ karciany kolor, 20/ parciane opakowanie, 21/ Grecy dali tam
łupnia flocie perskiej, 22/ biesiada w intencji umrzyka.
Pionowo: 1/ interesowny
owoc, 2/ papieski uniwersał, 3/ szkolna społecz-

Ułożony, upachniony
niesie dary i ukłony
dla kochanki, czasem żony.
Plecie różne farmazony,
niby to zadowolony.

1

8 marca, 8 marca
to jest w życiu piękny dzień…
A wieczorem, gdzieś w agencji
kłam zadając impotencji,
cieszy się marcową chwilką.
Damie, która tam na rurze
tańczy – daje śliczne róże.
I nie tylko.
8 marca, 8 marca
to jest w życiu piękny dzień…

3
7

4

8 marca, 8 marca
to jest w życiu piękny dzień…
Mając możliwości duże,
(czy w cywilu, czy w mundurze)
szmatką w biurze ściera kurze.
Wtedy zna się na kulturze,
zwłaszcza na emeryturze.

2

5

6

7
1

8

9

10
5

11

ność, 6/ polowanie na byki, 7/
ostatnie siedzisko Azji Tuhaj
Beja, 9/ czas kamienia łupa- 14
15
nego, 10/ południowy stan
w USA, 11/ problem w desce,
12/ odrębna liturgia, 13/ u Fal- 20
skiego miała kota, 15/ boazeria
8
na stoku, 16/ Ogoniok u serialowych pancernych, 17/ ma ja 22
każda mapa.
Litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym narożniku,
1
wpisane kolejno w diagram
krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 40 ZAŁĄCZNIK
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RO-MA

WIOSENNA RADOŚC ŻYCIA
Baran (21 III - 20 IV) Miłe niespodzianki
w pracy. Powodzenie w sprawach uczuciowych. Wspaniała wiosna.
Byk (21 IV - 20 V) Ostrożniej w wyrażaniu
opinii, wtedy wszystko ułoży się po Twojej
myśli.

FRASZKI i LIMERYKI
Adam Decowski

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Dobry czas na realizowanie ambicji zawodowych. Możesz liczyć
na przyjaciół..
Rak (22 VI - 22 VII) Już niedługo wszystko
zmieni się na lepsze. Odzyskasz energię
i radość życia.
Lew (23 VII - 23 VIII) Nowe znajomości,
nowe uczucia zmobilizują Cię do działania.
Kontroluj wydatki.
Panna (24 VIII - 22 IX) Nic w miłości nie
zmieniaj. Dobry czas na realizację planów
zawodowych.
Waga (23 IX - 23 X) W uczuciach wspaniale i romantycznie. Nastrój ten pozytywnie
wpłynie na inne sfery życia.
Skorpion (24 X - 22 XI) Wspaniały czas do
dobrych interesów. Powodzenie w różnych
dziedzinach.
Strzelec (23 XI - 21 XII) W sercu wiosna. W pracy i finansach powodzenie.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Pokonasz wszystkie trudności. Ciekawe, twórcze spotkania.
W miłości miły spokój.
Wodnik (21 I - 19 II) Bardzo dobry okres dla
finansów. W uczuciach słonecznie i przyjemnie.
Ryby (20 II - 20 III) Przed Tobą szczęśliwa
wiosna, zadbaj jednak o rodzinne interesy.

POWRÓT
Jego wojaże
już zakończone.
Przywiózł dolary,
a stracił żonę.
O BLIŹNIM
Nawet karpiom ości
bliźni pozazdrości.
ZASADA
Kogucików to zasada:
Lepsza kura u sąsiada.
KU ROZWADZE
By kogoś oskarżać, to oczywiste,
iż trzeba samemu mieć ręce czyste.
CHOROBA
Choroba szalonych krów
wtedy lęk w nas budzi,
gdy odnosimy wrażenie,
że przeniosła się na ludzi.

*
*
*
Pewna blondyna z Zabajki
piękna, jak Barbi z bajki
najchętniej się bzyka
ujeżdżając „konika”
i tym różni się od cichodajki.
*
*
*
Weterynarz z wioski Borek Nowy
sztucznie zapładniał krowy.
Żona o to była tak zazdrosna,
że pismo do sądu wniosła,
a był to pozew rozwodowy.
*
*
*
Raz młoda dama z Chabówki
co miała zawód „tirówki”,
a zarabiała marnie,
więc poszła pod latarnię
i nie zarobiła nawet złotówki.
*
*
*
Starszy mieszkaniec Stalowej Woli
choć raz chciał sobie użyć do woli.
Choć nie miał takiej intencji,
wstąpił do towarzyskiej agencji
i już go głowa nie boli.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Nr 3(41) Rok V

Prawdopodobnie
Prawdopodobnie najlepsze
najlepsze

na
na podkarpaaaaciu!
podkarp
paaaaaciu!
PCW
DREWNO
ALUMINIUM
Tel. (17) 865-42-42
www.pamoplast.pl

REKLAMA

Biuro handlowe RZESZÓW
al. Rejtana 27D
email: rzeszow2@pamoplast.pl

22

Marzec 2009

REKLAMA

PCV
ALUMINIUM

nowa jakość
życia

23

REKLAMA

