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Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE

WŁASNE DNO
Trwają wakacje, a nasz SEJM NIEMY
idzie odpocząć prawie radośnie.
Gdy inni mają różne problemy
to u nas – widać – ciągle nam rośnie.

Kiedy ktoś z boku na to popatrzy,
wszędzie jest umiar, takt i kultura.
Nikt nas nie męczy, ani nie straszy,
a rośnie, owszem, budżetu dziura.

Rostowski w TV z powagą głosi: 
Nie płaczcie żony, kochanki, matki.
Cokolwiek w domach wam się podnosi,
to nie podatki, ale wydatki.

Premier spokojnie patrzy na temat,
co tydzień w rządzie koncepcja nowa,
właściwie chyba kłopotu nie ma,
tylko się trzeba zmobilizować.

Szał oszczędności gdy nas ogarnie,
o każdy grosik będziemy dbali.
Po co żarówkę wkręcać w latarnie,
gdy nie wkręcimy– to się nie spali.

Cięcia, obniżki drobne wystarczą,
bo przecież nie są rządzących winą.
Na pole bitwy wrócimy z tarczą,
chociaż żołnierze bez karabinów.

PS
Jak tu złapać własne dno, 
jego krawędź, obrzeże, 
znaleźć dobro, zniszczyć zło
zanim wszystko się rozlezie.

Złączyć nie tylko ręce, 
myśli czynem zespolić,
by marzenia młodzieńcze
znów ożyły – choć boli.

30 czerwca 2009 roku w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie 

twórcy i animatorzy kultury z Podkarpacia 
otrzymali nagrody wojewódzkie. Wręczył je 
prof. Jan Burek, członek zarządu wojewódz-
twa podkarpackiego. 

Wśród laureatów są osoby nam bliskie 
z Rzeszowa: zwłaszcza Piotr Rędziniak – ar-
tysta plastyk, który w każdym numerze na-
szego miesięcznika przybliża fachowo i bar-
dzo komunikatywnie wydarzenia plastyczne, 
głównie mające miejsce w BWA. Jest też Mał-
gorzata Hołowińska – animatorka kultu-
ry, społecznie wiceprzewodnicząca zarządu 
okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej, 
a zawodowo zastępca dyrektora WDK. Mar-
ta Świderska-Pelinko – poetka, od niedawna 

TWÓRCY I ANIMATORZY 
KULTURY

Laureaci nagród wojewódzkich

szefująca oddziałowi ZLP i Andrzej Piątek – 
dziennikarz „Nowin” to również osoby znane 
z publikacji naszych łamach. 

Oprócz tego nagrodzeni zostali także inni 
rzeszowianie: Marta Dybka-Tyczyńska – ani-
matorka muzyki, Marta Mucha – choreografk a, 
Robert Naściszewski – artysta muzyk i peda-
gog, Jan Partyka – kolekcjoner, dokumentalista, 
Włodzimierz Ratyński – bibliotekarz, Marek 
Kępiński– aktor dzielący artystyczny czas po-
między Tarnów i Rzeszów, Cyprian Biełaniec 
– artysta plastyk, Zofi a Tarkowska-Niemczuk 
– perukarka, charakteryzatorka oraz Połoniny 
– Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki 
Rzeszowskiej. 

Oprócz wymienionych nagrody otrzy-
mali: Grzegorz Kociuba (Tarnobrzeg) – poeta, 
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powieści: W labiryncie bólu 
(2003 – nagroda Złotego 
Pióra rzeszowskiego od-
działu ZLP) oraz Tułaczy 
smak Edenu. Za swą twór-
czość nagrodzona także 
literacką nagrodą I stopnia 
miasta Rzeszowa (za tomik 
poezji Refl eksje). Aktywny 
członek rzeszowskiego od-
działu Związku Literatów 
Polskich, którym od nie-
dawna kieruje.

  
ANDRZEJ PIĄTEK 
– dziennikarz, autor blisko 
3 tysięcy artykułów publi-
cystycznych, reportaży i re-
cenzji upowszechniających 
i promujących kulturę re-
gionu, a także autor trzech 
książek tematycznie zwią-
zanych z regionem, w tym 
ostatnio (2008) wydanej 
pozycji Szajna. Ślady ostat-

nie o związkach prof. Józefa Szajny, znakomitego 
artysty, z Rzeszowem, oraz Lepsza śmierć ładna. 
Prawda i legenda o Leopoldzie Lisie-Kuli (2009).

MAŁGORZATA HOŁOWIŃSKA – animatorka 
kultury, obecnie na stanowisku wicedyrektora Wo-
jewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie, z niezwykłą 
pasją i zaangażowaniem pro-
wadząca i rozwijająca formy 
działalności artystycznej 
dla dzieci i młodzieży w tej 
placówce, między innymi 
inicjatorka Dziecięcej Aka-
demii Filmowej, konkursów 
literackich, imprez dla dzieci 
niepełnosprawnych, a także 
inicjująca zajęcia z zakre-
su wiedzy o sztuce, teatrze, 
metodyki zajęć artystycznych czy warsztatów dla 
instruktorów instytucji kultury o pracy z dziećmi 
uzdolnionymi artystycznie. Rozwinęła w sposób 
znaczący formy cykliczne w działalności WDK. 

PIOTR RĘDZINIAK 
– artysta plastyk, aktywny 
i obecny w najnowszych ten-
dencjach sztuki, uprawiający 
w swej wszechstronnej twór-
czości malarstwo, twórca 
tkanin, papieru i wikliny. 
W 13-letniej pracy twórczej 
prezentował swe prace na 15 
indywidualnych wystawach 
oraz ponad 40 zbiorowych 
w najważniejszych galeriach 

regionu oraz wielu galeriach Polski. Laureat 10 na-
gród w prestiżowych ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursach, w tym ostatnio Grand Prix na 
międzynarodowym triennale malarstwa regionu 
Karpaty Srebrny Czworokąt – Przemyśl 2006 oraz 
II nagrody w konkursie na obraz, grafi kę, rysunek, 
rzeźbę roku 2008, ostatnio otrzymał niezwykle 
prestiżowe zaproszenie do udziału w jedynym o tej 
randze na świecie konkursie – międzynarodowego 
triennale tkaniny unikatowej – Łódź 2010. 

MARTA ŚWIDERSKA-PELINKO – poetka, 
krytyk literacki, autorka opowiadań oraz dwóch 

prozaik, krytyk literacki, Dorota Kozioł (Tar-
nobrzeg) – dziennikarka, poetka, pisarka i ma-
larka, Jan Łaskarzewski (Przemyśl) – muzyk, 
kapelmistrz, Grażyna Niezgoda (Przemyśl) 
– artystka fotografi k, Tadeusz Papież (Łazory, 
gm. Harasiuki) – animator kultury, Renata Pa-
terak (Sarnów, gm. Tuszów Narodowy) – ani-
matorka kultury, bibliotekarka, ks. Kazimierz 
Piotrowski (Iwonicz Zdrój) – animator mu-
zyki, dyrygent, Jerzy Pisowacki (Zręcin. gm. 
Chorkówka) – animator plastyki, Stefania Szal 
(Przemyśl) – regionalistka, dokumentalistka, 
Władysław Teśniarz (Zarszyn) – muzyk, ka-
pelmistrz, Marek Wiatr (Jedlicze) – artysta 
śpiewak, malarz, Stanisława Barańska (Mrow-
la, gm. Świlcza) – pisarka, Danuta Litarowicz 
(Rymanów) – animatorka kultury, Jan Zenon 
Majczak (Rakszawa) – animator plastyki, Ali-
cja Szewczyk (Nisko) – animatorka kultury. 
A zbiorowo za całokształt działalności oprócz 
Połonin, także archidiecezjalny chór Magni-
fi cat z Przemyśla, kapela ludowa Bachórzanie 
z Bachórza, kapela ludowa Gacoki z Gaci, miej-
ska orkiestra dęta z Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury, orkiestra dęta Centrum Kultury 
w Ropczycach, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu, 

Dębickie Towarzystwo Muzyczno-
Śpiewacze, kapela ludowa Bukowianie z Bu-
kowska, zespół pieśni i tańca Familia z Ru-
dołowic, zespół regionalny Grodziszczoki 
z Grodziska Dolnego, zespół taneczny Koralik 
z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.    � W
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Józef Gajda 

W DESZCZOWEJ 
POŚWIACIE

Aura nie była 
przyjazna or-

ganizatorom święta na osiedlu Franciszka  
Kotuli, jednego z najmłodszych w Rzeszowie 
i obecnie najprężniej rozwijających się osie-
dli. Deszcz nie pozwolił na pełną realizację 

Bartosz Cyganik

W tym roku 
Dni Osiedla 

Słocina odbyły się 21 i 28 
czerwca. Mieszkańcy na-
szego osiedla (i nie tylko) 
mogli podziwiać m.in. 

występy grup działających przy Osiedlowym 
Domu Kultury Słocina: zespół tańca nowo-
czesnego Bollywood, grupę taneczną Inwers, 
zespół tańca ludowego Ojra, grupę tańca to-
warzyskiego,  kabaret Koła Gospodyń, zespół  
muzyczny Legacy, Ad Libitum i kapelę ludo-
wą Słociniacy. 

Dni osiedla rozpoczęli młodzi piłkarze, 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie, 
którzy wzięli udział w turnieju piłkarskim 
o puchar dyrektorów SP nr 5  i ODK Słocina. 
Zwycięstwo przypadło zespołowi Czerwo-
nych Diabłów. Później uroczystości przenio-
sły się na teren wokół ODK. Między innymi 
swój obóz rozbili średniowieczni rycerze, 
którzy bawili widzów pokazami walk wojów 
słowiańskich, zabawami, panie z koła Przyja-
ciół Ziemi Słocińskiej serwowały tradycyjne 
potrawy, a na koniec wystąpił zespół Focus.
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ARTYSTYCZNIE I SPORTOWO
Dni Osiedla Słocina 2009

Drugi dzień osiedlowego 
święta miał charakter sportowy 
–  odbył się V Turniej o Puchar 
Solidarności i KS Junak Słoci-
na-Rzeszów dla zawodników 
z rocznika 1993 i młodszych. 
Miejscem rozgrywek był MOS 
Rzeszowie przy ul. Stanisława 
Gliwy. W turnieju wzięło udział 
8 drużyn: FC Olimpia Satu 
Mare (Rumunia), Stal Rzeszów, 
Orły Rzeszów, Świlczanka Świl-
cza, Strug Tyczyn, Izolator Bo-
guchwała, Korona Rzeszów oraz miejscowy 
Junak Słocina-Rzeszów. Rozgrywano mecze 
w dwu grupach – każdy z każdym. Były one 
bardzo wyrównane, a w trzech spotkaniach 
rozstrzygnięcia zapadły dopiero w rzutach 
karnych. Zwyciężyła drużyna Olimpii Satu 
Mare (Rumunia), która to pokonała  w me-
czu fi nałowym ekipę Strugu Tyczyn po 
rzutach karnych.  Na zakończenie była miła 
niespodzianka dla zwycięzców – przejazd 
bryczką ze stadniny Albin. 

Wyniki – grupa A: FC Olimpia Satu 
Mare – Stal Rzeszów 1:1, Orły Rzeszów 
– Świlczanka Świlcza 0:2, Orły – Stal 0:2, 
Świlczanka – FC Olimpia  0:7, Stal – Świl-

czanka 3:0, FC Olim-
pia – Orły 2:0; grupa 
B: Strug Tyczyn – Ju-
nak Słocina-Rzeszów 
2:0, Korona Rzeszów 
– Izolator Boguchwała 
0:2, Junak – Korona 
2:2, Izolator – Strug 
0:4, Korona – Strug 
1:1, Izolator – Junak 
0:1. Mecz o VII miej-
sce: Orły – Korona 1:0;  
o V miejsce: Izolator 
– Świlczanka 1:1 (kar-
ne 4:5);  o III miejsce: 

Stal – Junak 1:1 (karne 5:4);  o I miejsce: FC 
Olimpia – Strug 0:0 (karne 4:3). Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został: Przemysław 
Kaplita (Strug Tyczyn),  najlepszym bramka-
rzem Witold Ślączka (Orły Rzeszów), królem 
strzelców Ift ene Darian (FC Olimpia Satu 
Mare), a ulubienieńcem publiczności Seba-
stian Murias (Izolator Boguchwała). 

Organizatorami turnieju byli: Podkar-
packie Stowa-
rzyszenie Tury-
styczno-Sportowe 
NSZZ Solidar-
ność w Rzeszo-
wie, Urząd Mia-
sta Rzeszowa, KS 
Junak Słocina 
– Rzeszów. Tur-
niej wspomogły 
instytucje i fi rmy: 
Osiedlowy Dom 
Kultury Słocina, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słocińskiej, 
Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów, Wojsko 
Polskie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo 
Hestia, Express Bank, PBS Bank, SZiK, stad-
nina koni Albin, Drukarnia Spidruk, Art – 
Studio.

� Bartosz CYGANIK

OSIEDLOWE ŚWIĘTA
ciekawego programu, któ-
ry dla swych mieszkańców 
przygotowała rzeszowska 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Projektant. Na przykład 
mecz piłkarski, który za-
wsze rozpoczynał osiedlową 
imprezę, nie mógł się odbyć 
w strugach deszczu. 

Na estradzie wystąpi-
ły natomiast dzielne przedszkolaki z Przed-
szkola Publicznego nr 3. Był to ich debiut. Pu-
bliczność pod parasolami podziwiała małych, 

wspaniałych artystów, nagradzając ich okla-
skami, ku uciesze i wielkiej satysfakcji także 
i rodziców owych wykonawców. Gorąco też 

 Fot. Michał Piekarski

 Fot. Michał Piekarski

Fot. Tomasz Stopyra

Przedszkolaków podziwiano z zachwytem i dumą
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został przyjęty przez widzów zespół taneczny 
Osiedlowego Domu Kultury Staroniwa – fi lia 
Krynicka. Prezes spółdzielni Adam Węgrzyn 
był pełen podziwu dla tych małych artystów 
amatorów, którzy w dodatku prezentowali się 
na scenie w bardzo trudnych warunkach po-
godowych.

Strażacy tradycyjnie już na tym osiedlu 
wykazali się znakomitymi umiejętnościami 
w gaszeniu imitowanego pożaru i ratownic-
twie. Odbył się też konkurs wiedzy o pożar-
nictwie. Publiczność pod parasolami mogła 
również podziwiać sławnego trialowca, mi-
strza Polski Krystiana Herbę. Szefowa admi-
nistracji osiedla Beata Żmuda zapowiedziała, 
że w późniejszym terminie odbędzie się im-
preza osiedlowa w sprzyjających warunkach. 

PIERWSZE OSIEDLOWE

W Białej na żadnej uroczystości 
nie zgromadziło się tylu miesz-

kańców, co na pierwszym osiedlowym świę-
cie, zwierzył się przewodniczący rady osiedla, 
radny Stanisław Ząbek. Fakt, że i pogoda do-
pisała. 

Organizatorzy zadbali, aby zwłaszcza 
najmłodsi uczestnicy pamiętali to wydarze-
nie. Dla nich była mała i duża zjeżdżalnia 
oraz trampolina, przejażdżka na kucykach 
i bryczkami, różne formy konkursów z na-
grodami i dobrze zaopatrzone stoiska ze 
smakołykami. Była też dobra gastronomia 
dla dorosłych. 

Helena Rozborska
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Z podziwem oglądano pokazy spraw-
nościowe strażaków w gaszeniu pożarów 
i ratownictwie drogowym. Kabiny samocho-
dowe zapełniały się ciekawskimi, być może 
przyszłymi strażakami. Nie brakowało chęt-
nych w konkursie pożarniczym. Dużym za-
interesowaniem cieszył się też pokaz ratow-
nictwa medycznego. 

Atrakcją był mecz piłki nożnej Tatusio-
wie – Synowie. Wygrali oczywiście Tatusio-
wie 5:1. Synowie muszą jeszcze popracować, 
aby w przyszłym roku osiągnąć wynik cho-
ciaż remisowy. Młodzi Panowie, trenujcie.

Warto odnotować i taki miły fakt. Jedna 
z najstarszych mieszkanek osiedla pani Hele-
na Rozborska z ul. Kardynała Karola Wojty-
ły otrzymała wiązankę kwiatów od zastępcy 
prezydenta Rzeszowa Stanisława Sienki, 
który uczestniczył w pierwszym święcie tego 
osiedla.

� Józef GAJDA 

40 lat temu, w lipcu 1969 r., odbył 
się w Rzeszowie I Światowy 

Festiwal Polonijnych Zespołów Artystycz-
nych, w którym uczestniczyło 13 zespołów 
z Europy i USA. 

Zainteresowanie – zarówno działaczy 
polonijnych, jak i mieszkańców Rzeszowa – 
sprawiło, że impreza ta należąca dziś do naj-
większych tego typu, stała się ważną nie tylko 
dla naszego miasta, ale i dla Polonii na całym 
świecie. W 14 festiwalach organizowanych 
co 3 lata (z dwoma wyjątkami), udział dotąd 
wzięło 190 zespołów z 23 krajów. Najczęściej, 
bo 12 razy, Rzeszów odwiedziły: Krakowiak 
z Bostonu w USA i Piastowie ze Sztokholmu 
w Szwecji.

Do rekordzistów należą też: Olza (Cze-
chy), Echo z Polski (USA), Syrena (Holandia), 
Biały Orzeł (Kanada) i szczególnie pamięta-
ny w Rzeszowie Krakus z Genk w Belgii, od 
którego wizyty w Polsce w1967 r. wszystko się 
zaczęło. 

 W ciągu minionych festiwali odnotowa-
no w Rzeszowie ponad 16 tysięcy odwiedzin 
członków zespołów i gości polonijnych. Wiel-

SYMBOLE WIĘZI
Jubileusz festiwali polonijnych w Rzeszowie

Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski 
– współzałożyciel i długoletni pre-

zes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, miał 
84 lata, gdy zmarł  6  kwietnia 2009 roku. 

Doradca komitetu strajkowego w Stocz-
ni Gdańskiej, współtwórca statutu Solidar-
ności, uczestnik Okrągłego Stołu, pierwszy 
marszałek Senatu III RP, minister edukacji 
narodowej, a na końcu doradca prezydenta 
RP ds. Polonii. Urodził się 28 stycznia 1925 
r. w Poznaniu. W okresie okupacji był żoł-
nierzem Armii Krajowej. Studia prawnicze 
odbywał na tajnym Uniwersytecie Warszaw-
skim w latach 1943–1944 oraz na Uniwersy-
tecie Poznańskim w latach 1945–1947, gdzie 
doktoryzował się w 1950 r. Był profesorem 
prawa rolnego i cywilnego. 

Członek Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie, uczestnik obrad plenarnych 
Okrągłego Stołu, senator (1989–1991), mar-
szałek Senatu RP (1989–1991), minister edu-
kacji narodowej (1991–1992), prezes Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska (1990–2008), od 
maja 2008 r. prezes honorowy; od lutego 2007 
r. doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
ds. Polonii. Doktor honoris causa: paryskiej 
Sorbony, uniwersytetu w Ferrarze, uniwersy-
tetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Autor ok. 160 publi-
kacji książkowych, rozpraw i artykułów. 

kie zainteresowanie zespołów przyjazdem do 
Rzeszowa sprawiło, że w 1992 r. wyłączono 
z festiwalu dzieci, dla których do dziś orga-
nizowany jest odrębny festiwal w Iwoniczu 
Zdroju. Rzeszowskie spotkania festiwalowe 
inspirowały zespoły polonijne do łączenia się 
w stowarzyszenia i organizowania w krajach 
swego zamieszkania podobnych imprez. Fe-
stiwale zespołów polonijnych odbywające się 
dotąd w Anglii, Francji, Kanadzie, na Litwie, 
w Rosji, Szwecji, Ukrainie i USA integrują 
zainteresowaną kulturą polską młodzież po-
lonijną, dla której folklor ciągle jest istotnym 
elementem emocjonalnego związku z historią 
i kulturą kraju pochodzenia, symbolem więzi 
z własnym narodem i regionalną tradycją.

 Dla przypomnienia bogatej historii rze-
szowskich festiwali oraz ludzi podejmujących 
wysiłek przygotowania tych imprez, rzeszow-
ski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
organizuje 25 lipca br., w godz. wieczornych 
na rzeszowskim Rynku koncert jubileuszowy, 
na który serdecznie wszystkich zaprasza.

� Lesław WAIS

ANDRZEJ STELMACHOWSKI
Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Rok temu gościł w Rzeszowie na ko-
lejnym światowym festiwalu polonijnym. 
Pozdrawiał uczestników z balkonu ratusza. 
Dla nich był wciąż „tym marszałkiem”. Wita-
no go entuzjastycznie, bo wszyscy doceniali 
jego osobiste zaangażowanie w największą na 
świecie imprezę dla rodaków spoza kraju. �

Profesor Andrzej Stelmachowski z balkonu ratusza 

witał 18 lipca rok temu roztańczony korowód polo-

nijnych zespołów, który zapełniał rzeszowski Rynek.

Fot. Ryszard Zatorski
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Od piątku, 10 lipca, do niedzieli 
Podkarpacie gościło 34 ambasa-

dorów akredytowanych w Polsce. Mieszkali, 
w przyjaznym także naszemu miesięczni-
kowi, wytwornym hotelu Ambasador przy 
rzeszowskim Rynku. Na progu witał ich 
sam szef hotelu, Bartłomiej Sobolewski. 

Wcześniej jednak w Teatrze im. W. Sie-
maszkowej zacnych gości witali gospodarze 
województwa : wojewoda Mirosław Karapy-
ta i marszałek Zygmunt Cholewiński, którzy 
wyrażali nadzieję, że to początek bliższych 
więzi z regionem, który ma niepowtarzal-
ne walory turystyczno-rekreacyjne, bogate 
tradycje kulturowe i innowacyjnie rozwija-
jący się przemysł i gospodarkę. Warto tu in-
westować – przekonywali gospodarze. Dziś 
Podkarpacie szuka swojego miejsca w moder-
nizującej się Polsce, w zjednoczonej Europie 
i świecie. Stawia na edukację, inwestuje w no-
woczesne dziedziny gospodarki, rozwija sieć 

Od ponad dwu lat trwały zabiegi, 
aby spółka powołana przez sej-

mik podkarpacki uzyskała pełnię samo-
dzielności. Od 30 czerwca br. Port Lotniczy 
Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o. zarządza tym 
międzynarodowym lotniskiem, jedynym 
z takimi tradycjami najdalej wysuniętym 
na wschodnich krańcach Unii Europejskiej.

żerski, który, mam nadzieję, będzie gotowy 
jeszcze przed Euro 2012 – powiedział . –Trze-
ba będzie też pozyskiwać nowych pasażerów 
i przewoźników. Nie ukrywam, że spółka jest 
otwarta także na nowych udziałowców, ale 
przede wszystkim przedsiębiorców niepu-
blicznych. 

Terminal ma mieć możliwości przyję-
cia około 700 pasażerów 
w ciągu godziny. Prezes 
zarządu spółki Stanisław 
Nowak wśród pilnych 
zadań wymienia także 
rozbudowę płyty posto-
jowej dla samolotów oraz 
dalszą modernizację za-
plecza technicznego. Będą 
też czynione starania 
o zwiększenie liczby połą-
czeń bezpośrednich z por-
tu rzeszowskiego, a tak-
że lotów czarterowych 
i cargo. Być może uda się 
zrealizować pomysł lotów 
na trasie Lwów– Rze-

szów – Wrocław. Obecnie z Jasionki można 
dotrzeć bezpośrednio w kraju do Warszawy 
(w planach jest połączenie z Gdańskiem), 
a na zachód do Londynu (Stansted i Luton), 
Bristolu, Dublina, Birmingham, Frankfurtu 
oraz Nowego Jorku (Newark, J.F.K.). Połą-
czenia te obsługują linie PLL LOTu, Ryanaira 
i Luft hansy.

Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik 
fakt uzyskania samodzielności dla lotniska 

DYPLOMACI NA PODKARPACIU
Ambasadorowie mieszkali w rzeszowskim Ambasadorze

ROZWIJANIE SKRZYDEŁ
Rzeszowskie lotnisko zarządzane samodzielnie

Od lewej: wiceministrowie Zdzisław Gawlik (skarbu), Tadeusz Jarmuziewicz 

(infrastruktury), marszałek podkarpacki Zygmunt Cholewiński, dyrektor 

nacz. PPL Michał Marzec i prezes spółki Rzeszów-Jasionka Stanisław Nowak 

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Ryszard Zatorski

rzeszowskiego uznał za sukces Podkarpacia 
i obszarów ościennych, których mieszkań-
cy korzystają w podróżach z usług lotniska 
w Jasionce. Życzył nowej spółce co najmniej 
takiego tempa rozwoju jak lotniskom Balice 
w Krakowie i Pyrzyce w Katowicach. 

Należy zauważyć przy tym, że starania 
o rozbudowę lotniska podjęto już dziesięć lat 
temu, a momentem przełomowym była inwe-
stycja wykonana w latach 2004–2005, gdy pas 
startowy został przebudowany i wydłużony 
do 3200 metrów. Odtąd jest po tym wzglę-
dem w kraju drugim po Okęciu. Nie było na 
uroczystości parafowania lotniskowej spółki 
b. posła i b. wiceministra fi nansów dr. Wie-
sława Ciesielskiego, który był wówczas głów-
nym animatorem owej modernizacji, obok 
innych parlamentarzystów podkarpackich 
wspierających to przedsięwzięcie. Podczas 
honorowania startu nowej spółki obecni byli 
politycy, którzy zasłużyli się w tym względzie 
nie od dziś: podkarpaccy posłowie PO Jan 
Tomaka i Zbigniew Rynasiewicz oraz sena-
tor PiS Władysław Ortyl. 

Oczywiście przypomnieć należy, że 
u początku cywilnych lotniskowych tradycji 
rzeszowskich była decyzja wydziału lotnic-
twa cywilnego PKWN z 1949 roku, dotycząca 
odbudowania i uruchomienia dla potrzeb cy-
wilnych lotniska w Jasionce. Dziś obrastające-
go także w inwestycje związane z lotnictwem 
– zarówno w podkarpackim parku naukowo-
technologicznym Aeropolis, jak i w obszarze 
specjalnej strefy ekonomicznej. Podkarpacie 
i Rzeszów – który jest centrum polskiej Do-
liny Lotniczej, z Politechniką Rzeszowską, 
jedyną uczelnią cywilną w kraju, kształcącą 
pilotów, z zakładami lotniczymi w Rzeszo-
wie, Mielcu, Krośnie i Sędziszowie Małopol-
skim – staje przed kolejną szansą rozwinięcia 
samodzielnego skrzydeł.   �

Decyzja o przekazaniu przez Przed-
siębiorstwo Porty Lotnicze udziałów, czyli 
majątku owej spółce lotniskowej, była kro-
kiem wieńczącym starania dotyczące nowego 
podmiotu gospodarczego. Marszałek woje-
wództwa Zygmunt Cholewiński nie ukry-
wał satysfakcji. – Teraz otwarte zostały drogi 
do pozyskiwania np. funduszy unijnych, aby 
realizować inwestycje lotniskowe, w tym na 
niezwykle potrzebny nowy terminal pasa-

dróg, rozbudowuje 
m i ę d z y n a r o d o -
wy port lotniczy. 
Rzeszów jest na 
pierwszym miejscu 
w Polsce, jeśli cho-
dzi o liczbę studen-
tów w stosunku do 
liczby mieszkańców 
miasta. Troszczy 
się też o zachowa-
nie dla przyszłych 
pokoleń spuścizny 
przeszłości oraz cie-
kawej przyrody. Jest 
w krajowej czołówce 
jeśli idzie o długość życia mieszkańców. Przo-
duje w dziedzinie wdrażania w gospodarce 
innowacyjnych rozwiązań technicznych. 

Te uroki i zalety zaprezentowano też 
w krótkim fi lmie Podkarpackie wrota Euro-

py. A tuż potem w imieniu żon ambasadorów 
pani Barbara Aglan z Jemenu przekazała dla 
dotkniętych powodzią zespołów szkół w Rop-
czycach i Czarnej Sędziszowskiej po 10 tys. 
złotych. Ambasador Korei Płd. Joon-Jae Lee 

Marszałek Zygmunt Cholewiński i wojewoda Mirosław Karapyta (u dołu) i ich 

goście w Teatrze im. W. Siemaszkowej



7

Lipiec 2009

go w parku przy 
ul. Dąbrowskie-
go oraz pomni-
ków Zamordo-
wanych przez 
NKWD Żołnie-
rzy AK w Turzy 
pod Sokołowem 
Młp. i Żołnierzy 
Września 1939 r. 
w Jeżowem oraz 
monumentalnych 

rzeźb sakralnych w Boguchwale, Piwodzie, 
Zgodzie, Górnie, a także wielu tablic pamiąt-
kowych i popiersi. W malarstwie pejzażo-
wym utrwalił widoki z okolic rodzinnej wsi. 
Stworzył także cykl obrazów poświęconych 
rzeszowskim zabytkom śródmiejskim.   �
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szkole w bieszczadzkiej Ropience podarował 
nowoczesny telewizor LG wyprodukowany 
w fabryce tej fi rmy w Polsce.

Szefowie misji dyplomatycznych zapo-
znali się z ofertą inwestycyjną Doliny Lot-
niczej, zwiedzili Rzeszów, Łańcut, Sanok, 
Solinę, Ustrzyki Dolne, Arłamów i Przemyśl. 
Spotkali się z władzami odwiedzanych samo-
rządów, przedsiębiorcami i twórcami kultury. 
Była też okazja zaprezentowania problemów 
pogranicza i współpracy międzyregionalnej, 
z udziałem przedstawicieli Ukrainy z obwo-
dów: lwowskiego, wołyńskiego i zakarpac-
kiego.

Wojewoda podkarpacki Mirosław Ka-
rapyta i marszałek Zygmunt Cholewiński 
podkreślają, że wizyta ambasadorów to dla 
Podkarpacia olbrzymią szansą na promocję 

turystyczną regionu i nawiązanie 
obiecujących kontaktów z inwe-
storami z całego świata, była moż-
liwości pokazania dobrze rozwi-
jającego się województwa, przy-
jaznego inwestorom. Dyplomaci 
zwiedzili m.in. rzeszowską WSK, 
w rejsie po Jeziorze Solińskim 
poznali uroki tego bieszczadzkie-
go zakątka, mieli też okazję po-
dziwiać zabytki światowej klasy 
(m.in. zamki w Łańcucie i Krasi-
czynie), skansen w Sanoku i Mu-
zeum Historyczne tamże z naj-
cenniejszą w Polsce kolekcją ikon 
i galerią malarstwa Zdzisława Beksińskiego. 

Należy nadmienić, że Rzeszów i Łań-
cut są wśród miejscowości typowanych jako 

miejsca spotkań Rady Ministrów Unii Euro-
pejskiej podczas polskiej prezydencji w 2011 
roku.   �

Ambasadorów w progach hotelu Ambasador witał dyrektor, 

Bartłomiej Sobolewski

Polski Związek Filatelistów od wielu 
lat organizuje konkursy dla mło-

dzieży zrzeszonej w szkolnych kołach fi la-
telistycznych. Celem dorocznych konkursów 
jest promowanie polskich znaczków poczto-
wych, popularyzowanie fi latelistyki i zdoby-
wanie wiedzy związanej z tematem konkursu 
oraz pogłębianie wiedzy fi latelistycznej.

Tym razem w konkursie pod hasłem 
„Od Wadowic do Rzymu” młodzi uczestnicy 
podczas fi nałów okręgowych musieli zilustro-
wać drogę życiową papieża Jana Pawła II na 
podstawie walorów fi latelistycznych (znaczki, 
kartki pocztowe, datowniki) wykorzystując 
wyłącznie polskie znaczki pocztowe. W kon-
kursie brali udział uczniowie w trzech gru-
pach wiekowych: szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zdobywcy pierwszych miejsc uczest-
niczyli w fi nale ogólnopolskim, który od-
był się w Częstochowie. Rzeszowski okręg 

NAJLEPSZY W KRAJU
Ucieszyłby się Antoni Gromski, gdyby żył

Żuchowski, który pokonał wszystkich w tej 
grupie wiekowej. 

Opiekunka koła młodzieżowego Alina 
Bylak powiedziała, że zajęcie przez Domini-
ka I miejsca w fi nale ogólnopolskim to wspa-
niały prezent i dla szkoły, która obchodziła 
225-lecie. Ucieszyłby się i Antoni Gromski 
gdyby żył, bo to on w tej szkole, będąc na-
uczycielem i kierownikiem, w 1948 r. założył 
pierwsze w Polsce szkolne koło fi latelistyczne, 
które funkcjonuje z powodzeniem do dziś. 
On też ma ogromne zasługi w rozwoju fi late-
listyki w Polsce. I dobrze się stało, że starania 
rzeszowskich fi latelistów uwieńczone zostały 
upamiętnieniem jednej z ulic Rzeszowa na-
zwiskiem Antoniego Gromskiego. Fakt, że 
w Jedynce dobrze funkcjonuje fi latelistyka 
młodzieżowa, jest zasługą wspaniałych dy-
rektorek, m.in. Janiny Szczepaniec i obecnej 
Teresy Kuneckiej, które dostrzegły w tej dzia-
łalności ważną funkcję wychowawczą. Szcze-
gólną rolę odgrywają opiekunowie, którymi 
byli m.in.: Karol Kulczycki, Krystyna Siciak 
i obecnie Alina Bylak. Dominikowi wypada 
życzyć podobnych sukcesów w konkursach w  
następnych grupach wiekowych.

� Józef GAJDA

Dominik Żuchowski podczas pracy nad zbiorem 

konkursowym w Rzeszowie i Alina Bylak, opiekunka 

koła

Fot. Ryszard Zatorski

PZF reprezentowali: Dominik Żuchowski 
(Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza 
w Rzeszowie), Martyna Gąbka (Zespół Szkół 
w Woli Mieleckiej) i Anna Zachara (I LO 
w Mielcu). Najlepszy okazał się Dominik 

Fot. Józef Gajda

8 lipca br. zmarł na zawał serca rze-
szowski artysta plastyk Piotr Kida. 

Miał 69 lat. Urodził się w Górnie. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na 
wydziale rzeźby. Pracował jako nauczyciel 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Sędziszowie, a później w Rzeszowie. Rok 
temu otrzymał nagrodę miasta Rzeszowa za 
całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej.

Poświęcał się twórczo rzeźbie i ma-
larstwu. Autor repliki zniszczonego przez 
Niemców pomnika Tadeusza Kościuszki na 
rzeszowskim Rynku i pomnika Słowackie-

PIOTR KIDA
Rzeźbiarz, malarz, pedagog

NAGRODA DLA RZESZOWA
Wysokie miejsce w rankingu

W rankingu gmin i powiatów za 
rok 2008 nasze miasto zajęło 

wysokie, czwarte miejsce. Klasyfi kowano 65 
miast na prawach powiatów. Nagrodę odbie-
rał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 

Kapituła konkursu oceniała, jak dana 
jednostka powiatowa się promuje, jak prowa-
dzona jest strona internetowa czy też biuletyn 
informacji publicznej. Brano pod uwagę tak-
że takie czynniki, jak obsługa mieszkańców, 
programy, które gmina czy powiat wdraża, 
aby podnosić jakość świadczonych usług, 
oraz działania mające na celu promowanie 
ekologii – chodzi tu m.in. o wykorzystywanie 
energii odnawialnej, budowę nowych ścieżek 
rowerowych.   �
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czerpują znamiona mobbingu, któremu pra-
codawca także ma obowiązek przeciwdziałać 
(art. 94 kodeksu pracy). Otóż według Heinza 
Leymanna, który opisał 45 kryteriów diagno-
stycznych tej patologii, są to „działania ma-
jące wpływ na jakość sytuacji życiowej i za-
wodowej”, a więc między innymi „odsuwanie 
ofi ary od wszelkich zadań do wykonania oraz 
odbieranie prac zadanych wcześniej”. Zatem 
bez względu na to, czy za kulisami afery stoi 
zwykła babska (lub polska – do wyboru przez 
czytelników) zawiść, czy inne względy, nie-
znane prostym zjadaczom chleba, mamy do 
czynienia z mobbingiem i dyskryminacją. 

Problem z dyskryminacją w Polsce 
przedstawia się następująco. Niby jej nie 
ma, a jednak jest. Wszyscy chcą być wraż-
liwi i tolerancyjni, ale jakoś nie wychodzi. 
Szczególnie w kwestii kobiecej. „Popieram 
prawa kobiet, ale nie jestem jakąś feminist-
ką” – oświadcza asekuracyjnie taka czy inna 

pani polityk. Tak na wszelki wypadek, a nuż 
usłyszy partyjny kolega. Tym bardziej więc 
boli dyskryminacja, jeśli „zadana jest” ręką 
drugiej kobiety, która koniecznie chce przy-
podobać się męskiej części swojego ugru-
powania. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
że dyskryminacja jest nie tylko świadoma 
i jawna (do której nikt się nie przyznaje, może 
z wyjątkiem prawych i lewych ekstremistów), 
może być też świadoma i ukrywana (dbanie 
o poprawność polityczną), lub co najgorsze, 
nieuświadomiona dyskryminacja, której isto-
tą są przekonania i przesądy o specyfi cznych 
rolach „przynależnych” płci czy wyższości 
mózgu przedstawicieli wybranych płci albo 
ras. Ta trzecia bowiem wymaga całkowitej 
zmiany w mentalności i wychowaniu kolej-
nych pokoleń.

Jeśli jednak chłodnym okiem spojrzeć 
na otaczającą nas rzeczywistość, społeczeń-
stwo dzieli się nie tylko na kobiety i męż-
czyzn, białych i kolorowych, dorosłych i do-
rosłych trochę mniej, technicznych i humani-
stów, dzielimy się przede wszystkim na ludzi 
mądrych i głupich. To kryterium warto więc 
brać pod uwagę, zwłaszcza gdy wybieramy 
przyjaciół i współpracowników, czego Pań-
stwu serdecznie życzę.

� Dorota DOMINIK
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Dorota Dominik

Odejście wicemi-
nister Chłoń-

Domińczak z resortu 
pracy wzbudziło wiele 
emocji, przede wszystkim 
z powodu stylu, w jakim 

ze swoją współpracownicą pożegnała się 
pani minister Fedak. 

Nasuwa się przypuszczenie, że pani 
Fedak nie zna nie tylko kodeksu pracy, ale 
i ustawy zasadniczej, która również podkreśla 
równe prawa kobiet i mężczyzn wobec pra-
cy, awansu i życia społecznego (art. 33), nie 
wspominając jednakże o liczbie i stosunku do 
posiadanych dzieci. Żal serce ściska, gdy oka-
zuje się, że w Polsce niepoprawne politycznie 
jest nie tylko nieposiadanie potomstwa, ale 
także jego posiadanie, o czym przekonała się 
ta profesjonalistka, kształcona między inny-
mi za granicą, która optymistycznie uznała, 
że skoro Polska jest w Unii Europejskiej, to 
unijne reguły obowiązują wobec Polek, które 
są matkami.

Podobno bezpośrednią przyczyną 
odejścia pani wiceminister było odebranie 
(„częściowe”) jej obowiązków zawodowych. 
Zauważyć należy, że ta sytuacja (jak i komen-
tarz dotyczący jej macierzyństwa) w pełni wy-

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać 
dyskryminacji w zatrudnieniu, w szcze-
gólności ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, orienta-
cję seksualną (…)

Art. 92 kodeksu pracy

O MOBBINGU I DYSKRYMINACJI
Wszyscy chcą być wrażliwi i tolerancyjni, ale jakoś nie wychodzi

Edward Słupek 

Nie jest zapewne po-
wszechnie wiadome, 

ale w 1995 roku Sejm RP 
roku ustanowił 1 lipca 
Dniem Spółdzielczości. 

Przez wiele lat spółdzielczość sekowano, 
uważając ją za relikt PRL, za coś bez przyszło-
ści. Powszechną niewiedzą kompromitowali 
się absolwenci renomowanych kierunków, 
z doktorantami włącznie (czego doświadczy-
łem), którzy niewiele na temat idei spółdziel-
czej mogli powiedzieć. Przy okazji przypo-
mnę, że pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa 
na ziemiach polskich powstała w Bydgoszczy 
w 1890 r. i istnieje do dziś. W 85 krajach świa-
ta członkami spółdzielni jest około 800 mln 
ludzi. Oszacowano, że 300 największych na 
świecie spółdzielni wytwarza produkt, któ-
rego wartość odpowiada produktowi Kanady 
jako dziesiątej gospodarki świata. 

Paradoksalnie to wygląda teraz, że wo-

WARTOŚCI SAMOPOMOCY
Spółdzielnie dobre na czas kryzysu

bec niewątpliwego kryzysu, jaki nas powoli 
trawi, opcje polityczne próbują zerkać w kie-
runku spółdzielczości jako na sektor gospo-
darki, który nie kojarzy się z kapitalizmem 
neoliberalnym zorientowanym tylko na zysk. 
Spółdzielczość – w odróżnieniu od spółek, 
gdzie zysk i przewaga kapitałowa jednostki 
jest cnotą – stosuje żelazną zasadę, że jeden 
udział to jeden demokratyczny głos. Nie ma 
zatem możliwości zdobycia prze-
wagi kapitałowej wyłącznie przez 
bogatą fi rmę czy biznesmena. 
Wszyscy uczestnicy spółdziel-
czego systemu gospodarczego 
mają świadomość, że nie mogą 
kierować się tylko zyskiem i ego-
izmem indywidualnym. Od 1844 
r., czyli od powstania „Deklaracji 
spółdzielczej tożsamości” w spół-
dzielczości obowiązują zasady 
oparte na wartościach samopo-
mocy, samoodpowiedzialności, 
demokracji, równości, sprawie-
dliwości i solidarności. 

Ktoś powie, że brzmi to staromodnie, 
ale w czasie kryzysu, który niechybnie nas 
dopadnie, nie ma innej recepty na prowadze-
nie i zakładanie działalności gospodarczej 
bez indywidualnego kapitału – jak założenie 
spółdzielni. Obecnie jest w Polsce 10 tys. spół-
dzielni zrzeszających 8 mln członków i za-
trudniające 400 tys. pracowników. To rzecz 
naturalna, że chcemy żyć w dobrobycie, ale 
jak do tego dojść, gdy 2 proc. najbogatszych 
ludzi na świecie posiada ponad połowę całego 
bogactwa globu i 10 proc. najbogatszych na 
świecie dzierży 85 proc. światowego majątku? 
Statystyki porażają, zniechęcają nawet naj-
bardziej kreatywnych i wykształconych, że 
do osiągnięcia sukcesu wystarczy jedno życia 

Fo
t.

 R
ys

za
rd

 Z
a

to
rs

ki



9

Lipiec 2009

P
O

ST
A

W
Y

  
  P

O
G

LĄ
D

Y

człowieka. Najlepszą receptą, aby się nie za-
łamać, jest uświadomienie sobie, że ludzie co 
do zasady mają potrzebę bycia razem, zatem 
wspólne osiąganie celów życiowych jest nad-
rzędne. Tutaj uwaga: należy stłumić niszczą-
cy wielu z nas gen egoizmu! Najlepszą receptą 
na powodzenie jest spółdzielczość jako for-
ma prowadzenia działalności gospodarczej 
– odmienna od spółek prawa handlowego. 
W okresie kryzysu wielu przypomina sobie 
o dobrej spółdzielczej bankowości, spółdziel-
czości mieszkaniowej, która jest mi szczegól-
nie bliska, o innych 16 branżach spółdziel-
czych takich, jak mleczarstwo, spółdzielczość 
rolnicza, socjalna, medyczna. 

Przy okazji świątecznej stwierdzę, że 
spółdzielczość mieszkaniowa w Rzeszowie jest 
zaliczana do najlepszych w Polsce. Jest dobrze 
zorganizowana, buduje wiele dobrze postrze-
ganych mieszkań. Jako przykład świetnego 
budowania podam, że nagrodę pierwszego 
stopnia oraz tytuł Budowy roku Podkarpa-
cia 2008 uzyskał budynek mieszkalny przy 
ul. Zabłocie w Rzeszowie wybudowany przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową Geodeci w Rze-
szowie, kierowaną po mistrzowsku kobiecą 
ręką pani prezes Anny Ochalik-Pęcak. Przy 
okazji zwracam też uwagę, jak mało media 
pokazują dobre przykłady spółdzielczej dzia-
łalności. Inne formy gospodarcze podnoszą 
niekiedy larum przy byle okazji. Najlepszym 
przykładem jest spółdzielczość w Rzeszowie, 
gdzie większość budynków w naszym mieście 
należy do spółdzielczości mieszkaniowej. Ich 
wygląd i stan stanowi o urodzie naszego mia-
sta. Zwrócę też uwagę, że w przypadku nawet 
drobnych przykładów niepowodzeń w naszej 
pracy jesteśmy bardzo brutalnie traktowani 

LISTY

LUZ I WULGARNA POTOCZNOŚĆ 
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałam felieton „Paweł i Gaweł” pana Edwarda 

Słupka (nr 6/44). 
Gdy doszłam do konkluzji, że brak w naszym społeczeństwie pewnych uregulowań z po-

granicza etyki sąsiedzkiej, naszła mnie refl eksja, że uregulowania prawne wymagane są tam, 
gdzie upadły dobre obyczaje. Ma to miejsce i w Polsce, gdzie przy obrządkowej religijności, 
panoszy się chamstwo i pieniactwo. Na przykład pewna moja znajoma, która połowę swojego 
życia przeklęczała w kościele, o wszystkich i wszystkim mówi wyłącznie źle. Zawsze. A znam ją 
od dwudziestu lat. Wspomniałam tę panią, gdyż doskonale obrazuje ona szerszy kontekst tego 
problemu.

Od języka elit politycznych zaczynając, na slangu młodzieżowym kończąc, wszędzie do-
minuje luz i potoczność w dość wulgarnej postaci, a negatywne oceny innych są standardem. Na 
naszych oczach zanikają pozytywne relacje międzyludzkie, język odznacza się coraz większą 
agresją, zaś Polacy skaczą sobie do oczu przy każdej sposobności. Kłócą się z rodziną, z sąsiada-
mi, z przeciwnikami politycznymi, a z kim nie mogą powadzić się osobiście, temu przynajmniej 
przypną obraźliwą łatkę kacapa, żółtka, makaroniarza, żabojada, pepiczka, mośka… 

Kłótliwość w połowie XVIII w. doprowadziła Polaków do utraty niepodległości, później 
kłótnie na szczeblu dowodzenia były przyczyną upadku niemal wszystkich powstań, chociaż 
tylu bohaterów tak pięknie umierało za ojczyznę. Zresztą, sukces też nam nie służy. Po zwycię-
stwie w naszych rodakach burzy się krew, toteż zaczynają drzeć koty między sobą.

Żałuję, że nie mogę swojego listu zakończyć skuteczną radą, jak ten stan zmienić. Może 
skromnie budowę dobrych relacji z sąsiadami zacznę od siebie? Akurat ten z lewej ma pretensje, 
że źle postawiłam płot. 

Pozdrawiam serdecznie całą redakcję

� Ewa SZTANGRET

Bogusław Kobisz

Często w radiu 
słucham takiej 

piosenki, której refren 
brzmi jak pamiętam: „ 
Bo tutaj jest jak jest,/ po 
prostu/ a ty o tym dobrze 
wiesz”. Nie wiem kto śpie-

wa i o czym jest ta piosenka, muzyka jest 
prosta, rytmiczna, wpada w ucho i tyle. Nie 
jest to jakiś ambitny utwór, ale powtarzany 
często, bo dobrze słucha się tego zlepku słów 
i melodii. Nie wiadomo o co chodzi, ale ka-
wałek spokojny, miły, nie wymaga skupienia, 
myślenia, koi nerwy.

Blisko dwa lata w taki sam lub podob-
ny sposób słucham i odbieram wypowiedzi 
polityków rządzącej PO. W pierwszym roku 
były liczne obiecanki, plany, pomysły. Zapo-
wiadało się prawdziwie, ciekawie i rzeczowo. 
Życie pokazało jednak, że nie ma nic za dar-
mo, że PO musi zapłacić tym, którzy na nich 

BAZAR STANOWISK I OBIETNIC
Kaczyńscy są gwarantem sukcesów PO i Tuska

głosowali, koalicjantom i w wielu przypad-
kach opozycji. Widzimy, że polityka to bazar 
stanowisk i obietnic. O ile w pierwszym roku 
walka z opozycją wydawała się być prawdzi-
wa – to teraz odnoszę wrażenie, że jest to wal-
ka pozorowana.

Tusk za wszelką cenę chce przetrwać do 
„swojej” prezydentury. Premier dostrzegł to, 
co nawet ślepiec by zobaczył, że jego poparcie 
pozostaje w ścisłym związku ze strachem, jaki 
budzi wizja powrotu Kaczyńskiego i Ziobry.

Dopóki z polityki nie odejdzie Kaczyń-
ski, Tusk będzie miał poparcie. Tusk o tym 
wie i do czasu wyborów prezydenckich nie 
uczyni nic, co mogło spowodować odsunięcie 
Kaczyńskiego ze sceny politycznej. Kaczyń-
ski doprowadził do tego, że ludzie głosują ze 
strachu przed nim, przed jego rządami i Zio-
brą. Należy przyznać, że nie jest to typowa, 
racjonalna, oczekiwana przez ogół oraz zgod-
na z demokratycznymi regułami motywacja. 
Ziobro pojedzie do Brukseli. Przed wyjazdem 
obsobaczył Kaczyńskiego, więc jest nadzieja, 

że Jarosław K. skorzysta z okazji i odstawi go 
w cień. Lewica bez Olejniczaka będzie mało 
wyrazista, Napieralski nie ma tych cech, które 
powinien mieć lider – zwłaszcza lider na trud-
ne czasy, jest zbyt „ulizany” i za grzeczny.

Tak więc nie ma alternatywy. Dopóki 
Kaczyńscy będą aktywni, Tusk będzie miał 
poparcie. Premier sprytnie używa Palikota, 
jest to swego rodzaju przypominacz. Wystar-
czy, że na chwilę media nie pokazują Kaczyń-
skich – Palikot robi kabaret; Kaczyńscy dają 
się wciągnąć w zabawę i znowu Tusk górą.

Do czasu, kiedy nie umocni się lewica, 
bądź nie stworzy jakaś nowa formacja centro-
wa, Kaczyńscy są gwarantem sukcesów PO 
i Tuska. Nieszczęściem dla Polski wydaje się 
ten układ – im bardziej aktywni są Kaczyń-
scy, tym bardziej rosną notowania Tuska i PO. 
Tusk zgrabnie wyjął (na chwilę) lewicy Hübner 
i prawicy Krzaklewskiego. Hübnerowa zrobiła 
swoje, Mariana przeceniono, ale Tusk pokazał, 
że jest premierem wszystkich Polaków?

� Bogusław KOBISZ

przez media ze zdwojoną siłą. Chodzi o wy-
pchnięcie nas z rynku budowlanego przy 
użyciu wszystkich dostępnych metod. Opty-
mizmem napawają nas spółdzielców słowa 
obecnego premiera Donalda Tuska: „Spół-

dzielczość to doskonały sposób na kryzysowe 
sytuacje”.

� Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej w Rzeszowie



10

Nr 7(5) Rok V

10

Z
D

R
O

W
IE

Józef Sowa

Na podstawie naj-
nowszych badań 

procesu starzenia się prze-
prowadzonych na Universit 
of Michigan wyprowadzono 
wnioski, że seniorzy XXI wie-

ku czują się młodziej średnio o około 13–15 lat 
w stosunku do wieku kalendarzowego.

Co jakiś czas pojawiają się nowe teorie dłu-
gowieczności. Badania potwierdzają, że człowiek 
może żyć znacznie dłużej niż 100 lat. Jest tylko 
jeden warunek: doskonałe warunki bytowe, bo 
im jesteśmy starsi, tym nasze zdrowie jest bardziej 
kruche.

Ostatnio ukazała się znakomita książka An-
drew Weila Jak się zdrowo zestarzeć? – praktyczna 
encyklopedia dobrego i zdrowego starzenia się. Au-
tor doradza, jak zapobiegać wcześniej cierpieniom 
w wieku starszym. Od początku świata i istnienia 
życia na ziemi ludzie szukają różnych sposobów na 
przedłużanie życia. Ale dopiero we współczesności 

zostało udowodnione – 
pisze Andrew Weil – że 
„to geny są nieśmier-
telne, a nie ciała, które 
je zawierają”. A walka 
między śmiertelnością 
a nieśmiertelnością roz-
grywa się na wszystkich 
poziomach naszego or-
ganizmu. Każdy czło-
wiek powinien zaak-
ceptować fakt starzenia 
się i dążyć do lepszego 
przeżycia tych lat, które 

Jan Kotarski

Z inicjatywą ogło-
szenia roku 2009 

Rokiem Zdrowia Kobiety wy-
stąpiło Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne. Spotkało się 
to z poparciem Ministerstwa 

Zdrowia i związane jest z cyklem zdarzeń towarzy-
szących XXX Jubileuszowemu Międzynarodowe-
mu Kongresowi PTG, który odbędzie się w Lubli-
nie w dniach 17–19 września tego roku.

W ramach akcji działania nasze skupiają się 
na dwóch głównych nurtach:  szkoleniach zawo-
dowych lekarzy w zakresie problemów zdrowot-
nych kobiety, najbardziej wpływających na jakość 
życia oraz na działaniach oświaty zdrowotnej 
kierowanych bezpośrednio do kobiet. Cele wyda-
ją się bardzo oczywiste, ale, jak wskazuje liczba 
zgłaszających się kobiet na badania profi laktyczne 
raka szyjki macicy, świadomość społeczeństwa jest 
nadal niska. Medialne, jak i lokalne działania nie 
przynoszą wciąż spodziewanego efektu. Kobie-
ty nadal nie wierzą w skuteczność najprostszych 

INWESTYCJA W ŻYCIE
Rok Zdrowia Kobiety

i najskuteczniejszych metod postępowania takich, 
jak zdrowa dieta, regularne wizyty profi laktyczne, 
kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz po-
ziomu cukru i cholesterolu, badania cytologiczne 
i mammografi czne, nie mówiąc już o bardziej in-
wazyjnych badaniach związanych z profi laktyką 
nowotworów jelita grubego. A tymczasem dbałość 
o własne zdrowie jest najlepszą inwestycją procen-
tującą przez całe życie.

W roku 2008 Nagrodę Nobla w dziedzinie 
medycyny otrzymał profesor Zur Hausen z Nie-
miec za wykrycie czynnika sprawczego raka szyj-
ki macicy. Wykazał, że nowotworzenie w szyjce 
macicy związane jest z infekcją tzw. onkogennych 
typów wirusa brodawczaka ludzkiego. To odkry-
cie stworzyło po raz pierwszy w historii medycyny 
szanse na profi laktykę pierwotną opartą o szcze-
pienia przeciwko HPV. W Polsce mamy dostępne 
dwie szczepionki: dwuwalentną – przeciw typom16 
i 18 HPV oraz czterowalentną – przeciwko typowi 
6, 11, 16 i 18. W 27 krajach świata szczepienia prze-
ciw HPV są fi nansowane z pieniędzy publicznych. 
W Polsce w 2008 r. szczepienia przeciw HPV trafi ły 
do kalendarza szczepień zalecanych przez ministra 
zdrowia.  Ponad 30 polskich samorządów szczepi 

już przeciw wirusom HPV. Należy domagać się ta-
kiego powstępowania powszechnie. Połączenie ak-
tywnego programu badań cytologicznych z popu-
lacyjnymi szczepieniami anty HPV może sprawić, 
że rak szyjki macicy będzie chorobą znaną młodym 
pokoleniom lekarzy tylko z podręczników

Jakie są szanse polskich dziewczynek na 
ochronę przed rakiem szyjki macicy w porównaniu 
z rówieśniczkami w Europie? Z miesiąca na mie-
siąc wzrasta liczba gmin fi nansujących szczepienia 
przeciwko wirusom HPV. W Polsce akcja ta przy-
biera różne formy ze względu na środki fi nansowe, 
jakimi dysponuje gmina lub fundator. Choć coraz 
więcej lokalnych samorządów rozważa możliwość 
inwestycji w zdrowie młodych mieszkanek, nadal 
takich inicjatyw jest niewiele. Pozostaje zatem 
szczepienie z kieszeni prywatnej. W Polsce szcze-
pienia przeciw HPV trafi ły na razie do kalendarza 
szczepień zalecanych. Na tę informację czekało 
wiele samorządów, które chcą dołączyć do rosną-
cego grona miast i gmin, które już aktywnie stosują 
tę formę profi laktyki raka szyjki macicy. Są wśród 
nich duże ośrodki – takie jak Gdynia, Poznań czy 
Lublin, ale także wiele innych – w tym Grodzisk 
Wielkopolski. W dwóch miastach rolę organizato-
rów akcji profi laktycznych wzięły na siebie funda-
cje. W Łodzi Fundacja dla Dzieci z Chorobami No-
wotworowymi Krwinka, zaś w Jastrzębiu Zdroju 
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

���Prof. zw. dr hab. n med. Jan KOTARSKI,
prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

NA ŚCIEŻCE ŻYCIA
Jak się zdrowo zestarzeć

są jeszcze przed nim. Jak stwierdza Andrew Weil, 
„nie ma żadnych dowodów na to, że jakaś szczegól-
na kombinacja czynników śro dowiskowych (lub 
ich brak) sprzyja długowieczności. Nie ma również 
jakiegoś szczególnego sposobu odżywiania się lub 
przyjmowanie witamin czy innych substancji, któ-
re by miały coś wspólnego z dożywaniem sędziwe-
go wieku”. 

Bardzo wielu ludzi próbuje zaprzeczać rze-
czywistości i wpływowi czasu. Niektórzy, by ukryć 
ślady starzenia się, maskują je stosując kosmetyki, 
natomiast inni poddają się operacjom plastycz-
nym. Dla większości społeczeństwa „starość”, 
„stary” kojarzą się z takimi przymiotnikami, jak 
bezwartościowy, podstarzały, przeterminowany, 
zgrzybiały, zniedołężniały. Ale są też i wyjątki, 
które z tymi pojęciami kojarzą takie cechy, jak 
długowieczny, dojrzały, mądry, trwały, wytrzy-
mały. Niestety, większość z nas widzi w starości 
więcej cech negatywnych niż pozytywnych. Weil 
uważa, że „nasz prawdziwy wiek – ten biologicz-
ny – nie jest zdeterminowany liczbą przeżytych 
lat, ale stanem naszego organizmu, jego struktur 
i funkcji. Badania przeprowadzone na zwierzętach 
udowodniły, że „kiedy brakuje jedzenia, wszystkie 
istoty, wielkie i małe – żyją wolniej i dłużej, odkła-
dając moment reprodukcji na lepsze czasy”. Tak jest 
w świecie zwierząt, natomiast nie mamy dowodów, 
że organizm ludzki będzie identyczne rea gować 
w niesprzyjających warunkach.

Starsi ludzie są naszym pomostem z prze-
szłością. „Nie postrzegam ich siwych włosów 
i pomarszczonych twarzy jako oznak przemijania 
i ułudy ludzkiej urody. Dla mnie są one sztandarem 
zwycięstwa tych, którzy przeżyli” – pisze Andrew 
Weil. Autor twierdzi, że na całokształt życia wpły-
wają zarówno geny jak i wychowanie oraz środo-
wisko. Nigdy albo jedno, albo drugie. Bo „geny to 

wręczone nam przez naturę karty – jedne dobre, 
inne kiepskie. Ale to od nas zależy, jak nimi pogra-
my”.

Czy można pomóc sobie i zabezpieczyć spo-
kojną starość? A. Weil podaje kilka wskazówek: 
„prowadź coś w rodzaju kartoteki zawierającej hi-
storie swoich chorób, urazów, terapii, hospitaliza-
cji, obecnie przyjmowanych leków, a także historie 
chorób swojej najbliższej rodziny [...]; upewnij się, 
że poddałeś się zalecanym szczepieniom i szczep 
się na bieżąco [...]; poddawaj się kompleksowym 
badaniom: mierzenie ciśnienia, badania ogólne 
moczu, badanie krwi, elektrokardiogram. Pozwolą 
one wykryć takie schorzenia, jak nadciśnienie, cu-
krzyca, podwyższony poziom cholesterolu, anemia 
oraz problemy z wątrobą lub nerkami; dowiaduj 
się o badania profi laktyczne niezbędne w twoim 
wieku; utrzymuj swoje ciśnienie w normie – tzn. 
120/80 lub niższe; jeżeli już stwierdzono u cie-
bie objawy sprzyjające rozwojowi jakiejś choroby, 
najpierw spróbuj poradzić sobie z nimi za pomocą 
środków pozafarmakologicznych”; „Nie pal. Uza-
leżnienie od tytoniu to najważniejsza przyczyna 
chorób, którym można zapobiec, a dym z papiero-
sów to najbardziej oczywisty czynnik środowisko-
wy sprzyjający powstawaniu raka. Uważaj na wagę. 
Chorobliwa otyłość, czasami defi niowana jako 
waga ok. 45 kg prze kraczająca normalną masę cia-
ła, jest absolutnie nie do pogodzenia ze zdrowym 
starzeniem się, ponieważ zwiększa ryzyko wielu 
chorób wieku starczego (np. zawały, cukrzyca typu 
2, artretyzm itp.)”.

Andrew Weil doradza, że im wcześniej się za-
cznie myśleć, jak się chce zestarzeć i coś w tym kie-
runku robić, tym lepiej dla każdego. W mniemaniu 
autora, dieta może być częścią składową zdrowego 
stylu życia i jest bezwzględnie przekonany, że nasz 
sposób odżywiania się ma wpływ na pow stanie 
stanów zapalnych. Wpływ na sposób starzenia się 
ma także aktywność fi zyczna. Sami musimy ją so-
bie zapewniać poprzez różne proste ćwiczenia. Do 
wszystkiego trzeba jednak podchodzić z umiarem.

Dotyk i seks są również ważnymi aspektami 
życia człowieka. Brak seksu różne osoby odczuwa-
ją inaczej, ale niektóre badania sugerują, że starsi 
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ludzie, którzy pozostają aktywni seksualnie, cieszą 
się lepszym zdrowiem fi zycznym i emocjonalnym 
niż ci, którzy seksu nie uprawiają.

Życie zawsze było, jest i będzie stresujące. 
Całkowita dominacja stresu jest niemożliwa. Ale 
autor uważa, że nasz umysł jest zdolny do kontro-
lowania reakcji stresowych. Każdy człowiek sam 
sobie wybiera sposoby na odstresowanie. Oprócz 
aktywności fi zycznej ludzkie ciało potrzebuje 
również odpowiedniego dawkowania odpoczyn-

Nigdy nie jest za późno na dokonanie bilansu życia. 
Warto się zastanowić, co w życiu zrobiliśmy, czego 
nie zdążyliśmy zrobić, a co jeszcze się da napra-
wić. Świadomość starości i śmierci może nas też 
zainspirować do pełniejszego wykorzystania życia 
– do życia „pełną piersią” i rozwijanie się do granic 
naszych możliwości”. A na podsumowanie Weil 
kieruje do nas takie słowa: „życzę, by wasza starość 
była łagodna, zdrowa i pełna wdzięku”. 

��Prof. dr hab. Józef SOWA

Złoty pierścionek, Czumbalalajka, Pola 
zielone, Marynika, Zakochani w Rzeszo-

wie – to tylko kilka tytułów spośród setek  przebo-
jów  śpiewanych na przestrzeni  blisko 25 lat  przez 
Stenię  Dyniową, piosenkarkę zespołu muzyczne-
go swojego męża, Jerzego Dyni. 

Historia zespołu zaczęła się w czerwcu 1960 
roku, kiedy z restauracji Rzeszowska, mieszczącej 
się przy ul. Kościuszki, odszedł do kawiarni Klu-
bowej zespół Romana Albrzykowskiego. Począt-
ki były skromne, m.in. z uwagi na kiepski sprzęt 
muzyczny i aparaturę nagłaśniającą. Restauracja 
Rzeszowskich Zakładów Gastronomicznych była 
w tym czasie bardzo popularna. Tu przychodziła 
potańczyć śmietanka rzeszowska i z okolicznych 
miejscowości. Przyciągały dobra muzyka, głos 
i osobowość  solistki, a także  ciągle odświeżany 
repertuar. Kiedy przy placu Farnym otworzona 
została nowa restauracja Relax, zespół został od-
delegowany do niej, aby dla odmiany tam przycią-
gnąć klientelę swoją muzyką. Warunki były dobre, 
a obszerna główna  sala umożliwiła organizowanie 
programów estradowych z udziałem krajowych 

JEDYNKA
Rzeszowski zespół 
muzyczny Jerzego Dyni

i zagranicznych rewiowych artystów. Stanowiło to 
duże wyzwanie dla zespołu, który akompaniował 
solistom, często laureatom międzynarodowych fe-
stiwali piosenkarskich. Od czerwca 1975 roku ze-
spół zaczął pracować w nowo otwartej  restauracji 
Kaprys, mieszczącej się przy obecnej ul. Hetmań-
skiej.

W tym okresie zespół, noszący już ofi cjalnie  
nazwę Jedynka odniósł kilka  sukcesów. Zakwa-
lifi kował  się do grona laureatów Ogólnopolskie-
go Konkursu Muzycznych Zespołów Tanecznych 
w Ciechocinku, podczas którego również Stenia 
Dyniowa otrzymała wyróżnienie. Wokalistka 
ta wystąpiła m. in. w Telewizji Kraków podczas 
emisji jednego z wydań Kroniki Rzeszowskiej. 
Jedynka występowała  nie tylko  w restauracjach. 
Była wielokrotnie zapraszana przez środowisko 
dziennikarskie do udziału w majowych spotka-
niach dziennikarzy z czytelnikami i radiosłucha-
czami, organizowanych  na terenie ówczesnego 
województwa rzeszowskiego z okazji Dni Oświaty, 
Książki i Prasy. We wrześniu 1979 r. podczas III 
wojewódzkiego konkursu o Złoty Czynel zespół 
zdobył I nagrodę, a Jerzy Dynia dyplom za aran-
żacje i wykonawstwo. 

Działalność muzyczną Jedynki  przerwał 
na kilka miesięcy stan wojenny. Po przywróceniu 
w Polsce działalności rozrywkowej  zespół Jedynka 
powrócił do pracy, ale już bez swojego kierownika, 
który mając ukończone wyższe studia muzyczne 
w krakowskiej Akademii Muzycznej poświęcił się 
dziennikarstwu.  Jego funkcję przejęła Stenia Dy-

JERZY DYNIA urodził się na Kre-
sach Wschodnich – w Stanisławowie. Od 
lat 50. związany z Rzeszowem. Absolwent II 
Liceum Ogólnokształcącego i Państwowej 
Średniej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie 
oraz Wydziału Pedagogiki Instrumentalnej 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Człowiek 
o szerokich zainteresowaniach. Przez kilka-
naście lat był liderem rozrywkowego zespołu 
muzycznego. Prowadził również klasę sakso-
fonu w rzeszowskiej PSM. W 1977 roku za-
fascynowało go dziennikarstwo. Współpra-
cuje także z naszym miesięcznikiem. Przez 
17 lat był redaktorem muzycznym Rozgłośni 
Polskiego Radia w Rzeszowie, z czego 4 lata 
szefem redakcji muzycznej. W drugiej poło-
wie lat 80. był dyrektorem naczelnym Pań-
stwowej Filharmonii im. A. Malawskiego 
w Rzeszowie. W 1989 roku rozpoczął pracę 
w Oddziale TVP w Rzeszowie; zajmuje się te-
matyką kulturalną, w szczególności muzycz-
ną. Laureat prestiżowej nagrody im. Oskara 
Kolberga i dwukrotnie regionalnej nagrody 
im. Franciszka Kotuli. Okresowo sprawował 
pieczę muzyczną nad zespołami pieśni i tańca 
Bandoska, Rzechy oraz Ostrowiacy. Jest rów-
nież członkiem grupy ekspertów międzyna-
rodowego stowarzyszenia folklorystycznego 
C.I.O.F.F. Od lat zasiada w różnych gremiach 
jurorów, międzynarodowych, ogólnopolskich 
oraz regionalnych muzycznych festiwali, kon-
kursów i przeglądów. Jest członkiem zarządu 
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, 
a także koncertującym muzykiem uprawiają-
cym muzykę jazzową. Niedawno został uho-
norowany medalem Gloria Artis. 

Tamten Jerzy Dynia

Zespół Jerzego Dyni z lat 60., który grał w restauracji Rzeszowska. Od lewej: Wiktor Kotula, Andrzej Kulczycki, 

Stenia Dyniowa, Hieronim Gnacek, Władysław Ziemniak, Jerzy Dynia (z akordeonem). 

ku i snu. Drzemka w dzień jest bardzo potrzebna. 
Jeżeli są zbyt częste i zbyt długie lub odbywają się 
w złej porze dnia – drzemki mogą przynieść sku-
tek odwrotny od zamierzonego. Dobry sen jest 
ważnym czynnikiem normalnego funkcjonowania 
organizmu.

Brakiem równowagi emocjonalnej są depre-
sja i lęki, które zakłócają spokojny proces starzenia 
się. Andrew Weil zwraca naszą uwagę na potrzebę 
zrobienia sobie swoistego duchowego obrachunku. 

CZY ICH PAMIĘTACIE?

niowa. Po pewnym czasie zespół zakończył osta-
tecznie działalność w restauracji Kaprys. 

����Piotr BIERNACKI
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Piotr Rędziniak

Galerie i muzea 
nie mają wakacji. 

Pracują pełną parą, ofe-
rując kolejne propozycje 
wystawowe. Biuro Wystaw 

Artystycznych również na lipiec przygoto-
wało dwie duże ekspozycje. 

Jedna z nich jest iście wakacyjna, bo 
to wystawa będąca owocem pracy artystów, 
którzy uczestniczyli w trzech plenerach od-
bywających się w ubiegłym roku w okolicach 
Rzeszowa. Plenery 2008, bo taki nosi tytuł, 
jest wyborem prac powstałych na plenerach 
w Boguchwale, Kolbuszowej i Orzechówce, 
którym kibicuje i w miarę swoich możliwości 
wspomaga organizacyjnie BWA w Rzeszowie. 
Plenery te, z racji zaproszonych artystów- go-
ści, przybierają charakter ogólnopolskich, 
a nawet międzynarodowych imprez, które 
mają niemały udział w propagowaniu walo-
rów naszego najbliższego otoczenia właśnie 
wśród artystów przyjezdnych. Główny or-
ganizacyjny trud przyjmują na swoje barki 
władze poszczególnych miast i gmin, jak go-
spodarze obiektów, w których artyści miesz-

PROMIENNE WSPOMNIENIE
Wystawy w rzeszowskim Domu Sztuki

kają i tworzą. Były to: Ośrodek Doradztwa 
Rolnego w Boguchwale oraz Zespoły Szkół 
w Kolbuszowej i Orzechówce. Komisarzami 
plenerów byli: w Boguchwale Jacek Nowak 
– pracownik BWA, w Kolbuszowej – znany 
kolbuszowski artysta malarz Maksymilian 
Starzec oraz w Orzechówce –przedstawiciele 
głównego organizatora – Związku Polskich 
Artystów Plastyków artyści: Barbara Zien-
sterstei i Mirosław Rymar. Napisałem, iż jest 
to wystawa idealnie wpisująca się tematycznie 
w okres wakacji, a tym razem może jeszcze 
bardziej – kiedy nie dopieszczani aurą, może-
my zobaczyć pogodne, promienne wspomnie-
nie ubiegłorocznego lata.

Druga wystawa też może okazać się 
swoistego rodzaju wspomnieniową. Zbiory 
i depozyty BWA 3 jest kolejną – trzecią od-
słoną – wydobyciem na światło dzienne kil-
kudziesięciu spośród ponad 1400 dzieł sztuki 
współczesnej, które znajdują się w zbiorach 
rzeszowskiego BWA. W owym dziennym 
świetle my sami konstatujemy, jak te zbio-
ry są cenne, okazałe i co może nawet trochę 
dziwi – nadal współczesne i aktualne. Prace 
powstałe niemal pół wieku temu zaskakują 
świeżością warsztatu i oryginalnością podej-
ścia do tematu.

Wystawa składa się z kilkudziesięciu 
obrazów Olgi Samarskiej oraz wyboru kil-
kunastu prac na papierze (grafi k, gwaszy, ry-
sunków) powstałych w podobnym okresie tj. 
na przełomie lat 60., 70. XX w. Prace m. in. 
Stanisława Kuci, Jerzego Biernata, Krzysz-
tofy Lachtary, Zygmunta Czyża, Jadwigi 
Szmyd-Sikory. 

Rzeczywiście zbiór obrazów Olgi Sa-
marskiej jest dominantą tej wystawy, stąd też 
napisałem, że wystawa ta ma charakter wspo-
mnienia przede wszystkim postaci artystki, 
która była jednym z członków założycieli 
i teoretyków legendarnej w naszym środo-
wisku Grupy XIV. Ale również przypomnie-
nia bardziej, jak artyści znani nam, przecież 
tworzący do dziś, rozpoczynali swoje kariery, 
a BWA było tych początków tych świadkiem 
i niekiedy stymulatorem.

Dodać należy, że w tytule wystawy po-
jawiło się nieprzypadkowo określenie „depo-
zyty”. Obrazy O. Samarskiej to właśnie depo-
zyt BWA. Artystka bowiem niedługo przed 
śmiercią ofi arowała naszemu miastu w 2002 
roku część swojego dorobku artystycznego. 
I to nie BWA jest jego właścicielem. To mia-
sto Rzeszów i jego mieszkańcy są obdarowa-
ni tym intelektualnym a równocześnie kon-
kretnym dobrem. Tych prezentów jest więcej. 
Mam cichą nadzieję, że tłumnie przybędziecie 
Państwo na te wystawy i że wielu z tej dziecię-
cej ciekawości oglądania prezentów nie zrobi-
ło sobie na resztę życia wakacji.

���Piotr RĘDZINIAK

Mieczysław Arkadiusz Łyp, au-
tor kilku zbiorów poetyckich, 

redaktor i wydawca serii „Poeci Podkarpa-
cia” i „Krajobrazów”, fotografi k i zasłużony 
animator kultury w swych dokonaniach ar-
tystycznych wędruje uparcie po rozlicznych 
ścieżkach pamięci: tych prywatnych, wiodą-
cych w krąg rodziny i wspomnień z dzieciń-
stwa – oraz tych prowadzących w rozległe 
obszary krajobrazu, historii i kultury.

 Artystycznym efektem kolejnego eta-
pu twórczych podróży jest właśnie Genius 
loci – tomik wierszy wzbogacony własnymi 
fotogramami z wystawy Porta fortuna (Rze-
szów 2008, wyd. RS DRUK). Genius loci – to 
według Słownika mitów i tradycji Władysła-
wa Kopalińskiego zbiorowy duch opiekuńczy 
konkretnego miejsca, rodowodem z mitologii 
rzymskiej. W kulturze współczesnej kojarzy 
się z tym wszystkim, co decyduje o szczegól-
ności, oryginalności, czyni – w subiektyw-
nym odbiorze i przeświadczeniu – konkretny 
punkt na mapie miejscem magicznym. Takie 
właśnie miejsca (i ich wyjątkowość, urodę) 
odnajduje, a zarazem kreuje M. A. Łyp w naj-
nowszym tomiku. W tytułowym wierszu 
autor stara się odkryć tajemnice geniuszu 

IKONY PAMIĘCI
Obserwacja natury, kontekst kulturowy, wspomnienia

miejsca Kazimierza nad Wisłą. Stare i piękne 
miasteczko jest dla wielu miejscem magicz-
nym od czasów, gdy jego uroki odkryła autor-
ka Cudzoziemki – Maria Kuncewiczowa.

W Genius loci mamy zatem malinowe 
chruśniaki z wiersza Leśmiana, wawelskie 
arrasy czy pola dorodnej kapusty (jak u Sta-
nisławskiego).

W planie czasowym jest także miejsce 
na pamięć osobistą: w pejzaż Kazimierza wpi-
sana zostaje pamięć o najbliższych: to jabło-
nie, renklody ojca wzbogacające urodę sierp-
niowego Kazimierza, a przecież są czasowo 
i przestrzennie odległe, chociaż uprawnione 
mocą poetyckiej wyobraźni. Obserwacja na-
tury, kontekst kulturowy, prywatne wspo-
mnienie – to zasadnicze elementy poetyckiej 
wyobraźni autora..

W swych wierszach M. A. Łyp często 
powraca do motywu dzieciństwa. Takie obra-
zy kreujące (czy tylko przywołujące mocą sło-
wa) „geniusza miejsca” dominują w utworach 
powstałych w czasie lub pod wrażeniem po-
dróży do Włoch. Są one twórczym rezultatem 
zderzenia osobistych doświadczeń ze świado-
mością kulturową, wiedzą historyczną i lite-
racką. Podejmując próby przedstawienia uro-

dy i niezwykłości znanych zabytków i miejsc, 
autor broni się przed suigeneris banalnością 
właśnie ową wiedzą: stąd ujęcia obrazowe są 
statyczne i migawkowe. Obraz staje się punk-
tem wyjścia do konfrontacji historycznych, 
kontekstem refl eksji egzystencjalnych, jak 
w utworze pt. Elizjum. To poetycka refl eksja 
z pobytu w Pompejach, wynikła z chęci opi-
sania, czyli przełożenia na słowa niepowta-
rzalności miejsca, którego uroków opisać się 
nie da (o czym wiedzą zastępy poetów i czy-
telników). 

Właściwie we wszystkich wierszach 
ze zbioru Genius loci kod natury, zamknię-
ty w pejzażu przekłada autor na poetyckie 
obrazy. Nowy tomik, w którym zebrano 25 
tekstów, stanowi swoiste itinerarium, dzien-
nik – bliższych i dalszych podróży w poszu-
kiwaniu (lub: odkrywaniu) owych „miejsc 
magicznych”, cieszących się zgodnie z antycz-
ną tradycją opieką ducha miejsca. Dla autora 
Ścieżek pamięci i Genius loci równie ważny 
jest proces postrzegania i opisywania, co re-
jestrowania i przekazywania uczuć, energii, 
nastroju i refl eksji, kreowania osobistej wizji 
świata. To główna ścieżka jego artystycznych, 
a zwłaszcza poetyckich wędrówek. Do takiej 
podróży (i do odkrywania własnych „miejsc 
magicznych”) zaprasza Genius loci M. A. 
Łypa.

����Dr Anna NIEWOLAK
Uniwersytet Rzeszowski
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Przemysław 
Tejkowski

Jaki był ten odchodzący 
w przeszłość sezon? Może 

to zabrzmi nieskromnie, ale 
uważam, że bardzo udany. 

Wzbogaciliśmy się o szereg pozycji re-
pertuarowych. I nie myślę tylko o hitach jak 
Nic nie może wiecznie trw@ć czy Sługa dwóch 
panów, ale też o spektaklach z Małej Sceny: 
Kantacie na cztery skrzydła, Wszystko co wiem 
o mężczyznach i kobietach czy Zapiskach ofi -
cera Armii Czerwonej, które w zasadzie wi-
dzowie przyjmują również jak hity. To oczy-
wiście moja subiektywna ocena, ale zbieżna 
z nią jest reakcja i liczebność widzów. Zado-
wolenie z tego sezonu powoduje nie tylko opi-
nia o przedstawieniach, ale i postawa zespołu 
artystycznego. 

Po wakacjach większość granych sztuk 
znowu wróci na afi sz. Budowanie zarówno 
teatru jak i zespołu czy repertuaru to proces. 
Sądzę, że udało nam się stworzyć teatr, któ-
ry rzeszowianie polubili i do którego chętnie 
przychodzą. Dlatego dopóki będzie zapotrze-
bowanie na obecny repertuar, będziemy go 
eksploatować. Ale już myślimy o nowych po-
zycjach. Był też I Multimedia Szajna Festiwal 
i mogę zapewnić, że będzie jego druga edycja 
i mam nadzieję, iż wiele kolejnych. Wspomi-
nam go jako trudne i miłe zarazem doświad-
czenie. Trudne, bo pierwsze, a miłe bo istotnie 
artystyczne. Mam przekonanie, że taka próba 
połączenia pamięci o Szajnie ze zmaganiami 
współczesnych twórców ma sens.

Ale we wrześniu rozpocznie się nowy 
i to wyjątkowy, bo jubileuszowy sezon. Teatr 
zamierza to świętować. Siódmego październi-
ka minie bowiem 65 lat od powstania Teatru 
Narodowego w Rzeszowie. Został on powo-
łany dekretem PKWN. To miły paradoks, że 
my siemaszkowcy mamy coś pozytywnego do 
zawdzięczenia PKWN-owi. Główne obchody 
jubileuszu planujemy jednak dopiero na roz-
poczęcie jesiennych Rzeszowskich Spotkań 
Teatralnych. Będzie to pierwsza premiera no-
wego sezonu. Na razie powiem może tylko, 
że w grę wchodzi wielka literatura narodowa, 
podana z przepychem godnym jubileuszu, 
ale też z wdziękiem i humorem. Wydarzeniu 
temu towarzyszyć będą wystawy, wydawnic-
twa i bankiet godny szacownej jubilatki. 

Znowu zaczniemy od wieszcza Adama 
Mickiewicza i wiekopomnego dzieła, jakim 
jest Pan Tadeusz. 

Myślimy też o pewnej polskiej prapre-
mierze, niespodziance na sylwestra i farsie 
lepszego gatunku. Skończymy też cykl „Te-
atru w pięciu łatwych lekcjach” i tym samym 
aktor wreszcie zostanie zdemaskowany. Poza 
tym na pewno odbędzie się jedna premiera 
na Małej Scenie i być może monodram o Jó-
zefi e Szajnie, do którego materiał literacki 
już powstał. Ten monodram będzie formą 
prekursorską i interdyscyplinarną. Chcemy 
połączyć w nim prezentację biografi i Szajny 
ze zwiedzaniem Szajna Galerii. Nasz teatr to 
nie tylko sztuki –  nazwijmy je – stacjonarne. 
To także gościnne występy, niejednokrotnie 
gwiazd polskiej sceny przy okazji spotkań 
teatralnych. W jesiennej edycji, podobnie jak 
w zeszłym roku, chcielibyśmy, aby były to 

Anna Wiślińska

Zakończył się 54. 
sezon artystycz-

ny Filharmonii im. Artura 
Malawskiego w Rzeszowie, 
pod nową dyrekcją Marty 

Wierzbieniec i szefa artystycznego Vladi-
mira, Kiradjieva. I – jak się okazało – był to 
sezon bardzo udany. 

W ciągu dziesięciu miesięcy rzeszowscy 
melomani wysłuchali ponad 50 koncertów 
symfonicznych, 3 koncertów kameralnych 
i 2 recitali. Orkiestra Filharmonii Rzeszow-
skiej występowała także w Tarnowie, Prze-

W KOLEJNY JUBILEUSZ
Z patronką Wandą Siemaszkową w pamięci

Wanda Siemaszkowa

spotkania tematyczne. „Spotkania z diabłem” 
zamierzamy tym razem zamienić na spotka-
nia z artystami, grającymi w teatrze artystów 
pod hasłem „Teatr w teatrze”. Jedynie nasza 
propozycja jubileuszowa wymyka się spod 
tego szyldu, ale pozostałe będą miały ten 
wspólny mianownik. Na dziś mogę zdradzić, 
że rzeszowscy widzowie podczas tych spotkań 
zobaczą takie sławy, jak Maja Komorowska, 
Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Stroiński 
czy Franciszek Pieczka. 

Nie da się ukryć, że Rzeszów sporo za-
wdzięcza Wandzie Siemaszkowej. A co z tego 
będzie miała sama założycielka i patronka 
rzeszowskiego teatru?  Poza miłością rze-
szowian i nas, ludzi teatru, musi mieć swoją 
ulicę w Rzeszowie. Poza tym jej grób na war-
szawskich Powązkach wymaga renowacji. My 
i Rzeszów jesteśmy jej to winni!

����Przemysław TEJKOWSKI,
dyrektor naczelny Teatru 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

SEZON BARDZO UDANY
Od września filharmonicy koncertować będą w Instytucie Muzyki UR przy ul. Dąbrowskiego 83

myślu, Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy oraz na 
Słowacji. Na estradzie fi lharmonii pojawiło 
się wielu znakomitych solistów i dyrygen-
tów: skrzypkowie – Kaja Danczowska, Piotr 
Pławner, Anna Maria Staśkiewicz, Krzysztof 
Jakowicz, Li Chuan-Yun, Roman Lasocki, 
wiolonczeliści – Tomasz Strahl, Rafał Kwiat-
kowski, Sol Daniel Kin, Karolina Jaroszew-
ska, pianiści – Krzysztof Jabłoński, Maciej 
Grzybowski, Wojciech Świtała, utytułowana 
fl ecistka Jadwiga Kotnowska oraz dyrygenci 
– Tadeusz Wojciechowski, Bogdan Olędzki, 
Wojciech Rodek, Agnieszka Duczmal, Kai 
Bumann, Wojciech Michniewski. W uroz-
maicony program – obejmujący muzykę od 
baroku po współczesność – wpisano liczne 

koncerty rocznicowe: koncert dedykowany 
pamięci Oliviera Messiaena, w 100. rocznicę 
jego urodzin, uroczysty koncert z okazji 75. 
urodzin Krzysztofa Pendereckiego (Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej 
pod wodzą pierwszego jej dyrygenta Marka 
Pijarowskiego wykonała II Symfonię Bożo-
narodzeniową Jubilata) oraz liczne koncerty 
będące ukłonem w stronę wielkiego klasyka 
wiedeńskiego Josepha Haydna, którego 200. 
rocznicę śmierci obchodzi w tym roku cały 
muzyczny świat. 

Na długo pozostaną w pamięci koncerty 
karnawałowe: „Sylwester w stolicach świa-
ta”, entuzjastycznie przyjęty „Cesarski Bal” 
z udziałem Orkiestry Filharmonii Rzeszow- ➢
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skiej pod batutą Ewy Strusińskiej i tancerzy 
Studia Tanecznego Aksel Anny Niedzielskiej 
(koncert powtarzano na życzenie publiczno-
ści aż czterokrotnie!), niezapomniany wieczór 
z Kukla Band, „Tango Forever” z przepiękny-
mi tangami Piazzolli i Władysława Szpilma-
na w aranżacji Bohdana Jarmołowicza, czy 
„Wielkie przeboje wielkiego ekranu”. 

Prawdziwą rewelacją sezonu był koncert 
Nigela Kennediego, który podbił rzeszowską 
publiczność magnetyczną wręcz osobowością 
oraz maestrią wykonania jazzowych utworów 
Jimiego Hendrixa i kompozycji własnych. 
Charyzmatycznemu skrzypkowi towarzyszyli 
najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi: Jarek 
Śmietana, Wojciech Karolak, Adam Kowa-
lewski i Krzysztof Dziedzic. Z ogromnym 
zainteresowaniem spotkał się również „Wie-
czór kobiet w fi lharmonii”, podczas którego 
zaprezentował się w recitalu „Serwus Madon-
na” Janusz Radek – niezwykle uzdolniony 
aktor i pieśniarz.

W ambitnym repertuarze fi lharmonii 
nie zabrakło również wielkich dzieł instru-
mentalnych i wokalno-instrumentalnych. 
Podczas koncertu wielkopostnego rzeszow-
ska orkiestra, Chór Instytutu Muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz soliści wyko-
nali przejmujące Dzwony op. 35 S. Rachma-
ninowa i fragmenty symfoniczne Męczeństwa 
św. Sebastiana C. Debussy’ego. Zmierzono się 
również z nieśmiertelną literaturą światowej 
symfoniki: symfoniami L. van Beethovena, 
Symfonią fantastyczną H. Berlioza, IX Sym-
fonią e-moll Z Nowego Świata op. 95 A. Dvo-
řaka, jak również monumentalną V Symfonią 
cis-moll G. Mahlera. 

Jednym z ostatnich akordów sezo-
nu koncertowego był Muzyczny Festiwal 
w Łańcucie, który okazał się wydarzeniem 
ze wszech miar interesującym, a to za sprawą 
wysokiego poziomu artystycznego i bardzo 
różnorodnej formuły repertuarowej. W sze-
rokim wachlarzu festiwalowych koncertów 
znalazło się coś dla miłośników opery, re-
cital fortepianowy, symfonika oraz muzyka 
kameralna na najwyższym europejskim po-
ziomie (ze szwajcarskim kwartetem Merel na 
czele) nawiązująca do dawnych Dni Muzyki 
Kameralnej, z których zrodził się Muzyczny 
Festiwal w Łańcucie. Nowym pomysłem była 
uroczysta gala operowa – pierwszy w historii 
festiwalu koncert plenerowy w przepięknej 
scenerii łańcuckiego parku. Zainteresowanie 
koncertem przeszło wszelkie oczekiwania – 
muzyki Verdiego, Pucciniego, Bizeta i Leon-
cavalla w wykonaniu Orkiestry Filharmonii 
Rzeszowskiej pod batutą Vladimira Kiradi-
jeva, Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz solistów słuchało kilka 
tysięcy melomanów! 

Kolejny 55. sezon koncertowy rozpocz-
nie się koncertem symfonicznym 25 września 
br. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83, gdzie 
Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej koncer-
tować będzie na czas remontu budynku fi l-
harmonii. Z pewnością będzie na co czekać.

���Anna WIŚLIŃSKA

Andrzej Szypuła

Pod takim tytułem 
w środę 24 czerw-

ca 2009 r. w klubie Turkus 
Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie 

przy ul. Okrzei 7 odbył się ciekawy koncert 
z udziałem solistów oraz chórów Kameral-
nego i Męskiego Collegium Musicum WDK 
(pracujących pod moim kierunkiem) z to-
warzyszeniem Przemysława Dziaka – forte-
pian. W programie znalazły się popularne 
pieśni i piosenki, arie i duety operetkowe 
znanych kompozytorów. 

Sylwetkę artysty malarza Jana Ka-
zneckiego – określanego mianem Nikifora 
Rzeszowskiego– a także jego obrazy, w dniu 
imienin i rozpoczęcia 94. roku życia arty-
sty, przedstawił znany rzeszowski erudyta, 
znawca sztuki malarskiej Jacek Kawałek, wi-
cedyrektor ds. artystycznych Zespołu Szkół 
Plastycznych w Rzeszowie. Zebrani muzycy 
i słuchacze zgodnym chórem odśpiewali Czci-
godnemu Jubilatowi, obecnemu na koncercie 
tylko w swoich obrazach, tradycyjne „Sto 
lat!”. Stała galeria obrazów Jana Kazneckiego 
znajduje się w holu II piętra WDK.

Pomysł koncertu „Niezapomniane me-
lodie” zrodził się w gronie zasłużonych śpie-
waków rzeszowskich: Marii Mazurek (so-
pran) i Władysława Waltosia (tenor). Z wiel-
kim oddaniem i starannością, przy gromkich 
brawach i aplauzie publiczności, śpiewali oni 
na koncercie arie i duety z operetek E. Kal-
mana, F. Lehara, J. Straussa. Nie mniej braw 
zebrał Marcin Belcyr –tenor, absolwent rze-
szowskich szkół muzycznych, obecnie student 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Łodzi, 
który z towarzyszeniem Przemysława Dzia-

NIEZAPOMNIANE MELODIE
Pieśni i piosenki, arie i duety operetkowe

ka (fortepian) śpiewał pieśni L. van Beethove-
na i S. Niewiadomskiego.

Artystycznym dopełnieniem niezapo-
mnianego tego wieczoru muzycznego były 
występy chóralne. Mocny w swym brzmieniu 
i wyrazie chór męski, pracujący przy WDK 
dopiero niecały rok, śpiewał popularne pie-
śni żołnierskie – O mój rozmarynie, Rozkwi-
tały pąki białych róż, Przybyli ułani, a także 
wzruszającą pieśń z repertuaru B. Ładysza 
Matko moja, ja wiem. Partie solowe śpiewa-
li: Władysław Waltoś i Bogdan Jedliczka. 
Chór kameralny, pracujący przy WDK już 
17 lat, przedstawił kanon Dona nobis pacem, 
Ave Maria – a’la Caccini, Kraj rodzinny matki 
mej i Wiedniu mój, tą ostatnią pieśnią wpro-
wadzając sympatyczny nastrój artystycznej 
bohemy XIX-wiecznego Wiednia.

Koncert był podsumowaniem całorocz-
nej pracy chórów, które w minionym roku kul-
turalnym były wyjątkowo pracowite i aktyw-
ne. Słowa serdecznej wdzięczności i uznania 
przekazała zespołom i dyrygentowi zastępca 
dyrektora WDK Małgorzata Hołowińska, 
a także opiekunka chórów z ramienia WDK 
Jadwiga Orzechowska. Po koncercie, pełnym 
artystycznych wzruszeń z autentyczną łezką 
w oku, zgodnie stwierdzono, iż tego rodzaju 
imprezy warto i należy kontynuować. Nie-
którym przypomniały się dawne czasy, kiedy 
przy WDK pracowało świetne Studio Opero-
we, które w latach 60. XX wieku wystawiło aż 
10 spektakli operowych, operetkowych i mu-
sicalowych.

Muzyka jest wieczna. Zaklęta w piękne 
dźwięki i słowa zaczarowanego świata ope-
retki nieodmiennie wzrusza nieustannych jej 
sympatyków i wielbicieli.

��Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

GALICJA 2009
Międzynarodowy, wielokulturowy festiwal w Rzeszowie

Ryszard Zatorski

Po Carpathii 
– majowym mię-

dzynarodowym festiwalu 
muzyczno-śpiewaczym – 
prawie z marszu, bo już 
19 czerwca wkroczyła na 

miesiąc na estrady w Rzeszowie kolejna 
międzynarodowa impreza. Rozpoczynała 
ja koncertem kultowa Kayah. 

Festiwal Galicja wymyśliła sześć lat 
temu Krystyna Shmeruk, szefowa Funda-

cji Dziedzictwo, aby promować i przybliżać 
wielowiekowe bogactwo kultury i tradycji 
wszystkich narodów zamieszkujących region 
karpacki. Przemyśl, Krasiczyn, Dubiecko, 
a nawet Tyrawa Wołoska w siódmej edycji 
były miejscem pojedynczych wydarzeń arty-
stycznych. Ale prawie wszystkie odbywały się 
w kolejne weekendy w Rzeszowie. 

Gospodarze miasta, prezydent i samo-
rząd, nie żałując pół miliona zafundowali 
rzeszowianom ucztę miesięczną – artystycz-
nie najwyższych lotów koncerty i spektakle, 
by wspomnieć o słowackim Teatrze Tańca 
z Bratysławy, który wystąpił na estradzie przy 

➢
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m.in. Cygańskim romansem do słów obecnej 
na widowni poetki rzeszowskiej Reginy Na-
chacz i muzyki J. Tomeckiego. Ale podobnie 
jak w fi lharmonii – wielka wytworna sala 
kina Zorza i wielkie pustki na widowni.

W kolejne weekendy festiwalowe były m. 
in. koncerty na estradzie przy ratuszu, zwłasz-
cza rewelacyjnego Tomasza Stańki, zespołów 
z Rumunii, Węgier oraz polskich: Galicja, 
Klezmer Band, Karczmarze i Blask Danga, 
a w Tyrawie Wołoskiej spotkania twórców lu-
dowych. Wśród licznych wystaw, fi lmowych 
propozycji i kiermaszów można było obejrzeć 
w ratuszu intrygującą wystawę rzeźbiarza 
Sławomira Golonki (czynna do końca lip-
ca). A w kończącym festiwal akordzie – wie-
czór kabaretowy polonijnych zespołów z Au-
strii i Szwajcarii z udziałem Marcina Dańca 
i występy dziecięcych zespołów polonijnych 
z Ukrainy i Czech oraz cykl innych koncertów 
na estradzie przy ratuszu.

Dobrze, że ten festiwal trafi ł do Rzeszo-
wa, bo są to propozycje artystyczne wysokich 
lotów, z udziałem artystów najwyższej klasy. 
„Gwiazdy nad Rzeszowem”, „Odkryj Rze-
szów…” zachęcały hasła festiwalowe. A na 
scenach wspaniale spełniała honory gospoda-
rza prowadząca imprezy Monika Szela. I war-
to było tych artystów zobaczyć i usłyszeć. Za 
darmo. To już może się nie powtórzyć.

���Ryszard ZATORSKI

Zaczął się tzw. sezon ogórkowy, swą 
działalność zawiesza większość 

instytucji kulturalnych, natomiast Mu-
zeum Okręgowe w Rzeszowie kontynuuje 
swa działalność wystawienniczą. 

Zwiedzający oprócz wystaw stałych 
(Odkopana przeszłość – pradzieje Polski 
południowo-wschodniej, Czyn zbrojny żoł-
nierza polskiego 1914–1945. Kolekcja Jana 
Partyki, Galeria Malarstwa Polskiego)  mogą 
również podziwiać znakomite wystawy cza-
sowe. Do połowy sierpnia otwarta będzie 
wystawa Skarby Kaukazu, która prezentuje 
kobierce kaukaskie, stanowiące część bogatej 
kolekcji kobierców, gromadzonej przez po-
nad pół wieku przez Teresę Sahakian (1915-

„Faun z winogronami” Salvatore Rosa (Arnelle k. Ne-

apolu 1615 - 1673, Rzym - olej, płótno)

ŚWIADECTWA TRADYCJI
W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

2007) i przekazanej Zamkowi Królewskiemu 
w Warszawie. 

Kolekcja Teresy Sahakian stanowi 
znakomite świadectwo trwałości wielo-
wiekowej tradycji wytwarzania kobierców 
– tkanin związanych z rytuałem religijnym 
oraz spełniających ważne funkcje użytkowe 
i estetyczne – obecnych w codziennym życiu 
i stanowiących jedną z najbardziej fascynu-
jących dziedzin twórczości rękodzielniczej 
mieszkańców Wschodu.

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie 
eksponowane są kobierce kaukaskie – przed-
miot szczególnego zainteresowania kolekcjo-
nerki. Podstawowym założeniem organizato-
rów wystawy była możliwie szeroka prezen-

ten koncert z balkonu ratusza 
od pieśni „O sole mio” – co 
raz zachwycali się pięknem 
odnowionej rzeszowskiej 
starówki. Widzowie doce-
nili ich kunszt owacyjnymi 
brawami. Pewnie jakiś ślad 
wielkiej sztuki pozostał także 
w pamięci nawet i tych przy-
padkowych widzów spod pa-
rasoli piwnych ogródków.

Jednak najurodziw-
szych arii operetkowych 
i operowych bardziej komfortowo słuchało się 
podczas ofi cjalnego otwarcia festiwalu Galicja 
– w wielkiej sali koncertowej w Filharmonii 
Rzeszowskiej z udzia-
łem orkiestry La Pas-
sione Teatru Wielkie-
go z Łodzi i solistów 
baletu Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu pod 
dyrekcją Janusza Kna-
pa. W „Galicyjskich 
nostalgiach” porywali 
swym śpiewem: Keren 
Hadar z Izraela (dzień 
później w Teatrze Ma-
ska koncertowała z towarzyszeniem Yoni 
Farhiego przy fortepianie), Martin Babjak ze 
Słowacji i polscy znakomici soliści – Urszula 
Piwnicka i Krystian Krzeszowiak. Wyda-
rzeniem scenicznym był również występ mi-
strza Jerzego Treli. Olbrzym słowa żywego 
wprowadzał w trans i podziw w monologach 
z Dziadów Mickiewicza i Wyzwolenia Wy-
spiańskiego. Znakomita też była recytacja 
Roberta Kuźniara (wraz z Przemysławem 
Tejkowskim gospodarza wieczoru) fragmen-
tu Pana Tadeusza. Powiało też Moniuszką. 
Śpiewali Alicja Płonka, Leopold Stawarz, 
Kamil Pękala, Łukasz Gaj i Jan Michalak. 
A przy pianinie znakomity Janusz Tomecki. 
Scenariusz zaś opracowała śpiewająca poetka 
Ewa Korczyńska, która porwała słuchaczy 

ratuszu w drugą sobotę festiwalowego cyklu 
Galicja –Rzeszów 2009. Artyści przemówili 
i zachwycili widzów uniwersalnymi środ-
kami scenicznego przekazu, jakim jest ruch 
– taniec i pantomima. Przekazali odwieczne 
dylematy ludzkie w treści widowiska Ogni-
sty ptak, które towarzyszą zawsze rodzeniu 
się nowych wartości i przemianom cywiliza-
cyjnym. Wcześniej w tym dniu z tejże sceny 
popłynęły ogniste rockowe dźwięki koszyc-
kich zespołów. A późnym wieczorem i nocą 
już Rynek rozbrzmiewał neapolitańskimi 
pieśniami operetkowymi i operowymi w wy-
konaniu znakomitych tenorów – Bogusława 
Morki, Jana Zakrzewskiego i Tomasza Kuka 
oraz Eweliny Hańskiej (sopran). Artyści – jak 
to podkreślił Bogusław Morka, rozpoczynając 

Na wernisażu: Sławomir Golonko w rozmowie 

z dziennikarką Radia Rzeszów Elżbietą Lewicką
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Bogusław Morka, Jan Zakrzewski, Tomasz Kuka oraz 

Ewelina Hańska
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Martin Babjak

Teatr Tańca z Bratysławy

Fot. Józef Gajda

tacja tkanin najbardziej charakterystycznych 
dla tego ośrodka sztuki kobierniczej. Wybra-
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imprez itp. lub poprzez te usługi „podpina-
jąc” się do innych w roli współorganizatora. 
Wiąże się to najczęściej - wg prowadzących 
badania - z nieumiejętnością formułowania 
celów, które mogłyby posłużyć do określenia 
misji, a następnie tworzenia programu domu 
kultury. Wynika to m.in. z braku rozeznania 
potrzeb społecznych. W efekcie, w skrajnych 
przypadkach, działa się na tzw. wyczucie, 
przepisując z roku na rok programy działania, 
przyjęte w innych warunkach, traktując je je-
dynie jako formalny wymóg. Niewykorzysty-
wanie potencjału wielu domów kultury wiąże 
się też często z brakiem chęci, odwagi, czasem 
wiedzy potrzebnej do inicjowania działań 
w tym zakresie i realizowania przypisanych 
tym instytucjom funkcji kulturotwórczych. 
Autorzy raportu z przeprowadzonych na Ma-
zowszu badań formułują też model idealnego, 
nowoczesnego domu kultury. Ma on m.in.: 

- być miejscem żywym, stymulującym 
lokalną aktywność, - stanowić centrum 
przerzucania pomostów między odległymi 
sobie grupami społecznymi, integrując tym 
samym lokalną społeczność, - wyszukiwać 
ciekawe projekty różnych grup: organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych oraz 
niezależnych artystów i animatorów kultu-
ry i zapraszać ich do współtworzenia swego 
programu - w myśl asady mówiącej, że dom 
kultury jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego, - 
docierać nie tylko do najaktywniejszych, ale 
też tych, którzy na co dzień mają utrudniony 
dostęp do kultury, - proponować działania 
integracyjne, łączące różne media. W sumie 
nowoczesny dom kultury ma być prawdzi-
wym centrum życia kulturalnego mieszkań-
ców na terenie swego działania.

��Lesła WAIS

Lesław Wais

Pojawiające się 
ostatnio gło-

sy o potrzebie powołania 
w Rzeszowie domu kultury 
skłaniają do zastanowie-

nia się nad modelem funkcjonowania i fak-
tycznego stanu tych instytucji. W Rzeszowie 
i województwie podkarpackim brak jest od 
wielu lat tego typu refl eksji. Na tym polu wy-
przedzają nas inne województwa. Świadczy 
o tym opublikowany ostatnio raport z badań 
przeprowadzonych w tym zakresie na Ma-
zowszu. Uwagi i wnioski tam zawarte można 
śmiało uogólniać. Mogłyby też one stać się 
podstawą do dyskusji na ten temat i u nas. 
Zainteresowanych odsyłam do wspomnia-
nych już przeze mnie – miesiąc temu – stron 
internetowych zbliżającego się KONGRE-
SU KULTURY POLSKIEJ. Tu chciałbym 
przedstawić tylko kilka, wynikających z tego 
materiału, uwag i refl eksji. Domy kultury, 
działające w naszym kraju od kilkudziesięciu 
już lat, stały się w większości polskich miast 
i gmin stałym elementem infrastruktury kul-
turalnej. Niewiele jest dziś w kraju znanych 
artystów, którzy nie wskazywaliby na dom 
kultury jako pierwsze miejsce swego kontak-
tu ze sztuką. W różnych okresach instytucje 
te, w zależności od uwarunkowań, odgrywa-
ły większą lub mniejszą rolę w edukacji kul-

DOMY KULTURY
Jakie być powinny

turalnej, upowszechnianiu wiedzy o kulturze 
i sztuce, kształtowaniu twórczych postaw 
społecznych, zaspokajaniu potrzeb i aspiracji 
kulturalnych środowisk lokalnych. W okresie 
ostatniego dwudziestolecia, w związku z za-
chodzącymi w kraju systemowymi zmiana-
mi, domy kultury przechodziły często bardzo 
burzliwe losy. W naszym regionie sieć tych 
instytucji „oparła” się różnym, nie zawsze 
przemyślanym zakusom, głównie dzięki swej 
merytorycznej sile i kompetentnej kadrze. 
W kraju jednak tylko w latach 1988 - 1991 
liczba domów kultury zmniejszyła się z 16 do 
6 tysięcy. Dziś ciągle nie wszystkie jeszcze sa-
morządy lokalne, odpowiadające za tę sferę, 
widzą potrzebę takich instytucji, traktując 
je jako niekonieczne obciążenie budżetowe. 
Swiadczy o tym choćby fakt, że dotąd w wo-
jewództwie podkarpackim prawie 30 gmin, 
w tym Rzeszów, mimo obowiązku ustawowe-
go - co prawda niezbyt precyzyjnie zapisane-
go - nie powołało własnych tego typu placó-
wek. Przeprowadzone na Mazowszu badania 
potwierdzają, że domy kultury kryją w sobie 
duży potencjał sprawczy w zakresie anima-
cji kulturalnej, od której w dużym stopniu 
zależy kształt lokalnej kultlury. Potencjał 
ten jednak nie zawsze jest wykorzystywany. 
Domy kultury działają bowiem zbyt często 
w sposób tradycyjny, koncentrując się głów-
nie na zajęciach dla dzieci i seniorów, impre-
zach okolicznościowych oraz tzw. usługach 
kulturalnych jak wynajem sal, nagłaśnianie 

larstwa europejskiego, zatytułowaną Malar-
stwo włoskie. Na przestrzeni wieków malar-
stwo włoskie wypełniło wiele ważnych kart 
w dziejach kultury zachodniej. Wystawa 
przypomina wielkie momenty tej fascynują-
cej historii poprzez zestawienie dzieł o cha-
rakterze religijnym, rodzajowym, prezenta-
cję motywów antycznych i alegorycznych. 
Eksponowane płótna pochodzą z licznych 
szkół i ośrodków artystycznych, takich jak 
Mediolan, Bolonia, Rzym i Neapol. Podzi-
wiać można kopie czołowych mistrzów XVI 
i XVII wieku: Alloriego, Rafaela, Veronese, 
jak również kompozycje autorów mniej zna-
nych, takich jak: Giacomo Francesco Cipper, 
Salvatore Rosa, Rosa da Tivoli.  Ponad trzy-
dzieści dzieł malarstwa sprawa, że wystawa 
ta stanowi interesującą prezentację obrazów 
szkoły włoskiej. Wystawę dopełnia prezen-
tacja-ekspozycja malarstwa krajobrazowego 
szkoły austriackiej. 

Szersze informacje na temat prezen-
towanych wystaw oraz godzin ich otwarcia 
można odnaleźć na stronie www.muzeum.
rzeszow.pl 

����Michał RUT

zaprezentowano przedmioty, które związa-
ne są z kulturą Japonii i Chin i pokazują, 
w jaki sposób kultura Europy fascynowała 
się urokami Wschodu. W galerii prezento-
wana jest XVIII- i XIX-wieczna ceramika 
z Dalekiego Wschodu, na którą składają się 
przede wszystkim chińskie wazony porcela-
nowe, a także kilka obiektów pochodzenia 
japońskiego, m. in. skrzynia zdobiona laką 
z XVIII w., talerz w typie Imari z pierwszej 
poł. XIX w. Eksponowane są również wy-
roby z fajansu dekorowane stylizowanymi 
motywami wschodnimi, m.in. XVIII-wiecz-
ne wazony z Delft , XIX w. talerze i wazony 
z angielskich i czeskich wytwórni. 

Wystawę uzupełniają m. in. rokokowe 
meble XVIII-wieczne z wytwórni w Kolbu-
szowej, które pochodzą z okresu, kiedy w Eu-
ropie panowała moda na tzw. chińszczyznę. 
Dodatkowo w Galerii zaprezentowano zbio-
ry sreber, które pochodzą zarówno z dużych 
ośrodków sztuki złotniczej: Wrocław, Wie-
deń, Moskwa, Petersburg, Cork, Londyn, 
Paryż, ale również mniejszych, krajowych 
wytwórni: Warszawa, Kraków, Lwów, Lesz-
no, Grodno oraz Rzeszów. 

W krużgankach gmachu głównego 
muzeum oglądać można nową wystawę ma-

ny zespół dziewiętnastowiecznych zabytków, 
powstałych w bardzo licznych ośrodkach, 
usytuowanych na rozległej przestrzeni (Azer-
bejdżan, Armenia, Gruzja), w sposób wyczer-
pujący ukazuje różnorodność sztuki tkackiej 
regionu. Prezentowane zabytki zwracają uwa-
gę bogactwem zestawień barwnych i kompo-
zycji, różnorodnym sposobem ujęcia wzorów, 
mnogością detali. Prezentowane tkaniny po-
wstały w czasie, gdy na Wschodzie nastąpiło 
odrodzenie sztuki kobierniczej, spowodowa-
ne m.in. zainteresowaniem odbiorców euro-
pejskich tą dziedziną twórczości. W Polsce 
kobierce stanowiły ważny element wyposa-
żenia i wystroju zarówno siedzib królewskich 
czy magnackich, jak i skromniejszych – szla-
checkich. Te egzotyczne, fascynujące od-
miennością tkaniny, sprowadzane z daleka, 
przez wieki wpisały się w miejscową tradycję 
i stanowić zaczęły jej niezbędny element.

Interesująco prezentuje się Galeria Rze-
miosła Artystycznego, która została otwarta 
16 maja 2009 roku podczas Nocy Muzeów. 
Galeria ta zajmuje dwie sale na parterze bu-
dynku głównego muzeum i przeznaczona 
jest na ekspozycję mebli, ceramiki, strojów, 
broni, sreber itp. Zgodnie z tematem prze-
wodnim Nocy Muzeów – Oblicza Orientu 

➢



Pomysł uczczenia sportową imprezą pa-
mięci wybitnego wychowawcy – trene-

ra młodych piłkarzy, a w przeszłości zawodnika 
– był m.in. w drużynie rzeszowskiej Stali, która 
wywalczyła awans do I ligi w 1962 roku – zrodził 
się spontanicznie już w dniu pogrzebu Władysła-
wa Patyckiego . 

Potwierdza to główny inicjator memoria-
łu, Stanisław Kocot, który przez ponad 27 lat 
był kierownikiem wyszkolenia i koordynatorem 
sekcji piłki nożnej w Stali, a także trenerem. – Za-
wsze niezwykle odpowiedzialny i ambitny, stał się 
znaczącą postacią nie tylko w sporcie dzięki pra-
cowitości i zaangażowaniu – przypomina postać 
Władysława Patyckiego ten zasłużony działacz 
sportowy.  

– Był on jednym z pionierów rozsławiających 
Rzeszów w barwach Stali jako piłkarz, ale i znako-
mitym wychowawcą wielu wybitnych zawodników 
rangi środowiskowej i krajowej. W kilku klubach 
w regionie trwale zapisana jest pamięć o nim – do-
daje Jerzy Maślanka, niegdysiejszy piłkarz Wisło-
ki Dębica, a potem działacz sportowy(m.in. prezes 
rzeszowskiej Stali), nauczyciel i ponad trzy dekady 
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, a obecnie 
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta 
Rzeszowa.

Z UDZIAŁEM STOWARZYSZENIA I MIESIĘCZNIKA

MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PATYCKIEGO
Turniej piłkarski, wspomnienia, spotkania

który z maleńkiej mieściny zmieniał się w zna-
czący w kraju ośrodek akademicki i przemysłowy. 
Sam już jako stalowiec ukończyłem studia na po-
litechnice. Wtedy Stal opierała się na rodowitych 
rzeszowianach , by przypomnieć jeszcze choćby 
takich zawodników jak 
bracia Skibowie, Zbyszek 
Gnida czy Staszek Maj-
cher, jeden z najlepszych 
bramkarzy w Polsce. 
Dopiero gdy weszliśmy 
do I ligi ściągnięto z Cra-
coviii Ludwika Poświata 
o niezwykłych umiejęt-
nościach piłkarskich.

– Był wzorcem dla 
mnie i siostry, ale wyda-
rzenia sportowe dotyczą-
ce zwłaszcza Stali i jego 
piłkarzy zawsze miały 
pierwszeństwo nawet 
przed ważnymi uroczy-
stościami rodzinnymi – wspomina ojca Robert 
Patycki, który pod jego opieką trenerską występo-
wał też w drużynach młodzieżowych ZKS Stal. 

Przyjaciele i rodzina pamiętają go jako nie-
zwykle towarzyskiego i wesołego człowieka. Wła-

dysław Patycki był przyjazny społecznym inicja-
tywom, zwłaszcza gdy dotyczyły młodzieży i spor-
tu. Urodził się 14 stycznia 1937 r. w województwie 
lwowskim w Ciemierzyńcach. Zmarł w Rzeszowie 
23 czerwca 2008 r. Od wojny już zawsze mieszkał 
w Rzeszowie. Tu ukończył m.in. szkołę zawodową, 
a potem średnią przy WSK i w tej fabryce pracował 
aż do emerytury; najdłużej na W-53 jako ślusarz 
remontowy, a następnie brygadzista i kierownik 
zakładowej stolarni. Społecznik. W latach 1985–
89 poseł na Sejm IX kadencji. Na sportowej niwie 
zapisał się w kronikach Stali jako członek zarządu 
klubu i sekcji piłki nożnej, był również członkiem 
rady trenerów Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
w Rzeszowie. ZKS Stal i PZPN uhonorowały go 
złotymi odznakami, posiadał tytuł Zasłużonego 
dla woj. rzeszowskiego, był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Polonia Restituta.

Jako piłkarz był wychowankiem Stali Rze-
szów. Występował na pozycji prawoskrzydłowego. 
Ale próbował wcześniej w Spójni rzeszowskiej, grał 
potem jako junior w Stali Rzeszów oraz w druży-
nie seniorów tego klubu (II i I liga), w Stali Łańcut 
(klasa okręgowa), Resovii (III liga), Grunwaldzie 
Rzeszów i Sokołowiance. W Stali Rzeszów zapisał 
się także jako hokeista. Po zakończeniu kariery za-
wodniczej był trenerem i prowadził m.in.: Piasta 
Nowa Wieś, Grunwald (później jako Zelmer) Rze-
szów, Sokołowiankę oraz drużyny młodzieżowe 

Władysław Patycki

Stanisław Stawarz, Stanisław Kocot i Robert Patycki

1962 r. Stal przed awansem do I ligi. Górny rząd od lewej: Alojzy Matysiak, Ka-

zimierz Cholewa, Ludwik Poświat, Mieczysław Kruk, Stanisław Stawarz, Włady-

sław Patycki; pochyleni: Andrzej Krupa, Zygmunt Janiak; klęczą: Zbigniew Gnida, 

Ryszard Winiarski, Ryszard Skiba; u dołu bramkarz Stanisław Majcher.

– Władziu był rzeszowiakiem z krwi i kości 
– wspomina Stanisław Stawarz, który razem z nim 
grał wtedy w drużynie Stali, a zaczynali piłkarską 
przygodę w dzikich drużynach podwórkowych. – 
On był z Grodziska przyrynkowego, ja z Maćkówki, 
dzielnicy, gdzie teraz stoi hala na Podpromiu – opo-
wiada. – Na Olszynkach rozgrywaliśmy te dziecię-
ce mecze dzielnicowe, potem inne, aż doszliśmy 
razem do I ligi w Stali. Czasy wojny siedziały nam 
jeszcze na plecach, rośliśmy razem z Rzeszowem, 

Sokołowianka z końca lat 60.; drugi z lewej u góry Władysław Patycki

Trener Władysław Patycki z młodzieżową drużyną Stali Rzeszów (2003 r.)

w ZKS Stal Rzeszów (brązowy medal mistrzostw 
Polski juniorów w 1983 r.), Crasnovię Krasne i Ko-
ronę Załęże. Wychował znanych reprezentantów 
Polski juniorów, którzy jeszcze jako młodzieżowcy 
przeszli do pierwszoligowych klubów – Dariusz 
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RZESZOWSKA 
PIŁKA GÓRĄ
Gratulacje dla piłkarzy i działaczy

Wiesław Zieliński

Już sam tytuł felieto-
nu brzmi niewiary-

godnie dla tych, którzy znają 
realia podkarpackiej piłki 
nożnej. Ale po latach całko-
witego dołowania, awans Stali 
Rzeszów i Resovii do II ligi 

grupy wschodniej jest sporym sukcesem i zapo-
wiedzią miejmy nadzieję, lepszych czasów. 

Resoviacy zostali w pięknym stylu mistrzem 
III ligi grupy lubelsko-podkarpackiej i awansowa-
li z pierwszego miejsca. Dobrym duchem klubu z 
ulicy Wyspiańskiego okazał się prezes Aleksander 
Bentkowski. Były minister sprawiedliwości, a tak-
że poseł i senator Rzeczypospolitej nie zadowala 
się tym, co piłkarze osiągnęli w sezonie 2008/2009, 
lecz zapowiada szturm na I ligę. Być może przyjdzie 

Marciniak do Widzewa, Bogusław Skiba do mie-
leckiej Stali, Daniel Grębowski do ostrowieckiego 
KSZO. A dwaj inni jego wychowankowie – Tade-
usz Złamaniec i Zbigniew Znojek – byli czołowy-
mi piłkarzami w II-ligowej Stali Rzeszów.

Memoriał Władysława Patyckiego, któremu 
patronuje prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc,  
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz Stowa-
rzyszenie Nasz Dom Rzeszów i medialnie nasz 
miesięcznik rozpocznie się 1 sierpnia br. w sobotę 
wieczorem od wspomnień w sali pamiątek ZKS 

30 czerwca Jerzy Maślanka, prezes 
Stowarzyszenia NASZ DOM – 

RZESZÓW i redaktor naczelny naszego miesięcz-
nika, otrzymał od zastępcy prezydenta Rzeszowa 
Stanisława Sienki potwierdzenie, że „Prezydent 
Miasta Rzeszowa w pełni popiera starania o upa-
miętnienie osoby wybitnego trenera siatkówki 
Jana Strzelczyka 
tablicą pamiątko-
wą, umieszczoną 
na budynku Regio-
nalnego Centrum 
Sportowo-Widowi-
skowego Podpro-
mie”. 

Jest to pozy-
tywna odpowiedź 
na starania podjęte 
przez koło Korze-
nie Rzeszowskiej 
Siatkówki przy Sto-
warzyszeniu Nasz 
Dom Rzeszów, 
któremu przewodzi 
dr inż. Wiesław Si-
powicz, jeden z niegdysiejszych siatkarzy rzeszow-
skich, którzy kładli podwaliny pod późniejszą 
potęgę tej dyscypliny sportu w naszym mieście. 
W dorosłym życiu zawodowo działacz ten związa-
ny był z Politechniką Rzeszowską  i problemami 
ochrony środowiska. I to on właśnie był inicjato-
rem upamiętnienia dorobku Jana Strzelczyka, 
wybitnego rzeszowianina, siatkarza, reprezentan-
ta Polski, trenera, twórcy potęgi Resovii i wycho-
wawcy wielu pokoleń sportowców.   ���

TABLICA 
PAMIĘCI JANA 
STRZELCZYKA

Prezydent Rzeszowa  poparł 
inicjatywę Stowarzyszenia 

Nasz Dom Rzeszów

Krzystof Kubala

Z recenzji M. Kuczyń-
skiego: „Po tej lektu-

rze nikt nie zapyta – po co się 
tam pchali? Ale raczej pomy-
śli z żalem: dlaczego mnie nie 
było z nimi?” 

Kiedy ma się takie nazwi-
sko, i jest z wykształcenia geografem oraz pracuje w 
zakładzie Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Rze-
szowskiego, to po prostu nie można nie zostać po-
dróżnikiem. Rzeszowianin, Andrzej Śmiały, pod-
sumował swoje doświadczenia explorera w wydanej 
pięknie, kolorowo i z masą zdjęć i ilustracji autora 
w rzeszowskim wydawnictwie Mitel książce: Pętla 
Spitsbergenu. Mało bowiem kto decyduje się dziś na 
prawdziwą, zorganizowaną od początku do końca 
przez siebie i swoich przyjaciół-współpodróżników 
wyprawę, wymagającą odpowiedniego, długotrwa-
łego przygotowania fi zycznego, wiedzy o przetrwa-
niu w ekstremalnych warunkach i specjalistyczne-
go sprzętu.

Andrzejowi się nie tylko chciało znaleźć ta-
kie miejsce, wspólnie z przyjaciółmi włożyć niema-
ły wysiłek w poszukiwanie sponsorów i organizację 
wyprawy (dwa lata przygotowań!) i zrealizować jej 
plan, ale także dowcipnie i zajmująco spisać (na 
podstawie sporządzanego podczas marszu dzien-
nika podróży), pasjonującą relację. 

Mam wrażenie, że zdążył w ostatnim mo-
mencie, bo dziś po 1000-km trasie, którą wspólnie 
z Wojciechem Moskalem (tym od wyprawy na 
biegun z Jankiem Melą), Tomaszem Schrammem 
i Wojciechem Jazdonem pokonali pieszo, ciągnąc 
za sobą sanie z wyposażeniem, jako jedni z pierw-
szych na świecie wytyczając nową trasę, której do 
tego czasu nikt wcześniej nie przeszedł w całości 
pieszo z ekwipunkiem na nartach, ciągnąc za sobą 

PĘTLA SPITSBERGENU
Jedni z pierwszych na świecie wytyczali nową trasę 

sanie-pulki. Bo dzisiaj wzdłuż i wszerz podróżują 
tam nowoczesnymi traktorami bogaci, spragnieni 
emocji turyści i zwykli mieszkańcy wyspy, naraża-
jąc potencjalnych podróżników na rozjechanie.

Czytając książkę Andrzeja możemy prawie 
poczuć się członkami tej wyprawy i zrozumieć 
wolność polarnej wędrówki, która przepełniała 
jej uczestników, a nawet podzielić jego żal, że się 
skończyła. Solidaryzując się z autorem, rozumie-
my doskonale, że „umęczenie w imię narodowej 
tradycji” (s. 40) leży w naszym charakterze tak 
samo jak radzenie sobie z naprawami wszystkiego, 
co się zepsuło, przy pomocy kawałka drutu (s. 42). 
Ułańska fantazja i frywolność „wyprawowiczów” 
dowodzi, że naszych 
„Mc Gvyerów” nic nie 
jest w stanie powstrzy-
mać od dotarcia do celu 
i spełnienia marzeń. Być 
może tylko rodzinna 
uroczystość stanąć może 
tu na przeszkodzie. Bo z 
książki widać wyraźnie, 
iż rodzina ma dla każde-
go z uczestników – i dla 
samego autora, który o 
rodzinie pisze równie 
ciepło, jak o mroźnej 
Arktyce – ogromne znaczenie.

Może przeczytanie tej książki stanie się za-
chętą do samodzielnego przejścia po naszych ma-
lowniczych beskidzkich i bieszczadzkich szlakach 
(zanim zdecydujemy się na Spitsbergen), na których 
również można spotkać często Andrzeja, wędru-
jącego ze studentami, z rodziną lub przyjaciółmi. 
Pierwsze kroki podróżnika powinny rozpoczynać 
się od swojej małej ojczyzny. Od czegoś trzeba za-
cząć najdalsze podróże.

����Dr Krzysztof KUBALA
Uniwersytet Rzeszowski

Crasnovia - czwarty z lewej u góry Władysław Patycki

Stali Rzeszów. W niedzielę o godz. 10.00 przy-
jaciele Władysława Patyckiego spotkają się przy 
jego grobie na cmentarzu w Wilkowyi. W tym 
samym dniu 2 sierpnia o godz. 11.00 na stadio-
nie Crasnovii  w Krasnem rozpocznie turniej 
piłkarski z udziałem Crasnovii Krasne, Korony 
Rzeszów, Sokoła Sokół Młp. i Stali Rzeszów. 

����Ryszard ZATORSKI

Jan Strzelczyk
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WIROWANIE NA PLANIE

CENA SUMIENIA

I znowu mamy w telewizji, za prze-
proszeniem publicznej, widowisko 

jak na pogrzebie cygańskim. Jedni płaczą, inni klaszczą, a łyse 
konie żwawo ciągną furę z trumną. Publiczna to ona staje 
się dlatego, że od jakiegoś czasu panuje w niej coraz większy 
burdel, w którym tylko nieciężkich obyczajów pensjonariusze 
zmieniają się, ale fi rma nie. Ani trochę! Tylko pyszczą wszę-
dzie, że niewdzięczne ludziska nie chcą płacić abonamentu. 
A niby za co? Za oglądanie cyferblatu Wildsteina, Pospieszal-
skiego i coraz głupszych seriali? Jedyne co w niej godne uwa-
gi, to wznowienia produkcji z lat 70. i 80. Ale ileż razy można 
oglądać Dyzmę, Samych swoich i Czterdziestolatka? 

Kiedyś do głowy by mi nie przyszło, że na tym zapyzia-
łym tle za prawdziwą gwiazdę będzie robił kowboj Cejrowski. 
Ale taka jest realna rzeczywistość. Sejm już kolejny raz pod-
chodzi do nowelizacji ustawy o mediach publicznych i po raz 
kolejny nieskutecznie, bo prezydent chce ugrać dla bliźniaka 
prezesa jakąś medialną synekurę. Wpierw pismani pozwolili 
na stołku prezesowym powygłupiać się Wildsteinowi. Później 
postawili na renesansowego specjalistę od wszystkiego, czyli 
Urbańskiego. Też nawygłupiał się trochę. Aż ni z gruszki, ni 
z pietruszki cały zarząd Urbańskiego poszedł na hak i zawisł. 
Do stolca dorwał się faszyzujący wszechpolak, w dodatku 
z giertychowskim zadęciem i ten dopiero zaczął w publicznej 
farfalić jak się patrzy. Powywalał kogo chciał, pozatrudniał 
uzdolnioną zadymiarsko brać wszechpolską, z którą pozawie-
rał takie umowy, że same odprawy wystarczą im na przyzwo-
ite życie. 

Telewizja publiczna zaczyna coraz bardziej przypomi-
nać agencję towarzyską. W efekcie wtrącił się w tę całą zaba-
wę minister skarbu, jako właściciel całego majdanu, i mamy 
znowu dwóch prezesów, czyli tak naprawdę żadnego. Premier 
kryguje się jak panienka i niby nie chce ingerować, bo na ba-
łagan nie ma mądrych, a tu karuzela zasuwa w coraz bardziej 
pijanym widzie. Prezes Farfał wywalił biura konkurencji, czyli 
Bochenka i Siwka, z Woronicza na banicję przy Powstańców 
Warszawy. Od razu rozpoczęła się jak za Urbańskiego zaba-
wa z włóczeniem po sądach. Prostą i oczywistą kwestię zno-
wu rozstrzygnie sąd, bo idiotyczną rzeczywistość medialną 
zafundowali nam za nasze pieniądze niedouczeni politycy 
z ambicjonalnym przerostem chcieć, a niedoborem umieć. 
A cała generacja starszych dziennikarzy z rozrzewnieniem 
wspomina czasy Szczepańskiego i Kwiatkowskiego. Okazuje 
się, że aktualnie nawet wierzący z wierzącym nie jest w stanie 
dogadać się o cenę sumienia. A w Rzeszowie telewizją kieruje 
wybitny specjalista, ale od zadymiania, a nie telewizyjnej ro-
boty. Widocznie potrafi  nieźle farfalić. 

BÓJ HIERARCHY

W Stalowej Woli na dobre rozgorzała wojna bisku-
pa Frankowskiego z prezydentem Szlęzakiem. 

Takie sceny zdarzały się, ale w czasach PRL-u, a nie demokra-
tycznej uległości Kościołowi. Hierarcha wymyślił sobie budo-
wę ósmej już świątyni w mieście na osiedlu Młodynie, chociaż 
władza miejska widzi tam zupełnie coś innego. Zmobilizował 
moherowe towarzystwo, postawił krzyż, kapliczkę i wszystko 
pokropił jak należy, nawet za darmo, bez pobrania stosownej 
opłaty za amortyzację kropidła. W ruchu ciągłym prowadzi 
krucjatę. Prezydent nie ustępuje, co jest ewenementem we 
współczesnej Polsce. Ośmielił się powiedzieć nie! 

Największej pikanterii całej sprawie nadał incydent 
z nocnym wymalowaniem na kapliczce dorodnego organu 
męskiego w stadium totalnego wzwodu. I pod tak zdobną 
kapliczką zwolennicy biskupa zanosili błagalne modły, nie 
uświadamiając sobie niesamowitego komizmu sytuacji. Na-
prawdę nie sposób było na taki widok zachować należną po-
wagę. Całość stanowi bardzo interesujące studium mentalno-
ści w niby demokratycznym i niby – nieklerykalnym kraju. 

A w Rzeszowie powoli zaczyna upadać natchniona wizja 
marszałka obejmująca budowę rajskich ogrodów Semiramidy 
obok pomnika Walk Rewolucyjnych. Wszystko wskazuje na 
to, że wystarczy sam parking. Zobaczymy.

����Roman MAŁEK

Justyna Róg

Od 17 do 19 lipca w rzeszowskiej hali na Podpromiu roz-
grywany będzie Turniej Kwalifi kacyjny do Mistrzostw 

Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010, które odbędą się w Japonii. 
Rywalkami Polek będą zawodniczki z Belgii, Turcji i Francji. 

Organizatorem imprezy jest PZPS, a głównymi sponsorami Plus GSM 
i miasto Rzeszów. Trener Jerzy Matlak na ten turniej powołał szeroką 

kadrę. Znalazło sie w niej wiele zawodniczek o znanych nazwiskach takich, jak Katarzyna 
Skowrońska-Dolata, Mariola Zenik czy Dorota Świeniewicz. Sporą zachętą dla siatkar-
skich fanów, oprócz znakomitych gwiazd żeńskiej siatkówki, może być samo miasto, któ-
re w ostatnich miesiącach dzięki świetnej promocji jest coraz chętniej odwiedzane przez 
turystów. Również hala Podromie przez wielu uważana jest za magiczne miejsce, które 
podczas siatkarskich widowisk zachwyca atmosferą. 

Polki już teraz zapowiadają, że w potyczce, w której walczyć będą o awans do przy-
szłorocznych MŚ, dadzą z siebie wszystko. Zainteresowanie biletami na tę imprezę jest 
spore. – Zamierzam kupić bilety na wszystkie trzy dni, gdyż z całą pewnością będzie to 
niezapomniane widowisko, które warto zobaczyć – mówi Łukasz z Rzeszowa. Zapowiada 
się impreza na miarę turnieju kwalifi kacyjnego do mistrzostw świata w piłce siatkowej 
mężczyzn, który odbył się również w Rzeszowie w 2005 roku i zgromadził wtedy tłumy 
siatkarskich sympatyków.

����Justyna RÓG

W HALI NA PODPROMIU
Turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata w piłce 
siatkowej kobiet

Tak było też w hali na Podpromiu dwa lata temu
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taki czas, że piłkarska drużyna biało-czerwonych „pasiaków” z Rzeszowa pomści klęskę 
z roku 1937 w Janowej Dolinie. Stała się udziałem tak wspaniałych piłkarzy jak Tadeusza 
Hogendorff a, Józefa Wróbla i Stanisława Barana. Ale na dalsze awanse piłkarzy najstar-
szego klubu w Polsce poczekajmy na razie do przyszłego sezonu. Teraz gratulacje należą 
się piłkarzom oraz działaczom i kadrze trenerskiej z Tomaszem Tułaczem na czele. Stal 
Rzeszów awans wywalczyła po zwycięskich barażach z Concordią Piotrków Trybunalski. 
Dwa wygrane mecze, w tym rewanż w osłabieniu kadrowym to wyczyn, który powinien 
wzbudzić uznanie nawet największych krytyków rzeszowskiej drużyny z ulicy Hetmań-
skiej. Gratulacje należą się więc także piłkarzom biało-niebieskich, trenerom Czesławowi 
Palikowi i –pochodzącemu jak ja z ulicy Okrzei – Jackowi Husowi oraz działaczom tego 
klubu z Jackiem Szczepaniakiem i Janem Lechem na czele. 

Miejmy nadzieję, że do poziomu rzeszowskich drużyn dorównają kibice obu klu-
bów. II liga, aczkolwiek zreformowana i niestanowiąca jak przed laty zaplecza ekstraklasy, 
wymaga jednak trochę innej kultury kibicowania. Wymyślanie sobie nawzajem od naj-
gorszych i wypominanie rodowodów, nie przystoi kibicom zarówno Resovii, jak i Stali 
Rzeszów. Mam nadzieję, że z czysto sportowej rywalizacji pomiędzy piłkarskimi druży-
nami stolicy województwa podkarpackiego zrodzi się awans nie tylko do I ligi, lecz także 
do ekstraklasy. Rzeszów zasługuje na to, aby mieć przynajmniej jeden piłkarski zespół w 
najlepszej polskiej klasie rozgrywkowej i jeden na zapleczu ekstraklasy. 

Kto będzie lub powinien grać w ekstraklasie oraz w I lidze? Ta drużyna z Rzeszo-
wa, która lepiej będzie sobie radzić na boisku w sportowej rywalizacji, a nie w ulicznych 
burdach ich kibiców. Kibice Resovii muszą zrozumieć, że Stal także wrosła w pejzaż mia-
sta nad Wisłokiem. Z kolei sympatycy Stali muszą uszanować ogrom resoviackiej historii 
ściśle związanej z Rzeszowem. Tylko we wzajemnym szacunku można budować cenne 
sportowe plany na przyszłość. Banalne powiedzenie mówi, że zgoda buduje, a niezgoda 
rujnuje. Bądźmy więc w Rzeszowie, jak prawdziwi Polacy: mądrzy przed szkodą, a nie po 
szkodzie... 

���Wiesław ZIELIŃSKI           
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ZMODYFIKOWANE PRZYSŁOWIE 
Nie matura, lecz chęć szczera 
zrobi z ciebie…politykiera. 

A NAM SIĘ MARZY I LIGA

Rzeszów w rankingach rwie na całość,
bo ma czas dobrej koniunktury. 
I PIŁCE w końcu się udało
o jeden szczebel wejść do góry.

Cieszą się władze i prezesi,
a u nas rodzi gęsią skórkę.
Czy nowy sezon znów przyniesie
bijatyk , draństwa nam powtórkę?

A kiedy wszyscy się cieszymy, 
wciąż w nas niepewność jest ta sama.
Czy ze stadionów przepędzimy
gbura, złoczyńców oraz chama?

Spróbujmy wspólnie kibicować, 
gdy dwa stadiony niedaleko.
Niech w piłce będzie też odnowa!
Popatrzmy choćby na ASSECO.

Zostawmy dawne niepokoje,
co drzemią w sercach i pamięci.
Wspólnie wspierajmy drużyn boje,
biskup na pewno je poświęci.

Połączmy przyjacielsko ręce,
utwórzmy klub kibica zgrany.
A rzeszowianie nam w podzięce
powiedzą: takich was kochamy.

Kiedy nastąpi ta odmiana
i na stadionach era nowa,
syn z wnukiem krzyknie: STAL kochana
podobnie również jak RESOVIA.

Gdy WŁADZE MIASTA też sport czują 
i RADA także jako taka,
wam klub kibica zafundują,
gdzie będzie radość, a nie DRAKA.

PS
A kiedy wszyscy dojrzejemy,
że dobrze nam w rozgrywkach idzie,
to wspólnie razem wykrzykniemy:
z tej dwójki – obie W PIERWSZEJ LIDZE! 

Baran (21 III - 20 IV) Bądź bardziej powściągli-
wy w wyrażaniu opinii. Pod koniec miesiąca 
wszystko zmieni się na lepsze.

Byk (21 IV - 20 V) Rewelacyjna forma intelektu-
alna. W miłości sielanka.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Najlepszy czas w roku 
na podreperowanie finansów. Niezwykłe po-
wodzenie w miłości.

Rak (22 VI - 22 VII) Dobra forma fizyczna. 
W uczuciach romantycznie.

WIĘCEJ LUZU

FRASZKI
Adam Decowski

Jerzy Maślanka
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Człowiek od niepamiętnych czasów chciał wiedzieć co go może czekać w przyszłości. I nieważne, 
czy dotyczyło to kilku następnych dni, miesięcy, czy lat – zawsze ciekawość była czasami silniej-

sza niż poczucie realizmu. 
Odpowiedzi na swoje niejasności szukano w zjawiskach przyrodniczych, w zwierzętach, a nawet 

w innych ludziach. I tak, od początku ludzkości – światło, dźwięk i zapach stanowiły coś niewytłumaczal-
nego, a więc dane od sił wyższych. Grzmoty, błyskawice tłumaczone były jako gniew bogów na Olimpie. 
Starożytni bogowie, co prawda oddaleni i niewidzialni, ale w jakiś sposób podobni do zwykłych śmiertelni-
ków, zatem w ich pieleszach boskiego Olimpu dochodziło do rodzinnych kłótni, awantur i złorzeczeń. Gdy 
Zeus z Herą mieli z sobą na pieńku, to ciskali w siebie błyskawicami i rozbijali boskie amfory, powodując 
straszne huki w chmurach. A ludzie pochylali nisko głowy i składali ofi ary, by gniew bogów nie był zbyt 
srogi i żeby przypadkiem nie obrócił się przeciwko zwykłym śmiertelnikom na Ziemi. 

Aby wszystko przebiegało według woli bogów, czuwał nad tym sztab wybrańców bogów, czyli ka-
płanów, którzy umiejętnie sterowali emocjami tłumu. Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, byli to lu-
dzie dopuszczeni do pewnego obszaru wiedzy, niedostępnej innym, w tym nawet możnowładcom. Sposób 
przekazywania owej wiedzy wymagał odpowiedniej scenerii, przez co towarzyszyły temu swoiste obrzędy 
i rytuały. Wzmacniało to tajemniczość i niecodzienność. Tak działali kapłani w Egipcie, Rzymie, szamani 
w Azji, Afryce, Ameryce Południowej. Wiedzieli coś, co było ze wszech miar chronione przed zwykłymi 
zjadaczami chleba. Patrzyli w niebo i ustalali los ludzi na Ziemi. 

Astrologia, czyli odczytywanie przyszłości z gwiazd, była nauką wybrańców – łączników nieba i zie-
mi. Koniunkcje gwiazd względem miejsca i godzin urodzenia człowieka wytyczały jego drogę życiową. 
Według podanych przez magów parametrów kwadratury planet, królowie zawierali związki małżeńskie, 
rozpoczynali wojny, wznosili wielkie budowle. A później, jeśli coś nie wyszło, zawsze można było powie-
dzieć: „Tak było zapisane w gwiazdach”...

Minęły stulecia, przeminęli władcy, rozpadły się wielkie świątynie, zmieniały się religie i cywilizacje, 
a człowiek nadal szuka odpowiedzi na pytanie: „ Co mnie czeka?” Co więc robi? Siada przed komputerem 
i za pomocą kilku kliknięć klawiatury patrzy na rozkładany na ekranie pasjans. Może też wysłać SMS i za 
odpowiednią zapłatą usłyszeć swój horoskop, albo może kupić w kiosku gazetę i przeczytać, co może go 
czekać w pracy, w miłości, w domu. Seryjne przepowiednie dla Byków, Raków, Panien... Może też znaleźć 
adres wróżki, jasnowidza, tarocisty i chyłkiem udać się po odpowiedzi na nurtujące go pytania. Niech ktoś 
inny swoimi tylko sposobami powie coś o przyszłości... Tak jak w starożytnym Egipcie, tak i teraz wróżbici 
stanowią grupę ludzi posiadających pewną wiedzę przez nich odpowiednio zinterpretowaną i silni strzeżo-
ną. Są obecnie nawet szkoły wróżenia, gdzie oprócz sposobów rozkładania kart i patrzenia w kulę, poznaje 
się psychologię człowieka, komunikację ciała czy elementy psychoterapii i kanony etyczne zawodu. (Mnie 
w kodeks etyczny wprowadzała współpracownica słynnej wróżki warszawskiej Józefi ny Pellegrini). 

Dziś każdy sam chce o sobie decydować, ale jako że jesteśmy tylko mikrocząsteczką ziarenka piasku 
w kosmosie, nic więc dziwnego, że szukamy odpowiedzi na wiele pytań w naukowych badaniach super-
nowoczesną aparaturą, rozkładając komputerowego pasjansa lub potajemnie idąc do wróżki. Obojętnie, 
jakie kroki podejmiemy, musimy wiedzieć, że to my sami ponosimy konsekwencje swoich działań. Ale cza-
sami popatrzymy w gwiazdy; są takie piękne w letnie noce – uspokajają i zniewalają swą tajemniczością... 
A wtedy dzieją się przedziwne czary- mary...

WRÓŻKA ESTERA

Lew (23 VII - 23 VIII) Kroi się miła niespodzian-
ka. Uwaga osoby stanu wolnego – wiele może 
się zmienić.

Panna (24 VIII - 22 IX) Teraz zaplanuj najbliż-
szą przyszłość. Więcej luzu, nie patrz na innych 
z góry.

Waga (23 IX - 23 X) Uwierz, że wszystko zale-
ży od Ciebie, a osiągniesz sukces. Dysponujesz 
bowiem sporą energią.

Skorpion (24 X - 22 XI) Dobra forma i zdrowie. 
W pracy sukcesy.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Działaj ostrożnie i powoli. 
Bierz pod uwagę argumenty partnera.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Nie przegap okazji fi-
nansowej. W uczuciach spokojnie, ale wielo-
barwnie.

Wodnik (21 I - 19 II) Pozytywne zmiany, o ile 
wykażesz się aktywnością. Zrozumiesz, co to 
namiętność.

Ryby (20 II - 20 III) Dużo dobrej energii i wyczu-
cie w interesach. W miłości wspaniale.

OPOWIEŚCI WRÓŻKI ESTERY

CZARY, MARY
Gwiazdy uspokajają i zniewalają swą tajemniczością

W BIURZE 
Najchętniej przestrzega 
urzędnicza wiara 
nie poleceń szefa, 
lecz wskazówek zegara. 

DOPIERO WTEDY 
Gdy się uraczymy 
gorzałki smakiem, 
to rozmawiamy, 
jak Polak z Polakiem. 
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