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MOJE REFLEKSJE
Jerzy Maślanka
Zwarci, gotowi, jak zawsze pewni
Bracia, szukajmy sposobu,
silną krytyką obłędnie gniewni
walczmy, by dotrzeć do żłobu.
My w swej strategii nie przestaniemy,
gdyż we krwi mamy to knucie.
Kiwnąć na razie tylko możemy
jedynie palcem w bucie.

Gabinet cieni
Będzie niedługo piękna komedia
jeżeli nic się nie zmieni,
księciu Jarkowi znów coś dolega,
szykuje Gabinet Cieni.
Na pewno kryzys ten przeczekamy.
Powiedzmy, no z różnych względów,
a ja się cofnę za radą mamy
po to, by nabrać rozpędu.
Trzeba się tylko dobrze okopać,
wystawić czujki przednie,
kilku frajerom w mediach dokopać,
Tuskowi wnet mina zrzednie.

A nowy Statut, co śni o władzy
i Wodza uwielbieniu:
ryć, kombinować i mącić radzi.
Ale na razie wciąż w cieniu.
Gdy społeczeństwo znów nas popiera,
widzi, że idzie odnowa,
panienka pyta już u fryzjera:
podgolić mam, czy cieniować?
PS
Kiedyś opowiem swemu synowi
o pięknym owym zdarzeniu,
jak to dostojni PiS-u panowie
marzyli o władzy w cieniu.

NA ŻEGLARSKĄ NUTĘ

13. edycja Dni Kultury Marynistycznej w Rzeszowie
Sławomir Gołąb

W

dniach 15-17
października
odbędą się w Rzeszowie 13.
Dni Kultury Marynistycznej.
Każdego roku biorą
w nich udział, obok mieszkańców Rzeszowa, żeglarze
oraz miłośnicy kultury marynistycznej z całego
województwa. Jest to największa rzeszowska przygoda z muzyką, fi lmem i zwyczajami ludzi morza.
W żeglarskich opowieściach można usłyszeć, że
w piątek nie powinno się wypływać w morze, na
pokład żaglowca nie powinno się zabierać kobiety, a ognie św. Elma ponoć
zwiastują tragedię. Tak się
opowiada, zatem i domyślnym
hasłem… 13. edycji Dni Kultury Marynistycznej mogą być
„żeglarskie przesądy”.
Organizatorami pierwszej edycji w 1997 roku byli
harcerze z 23. oraz 123. Harcerskiej Drużyny Wodnej, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Od
1999 roku, kiedy powołano
do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn
Wodnych przy II LO, w skład
którego weszli byli członkowie
drużyn harcerskich oraz pasjonaci żeglarstwa i kultury ma-

rynistycznej, organizatorem DKM jest Stowarzyszenie oraz nasz zespół szantowy Klang – grupa
wokalna działającą od 1995 r. Mieszkamy, pracujemy i uczymy się w Rzeszowie i okolicach. Nasza
specjalność to aranżacje a cappella. Śpiewamy piosenkę żeglarską. Owszem, także szanty. Czasem są
to też jazzowe interpretacje tradycyjnych piosenek
żeglarskich.
Mamy przyjaciół, którzy nas wspomagają.
Podczas tegorocznej imprezy jest wśród nich m.in.
Nasz Dom Rzeszów, którego jestem członkiem
i jednym z reprezentantów tego stowarzyszenia
w Radzie Miasta, a patronat honorowy sprawuje
nad 13. DKM prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Bo celem imprezy jest propagowanie wśród
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców idei wychowania morskiego, prezentacja
różnych dziedzin kultury marynistycznej oraz zapewnienie rozrywki i dobrej zabawy na wysokim poziomie artystycznym.
Na scenie muzycznej gościliśmy zawsze najlepsze zespoły wykonujące ten gatunek
muzyki, m.in.: Stare Dzwony,
EKT Gdynia, Ryczące Dwudziestki, Mechaników Szanty,
Klang, niemiecki chór szantowy
z Hamburga oraz Centrum Sztuki Morskiej z Odessy. Tym razem
też zapowiada się interesująco.
Zapraszam. Z żeglarskim pozdrowieniem –Ahoj!
Sławomir GOŁĄB

WIECZÓR
W
ZODIAKU
Artystyczne spotkanie z autorami miesięcznika
Z

inicjatywy Jerzego Maślanki, prezesa stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów
i redaktora naczelnego naszego miesięcznika, 17
września br. spotkaniem artystycznym w Zodiaku
zainaugurowany został Klub Twórców Zodiak. Jerzy Maślanka, który jest radnym i przewodzi komisji edukacji w Radzie Miasta Rzeszowa oraz jest
członkiem komisji kultury, z uwagą śledzi i popiera
młodzież, a zwłaszcza tych uczniów, którzy są aktywni twórczo (literatura, muzyka, plastyka, inne

formy artystyczne). Zodiak ma być miejscem, gdzie
w przyszłości także oni mogliby również zaprezentować swoje osiągnięcia twórcze. Takie deklaracje
i zaproszenie padły również podczas owego wieczoru artystycznego wobec licznej reprezentacji
młodzieży. I kolejne spotkanie z ich udziałem zapowiedziane jest na koniec października.
Jerzy Maślanka od lat tworzy widowiska
kabaretowe, jest ich reżyserem, autorem publikowanych książek, scenariuszy i tekstów piosenek.

PROGRAM 13. DKM

Klang. Od lewej: Mirosław Szpyrka, Łukasz Skowroński, Przemysław Burek, Sławomir Gołąb, Paweł Delikat , Krzysztof
Delikat

W każdym numerze czasopisma prezentowane
są jego wierszowane felietony satyryczne. Niektóre z nich przybliżył na tym spotkaniu we własnej
niepowtarzalnej interpretacji recytacyjnej Stach
Ożóg. Niektórzy autorzy oraz bohaterowie publikacji, którzy gościli na łamach wrześniowego
wydania miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” byli
tamże z nami. Także i inni twórcy, których już
wcześniej poznali nasi czytelnicy, m.in. ze środowiska Związku Literatów Polskich był wiceprezes
rzeszowskiego oddziału Bogusław Kotula, pisarz
Jerzy Stefan Nawrocki, poeta i krytyk literacki
Mieczysław Arkadiusz Łyp, poetka Celina Depa
oraz Adam Decowski – poeta, satyryk, działacz
ZLP i kronikarz rzeszowskiego oddziału, co widać także na naszych łamach. Czytał przy wielkim
aplauzie zebranych swoje fraszki i limeryki.
Spotkanie w Zodiaku rozpoczynał i kończył
artystycznie znany w Polsce kultowy wręcz zespół
szantowy Klang. A wymyślił go i prowadzi Sławomir Gołąb, rzeszowianin niezwykły – muzyk,
działacz harcerski, żeglarz, pedagog, ale także radny spod znaku stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów,
artysta o niespożytej aktywności – fi lantrop, który
obdziela nas na każdym kroku owocami swego talentu. Z wielkim talentem i wiedzą zaprezentowała
się dr Alicja Ungeheur-Gołąb, poetka, recytatorka, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, która pisze wiersze dla dorosłych
i dla dzieci, a na łamach naszego „Pluszaka” także
pomaga innym bawić się wierszami. Autorka wydawnictw naukowych, ale i wierszy dla dorosłych
pomieszczonych w kilku książkach, a także niedawno wydanej baśni pt. „O Taju, Jasiu i rowerku”.
Nie zabrakło Renaty Kątnik z nieodłączną gitarą,

15 października (czwartek) o godz. 19.00
– Studio Koncertowe Radia Rzeszów – koncert
piosenki żeglarskiej w wykonaniu Krzysztofa Jurkiewicza, a o 21.00 w Tawernie Żeglarskiej przy ul.
Króla Kazimierza „Żeglarska biesiada”.
16 października (piątek) o godz. 16.00 w Galerii Pod Ratuszem inauguracja XIII Dni Kultury
Marynistycznej z wernisażami wystaw pn.: „Wychowanie morskie i żeglarskie harcerską szkołą
patriotyzmu” i „Pod harcerską banderą”, a o godz.
18.00 w Teatrze Maska koncert szant i piosenki
żeglarskiej. Wystąpią: Marek Majewski, 4 Refy,
Stare Dzwonnice, Klang. W Tawernie Żeglarskiej
o godz. 21.00 rozpocznie się „Noc żeglarzy”.
17 października (sobota) o godz. 9.00
w Domu Polonii w Rynku posiedzenie Rad Harcerskiego Kręgu Morskiego Gdyni i Rzeszowa,
o godz. 12.00 w IPN przy ul. Szopena 23 „Godzina wspomnień w fi lmie i poezji”, o 14.00 wejście
do trasy podziemnej i otwarcie pokonkursowej
wystawy prac plastycznych pod hasłem „W podwodnym królestwie Neptuna”, a o 15.00 na estrada
przy ratuszu przegląd dziecięcej twórczości marynistycznej. O godz. 16.00 w ratuszu jubileuszowe
Spotkanie Ćwierćwiecza HKM w Rzeszowie, a godzinę później na estradzie obok wystąpi Klang
z szantami dla dzieci. I zaraz potem tamże o 17.30
rozpocznie się wieczór szant i piosenki żeglarskiej.
Wystąpią: Klang i EKT Gdynia. A o 21.00 w Tawernie znowu „Noc żeglarzy”.
W sobotę godz.16.00 w księgarni EMPiK
(Galeria Graffica) odbędzie się spotkanie z Monika Szwają, autorką książek, m.in. Dziewice do
boju, Dom na klifie. W ciągu obchodów DKM i potem także można oglądać w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie przy ul. 3. Maja wystawę pt. „Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej”,
w Domu Polonii wystawę „Akcja Zaruski”, a w Komendzie Chorągwi przy ul. Hetmańska 9 wystawę
„Rejs z gen. Zaruskim na Zawiszy Czarnym”.

Adam Decowski

Lidia Miś

Na pierwszym planie: Stach Ożóg, Dorota Kwoka, Jadwiga Kupiszewska
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obecnej zawsze tam, gdzie goszczą poeci. Ta niezwykła animatorka ożywia ich wiersze własną
muzyką komponowana do nich i śpiewem. Była
twarzą naszego miesięcznika – na okładce w listopadzie ubiegłego roku. Pisaliśmy też wtedy o jej
twórczości artystycznej i pedagogicznej. Wystąpili
autorzy najnowszej książki pt. Jestem Rzeką: Dorota Kwoka, Jadwiga Kupiszewska, Adam Janiec
i obecny w tym metaforycznym rejsie Stach Ożóg
jako przewodnik literacki, a także artysta słowa.
Oni piszą wiersze, piszą o wierszach, malują, rzeźbią, zapisują też obiektywem zdarzenia i odczucia.
Słuchaliśmy opowieści autorskich i fragmentów
książek dla dzieci. Swoje Bajeczki do poduszeczki
nad brzegiem Wisłoka czytała Nina Opic, również
obecna ze swą twórczością w każdym „Pluszaku”
oraz Lidia Miś, która zaprezentowała fragmenty swej najnowszej książki baśniowej Serce lasu.
Podczas wieczoru miałem zaszczyt wprowadzać
i przybliżać artystów licznemu gronu zainteresowanych ich twórczością, a teraz to wydarzenie z satysfakcją odnotowuję.

WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

Ryszard ZATORSKI
Zdjęcia Adam JANIEC

Na pierwszym planie: Renata Kątnik, Nina Opic, Alicja Ungeheur-Gołąb i Lidia Miś

MIEJSKI
DOM
KULTURY
Od stycznia w dawnym kinie Goplana
Waldemar Wywrocki

P

odczas wrześniowej sesji Rady
Miasta Rzeszowa podjęta
została uchwała o powstaniu
Miejskiego Domu Kultury
w Rzeszowie.
Statutowym obowiązkiem tej miejskiej instytucji
kultury będzie organizowanie działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
wszystkich rzeszowskich osiedli, a zatem tam, gdzie
znajdowały się osiedlowe domy kultury wraz z filiami. Służyć będzie również pomocą w organizacji imprez plenerowych, zarówno w osiedlach, jak i w centrum Rzeszowa podczas sezonu koncertowego.
Od stycznia 2010 roku siedzibą Miejskiego
Domu Kultury będzie odnowiony gruntownie budynek dawnego kina Goplana. Tu także mieścił się
będzie Dom Kultury Osiedla Staromieście.

Na pewno domy kultury stanowić będą
zwartą, dobrze zaplanowaną i zarządzaną sieć
w rzeszowskich osiedlach, a ich głównym celem
będzie sukcesywne zwiększanie propozycji zajęć
kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców. Oczywiście należy mieć na uwadze
ciągły rozwój Rzeszowa, jak również poszerzanie
granic naszego miasta. Tak więc radni nie tyko
obecnej kadencji, ale również przyszli, muszą mieć
na uwadze, aby Miejski Dom Kultury swoim zasięgiem objął jak najprędzej osiedla Biała, Budziwój i Miłocin i w miarę możliwości finansowych
inicjował nowe ośrodki kulturalne na osiedlach
Dąbrowskiego, Drabinianka czy Króla Augusta
(Sportowa). W ten sposób sieć miejskich domów
kultury, jak również spółdzielczych osiedlowych
klubów kultury stanowić będzie całkiem atrakcyjną propozycję, która dodatkowo wzmocniona
przez Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy stanowić mogą solidną ofertę
zajęć, głównie nieodpłatnych – w każdym niemal

DOTRZYMAŁ
SŁOWA
W osiedlu Załęże
W

cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących m.in. budżetu miasta na
rok 2010 prezydent Tadeusz Ferenc odwiedził 21
września mieszkańców osiedla Załęże.
Pod koniec spotkania, gdy omówiono już
dokonania na osiedlu i projekty działań w roku
przyszłym, jedna z uczestniczek powiedziała:
– Panie prezydencie, kiedy podczas wcześniejszych spotkań obiecywał pan budowę szkoły, nie
wierzyłam panu. Teraz widzę, że jest pan człowiekiem honoru. Szkoła już jest budowana. Dotrzymał pan słowa. Chciałabym dziś podać rękę
człowiekowi honoru, wręczyć kwiaty i podziękować. Nasze dzieci wreszcie będą się uczyć w godnych warunkach.
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Waldemar WYWROCKI,
przewodniczący Komisji Kultury i Promocji
Rady Miasta Rzeszowa

Fot. Józef Gajda

Po czym, mówiąca te słowa,
Jolanta Kaczka, przewodnicząca
rady rodziców i Andrzej Oliwa,
członek rady osiedla, wręczyli prezydentowi Ferencowi bukiet kwiatów. To młode osiedle Rzeszowa
celuje w różnorakich inicjatywach.
A samorządowi tej społeczności,
czyli radzie osiedla przewodzi Tadeusz Dudek, niezwykły społecznik,
który w tradycji miejscowej, w tym
np. sportowej, zapisał się jeszcze,
gdy Załęże było wsią i kontynuuje to
nadal już w miejskich realiach.
Józef GAJDA

wymiarze zainteresowań i dla każdego wieku, od
treningów szachowych, poprzez kółka teatralne
i zespoły taneczne do zajęć z informatyki czy śpiewu i tańca ludowego.
Uważam, że domy kultury, wchodzące w sieć
Miejskiego Domu Kultury, powinny regularnie
promować swą działalność na tzw. imprezach
miejskich organizowanych na scenie rzeszowskiego Rynku, Bulwarach czy ulicy 3 Maja. Z pewnością taka działalność będzie alternatywą dla zajęć
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM, który
poza kilkoma, dużymi promocyjnymi wydarzeniami, nie powinien zajmować się organizacją imprez. A przecież jest jeszcze Estrada Rzeszowska.
Uważam też, że w niedalekiej przyszłości
– może na 660-lecie Rzeszowa – powinno zostać
oddane wybudowane nowe lokum dla Miejskiego
Domu Kultury, w którym mogłyby odbywać się
koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej. To
powinien być obiekt z salą na około 600 miejsc na
widowni, galerią na organizację wystaw, salą balową, itp. Koncepcja taka została już przedstawiona
przez przewodniczącego komisji budżetowo-ekonomicznej RM pana Zdzisława Daraża i oby doczekała się jak najszybciej realizacji.

Załężanie na spotkaniu z władzami miasta.

Fot. Józef Gajda

Jolanta Kaczka i Andrzej Oliwa
wręczają kwiaty prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi.
Obok niego przewodniczący Rady
Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek.

Październik 2009

PREZYDENT
W
BUDZIWOJU
Od 1 stycznia wieś stanie się integralną częścią Rzeszowa
ku. Zarówno prezydent, jak i jego współpracownicy udzielali wszelkich informacji związanych
z przyłączeniem do Rzeszowa. Wiele spraw zostało
zawartych w przygotowanych materiałach pisemnych, które szczegółowo wyjaśniały wszystkie procedury administracyjne związane ze styczniową
integracją.
Liczne postulaty uczestników spotkania
zostały przez prezydenta przyjęte do realizacji,
jak chociażby: rozbudowa szkoły (głównie o halę
sportową), budowa orlika, przedłużenie linii MPK
do Przylasku, zadbanie o dobre warunki funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Prezydent podziękował przewodniczącemu
Tadeuszowi Bajdzie i członkom grupy inicjatywnej na rzecz połączenia wsi z Rzeszowem, której

Roman MAŁEK

W ŚWIĘTO I NA CO DZIEŃ
Osiedle Zwięczyca

Janusz Micał

Artur Berłowski

kilkuletni trud został pomyślnie sfinalizowany
stosowną uchwałą Rady Ministrów. Słowa uznania skierował pod adresem tamtejszych radnych,
miejscowego proboszcza Kazimierza Guzego oraz
sołtysa Tadeusza Ożyły za wsparcie idei przyłączenia do Rzeszowa. Wielu z nich otrzymało od
prezydenta imienne listy gratulacyjne.
Od 1 stycznia skład Rady Miasta Rzeszowa
zwiększy się o kolejnych czterech radnych. Z mocy
ustawy wejdą do niej: Grzegorz Jacek – dotychczasowy zastępca przewodniczącego Rady Miasta
i Gminy w Tyczynie, Grzegorz Błoński i Janusz
Błoński – dotychczasowi radni miasta i gminy
oraz Kazimierz Myrda – radny powiatu rzeszowskiego. Zatem Rzeszów w ostatnich latach rozrasta
się, zaś ościenne gminy się kurczą.

czesnego Klaps i kapelę ludową Sztajerek wraz
z grupa śpiewaczą, i hiphopowy amatorski zespół,
ale również pokaz karate przygotowany przez
podopiecznych wielokrotnej mistrzyni świata
Marty Niewczas, która jest wiceprzewodniczącą Rady Miasta Rzeszowa . Były również liczne
konkursy i gry oraz ciekawe zabawy przy muzyce dla dzieci, które przygotował i prowadził radny Waldemar Wywrocki, a wśród nich atrakcją
dnia okazała się loteria fantowa i konkurs wiedzy
o zdrowej wodzie i Zakładzie Uzdatniania Wody

MPWiK w Rzeszowie, który znajduje się przecież
na naszym osiedlu.
To była również okazja do porozmawiania
z przedstawicielami samorządu i władz miasta, bo
w naszym święcie uczestniczyli także inni radni.
Był szef komisji edukacji Jerzy Maślanka, a z osiedla Przybyszówka Józefa Winiarska i Czesław
Chlebek oraz oczywiście nasi zwięczyccy radni
miejscy: Artur Berłowski, Józef Pytlak, Stanisław
Niedziałek. Gościliśmy sekretarza Urzędu Miasta
Rzeszowa Marcina Stopę, pełnomocnika prezydenta ds. poszerzania miasta Krzysztof Kadłuczkę oraz dyrektora wydziału geodezji Zbigniewa
Sebzdę. Sekundowali nam i pomagali także inni,
jak np. ks. proboszcz Stanisław Ruszel, którego
znamy także ze sportowych pasji, Tadeusz Rogoyski, redaktor naczelny miejskiej telewizji TVM,
i redaktor Paweł Bukała z radia VIA.

ni Osiedla Zwięczyca były świętowane 20 września artystycznie i rekreacyjnie w imię integrowania naszej społeczności
w nowych już miejskich realiach. Przygotowaliśmy je w rok po wyborze społecznej reprezentacji
osiedla.
Nie udałoby się tego zrobić bez wydatnej pomocy i współpracy z miejscowym Zespołem Szkół
nr 5 w Rzeszowie, którym kieruje Piotr Kłęk oraz
Osiedlowym Domem Kultury Staroniwa, gdzie
dyrektorem jest Bożena Pięta-Kania. W tej sieci placówek jej podległych jest i nasza zwięczycka fi lia, ale także m.in. z osiedla Przybyszówka.
Zatem na estradzie przed naszą szkołą przy ulicy
Beskidzkiej podziwialiśmy i grupę tańca współ-

Fot. Józef Gajda

D

Goście i gospodarze święta osiedlowego
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udziwój. Jedna z najstarszych i największych miejscowości na obrzeżach
Rzeszowa. Większa nawet od miejskiego Tyczyna. Kiedy powstała, tak naprawdę nie wiadomo.
Ale już w 1425 roku z całą pewnością sołtys
Budziwoja zasiadał z urzędu w tyczyńskim sądzie.
Tenże zaś Tyczyn był przez Kazimierza Wielkiego w 1368 roku lokowany na terenie leżącym
obok wsi Biała. Zatem i Budziwój mógł wówczas
już istnieć. Miejscowość zamieszkiwali ludzie nie
tylko pracowici, ale potrafiący również mężnie
stawać w obronie swojej ziemi. Pomimo licznych
nieszczęść historycznych, jak chociażby okrutne najazdy tatarskie, wyniszczające zawieruchy
wojenne, a nawet powodujące istne spustoszenie
epidemie, społeczność budziwojska z uporem odbudowywała się i mimo przeciwności losu, systematycznie rozwijała. O bogatych tradycjach patriotycznych materialnie zaświadcza, dla przykładu, pomnik grunwaldzki wzniesiony w pięćsetną
rocznicę grunwaldzkiej wiktorii. Aktualnie jest to
wieś zasobna, zaradna i zadbana, ale aspirująca do
stworzenia sobie większych możliwości korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych.
W ostatnią niedzielę września prezydent
Tadeusz Ferenc wraz ze swoimi współpracownikami spotkał się właśnie z mieszkańcami Budziwoja, który już od 1 stycznia stanie się integralną
częścią naszego miasta. Prezydenta powitano nie
tylko kwiatami, ale i owacjami. Taka frekwencja,
jaka była na tym spotkaniu, bywa chyba tylko na
sumie w kościele farnym, na pielgrzymkach maryjnych i koncertach Dody. Mieszkańcy Budziwoja zapełnili szczelnie wszystkie zakamarki domu
ludowego, łącznie z korytarzami. Znaczna część
przybyłych z konieczności przysłuchiwała się treści spotkania z nagłośnionego placu obok budyn-

Fot. Roman Małek

B

Drużyna oldbojów ze Zwięczycy

Fot. Józef Gajda

Imprezy prowadził Waldemar Wywrocki

czyły drużyny z osiedli: Nowe Miasto, Pobitno,
Paderewskiego, Słocina, Zwięczyca, Przybyszówka
oraz Drabinianka. Zwyciężyła drużyna z Pobitna,
a druga była Drabinianka. W zmaganiach o trzecie
miejsce lepsza okazała się Przybyszówka, która pokonała Zwięczycę w rzutach karnych.
Tak było od święta artystycznie i sportowo oprawionego,
bo na co dzień nie brak różnorakich problemów, którymi żyjemy
w osiedlu. Coraz częściej i coraz
bardziej mieszkańcy niedawnej
wsi utożsamiają się z miastem
jako społeczność osiedlowa. Takie imprezy integrują ludzi, ale
ważne jest, iż w miejskiej już
realności obserwujemy, że budowane są tu nowe drogi i np. wyasfaltowanym odcinkiem połączyły się ulice Zawiszy i Świętokrzyska, powstały też dwa nowe
przejścia dla pieszych z sygnaliFot. Paweł Bukała
zacją świetlną. Wyremontowany
został odcinek ulicy Jarowej, do
której dobiega ścieżka rowerowa

POŻEGNANIE
LATA
Na osiedlu Kmity
Stanisław Rusznica

D

obrą
tradycją na osiedlu
Kmity jest coroczna masowa impreza plenerowa
pn. „Pożegnanie lata”. Jej
głównym organizatorem
jest Osiedlowy Klub Kultury Gwarek (kierowniczka Józefa Zabłocka, instruktorzy
Marek Strzemecki i Irena Świętek).
W tym roku miała ona wyjątkowy charakter. Była piękna słoneczna pogoda. Wodzirej Waldemar Wywrocki znakomicie bawił
wszystkich zgromadzonych mieszkańców.
W centrum osiedla, na boiskach sportowych
ustawiono scenę i podłogę, na których prezentowały się miejscowe zespoły taneczne:
Skrzaty, Floor Cleaner i Tempo Twist. Zaprezentowały one tańce, korzystając z elementów technik tańca towarzyskiego w stylu
6

standardowym i latynoamerykańskim, tańca
współczesnego, hip-hop, funky, breakdance,
disco. Kapela Rzeszowskie Wiarusy wystąpiła w nowym składzie: Stanisław Porębski
– akordeon, Jan Baran – kontrabas, Zbigniew
Dynda – gitara i wokal, Andrzej Korbecki
– bębenek i wokal. W repertuarze kapeli dominowały piosenki folkloru miejskiego starego Rzeszowa, były też piosenki zaczerpnięte
z folkloru lwowskiego i kapel warszawskich.

i spacerowa piesza znad Wisłoka, skąd można dalej
pedałować. Powstały nowe chodniki, jest oświetlenie uliczne. Przygotowywane są kolejne inwestycje
– wytyczono już miejsce pod parkingi przy cmentarzu i przy torach obok szkoły. W domu ludowym, gdzie mieści się przedszkole i osiedlowy dom
kultury dzięki staraniom i zabiegom pani Bożeny
Pięty-Kani odmalowane zostały wnętrza, mimo
że nadal ten obiekt, podobnie jak i szkoła nie zostały przekazane jako mienie komunalne Rzeszowowi przez gminę Boguchwała z chwilą włączenia
Zwięczycy do miasta. To blokuje remonty i grozi
nawet zamknięciem szkoły, bo sanepid ma zastrzeżenia do stanu sanitariatów i kuchni. Pocieszające
jest jednak, że niedawne orzeczenia sądowe nie
przyznały racji burmistrzowi Boguchwały. Zdumiewa nas bowiem, że burmistrz, który jest przecież mieszkańcem Zwięczycy, swymi działaniami
blokuje i opóźnia np. remont szkoły, w której uczy
się dwoje jego dzieci.
Janusz MICAŁ,
przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca

Artur BERŁOWSKI,
radny Rzeszowa, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca

Fot. Stanisław Rusznica

Ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować działaczom naszej rady osiedla (Janusz
Micał – przewodniczący, Artur Berłowski – wiceprzewodniczący). Bo to wespół z nimi byliśmy
głównymi animatorami tego święta. Należy wymienić drugiego wiceprzewodniczącego zarządu
– Stanisława Pasternaka, jak i sekretarza Jadwigę Miąsik, a także Andrzeja Brodę, członka rady
osiedlowej, przedsiębiorcę i jednego ze sponsorów
tej imprezy. Aktywni byli także inni mieszkańcy
osiedla, np. Paweł Wątróbski, Zygmunt Sikora –
zastępca dyrektora Elektromontażu, fi rmy, która
też nas wsparła (wystąpił również jako zawodnik
w naszej drużynie oldbojów), Piotr Kobaka szef
supermarketu Polan (kolejny sponsor). A smakowitości serwowane byłe przez restaurację Horyzont.
Z wielką wdzięcznością odnosimy się do
pani Danuty Stępień, dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, która zawsze coś
dobrego chce zrobić dla miasta. Tamże już widać
budowaną halę sportową, która ma być oddana
w roku przyszłym na 40-lecie szkoły. I właśnie na
boisku orlika przy IV LO – bo w Zwięczycy nie
ma jeszcze żadnego takiego obiektu – rozegrany
został tydzień wcześniej w ramach osiedlowego
święta I Międzyosiedlowy Turniej Piłkarski Oldbojów o puchar prezydenta Rzeszowa. Uczestni-

Fot. Stanisław Rusznica
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Kapela Rzeszowskie Wiarusy

Na imprezie było wiele atrakcji dla dzieci. Odbył się konkurs „Kredą na asfalcie”,
była możliwość skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i eurobandżi. Można było zaopatrzyć
się w kolorowe balony. Była wata cukrowa,
no i słodycze dla uczestników imprez konkursowych. Najsympatyczniejszym pieskiem
okazał się piesek Roxi Wiktorii Bajorskiej.
Kto chciał, mógł skorzystać z przejażdżki
kucykiem z gospodarstwa agroturystycznego
Tadeusza Piątka z Matysówki.
Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tym święcie członkowie rady osiedla,
a także członek zarządu RSM Tadeusz Bilski
oraz członkowie rady nadzorczej RSM Władysław Finiewicz, Jerzy Kulpiński i Stanisław
Rusznica. Tę piękną imprezę zakończyła zabawa taneczna, której przygrywał zespół Fenix.

Zespół Taneczny Tempo Twist

Stanisław RUSZNICA

ZEBRANIE
SZCZEGÓLNE
Na Staromieściu w nowym domu kultury
Andrzej Kulka

W

środę 7 października odbyło się zebranie Rady Osiedla Straromieście. Było to
zebranie szczególne, bo po
raz pierwszy miało miejsce
w nowo wybudowanym budynku Domu Kultury
Staromieście. Przedstawiciele Rady Osiedla czekali
na ten moment od kilku lat, gdyż wielu z nich ma
swoją cegiełkę w budowie tego obiektu. To właśnie
nasza rada osiedla złożyła wniosek o remont za-

niedbanego budynku, jakim był w latach 90. DK
Goplana, a potem pomimo problemów (ze względu na zły stan techniczny ścian budynek musiał
być wyburzony), dbała o zapewnienie środków
na powstanie obiektu oraz miała znaczący wpływ
na obecny kształt gmachu. Dlatego teraz zebrani
z wielką radością przywitali przestronny, wielofunkcyjny ośrodek kultury, będący połączeniem
innowacyjnych trendów architektonicznych z klasyczną stylistyką.
Członkowie Rady Osiedla z radością przyjęli
informację, jaką przekazał otwierający zebranie
przewodniczący Edward Majka, że w listopadzie
br. planowane jest oficjalne otwarcie DK Staromieście przez prezydenta Tadeusza Ferenca. Zebrani
podkreślili, że zawsze odczuwali życzliwość prezydenta dla
tej inwestycji. Planowane spotkanie z nim było też okazją do
refleksji na temat inwestycji na
osiedlu Staromieście. Zebrani podkreślali, że z wyjątkiem
dokończania budowy domu
kultury i nowego placu zabaw
dla dzieci, to jednak inwestycje na osiedlu wyhamowały.
Zwrócili uwagę, że pozostaje
wiele pilnych problemów, które powinny być jak najszybciej
zrealizowane, a ich przeprowadzenie przesuwa się z roku na
rok. Zaliczyli do nich przede

wszystkim remont ulicy Żywicznej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Staromiejskiej i Warszawskiej, kontynuację przebudowy
ulicy Borowej oraz przebudowanie skrzyżowania
przy SP nr 13.
A oto pełna lista wniosków społeczności Staromieścia do uwzględnienia w miejskim budżecie:
* Remont ulicy Żywicznej i Długiej z uwzględnieniem wymiany sieci wodociągowej i wykonaniem
kanalizacji burzowej. * Kontynuacja budowy ul.
Borowej etap III i IV. * Zakończenie zagospodarowania drugiej części placu zabaw przy ul. Staromiejskiej poprzez uzupełnienie go w zestawy zabawowe zgodnie z zaakceptowanymi propozycjami.
* Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Staromiejskiej i Warszawskiej. * Zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż
ulicy Warszawskiej.* Przygotowanie niezbędnych
dokumentów i dokumentacji technicznej pod dalszą rozbudowę DK Goplana w miejscu istniejącego
budynku po straży pożarnej.* Modernizacja płyty
trawiastej stadionu przy Szkole Podstawowej nr 13
za boiskiem budowanym w ramach programu Orlik. * Remont chodnika przy ul. Generała Maczka
(po stronie Alimy).* Remont nawierzchni ulicy
Trembeckiego. *Utwardzenie pobocza przy ul.
Warszawskiej na odcinku od ulicy Borowej do przystanku MPK (prawa strona w kierunku Rzeszowa).
* Wykonanie chodnika na ulicy Miłocińskiej,
od ulicy Warszawskiej do wiaduktu kolejowego
oraz zainstalowanie oświetlenia pod wiaduktem.
* Przebudowa skrzyżowania ulic Skrajnej, Długiej,
Staromiejskiej pod kątem bezpiecznej organizacji
ruchu samochodowego i pieszego. Ustalono, że na
spotkaniu z pezydentem z okazji otwarcia DK Staromieście wnioski te zostaną przedstawione i dokładnie umotywowane.
Andrzej KULKA,
sekretarz Rady Osiedla Staromieście

Na placu zabaw przed domem kultury

PRZEWODZI
ZDZISŁAW
DARAŻ
Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa
W

tym roku przypada Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Od 22 lat przewodniczącym TPRz jest Zdzisław Daraż. Znany i ceniony publicysta, historyk,
działacz społeczny i kulturalny. Rzeszowianin
z wyboru, w całym okresie pracy zawodowej związany z Rzeszowem. Były komendant Rzeszowskiej
Chorągwi ZHP, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Wieloletni radny Rady Miasta Rzeszowa, dwukrotnie wpisany
do Złotej Księgi Samorządu. Przez kilka kolejnych
kadencji pełni funkcję przewodniczącego komisji
ekonomiczno- budżetowej RM.
W przeszłości był redaktorem naczelnym pisma społeczno-kulturalnego „Profi le”. Od samego
początku już 14. rok jest redaktorem naczelnym
miesięcznika „Echo Rzeszowa”. Autorem kilku
książek i licznych artykułów w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej.
W swoich książkach pokazuje głównie wojenne losy mieszkańców naszego regionu i harcerskie tradycje. Książka Zawierucha nad Sanem
należy do tych wartościowych wydawnictw, które
uczą nas historii prawdziwej, choć bolesnej. Opisuje w niej dramatyczne wydarzenia związane
z jego rodzinną ziemią lubaczowską. W innych
książkach – Ogniska za Sanem oraz Z kresowych
stanic przywołuje prawdę o powojennym harcerstwie, wykreślaną często starannie przez tzw.

historyków politycznych. Jego książki oparte są
o udokumentowane fakty i bogate materiały fotograficzne. Często pisane stylem gawędy wytrawnego harcerza, z przekonującym opisem zdarzeń
i przeżyć, które były także jego udziałem. Jego
książkami zainteresowani są bardzo Polonusi wywodzący się z naszego regionu. Dowodem niech
będzie to, że ostatnio polski tygodnik „Goniec”
wydawany w kanadyjskim Toronto przedrukował
w odcinkach książkę Zawierucha nad Sanem.

Najnowsza książka
Zdzisława Daraża wydana w 2009 roku zatytułowana została Rzeszowskie
osiedla. Jest ona swoistym
przewodnikiem i encyklopedycznym poradnikiem
współczesnym, przedstawiającym osiedla Rzeszowa. Zawarte są w niej opisy
osiedli, mapki obejmujące
ich granice, odnotowane są
place, ulice, a także ważniejsze obiekty i instytucje.
Podane są aktualne składy rad samorządowych.
Serdeczne jubileuszowe gratulacje i życzenia
dalszego owocnego służenia mieszkańcom naszego miasta.
Stanisław RUSZNICA,
sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

TRZY DEKADY
Społecznicy dla Rzeszowa

M

ożna rzec, koncertowo przebiegła uroczystość 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. A zaczęła się porą przedpołudniową
Zdzisław Daraż
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tego stowarzyszenia i byłą posłankę Annę Staruchową i również koncertowo opowiadał, jak miasto się rozwija, co, gdzie i kiedy jeszcze powstanie.
Tę opowieść można by spisywać przez wszystkie
szpalty, zatem wspomnijmy tylko, że w Rzeszowie już niebawem może wzorem
szwajcarskim i australijskim pojawi się kolejka, na dobry początek
z dworca głównego PKP w kierunku politechniki i uniwersytetu. To ma być lepsze niż tramwaj
czy trolejbus, albo inne środki komunikacji. W poszukiwaniu wód
geotermalnych w osiedlu Załęże,
odkryto ogromne złoża …gazu.
Ale gdy i Malawa znajdzie się
– jak zabiega prezydent – w granicach miasta, to pożądane wody
gorące tam się znajdujące mogą
być zagospodarowane niczym
owe złoża wód mineralnych,
w których już od maja przyszłego roku będzie się można kąpać
leczniczo, bo właśnie stosowna
inwestycja jest realizowana przy
Szpitalu Miejskim. I dziesiątki innych zadań inwestycyjnych wymieniał gospodarz miasta. Mówi
o projektowanych nowych specjalnych strefach
ekonomicznych na Dworzysku w Przybyszówce
oraz w obrębie WSK.
Gratulowano prezesowi TPRz Zdzisławowi
Darażowi inicjatyw i dokonań, zwłaszcza wydaw-

kosz (puzon), Andrzej Warchoł (gitara basowa),
Henryk Wądołkowski (perkusja), Andrzej Lubas
(tara) i Ryszard Krużel (banjo), który był zarazem
znakomitym przewodnikiem tej muzycznej wędrówki od Los Angeles do Rzeszowa.
Potem prezydent Tadeusz Ferenc uhonorował ogromnym bukietem zasłużoną działaczkę

Fotoreporter
uhonorowany
Za zasługi dla kultury polskiej

J

ózef Gajda, fotoreporter znany zwłaszcza
z łamów „Echa Rzeszowa” i naszego miesięcznika, ale także prestiżowych wystaw fotograficznych został wyróżniony odznakę honorową Za
zasługi dla kultury polskiej.
Józef Gajda jest członkiem rady krajowej
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych, jest działaczem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Wiele
zdjęć jego autorstwa znajduje się w wydawnictwach zwartych np.: A to Polska właśnie (2006),
Współczesna rola oraz zadania mediów lokalnych
i regionalnych” – dokumenty konferencji popularnonaukowej w Rzeszowie (2007), album fotograficzny Rzeszów miasto w Europie (2007) oraz
w katalogach wystaw fotograficznych. Jego zdjęcia
wykorzystują na stronach internetowych m.in.
placówki kultury.
Józef Gajda działa również w Polskim
Związku Filatelistów, kieruje zespołem redakcyjnym „Informatora” wydawanego przez zarząd
okręgu PZF, jest autorem katalogów wystawowych
oraz projektów kartek pocztowych, a także wielu
publikacji na tematy fi latelistyczne.

Józefa Gajdę odznacza wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego Piotr Żuchowski
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niczych, czego przykładem najznamienitszym są
książki z serii Resoviana i wydawany już czternasty rok miesięcznik „Echo Rzeszowa”, którego
redaktorem naczelnym jest radny Daraż. Onże
sam przypomniał zaś plejadę aktywnych społeczników, którzy tę tradycje budowali, poczynając od
założycieli stowarzyszenia: Edwarda Bożymowskiego, Józefa Kwiatka, Lechosława Darłaka,
Józefa Kanika, Stanisława Kłosa i Eugeniusza
Pelczara. Także swych poprzedników prezesów –
E. Bożymowskiego i Lesława Grzegorczyka oraz
inicjatorów wydawniczych: Andrzeja Jagusztyna,
Juliana Trojanowskiego, Zygmunta Klatkę oraz
Witolda Szymczyka, Annę Niewolak i Józefa
Ambrozowicza. A wszędzie onże sam był w tych
zespołach także. Także m.in. prezes stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów Jerzy Maślanka, zarazem
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta
Rzeszowa i redaktor naszego miesięcznika pokłonił się jubileuszowo pokrewnemu w celach towarzystwu, którego działacze i członkowie po części
nawet należą do obu stowarzyszeń i przypomniał,
że Rzeszów nauką stoi. bo studiuje tu około 60 tys.
młodzieży, ale i podobna liczba uczniów edukuje
się w szkołach, a połowa z około 800 mln rocznych
wydatków w mieście kierowana jest na cele oświaty i edukacji.
Dyskusję z ratusza przeniesiono następnie
do Podkowy w Trzebownisku, gdzie jadłem dobrym i napitkami uraczył gości gospodarz Kazimierz Janik, znany przedsiębiorca i sponsor społecznych inicjatyw. (RZ)

Bisto śpiewa Bukartyka
Płyta z treścią i znakomity męski wokal

I

dea powstania tej płyty narodziła się dawno
temu. Gdzieś pomiędzy pierwszym a ostatnim
pewnej nocy papierosem – jak twierdzą autorzy. Połączenie „poety polskiego rocka” w wersji autorskiej i wokalnych możliwości Huberta Bisty jako wykonawcy wydawało się być pomysłem przednim, a i efekt końcowy, za
który odpowiada Marek Błaszczyk okazał się strzałem w
przysłowiową dziesiątkę.
Płyta od pierwszych dźwięków nie pozostawia złudzeń. Jest to produkt ambitny nie tylko ze względu na
literacką stronę poety Piotr Bukartyka, ale także różnorodność brzmień samego wokalu. W zamyśle album miał
zastanawiać i stawiać słuchacza nie tylko w roli biernego
odbiorcy, ale także uczestnika wydarzeń. Słowa ubrane w
dźwięki opowiadają konkretne historie. Historie, które
zna każdy z nas. Gorycz zdrady. Odrzucenie. Miłość, która o tyle staje się ciekawsza – bo niechciana przez
co zyskuje więcej koloru.
Hubert Bisto starannie waży emocje głosem, nie udowadnia, że potrafi śpiewać, bo to słychać od
samego początku. Prowadzi słuchacza drogą prostą i czasem tylko pozwala sobie na odrobinę wokalnej
ekstrawagancji. Bardzo dobra płyta z treścią, której niestety coraz mniej w Polskich produkcjach i znakomity męski wokal. Połączenie, które w perspektywie może zdecydować o sukcesie tej płyty.

Wędrówki
rzeszowskie
Przewodnik Elżbiety Kurowskiej i Władysława Henniga
N

Fot. Alfons Bobowik

WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

Fot. Józef Gajda

w niedzielę 11 października w Sali Posiedzeń rzeszowskiego ratusza wystepem znakomitych muzyków zespołu Old Rzech Jazz Band Jerzego Dyni.
Lider grał na saksofonie sopranowym, a z nim
Tadeusz Karczmarz (klarnet), Krzysztof Kro-

akładem Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu ukazał
się przewodnik pt. „Powiat rzeszowski” autorstwa Elżbiety Kurowskiej i Władysława Henniga.
To ciekawa lektura zarówno dla turystów chcących zwiedzić okolice
Rzeszowa, jak i dla mieszkańców tych terenów. Szczegółowo opisane zostały
gminy wchodzące w skład powiatu. Można znaleźć tu trochę historii, opisy
zabytków architektonicznych, a także wiele ciekawostek i legend. Wielką zaletą przewodnika są informacje praktyczne, które pomogą turystom w odnalezieniu noclegów, restauracji itp. Wartości publikacji dodają zdjęcia, których
jest ok. 600.

P

ewien znany i ceniony mecenas rzeszowski, podczas omawiania
strategii procesowej przebrzmiałego już sporu użył do
narzucenia swojej woli pytania mającego wzbudzić refleksję i narzucić rozwiązanie problemu przez określone zachowanie. Kto
był jednym z największych myślicieli starożytności? Niejednokrotnie mamy do czynienia w życiu
społecznym z postawą kunktatorską. Spotykamy
się z osobnikami epatującymi się po zaistnieniu
faktów stwierdzeniami: a mówiłem, przestrzegałem, przewidziałem. Najkrócej ujmując, zarządzanie to sztuka przewidzenia następstw decyzji,
najlepiej własnych. Przymiot ten posiedli jedynie
najwięksi mocarze intelektu albo szczęściarze. To
przewidywanie dotyczy bez wyjątków wszystkich
dziedzin życia.
W życiu społecznym nie trwa się za historyczne osiągnięcia, tylko za dzisiejsze działanie
zbieżne z potrzebami społecznymi. Opowiadam się
za decyzyjnością. Jestem zwolennikiem sytuacji,
że wybaczalne jest poprawienie decyzji inną decyzją – lepszą, właściwszą. Obserwuję otóż nabranie wody w usta w sprawie inicjatywy prezydenta

KRZYWDA
POZOSTAJE
Konsekwencje zawsze
ponoszą dzieci

Dorota Dominik

T

ak się jakoś zbiegło,
że ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem
dyskusji rozmaitych gremiów
na tematy – excuse moi – seksualne. Ich sprawcami stali
się – co za zbieg okoliczności – reżyserzy. Z jednej strony
uznany, wybitny twórca, ścigany za grzechy sprzed
lat, z drugiej – młoda i obiecująca autorka fi lmu
Galerianki. Mógłby ktoś zapytać – co ma piernik
do wiatraka. Otóż ma. W obu przypadkach chodzi
bowiem o przemoc seksualną wobec osób nieletnich – czyli bez owijania – o pedofi lię.
Polemiści mogą zakwestionować moje podejście. Więc 13-latka wykorzystana przez znanego
reżysera to i owszem, dziecko jeszcze, ale przecież
„galerianki” oddają się dobrowolnie, cynicznie i
w oczekiwaniu określonych gratyfikacji, bynajmniej
bez poczucia doznanej krzywdy. Jednakże nie do
końca. Punktem wyjścia staje się tu bowiem pojęcie
„krzywdy”. Problemem staje się jej ujęcie, zmieniające się w zależności od ram kulturowych danego
społeczeństwa, które ją definiują, każda na swój
sposób. Także kultura określa i wyznacza charakter,
kształt i uciążliwość danego czynu (za: M. Podgajna-Kusmierek). Mamy więc hippisowską Amerykę
lat 70. z łamaniem norm obyczajowych („make love,

Tadeusza Ferenca, dotyczącej budowy kolejki naziemnej w Rzeszowie. Takiej nowatorskiej – usytuowanej nad ziemią, o wstępnej trasie z dworców
PKP i PKS wzdłuż Wisłoka, z końcowym przystankiem w miasteczku akademickim. Nie słychać
też totalnej krytyki. Drażni mnie ta sytuacja, gdyż
w sytuacji najmniejszego niepowodzenia ujawnią
się tacy, co wiedzieli lepiej i wcześniej.
Inicjatywę popieram, gdyż trasa kolejki
zbliży wreszcie miasto do Wisłoka, przy którym
zawsze egzystowało. Nie zgadzam się z ekologami,
gdyż nie widzę żadnego zagrożenia dla rzeki. Wisłok najgorsze ma za sobą. Wybetonowane brzegi
mogły stanowić zagrożenie dla rzeki, ale natura
jakoś sobie z tym radzi. Następnym argumentem
za kolejką, która jest rozwiązaniem technicznym
nigdzie na większą skalę nie stosowanym, jest jej
nowatorstwo i innowacyjność. Przypomnę, że
niedawno pewna firma mająca stworzyć strategię promocji miasta zaproponowała dla nas hasło
przewodnie: Rzeszów – stolica innowacji. Mamy
zatem innowację.
Twierdzę, że strategia przyjęta przez miasto,
a stworzona przez zewnętrznych naukowców, jest
niewiele warta. Wszystkie większe miasta polskie
uczyniły podobnie, przyjmując podobne strategie
za uprzednią zmasowaną akcją prasową, podjętą
przez ważną gazetę ogólnopolską. Zadziałała presja gazety na wydanie olbrzymich pieniędzy dla
naukowców marketingu z Polski. Nam się w Rze-

Edward SŁUPEK

not war”) i żyjącego w tym sosie reżysera, mamy także pop-kulturę roku
„Złe niewątpliwie jest tylko
2009, ze wszystkimi atrybutami atrakcyjności nastoletniej, z eksponowajedno: krzywda bliźnieniem seksualności na poczesnym miejscu. I z tego punktu widzenia mogo. Człowiek, jest to rzecz
głoby się wydawać, że „spoko, no problem” , nic się nie stało.
święta, której krzywdzić
Ludzka niewiedza pozwala oceniać przemoc seksualną (każdą, nie
tylko wobec dzieci) przede wszystkim przez pryzmat szczególnego okrunikomu nie wolno.”
cieństwa i agresji. Tymczasem pedofi lia to krzywda wyrządzona przede
Stefan Żeromski
wszystkim psychice dziecka – nawet jeśli wydawałoby się, że dzieje się to
za jego/jej zgodą. Czyny pedofi lne bowiem, to przede wszystkim wykorzystywanie przewagi osoby dorosłej do tego, aby skłonić młodą, głupiutką i niedojrzałą istotę do uległości, do tego, aby uwierzyła, że to normalne, że tak właśnie postępują dorośli. Na pozór więc ofiara nie ma
poczucia krzywdy („galerianka”), jednak jej psychika zostaje zaburzona, wręcz zmasakrowana na wiele
lat. Zmiany, wypaczenia, jakie zachodzą w systemie wartości młodziutkiej, wykorzystanej osoby, znajdują
odzwierciedlenie w jej dorosłym życiu i podejmowanych decyzjach (przedmiotowość relacji międzyludzkich, niezdolność do wchodzenia w dojrzałe, trwałe związki, trudności w założeniu i utrzymaniu stabilności rodziny, problemy z samooceną). Z tych i innych powodów, utrzymywanie seksualnych kontaktów
z nieletnimi w większości społeczeństw jest nieakceptowane i uznane za przestępstwo, mimo że współczesne wzorce pop-kultury lansują zgoła odmienny punkt widzenia – coraz młodsze modelki, niby-dorosłe
ubrania i kosmetyki dla dzieci, młodzieżowe pisma udzielające instrukcji „jak go rozpalić”…
Człowiek dorosły – ale niekoniecznie dojrzały i wrażliwy – może zarzucić nastolatce, że „sama tego
chciała”, prowokowała, zachęcała, licząc na korzyści. Bo łatwo jest zapomnieć, że za agresywnym makijażem kryje się dziecko, a za cynicznym i wulgarnym językiem wrażliwość i bezradność. Tę wiedzę każdy
musi posiąść, bo głupota dorosłego bywa odbierana jako głupota, dla dziecka zaś stanie się tragedią, której
konsekwencje będzie ponosić czasem aż do końca życia.
Dorota DOMINIK

ALIMENTY
TO
DŁUG
Co ma z tym wspólnego prawo jazdy?
Bogusław Kobisz

T

rybunał
Konstytucyjny miał rację.
Dlaczego ktoś, kto nie płaci
alimentów, ma być pozbawiony prawa prowadzenia
pojazdów
mechanicznych?

Są przepisy o ruchu drogowym, które stanowią,
kto i w jaki sposób może prawo jazdy uzyskać
oraz w jakich okolicznościach i kto może go tych
uprawnień pozbawić. Co ma wspólnego prawo jazdy z alimentami?
No, gdyby się tak zastanowić, to faktycznie
na pewno wielu kierowców nie płaci alimentów.
Załóżmy na przykład taką sytuację, że facet nie
płaci alimentów, a jeździ samochodem zawodowo,
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PRAWO

KUNKTATORSTWO
O kolejce miejskiej w Rzeszowie

szowie i tak udało, gdyż w pewnym dużym mieście
marketingowcy-naukowcy zaproponowali użycie
symboliki gejowskiej do promocji miasta. Zastrzegam, że wobec wszelkich odmienności wykazuję
zrozumienie.
Jak zapowiada prezydent, jest szansa dofinansowania innowacyjnej kolejki ze środków unijnych. Jako następny argument za budową kolejki
użyję argumentu odróżnienia. Świetny to sposób,
aby w Polsce było o nas pełno w mediach. Bycie
innym przez tworzenie nowej jakości komunikacyjnej jest argumentem „za”, zamiast powielanie
szybko zapominanych kampanii promocyjnych,
jak choćby tej promującej Rzeszowszczyznę przez
ptaki -klepaki.
Jest duża potrzeba symboliki Rzeszowa,
gdyż jak wszyscy pokątnie twierdzą, słynny nasz
pomnik wcześniej czy później zostanie zburzony.
Przy okazji przypomnę o swojej inicjatywie sprzed
wielu miesięcy – zbudowanie bądź reaktywacja kolei na lotnisko po trasie istniejącej infrastruktury.
Również przy okazji przypomnę o potrzebie budowy przejść podziemnych z przewidzianą infrastrukturą handlową, z tym na wysokości ul. Grunwaldzkiej jako pierwszym. Lansowany ostatnio
zamiar nadziemnych przejść nie jest szczęśliwy.
Światowe rozwiązania to przejścia podziemne.
Jako bardzo obiecujący zabieg promujący
miasto uważam przebieg kolejki obok uniwersytetu i do miasteczka akademickiego. Studenci i nauka sławią miasto. Młodość to potrzeba odróżnienia bycia innym, lepszym. Zatem nie zawsze należy
być kunktatorem. Przy potrzebie doganiania cywilizacyjnego Europy na pewno warto ryzykować.
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bo pracuje jako kierowca. I co – zabrać prawo jazdy
i zwolnić „dziada”? To rozwiązanie wydaje się być
idiotyczne – kiedy straci pracę to jak ma płacić?
A jeśli jeździ, ale nie pracuje? Uważam, że to trzeba
sprawdzić, czym jeździ i za co, a może nawet dokąd
jeździ, a nie zabierać mu prawa jazdy.
Cały ten szum – moim zdaniem – jest wynikiem ogromnego nieporozumienia. Alimenty
to dług. Dłużnikiem najczęściej jest ojciec, matka,
czasami dziadkowie, a wierzycielem najczęściej
dziecko, które gdy jest małoletnie, to działa przez
przedstawiciela ustawowego, a jeśli dorosłe, to samodzielnie. Ten dług jest przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego uprzywilejowany. Wydaje
się, że przepisy ułatwiają zarówno dochodzenie
sądowe przy ustalaniu i zasądzaniu alimentów, jak
również ich dochodzenie w drodze egzekucji.
Twierdzę, że zarówno egzekucje alimentów,
jak i innych długów w Polsce są mało skuteczne.
Dlaczego nikt nie widzi, że komorników jest za
mało? Dlaczego minister sprawiedliwości nie

mówi o otwarciu rynku komorniczego? Wykształcone rzesze prawników chętnie zajmą się egzekwowaniem, tylko należy im pozwolić, dopuścić do
zawodu. Dzisiaj aplikanci w kancelariach komorniczych czekają, aż któryś z ich starszych kolegów
umrze, zachoruje, lub przejdzie na emeryturę, bo
to jedyna droga do wymarzonego rewiru.
Gdyby była prawdziwa konkurencja na
rynku komorniczym, to inaczej wyglądałaby
sprawność egzekucji m.in. alimentów. Komornicy
najchętniej zajmują wskazane przez wierzyciela
konta bankowe, działają chętnie, tam gdzie mogą
liczyć na wysokie swoje wynagrodzenie i gdy
wierzyciel wskazał szybko zbywalny, atrakcyjny
majątek dłużnika. Tam, gdzie trzeba by było dokonywać jakichś czasochłonnych, kosztownych
ustaleń, komornicy sporządzają protokoły o nieściągalności i umarzają postępowania egzekucyjne. Będzie więcej komorników, będą mieli mniej
spraw, a wtedy nad każdą z nich będą się mogli
dłużej „pochylić”.

Jeżeli facet jeździ samochodem, to komornik
powinien ustalić, dokąd jeździ, co robi, skąd ma
pieniądze, czyim i dlaczego samochodem jeździ?
Przecież nie jest tajemnicą, że wielu dłużników
pracuje na czarno – komornik powinien to ustalać.
Gdyby komornik powiadomił w takich przypadkach odpowiednie organy i inspekcje, to zatrudnienie na czarno w przypadku dłużników znacznie
by się ograniczyło. Gdyby komornik zebrał dowody w sprawie, to mógłby powiadomić prokuratora
o tym, że dłużnik uchyla się uporczywie od płacenia alimentów, działa na szkodę wierzyciela, składa nieprawdziwe oświadczenia w sprawie swojego
majątku itd. Prokuratura po potwierdzeniu takich
przypadków nie odmawiałaby prowadzenia postępowania i nie umarzała wszczętego tak często, jak
to ma miejsce obecnie. Dłużnik komornika powinien się bać nie dlatego, że jest on komornikiem,
lecz dlatego, że jest on skutecznym egzekutorem.
Bogusław Kobisz,
Frma Prawnicza IUS w Rzeszowie
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ODMŁADZANIE
Zabiegi kosmetyczne i odpowiedzialność prawna lekarza
Małgorzata Żyła

A

trakcyjny wygląd
zawsze był i będzie jednym z wielu dążeń
do doskonałości zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Działania chirurgii plastycznej
coraz częściej skupiają się na
zabiegach kosmetycznych.
W obecnych czasach zabiegi kosmetyczne,
chirurgia estetyczna, czy niedawno powstała specjalizacja o nazwie antyageing (odmładzanie), cieszą
się coraz większą popularnością. Szeroki wachlarz
wykonywanych zabiegów kosmetycznych, które
począwszy od ingerencji chirurgicznej np. rekonstrukcji nosa, przeszczepu skóry z różnych okolic
ciała, po face-lifting, zastrzyki z botoksu i kolagenu,
dają nadzieję na lepsze funkcjonowanie organizmu,
poprawienie wyglądu pacjenta, jego samopoczucia,
a nawet wyzbycie się wielu kompleksów.
Mimo iż dziś chirurgia estetyczna jest nieodzowną częścią chirurgii plastycznej, to całkiem
niedawno, bo 80 lat temu zabiegi estetyczne dokonywane na zdrowym organizmie uznawane były
za zakazane i sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Z biegiem lat zarówno doktryna, orzecznictwo
oraz społeczna akceptacja zmieniły nastawienie do
stosowania zabiegów. W ten sposób dziedzina medycyny, która kiedyś była dostępna wyłącznie dla
nielicznych, stała się dostępna dla ogółu. Postęp,
jaki nastąpił przez lata spowodował, że chirurgia
plastyczna, która miała na celu usuwanie deformacji narządów ciała, wyodrębniła nowy kierunek
zwany chirurgią estetyczną, zajmującą się operacjami i zabiegami kosmetyczno-upiększającymi.
W nowo powstałej chirurgii estetycznej poprzez rozwój nowych technik i technologii wyodrębniła się specjalizacja antyegeing, mająca na celu
wstrzymanie procesu starzenia się człowieka. Potwierdzeniem, jak wielką popularność wśród społeczeństwa zrodził ten temat, są programy telewizyjne, w których uczestniczki na oczach widzów zmieniają swój wygląd dzięki operacjom plastycznym.
Zgodnie z przyjętymi normami czynności
z zakresu chirurgii estetycznej rozdzielić można
na zabiegi kosmetyczne, których celem jest poprawa wyglądu zewnętrznego czyli regeneracja,
pielęgnacja czy upiększenie ciała oraz na zabiegi
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kosmetyczne polegające na likwidacji zniekształceń powypadkowych oraz spowodowanych schorzeniami m.in. chorobami skórnymi, zniekształceniem kończyn górnych, żylakami kończyn dolnych. Przy tak wyodrębnionym podziale rodzi się
pytanie, jakie czynności należy uznać za działanie
medyczne i czy faktycznie chirurgia plastyczna
służy leczeniu człowieka, czy jest tylko tzw. medycyną na życzenie. Najtrafniej problem rozróżnienia obydwu rodzajów zabiegów estetycznych
ukazał M. Filar na przykładzie rekonstrukcji piersi
po mastektomii oraz na wszczepieniu implantu
silikonowego w celu ich powiększenia. Bezdyskusyjne jest, że pierwszy przykład zalicza się do tzw.
zabiegu rekonstrukcyjnego, natomiast drugi, jak
autor określił, do nieterapeutycznych zabiegów
upiększających.
Z braku szczegółowej regulacji prawnej odnoszącej się do zabiegów kosmetycznych, istotne
z punktu widzenia ich dopuszczalności jest odwołanie się jedynie do ogólnosystemowej wykładni prawa. W każdym przypadku podejmowania
czynności terapeutycznej czy nieterapeutycznej,
podstawowym obowiązkiem lekarza jest dokładna informacja o jej istocie, przebiegu, znaczeniu
i możliwych komplikacjach. Kolejnym wymogiem
jest zgoda pacjenta. Powszechnie się przyjmuje,
iż zgoda wyrażona na piśmie daje najlepszą gwarancję. Możliwe jest również wyrażenie zgody
ustnie lub poprzez domniemanie, jak także przez
decyzję podjętą przez zespół lekarski. Trzecią
przesłanką legalności zabiegu kosmetycznego jest
tzw. sfera przeciętności, czyli niewielkie ryzyko
szkodliwych następstw ubocznych, występujących przy przeprowadzaniu zabiegu, przy czym,
jak podaje J. Sawicki, możliwość przeprowadzenia
zabiegu kosmetycznego zgodnie z prawem, zostaje wykluczona w momencie, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trwałego,
poważnego uszczerbku zdrowia u pacjenta. Za
brakiem legalności przemawia również sytuacja,
w której lekarz wykonujący zabieg nie dopuszcza
poważnego ryzyka, jednakże sam rodzaj przeprowadzonego zabiegu prowadziłby do trwałego okaleczenia np. w przypadku pomysłu potencjalnego
pacjenta, który chce usunąć swoje oczy i zastąpić
je elektroniczną protezą, czy pozbyć się zdrowych
zębów, aby w ich miejsce wstawić implanty. Następnym warunkiem jest zobowiązanie lekarza do
wykazania szczególnej ostrożności i staranności

w przeprowadzaniu czynności zabiegowych czy
operacyjnych. Lekarza w tym zakresie wiążą uregulowania z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty, oraz przepisy z kodeksu etyki lekarskiej,
a przede wszystkim przysięga Hipokratesa.
Wskutek wadliwości zabiegów, braku kwalifi kacji chirurgów czy stosowania zabronionych
metod dochodzi do licznych procesów odszkodowawczych, głównie w związku niekorzystnymi
wszczepieniami silikonowych implantów piersi.
Każda osoba, która decyduje się na przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego jest narażona na
wysokie ryzyko, dlatego też spełnienie opisanych
wymogów jest koniecznością. W określeniu, czy
mamy do czynienia z umyślnym czy ż nieumyślnym działaniem lekarza, należy przyjąć przede
wszystkim zamiar, czyli chęć jego popełnienia
lub przewidywalność nastąpienia niekorzystnych
skutków, jakimi są uszkodzenie lub uszczerbek
ciała na skutek zabiegu kosmetycznego.
Zabiegi kosmetyczne wykonane bez zgody
pacjenta należą do bezprawnych, z czym wiąże się
odpowiedzialność karna uregulowana w art. 192
k.k. Sam wymóg udzielenia zgody w przypadku
zabiegu kosmetycznego nie ma znaczenia, gdyż
z reguły zabiegi te wykonywane są na życzenie
pacjenta, tzn. że pacjent udający się do specjalisty z chirurgii estetycznej posiada wiedzę i chęć
poddania się ingerencji chirurgicznej. W związku
z powyższym pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony z art. 192 k.k.
następuje jedynie w przypadku, gdy lekarz dokonujący zabiegu przekaże informację niedokładną
lub niezgodną z prawdą co od charakteru i ryzyka
związanego z zabiegiem kosmetycznym.
Z odpowiedzialnością karną lekarza wiąże
się również sytuacja, w której wykonujący zabieg
kosmetyczny dokonuje go nie w celu kosmetycznym, lecz aby zmienić wygląd pacjenta w celu
uniknięcia przez niego odpowiedzialności przed
organami ścigania. Przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego z ujemnymi skutkami, może rodzić
dla lekarza również odpowiedzialność cywilną.
W świetle prawa cywilnego zabiegi kosmetyczne są umowami cywilnoprawnymi pomiędzy
lekarzem wykonującym ów zabieg a pacjentem.
Podstawą wspomnianego wyżej roszczenia prawnego, wnioskowanego przez pacjenta, jest negatywna ocena wyniku przeprowadzonego zabiegu.
Na tle powyższych rozważań zauważyć
należy, iż zachodzi potrzeba stworzenia nowych
przepisów prawnych dotyczących tej dziedziny
medycyny. Jednoznaczne uregulowanie przepisów
odnośnie zabiegów kosmetycznych jest konieczne
ze względu na niebezpieczeństwo przekraczania,
zarówno przez pacjenta, jak i lekarza, granicy dopuszczalnego ryzyka.
Małgorzata ŻYŁA
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uzeum Mleczarstwa mieści się
w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie przy ul.
Warszawskiej 20, dawnej
Krajowej Szkole Mleczarskiej, powołanej w 1903 roku.
Usytuowane jest w halach produkcyjnych dawnego budynku szkolnej mleczarni.
Zgromadzono tu urządzenia i maszyny
związane z mleczarstwem oraz archiwalne dokumenty obrazujące powstanie i działalność Spółdzielczości Mleczarskiej w Galicji, a także Krajowej Szkoły Mleczarskiej. Pierwsza ekspozycja muzealnych maszyn i urządzeń miała miejsce w 1953
roku z okazji 50-lecia Szkoły. Ekspozycję przygotował nauczyciel technologii i maszynoznawstwa Jan
Rajca, włączając do pomocy uczniów. Wraz z nimi
przez kilka lat gromadził, konserwował i powiększał zbiory maszyn mleczarskich, które służyły
jako pomoce naukowe. W ten sposób powstał jedyny w kraju – bezcenny dokument rozwijającej
się techniki mleczarskiej. Kolejnym krokiem było
otwarcie w 1974 roku Szkolnej Izby Pamięci. Inicjatorem i wykonawcą był ówczesny dyrektor Lech
Łabaj. Zostały tam wyeksponowane muzealne materiały: dokumenty, pamiątki, fotografie, albumy
i kroniki szkolne. Z okazji 100-lecia Polskiej Spółdzielczości Mleczarskiej zrodziła się idea utworzenia w zabytkowym budynku szkoły Muzeum
Spółdzielczości i Szkolnictwa Mleczarskiego. Organizację muzeum i przygotowanie pierwszej ekspozycji powierzono właśnie Lechowi Łabajowi.
W ten sposób połączono w jedną całość: unikatową kolekcję maszyn i urządzeń mleczarskich,
zbiory szkolnej izby pamięci, pamiątki zebrane
przez działaczy spółdzielczości i część ostatniego
wyposażenia szkolnego zakładu mleczarskiego.

Muzeum zostało otwarte 6 września 1986 r., natomiast ekspozycję udostępniono zwiedzającym 8
maja 1988 r. – w 85. rocznicę założenia szkoły.
Ponad 105-letnia historia rzeszowskiej szkoły jest ściśle związana z historią polskiej spółdzielczości mleczarskiej w Galicji. Pionierami spółdzielczości w Galicji byli: Franciszek Stefczyk,
Tadeusz Rylski i Zygmunt Chmielewski.
W muzeum zgromadzono unikatowe maszyny i urządzenia mleczarskie z końca XIX w.,
początku XX, aż do lat 70. Wśród eksponatów na
szczególną uwagę zasługuje kolekcja wirówek – od
wiekowych typu Wolseley, Victoria, Regina, używanych w dworskich mleczarniach pod koniec
XIX w., po udoskonalone szwedzkiej firmy Alfa
Laval, z których najstarsza pochodzi z 1925 r., czy
niemieckiej Westfalia z roku 1930. Zbiór najstarszych wirówek i ich części ilustruje różne rozwiązania techniczne pierwszych modeli. Są wirówki
z parowym napędem transmisyjnym używane
w latach 1910–1930, aż po wirówki, które pracowały w szkolnym zakładzie mleczarskim od początków jego istnienia. Dużą wartość muzealną mają
pompy, sprężarki, pasteryzatory.
Ekspozycja
obejmuje też dawne tradycyjne narzędzia serowarskie: lewar, harfę,
berło, drewniane
formy i prasy do
serów. Ciekawy
jest zbiór maselniczek gospodarskich, wałków do
ręcznego wygniatania masła, pras
do twarogu. Można również zobaczyć wygniatacz
o ręcznym napędzie oraz system walców pochodzących
z mechanicznej drewnianej maślnicy.
Z okresu międzywojennego zachowały się: młynek do twarogu z 1930 roku,
tokarka do serów kulistych, dwudźwigniowa holenderska prasa do serów oraz
zabytkowy mechaniczny kociołek do
produkcji serów topionych, jest też sprzęt
mleczarski, np. konwie na mleko, naczynie Szwarca służące dawniej do chłodzenia śmietanki w zbiorniku z wodą lodową
lub do jej pasteryzacji, miary, mierniki
i inne urządzenia laboratoryjne. Z ostatniego wyposażenia szkolnego zakładu
mleczarskiego pochodzą m.in. miedziany

MISTRZOWIE
Rośnie zaplecze dla zespołu Asseco Resovia
C

hoć nie jest to szkoła sportowa, jej
uczniowie nie narzekają na brak zajęć
rozwijających ich sprawność fizyczną. Chodzi
o Szkołę Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie im. Jarosława Iwaszkiewicza. Bowiem w tej szkole zostały stworzone optymalne warunki do rozwoju fizycznego
i sprawnościowego uczniów.

Oprócz obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego, uczniowie mogą brać udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Szkolne Koło
Sportowe zaprasza ich codziennie na dwie godziny zajęć z siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
Wszystkie dzieci od klasy czwartej objęte są obowiązkową, bezpłatną nauką pływania. W klasie
piątej posiadają już umiejętność pływania trzema

kocioł do wyrobu sera ementalera, zmechanizowana wanna serowarska, dwustożkowa maślnica
z wózkiem, oziębiacze, pozioma pneumatyczna
prasa do serów, automatyczna nalewarka do napojów. Wielkim zainteresowaniem zwiedzających
cieszy się samochód, Audi, z przekrojami podzespołów z 1939 r., który wprawdzie nie należy do
urządzeń mleczarskich, ale wykorzystywany był
do celów dydaktycznych. W szkole odbywały się
kursy prawa jazdy.
W salach muzealnych prezentowana jest bogata historia polskiej spółdzielczości mleczarskiej:
dokumenty obrazujące początki ustawodawstwa
spółdzielczego, oryginalne ustawy o mleczarstwie,
rozporządzenia ministerialne, broszury propagujące spółdzielczość, księgi handlowe, podręczniki
mleczarskie, piśmiennictwo zawodowe: „Gazeta
Mleczarska”, „Mleko”, „Przegląd Mleczarski”, fotografie dawnych zlewni mleka i budynków mleczarskich.
Pierwsza Krajowa Szkoła Mleczarska powstała w Rzeszowie, jej otwarcie otwarcie nastąpiło 1 maja 1903 r. Była pierwszą polską szkołą
mleczarską. Jej kierownikiem został mianowany
Tadeusz Rylski, ówczesny krajowy instruktor
mleczarstwa. W muzealnych gablotach znajdują
się dokumenty, zdjęcia ilustrujące pracę trzech
pionierskich dyrektorów: Tadeusza Rylskiego,
Jana Licznerskiego i Jana Cesula, którzy byli nie
tylko wychowawcami i nauczycielami setek fachowców w dziedzinie mleczarstwa, ale też działaczami spółdzielczości, publicystami, wydawcami,
autorami prac naukowych i podręczników. Ich
zasługą był rozwój i rozbudowa szkoły oraz podniesienie rangi krajowego mleczarstwa. 1 maja
2003 r., w 100. rocznicę powstania szkoły, nadano
jej imię Tadeusza Rylskiego.
Muzeum tworzyli pasjonaci mleczarstwa,
spółdzielczości, nauczyciele, pracownicy szkoły i zakładów mleczarskich z terenu Rzeszowszczyzny.
Wśród pamiątek szczególne miejsce zajmują: dawne programy nauczania, blankiety oryginalnych świadectw, tableau’a absolwentów szkoły,
(najstarsze pochodzi z 1927 roku), obrazy pastelowe Lecha Łabaja, kroniki szkolne i odznaczenia,
medale okolicznościowe, plansze z wzorami pieczęci szkoły, okolicznościowe informatory o szkole
i foldery oraz monografia, której autorem jest nauczyciel matematyki Stanisław Wolsan.
Mgr inż. Aleksandra WANIC,
dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

stylami: dowolnym, grzbietowym i klasycznym.
Uczniowie z powodzeniem uczestniczą także w zawodach lekkoatletycznych i tenisa stołowego, zdobywając wysokie lokaty na szczeblach miejskim
i wojewódzkim. Wszystko to dzięki wysoko kwalifi kowanym nauczycielom wychowania fizycznego tej szkoły: Tomaszowi Cmochowi, Januszowi
Grubie i Bartoszowi Herbacińskiemu.
Tomasz Cmoch jest trenerem siatkówki,
związanym z klubem AKS Resovia. W szkole, na
zajęciach pozalekcyjnych w ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego, prowadzi sekcje siatkówki. Trzy razy w tygodniu wybrani chłopcy trenują
po półtorej godziny, doskonaląc swe umiejętności.
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Aleksandra Wanic

SZKOŁY

TRADYCJE
MLECZARSKIE
Pierwsza szkoła powstała w Rzeszowie

Nr 10(48) Rok V
Wśród nich znaleźli się: Bartek Golesz, Kuba Szydło i Karol Kramarz, uczniowie klasy
piątej, specjalizujący się w minisiatkówce. W grze tej wykorzystuje się mniejsze niż w siatkówce piłki i na mniejszych boiskach gra się w zespołach dwu-, trzy- i czteroosobowych.
Tomasz Cmoch rozbudził w uczniach pasję do siatkówki i konsekwentnie doprowadził
ich do tytułu mistrzów.
Na XV Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki rozgrywanym w Zabrzu, chłopcy
wywalczyli złoty medal, zdobywając tytuł mistrzów Polski w kategorii jedenastolatków.
Po drodze do tytułu pokonali 15 zespołów, mistrzów województw i 8, które wywalczyły
awans w barażach. Oprócz złotych medali i nagród rzeczowych, chłopcy otrzymali okazały puchar i bilet do Włoch, do klubu Lube Banca Marche Macerata, w którym na co
dzień występuje Sebastian Świderski.
Trener Tomasz Cmoch źródeł sukcesu upatruje w wielu czynnikach. Najważniejszymi, według niego, są talent, warunki fizyczne, odpowiedni sprzęt, sala do treningu,
wytrwałość, ambicja, chęć współzawodnictwa, umiejętność znalezienia się w zespole. – Ci
chłopcy wszystko to mają – mówi. – Dodatkowo zaś przy wsparciu kolegów, a zwłaszcza
rodziców uzyskali mistrzowskie laury. Co do dalszych losów młodziutkich mistrzów, pozostaję przy umiarkowanym optymizmie. Czy zasilą kiedyś kadrę pierwszoligowej Resovii?
Mają warunki, są pod dobrą opieką AKS-u Resovia. To świetna perspektywa. Ale są jeszcze
bardzo młodzi. Czy będą chcieli kontynuować karierę sportową? Muszą wybrać sami. Ja
jestem z nich dumny i liczę jeszcze na wiele sukcesów, które staną się ich udziałem.
Zyta JUŻYCZYŃSKA

Mistrzowie Polski (od lewej) Jakub Szydło, Karol Kramarz, Bartosz Golesz z trenerem Tomaszem Cmochem (z lewej u góry) i ojcem Bartka Goleszy – Bogusławem.
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SZKOŁY

NOWE
HORYZONTÓW
Promowali w Hiszpanii naszą szkołę i Podkarpacie
Edyta Niemiec

W

2008 roku Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, wychodząc
naprzeciw potrzebie organizacji praktyk i szkoleń służących
doskonaleniu zawodowemu,
podpisał umowę z narodową agencją programu
Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie,
dotyczącą realizacji w roku 2009 projektu Mobilność, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu pn. Sprawny komputer,
a bezpieczeństwo pracy 45 uczniów klas drugich
i trzecich Technikum NR 9 przy ZST w Rzeszowie
odbyło trzytygodniową praktykę zawodową w Academii Cordoba w Hiszpanii. Uczniowie praktykowali na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk i teleinformatyk,
a w szczególności serwisant sprzętu komputerowego, projektant oprogramowania oraz programista.
Poznali praktyczne zastosowania szeroko rozumianej informatyki, bezpieczeństwa systemów komputerowych i organizację pracy w firmach podczas
wykonywania prac na rzecz użytkowników i zleceniodawców.
Głównym celem projektu była poprawa
umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów,
zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, zapoznanie się z rozwiązaniami informatycznymi
i organizacyjnymi stosowanymi w firmach hisz-

pańskich, porównanie zasad funkcjonowania firm
polskich i hiszpańskich, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie
mobilności zawodowej, konkurencyjności na rynku pracy, samodzielności w podejmowaniu decyzji
osobistych. Nabyli umiejętność współpracy i inne
cechy wpływające na kształtowanie postawy przedsiębiorczości, rozwój oraz tworzenie poprawnych
relacji interpersonalnych. Poznali także kulturę,
historię i geografię Hiszpanii – kraju partnera.
Młodzież podczas pobytu w Hiszpanii
w chwilach wolnych od pracy poznawała andaluzyjską kulturę, a także obyczaje. Nowe doświadczenie zawodowe zapewni uczniom łatwiejszy start
przy poszukiwaniu zatrudnienia zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Uczniowie wspaniale promowali
w Hiszpanii naszą szkołę i całe Podkarpacie. Po zakończeniu praktyki wszyscy otrzymali certyfikaty
oraz dokumenty Europass-Mobility w języku angielskim z informacją o zdobytych umiejętnościach
oraz o terminie stażu.
Udział w projekcie pozwolił młodym ludziom pozyskać wiedzę praktyczną, jak i merytoryczną, stworzył większe możliwości w znalezieniu
pracy po ukończeniu szkoły, poszerzy ich horyzonty. Wiedza teoretyczna uczniów w konfrontacji
z zachodnią praktyką wypada bardzo pozytywnie.
Warto zwrócić uwagę na to, że wyjazdy za granicę
dla każdego człowieka, a szczególnie młodzieży to
okazja do poznania nowych miejsc i nowych ludzi.
Mgr inż. Edyta NIEMIEC,
wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Rzeszowie

BIBLIJNE
ILUMINACJE
W Muzeum Diecezjalnym
G

orąco polecamy wspaniałą wystawę
pt. „Biblijne Iluminacje” autorstwa
Marii Monikowskiej - Tabisz.
Księga psalmów to cykl obrazów Marii Monikowskiej-Tabisz. Pamiętam, jak powstawały
te niecodzienne dzieła. Wówczas zagłębiałam się
w psalmy w renesansowej szacie muzycznej zaś
w pracowni pani Marii zobaczyłam coś, czego się
zupełnie nie spodziewałam. Gra świateł i kolorów,
przestrzenie orbitujące w różnych bytach. Rzec
by można, w różnych
wymiarach, od metafizyki do realistycznego naszego tutaj na
ziemi istnienia. Każde moje spotkania
z sąsiadką zza ściany
były niezapomniane.
Pani Maria to człowiek bardzo otwarty
i ciepły, a jej życie
wypełniają dwie pasje
– malarstwo i rodzi- Maria Monikowska-Tabisz
na. W mojej pamięci „Zmartwychwstanie”
do dziś pozostały
opowieści o Częstochowie i o kopii jasnogórskiego
obrazu, która została wręczona Ojcu Świętemu.
15 października w Muzeum Diecezjalnym
w Rzeszowie zostanie otwarta jubileuszowa wystawa pt. „Biblijne Iluminacje”, będąca podsumowaniem 35 lat pracy twórczej artystki. Wśród obrazów autorstwa Marii Monikowskiej-Tabisz będzie
można obejrzeć malarskie wizje apokaliptycznej
zagłady i abstrakcyjne interpretacje psalmów.
Obok inspiracji tekstami Biblii, zobaczymy obrazy symboliczne oraz erotyki. Muzycznym tłem
wernisażu wystawy będzie utwór stworzony specjalnie na tą okazję przez poznańskiego pianistę
i kompozytora Jana Martiniego, którego muzyka towarzyszyła również pierwszej autorskiej wystawie, która odbyła się 35 lat temu w Koszalinie.
Wystawa będzie do 15 listopada 2009 r. Można ją
oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00–13.00 w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 4. Gorąco polecam
Barbara BATOR
i Vox Angeli
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NIE
CAŁA
ODESZŁA
Wspaniały gest burmistrza Tyczyna i przedstawicieli gminy
nna Mirosława Nowak była wspaniałą kobietą, piękną i życzliwą. Dla wielu
z nas niezawodną przyjaciółką, dla wybranka swojego serca kochającą żoną, a ponad wszystko oddaną i wrażliwą matką, w końcu babcią. Wiele jej
wierszy dedykowanych było córce i wnukom, niezliczone traktowały o miłości i wspólnych chwilach
spędzanych z mężem, przyjaciółmi, o cudowności
natury i te najbardziej przejmujące, które poświęciła nieżyjącemu synowi, jak np. ten zatytułowany
Po stracie.
Jako poetka przeszła długą i, jak każdy piszący, wyboistą drogę. Swoje wiersze „rodziła” siłami
natury. Pisała sercem i do serc trafiała. Nowy tomik
poetycki Anny Mirosławy Nowak Muzyka serca
został wydany po jej bolesnej dla nas wszystkich
śmierci. Dzięki staraniom burmistrza Tyczyna,
męża Ani i jej od lat najlepszej przyjaciółki oraz finansowemu wsparciu Gminy Tyczyn oddano hołd
nie tylko naszej koleżance, członkini Związku Literatów Polskich, ale i jej pełnej gracji poezji.
Żywię nadzieję, że kiedy na łamach czasopisma składam wymienionym podziękowanie za ten
jakże piękny gest, jestem wyrazicielką wdzięczności nie tylko twórców zrzeszonych w rzeszowskim
oddziale ZLP, ale przede wszystkim czytelników,
wiernych i oddanych sympatyków poezji Ani.
Niejednokrotnie widziałam, jak na spotkaniach
autorskich z jej udziałem niektórzy potajemnie
ocierali łzy wzruszenia. Czyż to nie potwierdzenie,
że jej poezja była autentyczna, że w niej każdy mógł
znaleźć siebie, lub coś dla siebie, że utożsamiał się
z autorką i jej pisanym słowem. Ania wciąż zapraszała w magiczną podróż po jakże realistycznym,
ale widzianym metaforycznie świecie. Bo chociaż
jej poezja była swoistym vademecum wiedzy o prozie życia, nawet jeśli czasami miała cierpki smak,
to autorka konstatowała uczucia i odczucia, które
towarzyszyły jej przy obserwowaniu i przeżywaniu
dnia codziennego, podczas osobistych refleksji nad
tym, co bardzo ją to poruszało. W jasności przemyśleń powstawały zapisy, w których upamiętniała najprawdziwsze losy człowieka poprzez własne
doświadczenia. Pisała o miejscach, sytuacjach,
ludziach oraz przyrodzie z uwielbieniem, ale bez
zbędnej egzaltacji. Nigdy nie komplikowała swojego realnego i poetyckiego świata. W poezji nie zatykała licznych w niej szczelin watą słowną. Pisała
szczerze, własnym, naturalnym językiem, swoje
spostrzeżenia i przemyślenia przelewała na kartkę

KRYGOWSCY
Trzy pokolenia, trzy spojrzenia
Piotr Rędziniak

P

rezentowana w BWA
wystawa „Trzy pokolenia, trzy spojrzenia” zorganizowana została w setna
rocznicę urodzin Zdzisława
Andrzeja Krygowskiego.
Jest ona hołdem złożonym temu artyście przez następne pokolenia, pięknym świadectwem przetrwania i kontynuowania

papieru lub płótno, bo nie należy zapominać, że
była też autorką wielu pięknych obrazów. Zostawiła
nam swoje prace. Lirycznie i plastycznie nakreśliła na mapie świata swój znak, znak swojego czasu.
Wykorzystała go bardzo twórczo i jakże prawdziwie. Udowodniła, że należała do ludzi wrażliwych
i utalentowanych. Nie zmarnowała ani chwili.

Pośród nocy uwięzionej
w aksamitnej czerni
wystukujesz na starej maszynie
muzykę serca
potem nawlekasz
na nić babiego lata
strofy wierszy
one wtapiają się
w krople deszczu
w niebo pełne gwiazd
w promienie słońca
pośród chmur
dałabyś wiele
aby wiatr
uniósł je tam
gdzie życie oddycha miłością
Po stracie
pamięć – zmysł, który
nie pozwala zapomnieć

KULTURA l SZTUKA l LITERATURA

A

ANNA MIROSŁAWA NOWAK
Muzyka serca

Okradziona
z Twojej obecności
uśmiechów
spojrzeń
słów czułych
okradziona
z radości
cierpień
powrotów
pożegnań
trwam
w przestrzeni świata
trzymając na uwięzi
matczyny ból
Anna Mirosława Nowak z mężem Józefem i córką Kamilą

Tomik Muzyka serca jest zbiorem bardzo
pięknie edytorsko wydanym. Pięćdziesiąt pięć
wierszy autorki w połączeniu z jej wizerunkiem na
fotografiach, ze zdjęciami domu, ogrodu i kwiatów,
które bardzo kochała oraz swoiste epitafia niektórych koleżanek i kolegów będą stanowiły wyjątkowy i jakże wymowny album czczący pamięć tej,
która dla nas nie cała odeszła. Bo przecież jest nadal w naszej pamięci, bo pozostawiła swoje wiersze
współczesnym i potomnym.
Marta ŚWIDERSKA-PELINKO,
prezeska rzeszowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich

wartości, które zdołał przekazać ojciec, dziadek,
a przede wszystkim wspaniały człowiek i wielki
artysta.
Podczas wernisażu z ust prof. Jacka Kawałka
padły słowa: „Diva polskiej ilustracji”. To o Elżbiecie Krygowskiej-Butlewskiej córce artysty.
Oglądając dziesiątki ilustracji – głównie do bajek –
trudno nie zgodzić się z taką opinią. Zachwyca
w nich kunszt i precyzja rysunku. Może kobiece,
ale świadczące o wysokim profesjonalizmie przywiązanie do dbałości warsztatowej, czystości wykonania i szlachetnej kulturze całości. Subtelność
towarzyszy również jej rysunkom satyrycznym. Bo
to subtelna, ale przeszywająca satyra na nasze ludzkie, ale też i polskie przywary.
O zgoła innej spuściźnie zaświadcza swoją
twórczością wnuczka Joanna Butlewska-Cofta.
Zrozumiałe, że jest to już suma artystycznych skarbów, które mogła podziwiać pośród dzieł dziad-

ZDZISŁAWA GÓRSKA
Ostatni ślad
Ani Mirosławie Nowak
Dziś nic powiedzieć już nie można,
słowa – dmuchawce pustkę znaczą.
Cisza zmieszana z łez rozpaczą
i przepaść śmierci – dal przemożna.
My jak z marmuru, w lęku słowa,
w przestrzeni, która jest milczeniem.
Gdyby choć jakimś boskim tchnieniem
czytać z błękitu, że Ci dobrze.
2.02.2009

Elżbieta Krygowska- Butlewska – „Żydzi ze Złockiego”
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ka i swojej matki. I choć artystka odeszła od
twórczości przedstawiającej, przy pomocy
swoich tkanin i prac z czerpanego papieru
nadal potwierdza, że jedną z najważniejszych
wartości w życiu człowieka jest piękno.
Któż jak nie artyści mają o tym przekonywać i przypominać?
Piękno wewnętrzne z zewnętrznym
musi się najpierw spotkać w zaciszu pracowni
artysty, by do podobnego spotkania doszło na
wystawowej sali. A dojdzie do takiego na pewno z wrażliwym odbiorcą.
Piotr RĘDZINIAK

Zdzisław Krygowski – „Pejzaż z kościółkiem”

Joanna Butlewska-Cofta – „Odzwierciedlenie II”
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WYSTAWA
W
GRECJI
Z rzeszowskiego BWA do Lamii
O

d 10 do 30 września w partnerskim mieście Lamia w Grecji prezentowane były
prace 22 rzeszowskich artystów plastyków. Była to
pierwsza taka inicjatywa wymiany plastycznego
dorobku, bo w Rzeszowie mogliśmy z kolei oglą-

dać z kolei dzieła greckich artystów. – Grecy pojawili się też u nas
w Domu Sztuki na finisażu ich wystawy – przypomniał artysta
malarz Ryszard Dudek, dyrektor BWA. Wystawie patronował
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który dziękując organizatorom tej ekspozycji, czyli Biuru Wystaw Artystycznych, wyraził
przekonanie, że prezentacja sztuki w zaprzyjaźnionej Lamii była
znakomitym artystycznym tworzywem dalszej współpracy obu
miast partnerskich.
Na wystawie „Rzeszów w Lamii” przedstawiono prace różnych pokoleń aktywnych twórczo – od artystów nestorów z Grupy
XVI (Helena Majewska) po niedawnych absolwentów Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i ASP w Krakowie (Barbara
Hubert, Łukasz Wincenty Dublański, Ewa Pawłowska, Andrzej Leszek Kuchniak - „Mały sztukmistrz” ,
Rułka, Renata Szyszlak-Niewiadomska). Znalazły się tam rów- akryl, płyta, 100x70
nież prace profesorów i pracowników UR (Stanisław Białogłowicz,
Tadeusz Błoński, Jan Maciej Maciuch, Jadwiga Szmyd-Sikora, Jerzy Tomala) oraz nauczycieli z Liceum
Sztuk Plastycznych w Rzeszowie (Józef Gazda, Andrzej Korzec, Leszek Kuchniak, Emil Polit), a także
artystów zrzeszonych w dwóch działających w mieście związkach twórczych i pracujących na co dzień
w BWA (Cyprian Biełaniec, Ryszard Dudek, Robert Inglot, Jolanta Jakima-Zerek, Maciej Majewski,
Piotr Rędziniak, Lucyna Wójtowicz).
Andrzej OSIŃSKI

Ryszard Dudek - „Kompozycja II” , olej, płótno, 105x120

JUBILEUSZOWO
Filharmonia i Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Ryszard Zatorski

D

yrektor Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof.
dr hab. Marta Wierzbieniec
w tym sezonie artystycznym
zaprosiła melomanów poniekąd we własne progi, bo do
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
którym właśnie kieruje od lat.
Instytut mieści się w odremontowanym
i zmodernizowanym dawnym domu kultury
WSK przy ulicy Dąbrowskiego 83. W porównaniu
z ogromnymi przestrzeniami fi lharmonicznej sali
przy ulicy Chopina, tutaj jest niezwykle kameralnie, ale zarazem przyjaźnie i gościnnie, chociaż
miłośnicy muzycznych wieczorów piątkowych są
w tym sezonie w ograniczonej liczbie. Ale – jak
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zapewniał wicemarszałek prof. Jan Burek na inauguracyjnym koncercie 25 września – na pewno
kolejny sezon rozpocznie się już w dawnym własnym gmachu, z „którego dawne będą tylko mury,
bo wszystko będzie gruntownie wymienione”. To
ma być obiekt na wskroś nowocześnie przygotowany do swych funkcji. Powiększony zostanie także
parking o podziemną kondygnację.
Pani prof. Wierzbieniec przypomniała, że
ta znamienita instytucja artystyczna święci w tym
sezonie jubileusz 55-lecia. Obecnie w Orkiestrze
Filharmonii Rzeszowskiej gra 80 znakomitych
muzyków, a jej rodowód zaczyna się od utworzenia
25 kwietnia 1965 roku 33-osobowej Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej ulokowanej wtedy
w rzeszowskim WDK. Przywołuje się nazwiska
słynnych dyrygentów, którzy współpracowali z fi lharmonią. Byli to m.in.: Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Henryk Czyż, Jerzy Katlewicz, Stanisław
Wisłocki, Antoni Wit, Eugene Tzigane, Krzysztof

Urbański, Paweł Kotla, Tomasz Chmiel, Paweł
Przytocki, Agnieszka Duczmal.
Szefem artystycznym jest obecnie Vladimir Kiradjiev, Bułgar z urodzenia, Europejczyk
z zamieszkania i wykonywanego zawodu, bo od
początku lat 90. minionego wieku pracuje w Wiedniu (od 1994 r. na University of Music and Performing Arts in Vienna). Bliski rzeszowianom już
i wcześniej z dyrygenckich występów. Przed nim
byli kolejno: Marek Pijarowski (choć formalnie
tę funkcję określano wtedy jako pierwszego dyrygenta i konsultanta artystycznego), Jerzy Kosek,
Tadeusz Wojciechowski, Adam Natanek, Józef
Radwan, Bogdan Olędzki, Andrzej Rozmarynowicz, Stanisław Michałek i legendarny już wręcz
Janusz Ambros. Znany w Rzeszowie nie tylko jako
szef fi lharmonii, ale także z innych inicjatyw. Bo
to właśnie Janusz Ambros stworzył i dyrygował
pierwszym chórem akademickim, który z pierwszym koncertem wystąpił w 1965 roku na inauguracji roku akademickiego w rzeszowskiej Wyższej
Szkole Pedagogicznej. Oczywiście dzisiejszy chór
uniwersytecki, który stworzyła i rozwija ze swymi
współpracownikami Marta Wierzbieniec to o wiele klas artystycznie doskonalszy zespół, ale by rzec
kolokwialnie nieporównywalnie inne tworzywo
ma do dyspozycji pani profesor.

Październik 2009
W ponad półwiecznej działalności rzeszowscy fi lharmonicy zapisali się trwale w tradycji muzycznej Rzeszowa i regionu, mają również znaczące
osiągnięcia krajowe i międzynarodowe, w tym
koncerty za granicą, nagrania telewizyjne, radiowe
i własne płyty kompaktowe.
Ten sezon artystyczny (powitany w progach
Instytutu Muzyki UR) Filharmonia Rzeszowska rozpoczęła pod batutą Vladimira Kiradjieva
utworami Georga Friedricha Haendla, Ludwiga
van Beethovena i polskiego kompozytora Mieczysława Karłowicza. A solistą był znakomity niemiecki kameralista Thomas Duis, rektor Hochschule
für Musik Saar. Niebawem zaś, bo 1 października,
w Międzynarodowym Dniu Muzyki, melomani
uraczeni zostali utworami Fryderyka Chopina,
którego 200. rocznica urodzin przypada w roku
2010 i Gioachino Antonio Rossiniego. W koncercie
kameralnym gościnnie wystąpił pianista Piotr Kościk z wybitnymi rzeszowskimi artystami smycz-

kowymi: obojgiem koncertmistrzów (Robert
Naściszewski – skrzypce, Anna Naściszewska
– wiolonczela) oraz Orestem Telwachem (skrzypce) , Piotrem Gajdą (altówka) i Sławomir Ujkiem
(kontrabas).
Obecne warunki wymuszają – jak podkreśla prof. Marta Wierzbieniec – większą kreatywność, zaplanowano też więcej muzyki kameralnej,
ale także muzyki operowej, operetkowej i recitali.
Kontynuowane będą też czwartkowe koncerty
szkolne w każdym miesiącu. I zapewne należy
liczyć się z tym, że niektóre koncerty będą powtarzane, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, bo
wiadomo, że szczuplejsza jest obecnie widownia.
Również planuje się wyjazdy orkiestry do Mielca,
Stalowej Woli, Sędziszowa Małopolskiego, a może
i innych miast, z którymi trwają jeszcze uzgodnienia. Wiadomo też, że w przyszłym roku rzeszowscy
fi lharmonicy wystąpią w Miszkolcu na Węgrzech
i hiszpańskim Toledo.

T

eatr im. Wandy Siemaszkowej też święci
jubileusz, bo 65 lat mija teraz od decyzji
PKWN, który dekretem z 7 listopada powołał Teatr Narodowy w Rzeszowie. Już niebawem zostanie
to przypomniane podczas 48. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, które zostaną zainaugurowane
6 listopada rzeszowską premierą Pana Tadeusza
w reż. Ireny Jun. 13 listopada wystąpi warszawski
Teatr Ateneum ze sztuką Isaaca Bashevisa Singera Namiętności w reż. Izabeli Cywińskiej. 20 i 21
listopada Teatr Nowy z Zabrza zaprezentuje Bardzo zwyczajną historię Marii Łado w reż. Henryka Adamka. 27 i 28 listopada Teatr Współczesny
z Warszawy przedstawi dramat Johna Murrella
Mimo wszystko w reż. Waldemara Śmigasiewicza,
w którym występują: Maja Komorowska i Wiesław
Komasa. Spotkania zakończy 29 listopada Teatr
Wierszalin z Supraśla widowiskiem pt. Wierszalin.
Reportaż o końcu świata w reż. Piotra Tomaszuka.
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Ryszard ZATORSKI

Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej

PODRÓŻ DOPremiera
TAJEMNICZEGO
ŚWIATA
spektaklu muzycznego
Joanna Glazar

P

o
kameralnym,
dwuosobow ym
przedstawieniu Szpak Fryderyk, którym Maska zainaugurowała nowy sezon, przyszła
pora na oddanie sceny większej formie teatralnej.
3 października w rzeszowskim teatrze lalek odbyła się premiera spektaklu muzycznego Mała księżniczka, w którym zobaczyć można prawie cały zespół artystyczny Maski.
Zrealizowany na podstawie słynnej powieści F. H.
Burnett spektakl wyreżyserował według własnej
adaptacji Arkadiusz Klucznik, dla którego była to
już piąta premiera przygotowana w Teatrze Maska.
Rzeszowianie mieli okazję poznać jego warsztat reżyserski w spektaklach: Złote trzewiczki (premiera
1998), Dekameron (2000), Podróże koziołka Matołka (2004) i Czarnoksiężnik z krainy Oz (2004).
Tym razem Arkadiusz Klucznik zdecydował
się opowiedzieć historię Sary, córki oficera armii
królowej Wiktorii, która pobiera naukę na jednej

z najlepszych pensji dla panien
z dobrych domów w Londynie,
a po śmierci ojca i stracie majątku zostaje na tej samej pensji
służącą. Zafascynowany Londynem i klimatem Anglii reżyser
chciał, jak sam twierdzi, zaprosić
widzów w podróż do tajemniczego wiktoriańskiego świata.
Podróż ta zaczyna się jeszcze
przed podniesieniem kurtyny,
na której wyświetlane są zdjęcia
londyńskich kamieniczek i ulic.
Ulic współczesnych, z samochoFot. Ryszard Kocaj
dami. Kiedy kurtyna podnosi
się, widzowie cofają się w czasie Zaletą przedstawienia są piękne, dopracowane plastycznie sceny zbiorowe
– widzą zamglony wiktoriański Londyn: małego gazeciarza, zamiatacza ulic, oszczędną i funkcjonalną scenografią, zaprojekwiktoriańskie damy i dżentelmenów, pensjonar- towaną, tak jak i kostiumy, przez Monikę Polak
ki – codzienne życie dawnego Londynu. Nie jest -Luścińską, uzyskując tym samym wspaniały efekt
to jednak świat wyjęty z muzeum czy też wycię- i podkreślając teatralną umowność. Choreografia,
ty z kart historycznych ksiąg. Twórcy spektaklu opracowana przez rewelacyjną jak zwykle Martę
zdecydowali się bowiem na zestawienie bogatych, Bury, także zawiera odwołania do współczesnych
realistycznych kostiumów z umowną, prostą, zachowań. Całości dopełnia niezwykła, obrazowa
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muzyka skomponowana przez Michała Miki-Kowalczyka.
Mała księżniczka rzeszowskiego teatru lalek jest spektaklem tym bardziej niezwykłym, że
ma aż trzy obsady. Rolę Sary i Oliviera grają nie
tylko aktorzy Maski – Monika Szela i Grzegorz
Eckert, ale także wyłonieni podczas castingu
uczniowie rzeszowskich szkół: Maria Kubaszek

i Mateusz Buż oraz Klaudia Jasiewicz i Jakub Kołodziej. Każdy z tych duetów wnosi do spektaklu
nowe znaczenia, interpretując role na swój sposób.
W przedstawieniu wyróżniają się również Marta
Bury w roli Emilii Minchin oraz Kamila Korolko
i Kamila Rybacka w drugoplanowych, ale przyciągających wzrok i na długo pozostających w pamięci, świetnie zagranych rolach pensjonarek.

Znakomita scenografia i kostiumy, choreografia, muzyka, małe perełki aktorskie, dopracowane plastycznie i pełne uroku sceny zbiorowe
– wszystko to sprawia, że Mała księżniczka jest
spektaklem, po którym wychodzi się z uśmiechem,
długo po przedstawieniu nucąc skomponowane
przez Michała Miki-Kowalczyka melodie.
Joanna GLAZAR

JEST
TEATR
MUZYCZNY
Rzeszowska premiera operetki Franza Schuberta „Domek trzech dziewcząt”
Andrzej Szypuła
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en niezwykle popularny singspiel
(po polsku śpiewogra) Franza
Schuberta (1797–1828), przetłumaczony na 22 języki, wystawiany w ponad sześćdziesięciu krajach.
Od premiery, która miała miejsce 15 stycznia 1916 r. w Wiedniu, nieustannie święci triumfy
po całym świecie – od wspomnianego Wiednia po
Berlin, Paryż, Londyn, Nowy Jork, z Broadwayem
włącznie. Ciekawostką jest fakt, iż ten znakomity austriacki kompozytor Franz Schubert wcale
nie jest bezpośrednim autorem tego singspielu,
czy, jak niektórzy nazywają to dzieło, operetki.
W 1864 roku kompozytor operetek Franz von
Suppé (1819–1895) napisał utwór sceniczny pt.
Franciszek Schubert, włączając w to dzieło wiele
fragmentów oryginalnych utworów Schuberta.
Wkrótce Suppé zaprzestał działalności kompozytorskiej i dzieło poszło w zapomnienie. Wszelako
wspaniała muzyka Schuberta nieustannie czarowała i niepokoiła wielu artystów, twórców, kompozytorów. Zainteresował się nią Heinrich Berté
(1858–1924), kompozytor baletów i operetek. I tak
powstała jedna z najpopularniejszych operetek pt.
Domek trzech dziewcząt, do której libretto napisali Artur Maria Willner i Heinz Richert na kanwie
powieści Rudolfa Hansa Bartscha o Schubercie pt.
Schwammerl.
Wiedeń sprzed Wiosny Ludów, stare podwórka z balkonikami, biedermeierowskie salony,
artystyczna bohema dawnego Wiednia, nadworny mistrz szklarski Tschöll Jego Cesarskiej Mości
i jego trzy urocze córki, zazdrosna śpiewaczka Grisi z dworskiego teatru i jej kochanek – wszystko to
tworzy klimat epoki, która dawno minęła, ale jej
artystyczny smak i czar pozostał do dziś.
Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne wraz
z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie
i wspierającymi instytucjami – Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zespołem Szkół
Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego
w Rzeszowie już po raz drugi podjęło się realizacji
tego, co tu dużo mówić, niełatwego zadania wystawienia schubertowskiego singspielu.
Trzy lata temu, 26 listopada 2006 r., w Teatrze Maska w Rzeszowie odbyła się premiera koncertowa, zaś 13 września 2009 r. o godz.15.00 na
Estradzie Rynku w Rzeszowie miała miejsce uroczysta, trwająca półtorej godziny premiera singspielu w pełnej gali, ze strojami z epoki, ruchem
scenicznym, scenografią, oświetleniem.
Mimo kapryśnej pogody, premiera na rzeszowskim Rynku udała się znakomicie! W główną
rolę ubogiego wiedeńskiego muzyka i kompozytora
Franciszka Schuberta z powodzeniem wcielił się –
Maciej Szela, student IV roku Wydziału WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach,
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pochodzący z Chmielnika k. Rzeszowa. Jego ukochaną Hanię pięknie zagrała Monika Niemczyk
-Fabisz z Krosna, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a jej dwie równie urocze siostry:
Henię i Helę – Paula Maciołek i Anna Wójcik, zaś
ich kandydatów na mężów – Marcin Wilamowicz
i Łukasz Madej. Schober, to poeta, bliski przyjaciel Schuberta, czyli w spektaklu Kamil Niemiec,
dysponujący wyrazistym głosem wokalnym i aktorskim, a jego zazdrosna kochanka to Grisi, śpiewaczka opery cesarskiej, czyli Karolina Gajda,
artystka o niewątpliwym talencie muzycznym i dramatycznym,
która z Andrzejem
Jasińskim z Przemyśla
w roli starego Tschölla,
ojca tytułowych trzech
dziewcząt, stworzyła
niepowtarzalny duet
o wyrazistych akcentach komicznych. Ten
doświadczony
aktor
z przemyskiego Fredreum wyraźnie ożywił
cały spektakl, dając
prawdziwy
pokaz
swych
umiejętności
aktorskich, zarówno
w scenach komicznych,
jak i lirycznych, choćby
w uroczym tercecie „Kiedy Bóg dzieci da” wraz ze
Stanisławą Mikołajczyk-Madej i Marią Mańko.
Obie panie bardzo ożywiły scenę wyrazistymi
dialogami i świetną grą aktorską. Role przyjaciół
Schuberta, śpiewaka opery cesarskiej i rysownika,
przypadły Władysławowi Waltosiowi i Bogdanowi Jedliczce, niegdyś śpiewakom i aktorom Studia
Operowego pracującego w latach 1952–1966 przy
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Lekkości spektaklu dodawała skromna, ale ożywiająca
akcję rola pikolaka, w którą wcielił się Dariusz Kosak. Mnie przypadła rola komentatora, który od
czasu do czasu przypomina stare, oczywiste, życiowe prawdy… Wszystkim artystom towarzyszył
przy fortepianie utalentowany młody muzyk Przemysław Dziak, dyskretnie dodając uroku i smaku
prezentacjom poszczególnych arii, duetów, tercetów, scen zbiorowych.
Warto dodać, iż rzecz całą zgrabnie wyreżyserował Jerzy Czosnyka, muzycznie opracował
Andrzej Jakubowski, nad sprawami wokalnymi
czuwała i wspierała artystów swoim głosem Stanisława Mikołajczyk-Madej, scenografię przygotowała Halina Jasińska, zaś kierownictwo muzyczne
spoczęło w moim ręku.
Pragnę dodać, iż praca nad rzeszowską premierą trwała kilka lat, licząc czas od pomysłu,
przygotowania libretta, partytury, głosów, obsady,
organizacji spektaklu. Było to ogromne przedsięwzięcie, wymagające pomocy, życzliwości i współ-

pracy wielu ludzi dobrej woli. Wielka chwała miłym sponsorom, którzy wsparli to ambitne przedsięwzięcie – Prezydentowi Miasta Rzeszowa, który
wraz z Konsulem Generalnym Austrii w Krakowie
przyjął honorowy patronat, oraz firmie Netmedia
Luft hansa City Center, a także instytucjom, które czy to poprzez wypożyczenie strojów, czy pomoc techniczną pomogli w organizacji spektaklu:
Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie,
Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej, Teatrowi Maska, Estradzie Rzeszowskiej, Wydawnictwu Mitel
Fot. Monika Zając-Czerkies

w Rzeszowie. Grisi ubrała Firma Studio Mody
– Prestige w Rzeszowie.
Myślę, że największymi bohaterami spektaklu są artyści, aktorzy i śpiewacy, muzycy z dyplomem wyższych uczelni muzycznych, ale także
studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy
wkraczają dopiero w trudne w dzisiejszych czasach
życie artystyczne, wreszcie amatorzy, oddani miłośnicy sztuki, którzy z miłości do wielkiej sztuki
podjęli się trudnego, ale jakże szlachetnego zadania – ukazania publiczności nieśmiertelnego piękna muzyki Schuberta w przystępnej, dostępnej dla
wszystkich formie teatru muzycznego. I chwała im
za to!
No więc jest ten teatr muzyczny w Rzeszowie, czy go nie ma? Myślę, że jest – w sercach, talentach i umysłach wrażliwych i kompetentnych
rzeszowskich artystów, muzyków i aktorów, którzy
z wielkim oddaniem służą wielkiej sztuce, bo tak
traktują swoje powołanie. Na razie – nie patrząc
na wysokość gaży lub jej brak… Są i melomani,
którzy także nijak nie mogą doczekać się własnego, rzeszowskiego teatru muzycznego. Kiedy więc
znajdzie on właściwe i godne miejsce w sercach
i umysłach naszych przedstawicieli we władzach
miasta i regionu?
Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, wiceprezes Rzeszowskiego
Towarzystwa Muzycznego

Październik 2009

TAK WIELE
25 września br. gościem wieczoru autorskiego klubie Karton
na osiedlu Baranówka była poetka Celina Depa.
Twórczość autorki
przybliżył Jerzy
S. Nawrocki i zrecenzował ostatnio
wydany zbiorek
wierszy Tak wiele.
Poetka mieszkająca w podrzeszowskiej Racławówce
jest członkiem ZLP. W swoim dorobku literackim ma ponadto tomiki: Apokryfy życia, Narkotyk babiego lata i Jacht powrotnych ptaków.
Utwory ze zbioru Tak wiele w montażu poetyckim zaprezentowała
autorka oraz Stach Ożóg i Dorota
Kwoka. Prezydent Rzeszowa przysłał
poetce list gratulacyjny. Imprezie towarzyszył występ kabaretu uczniów
z IX Liceum w ZSO nr 1 w Rzeszowie, którego opiekunką jest Maria
Tomkiewicz, oraz pokaz tańca hinduskiego w znakomitym wykonaniu
Ewy Pietruszki.
LEGENDY I OPOWIEŚCI
Podkarpacka Izba Poetów
WDK w Rzeszowie była gospodarzem spotkania autorskiego ze
Zbigniewem
Trześniowskim,
które odbyło się
24 września br.
w klubie Turkus.
Urodzony w Łańcucie, tutaj się
kształcił, a później aż do emerytury pracował w urzędzie miasta. Od
wczesnej młodości interesował się
dziejami Łańcuta i regionu. Autora
przedstawił Czesław Drąg, a obszerne fragmenty jego prac zaprezentowała Danuta Pado.

Zbigniew Trześniowski został
uhonorowany przez ministra kultury i sztuki Złotą Odznaką Za opiekę
nad zabytkami (1999) oraz nagrodą I stopnia im. Franciszka Kotuli
(2002). Od dawna spisuje on legendy
i opowieści związane ze swoją małą
ojczyzną, które potrafi często ubarwić i rozszerzyć własną fantazją. Jego
wielką pasją jest opracowywanie historii krzyży i kapliczek przydrożnych w rejonie Łańcuta, Leżajska
i Rzeszowa, których dotychczas zewidencjonował i opisał już ponad pół
tysiąca. Artykuły i gawędy publikuje
w „Łańcuckim Biuletynie Miejskim”
i w innych czasopismach regionalnych. Jest autorem książek: Ditko
spod kamiennego mostu (1992), Włodarze przedmiejskich łanów (2000),
W zakamarkach łańcuckiej okolicy (2002), Ludzie z Nawsia (2003),
Sport w Łańcucie (2004), Księża Góra
(2005), Wokół Tyczyńskiego Wzgórza.
640 lat Tyczyna (1368–2008) (2007),
Od Rzeszowa ... Legendy i opowieści
regionu rzeszowskiego (2008).
Adam DECOWSKI
SEN O KARPATACH
W VI edycji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Sen
o Karpatach – Piwniczna 2009,
jury pod kierunkiem Józefa Barana z Krakowa oceniło 78 zestawów,
tj. 221 wierszy. Jednym z laureatów
(trzecie miejsce)
tego konkursu
został Mieczysław Arkadiusz
Łyp,
członek
r z e s z ow s k i e g o
oddziału ZLP za
wiersze W sercu
wieczności, Lato
z raniuszkiem i Niebieskie łąki. Konkurs wygrał Arkadiusz Stosur z No-

Danuta HELLER
LAUREAT PIÓRA REYMONTA
Znany poeta, prozaik i dramaturg Janusz Koryl odniósł w Kobielach Wielkich znaczący sukces.
W konkursie prozatorskim organizowanym w miejscowości, w której
urodził się autor Chłopów, Janusz
Koryl zdobył najwyższą nagrodę –
Pióro Reymonta. Odebrał ją 6 września br. podczas zorganizowanego
w Kobielach Wielkich Święta Rolniczego Trudu. (Ł)
STATUETKA DLA POETKI
W dniach 25–27 września
br. podczas dni patrona miasta,
w Strzyżowie rozdano statuetki św.
Michała. Jedną
z nich (w kategorii
oświata i wychowanie) otrzymała
Zdzisława Górska, poetka, publicystka i eseistka,
słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, członkini
rzeszowskiego oddziału ZLP. Dzię-

Powroty do pamięci

Literackie peregrynacje Mieczysława Działowskiego

C

hoć Wiersze życiem pisane Mieczysława Działowskiego ukazały się w roku
ubiegłym, to z szacunkiem i nostalgią powracam
poprzez ten wybór poetycki oraz opublikowaną
wcześniej biograficzną książkę Na skrzydłach Jastrzębia w 2003 roku, do bogactwa przeżyć i doświadczeń autora. Przeżyć związanych z działalnością patriotyczną, zawodową, pedagogiczną,
społecznikowską, literacką.
Urodzony w roku 1930 w Krakowie, związany od młodzieńczych lat z ziemią mielecką. Pasjonat lotnictwa i harcerstwa, pilot i pedagog. Ale dla
mnie to nade wszystko człowiek szeroko pojmowanego kulturowego renesansu. Mimo swego wieku
jest nadal bardzo witalnym i pogodnym przyjacielem szeroko pojmowanej sztuki. Poza pasjami
zawodowymi aktywnie udziela się przecież w wie-

lu stowarzyszeniach, których celem jest
pielęgnowanie piękna, tradycji i wzorów
moralnych, tak pogubionych we współczesności. Pasja życia. Życie jako najwyższa wartość. Wartość, którą odziedziczył po ojcu
Mieczysławie i wujku Stanisławie – prekursorach
polskiego lotnictwa.
Miłość do symboli związanych z Ojczyzną
bardzo czytelnie wyeksponował np. w wierszu
Warszawa , w którym w sposób poetycki zapisuje
szkielety ruin, powstańczą krew i ciężar ludzkich
łez. Retrospekcje obrazów – chwil zadumy – odnajduję w cyklu poetyckich reminiscencji, w których autor na powrót przywoływa patos i lęk, krzyk
i milczenie, burze jednostkowego życia i słońce powojennych wspomnień. Te obrazy odnajduję w autorskiej kreacji związanej z symbolicznym brzo-

kując za wyróżnienie zaprezentowała swój wiersz pt. Czytając Lechonia.
Uroczystość prowadzili zastępca
burmistrza Waldemar Góra i podinspektor ds. kultury, sportu i dziedzictwa narodowego UM Strzyżów
Marta Utnicka.
TORONTO W RZESZOWIE
1 października br. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie oraz redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”
zorganizowały interesujące spotkanie autorskie w Bibliotece Muzycznej
przy ulicy Żeromskiego. Mieszkający
w Toronto Aleksander Rybczyński
– poeta, historyk sztuki, publicysta
i radiowiec, czytał w Rzeszowie swoje wiersze z najnowszego tomiku Kaligrafia w ciemności. Spotkanie prowadził dr Jan Wolski z Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Gość z Kanady, któ-

Spotkanie z Aleksandrem Rybczyńskim
prowadził dr Jan Wolski (z prawej)

ry w Rzeszowie był po raz pierwszy,
opowiadał o swoim emigracyjnym
doświadczeniu i o tym, jak dotychczasowe przeżycia przekładają
się na jego artystyczną twórczość
i działalność. Poza poezją, za którą
otrzymał między innymi nagrodę
im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz
Fundacji Turzańskich, Aleksander
Rybczyński uprawia także fotografię
artystyczną. W Toronto jest także
twórcą i redaktorem pisma literacko-artystyczne „List Oceaniczny”.
Za motto jego poetyckiej twórczości
można uznać pierwsze zwrotki wiersza Diagnoza z promowanego w Rzeszowie tomiku Kaligrafia w ciemności: „nic tak nie boli/ jak wieczność/
chociaż nie można/ /jej dotknąć/ ani
opatrzyć”.
(ziele)

zowym krzyżem i gnijącą wypłowiałą,
sosnową deską, z łacińską formułą: „Nie
znam imienia”. Oksymoroniczny obraz
powrotów do pamięci piękna, kobiecego
gestu i ckliwego resentymentu przywołanego nad betonową mogiłą ukochanej,
w miniaturach zatytułowanych: Nad
otwartą trumną, Bez pożegnania, Rozmowa, potęguje tragizm i nadwrażliwość
autora. Warto jeszcze przywołać kolejną
sferę poetyckich peregrynacji, powrotów
– do szczytnych tradycji harcerstwa i służby dla ojczyzny „aż po grób”, jak pisze poeta, w literackich
konterfektach: Reminiscencje pośmiertne, Pożegnanie Jastrzębia.
Rzadko się zdarza, aby we współcześnie ukazującej się poetyckiej wyobraźni mogło być jeszcze
miejsce na powroty w szczytne półeczki ojczystych
szaf. Mieczysław Działowski nie bał się tych literackich zabiegów. Z otwartą twarzą, bez lęku zaprasza (również i ja) do tak pojemnych półek, na
których odnajdziemy owinięte w słowa „szacunek
i miłość”.
Stach OŻÓG
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wego Sącza, drugie miejsce zajęła
Barbara Kręcińska-Lempka z Poznania. W gronie laureatów znaleźli
się również twórcy ze Słowacji: L.
Adamuŝĉin z Bardejova i P. Keselica z Preŝova. Wśród wyróżnionych
drukiem jednego wiersza znalazły
się poetki z naszego regionu Stanisława Kopiec i Regina Nachacz.
Konkurs poetycki w Piwnicznej odbył się w ramach X Międzynarodowego Spotkania Poezji
i Muzyki Gór Wrzosowisko. Pomysłodawczynią obu imprez jest Barbara Paluchowa – poetka, malarka
i równocześnie redaktor naczelna
czasopisma „Znad Popradu”. Wybór
wierszy z konkursu Sen o Karpatach
ukazał się w antologii Po nitkach babiego lata. Piwniczna 2009, zredagowanej przez Marię Lebdowiczową.
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NA
ESTRADACH
Rock, blues, jazz, operetka i poezja
W
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końcówce lata, dłuższego niż kalendarz wskazywał, podobnie jak
i wcześniej, aż kipiało od różnorakich imprez,
muzycznych zwłaszcza. A estrada przed ratuszem przyciągała i zamieniała wiele razy Rynek
w wielki salon artystyczny.

Na koncercie Andrzeja Cierniewskiego

Takich tłumów jak np. na koncercie Andrzeja Cierniewskiego w sobotę 12 września, to nie
było już dawno, bo aż prawie do pomnika Mickiewicza stali miłośnicy jego śpiewu. Dzień później
zaś rzeszowski teatr muzyczny raczył innych już
melomanów operetką Franza Schuberta, o czym pisze w tym numerze Andrzej Szypuła, jeden z animatorów tego wydarzenia artystycznego. A tuż
po tym w tym samym miejscu dzięki Estradzie
Rzeszowskiej smakowaliśmy na gali operetkowej,
przygotowanej przez Królewską Orkiestrę Symfoniczną przy pałacu w Wilanowie, słynne arie i popisy muzyczne w wykonaniu Anny Rosy (sopran),
Dariusza Stachury (tenor) i Mikołaja Majkusiaka
(akordeon). Dyrygowała znakomita i urodziwa Irina Bogdanovich.
Andrzej Cierniewski promował nową płytę
Za Tobą iść i jednocześnie na koncercie w Rzeszowie odebrał Złotą Płytę za album Albo on, albo ja.
Dlaczego wybrał właśnie nasze miasto na tak ważny moment w życiu artystycznym?
– Kto był chociaż raz w Rzeszowie w ostatnich latach – ocenił artysta – ten musi przyznać, że
miasto w jakiś szczególny sposób zaskakuje pozytywnie, a przybysz czuje się tu jak u siebie. To nie
tylko moje wrażenie. Uważam to miasto za jedno
z najpiękniejszych w Polsce. Ponadto jest to miejsce
szczególne w mojej karierze muzycznej. Chociażby
z uwagi na fakt, że to właśnie tutaj w Filharmonii Rzeszowskiej odbył się dla mnie historyczny
koncert pt. „Andrzej Cierniewski symfonicznie”
i przez ostatnich kilka lat byłem wielokrotnie za-

praszany zarówno do Rzeszowa, jak i w jego okolice z moimi recitalami, które trudno nie pamiętać,
jeśli każdorazowo przyjmowano mnie niezwykle
serdecznie. A z reakcji uczestników na tych koncertach odczułem jednoznacznie, że moja muza zagościła w wielu domach i przyjmowana jest tutaj nieCierniewski odebrał Złotą płytę z rąk Marka
zwykle przyjaźnie. Andrzej
Staszewskiego, prezesa ZPAV
Przez wielu fanów
bardzo osobiście. tradycji naszego miasta przez pewien czas mieszW dzisiejszych cza- kał tutaj, pojawił się też z okazji festiwalu w Rzesach, kiedy komer- szowie. Był obecny na koncercie wywoływany na
cja wdziera się do scenę, podpisywał swoje książki poetyckie, w tym
nas ze wszystkich najnowszą Rozmowy z Mistrzem, wydaną przez
stron, Polskie Ra- rzeszowską oficynę – Podkarpacki Instytut Książdio Rzeszów, które ki i Marketingu. Było artystycznie, kameralnie,
również uznaję za było sentymentalnie, zarówno gdy Grupa NIE-BO
szczególne, często głosem jej lidera Roberta Lubery i jego córki Jean
popiera moją twór- przypominała przeboje Breakoutów, jak i bardziej
czość. I niewąt- może jeszcze, gdy pojawił się na tę okazję przywopliwie dlatego nie łany do Rzeszowa zespół Blackout ze Stanem Botylko te dawniejsze, rysem, Piotrem Nowakiem, Józefem Hajdaszem
ale również moje i Krzysztofem Dłutowskim. Był to ich pierwszy po
najnowsze utwory ponad czterdziestu latach wspólny koncert. W obygoszczą w domach dwu zespołach legendarnego, nieżyjącego TadeFot. Jzef Gakda
Rzeszowa i Podkar- usza Nalepę przypominał też i kojarzył jego syn
pacia. Tu również Piotr, gitarzysta. I nowa płyta nagrana przez NIEmam kilku najbliższych mi przyjaciół, co sprawia, BO z udziałem Piotra Nalepy, która jest kompilaże czuję się tak naprawdę coraz bardziej swój, pra- cją studyjno-koncertową utworów, wykonywanych
wie rzeszowianin. Nie ukrywam, że z olbrzymią niegdyś przez Mirę Kubasińską i Tadeusza Nalepę
radością przyjąłem zaproszenie na ten koncert pod szyldem Breakout.
Legenda zespołów Blackout, a potem Breaw Rynku, jednym z najpiękniejszych i z niepowtarzalną atmosferą. I dlatego tym wszystkim, którzy kout przypomniana została także wystawą i wyprzyczynili się, że odbył się on w Rzeszowie, z ser- dawnictwami. A najlepszym dowodem pamięci był
ca dziękuję i składam
ukłon – powiedział Andrzej Cierniewski.
A niedawno zakończyła się też niezwykle udana impreza
artystyczna Rzeszów
Breakout Days 2009,
również z udanym organizatorskim udziałem
Estrady Rzeszowskiej,
którą hołdowano Tadeusza Nalepę. Być może
uda się – jak założyli
Fot. Ryszard Zatorski
organizatorzy – wykorzystać
twórczość Blackout ze Stanem Borysem po przeszło czterdziestu latach
zmarłego przed dwoma
laty bluesmana do stworzenia formuły otwartego cały ten muzyczny festiwal z plejadą znakomitości,
festiwalu sztuki. Od ponad czterdziestu lat nazwa które pojawiły się na wielu estradach w mieście,
Breakout kojarzona z Rzeszowem stała się marką jak m.in. Odział Zamkniety, John Porter, Hey, ale
rozpoznawalną w wielu krajach. Rzadko – jak to i nasz wokalista Hubert Bisto w klubie festiwalomiało miejsce na koncercie w Grand Hotelu 4 paź- wym Jazz Club Gramofon śpiewał utwory ze swej
dziernika – można usłyszeć tak poetycko znakomi- najnowszej płyty Hubert Bisto śpiewa Bukartyka.
te teksty w dobrym wykonaniu. A ich autor, poeta Były warsztaty muzyczne i jazzowe noce. FestiBogdan Loebl, który z pożytkiem dla kulturalnych wal rozpoczynał się na Bulwarach nad Wisłokiem
koncertem Oddziału Zamkniętego, ale i zespołów
Disdain, WM oraz czeskiej grupy Nil. A kończyli
festiwalowy maraton na rzeszowskim Rynku The
Calog, One Milion Bulgarians, Ścigani oraz laureaci Rockowej Nocy rzeszowski zespół Mienso
i oczywiście Hey, a zespół Kasa Chorych w Jazz
Club Gramofon. Zaś w inne popołudnia i wieczory zaprezentowała się również Szkoła Muzyczna
Triola, koncertował Los Agentos, a w WDK odbył
recital teatralny „Blues kobiety z mężczyzną w tle”
z wykorzystaniem muzyki Tadeusza Nalepy i poetyckich tekstów Bogdana Loebla. Koncertował
też w Radiu Rzeszów wirtuoz gitary Jacek Królik
z zespołem.
Fot. Ryszard Zatorski
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Podziękowanie dla artystów z zespołów NIE-BO I BLACKOUT

Piotr BIERNACKI

Październik 2009

WIROWANIE
NA PLANIE

UDANE
POCZĄTKI
Siatkarze Asseco Resovii
S

iatkarze Asseco Resovii Rzeszów postawili na ciężką pracę
przed nadchodzącym sezonem. Zmagania w turniejach miały
być dla resoviaków ostatnim sprawdzianem przed ligą.
Po powrocie ze zgrupowania w Szczyrku, zawodnicy Resovii zaprezentowali się kibicom. Podczas imprezy, która miała miejsce w połowie
września, nie zabrakło wielu atrakcji, również tych artystycznych. Ważnym
punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej trenera Jana
Strzelczyka. Zasługi tego wybitnego sportowca, wychowawcy i trenera przypomniał zarówno
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, jak i Jerzy Maślanka, przewodniczący Stowarzyszenia
Nasz Dom Rzeszów, które było inicjatorem upamiętnienia w ten sposób wybitnego rzeszowianina, a także wystąpiło z wnioskiem o nadanie hali imienia Jana Strzelczyka. Po części oficjalnej, nastąpił pokazowy mecz z Jadarem Radom, prowadzonym przez trenera Jana Sucha.
Kolejnym punktem w przygotowaniach „pasiaków” był turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Krosna. Siatkarze z Rzeszowa musieli uznać jedynie wyższość zawodników radomskiego Jadaru i ostatecznie zajęli drugą lokatę. Gorszy wynik resoviacy zaliczyli tydzień później na
rozgrywanym w Warszawie Memoriale Zdzisława Ambroziaka. W stolicy rzeszowianie uplasowali się na trzeciej, czyli przedostatniej pozycji, wygrywając jedynie z gospodarzem (Neckermann AZS Politechnika Warszawska). Tydzień przed startem PlusLigi, resoviacy zagrali
w serbskim Kragujevacu, gdzie mierzyli się z europejskimi zespołami (CSKA Sofia, Budvanska
Rivijera, Radnicki Kragujevac).
Rezultaty i wyniki przygotowań będziemy mogli zobaczyć w tym sezonie. Siatkarze Asseco Resovii od zwycięstwa 0:3 nad Jadarem w Radomiu rozpoczęli nowy sezon. Nasza drużyna
górowała we wszystkich elementach. Rzeszowskim kibicom należy więc życzyć kolejnych podobnych sportowych uniesień i sukcesów ich ulubieńców.
Justyna RÓG

Notatnik tetryka

Wierzyć, nie wierzyć?

N

ie tak dawno rzeszowska telegazeta poinformowała, że za
handel jabłkami, marchewką czy pietruszką na ulicy można
będzie trafić do aresztu i stracić towar, bo ten ulegnie konfiskacie.
Takich sankcji domagają się ponoć posłowie, i to z jakiej komisji?
Ano „ przyjazne państwo”!
Handel uliczny wcale nie był ostatnio taki swobodny, jak dwadzieścia lat temu, kiedy
to w handlu prowadzonym z turystycznych łóżek, stolików, kartonowych pudeł rodziła się
polska mała i średnia przedsiębiorczość. Dziś na prowadzenie sprzedaży ulicznej potrzebna
jest zgoda Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub innego właściciela terenu, a ponadto trzeba
wnieść opłatę na rzecz Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów. Za niespełnienie tych
warunków handlującego czeka mandat. I tego było posłom mało? Czyżby chcieli ten handel
wyrugować z miast?
Dla mieszkańców Rzeszowa, z wyjątkiem osiedla Nowe Miasto, gdzie ten handel był rozwinięty i dobrze przyjmowany, nie będzie to może stanowić problemu. Ale są inne niemałe
miasta, jak na przykład Łódź, gdzie stanowił on nie tylko o kolorycie lokalnym. I tam mieszkańcy będą się musieli z jego likwidacją pogodzić?
Nie do wiary, jaką ewolucję przeszedł polski kapitalizm w ciągu dwudziestu lat.
I jak tu uwierzyć, że budujemy przyjazne państwo.
Przyjazne? Komu?
Daniel CZARNOTA

PLAMY I KROPKI

W skateparku nad Wisokiem przy moście Zamkowym

Fot. Józef Gajda

Regulamin

Doskoczy i przeczyta?

Jesień mamy piękną tego roku, jak u Gałczyńskiego, tylko jakby nieco weselszą aniżeli w 1939 roku. Pokojową Nagrodą
Nobla obdarowano amerykańskiego prezydenta, chyba tylko za
to, że rządzi w pokoju owalnym Białego Domu. Po jego elekcji
bowiem wszystkie amerykańskie wojenki w różnych miejscach
globu ziemskiego są nadal prowadzone, a w takim Afganistanie
nawet żwawiej. Ich końca wcale nie widać, a tym samym nie
widać także powszechnej szczęśliwości wynikającej z pokojowego raju. Pojawiają się ciągoty do sanitarnej ingerencji w Iranie. Amerykanie oprócz bombardowania tych, którzy uznają
inne standardy demokracji, chcą nam nawet zbombardować
Księżyc. I do czego w pogodne wieczory będą później wzdychać
zakochani? Do księżycowych lejów po bombach? Jeśli już ta nagroda musiała jakaś być, to lepiej było uchwalić dla prezydenta
Obamy nagrodę literacką. W kampanii wyborczej mówił kwieciście z cziustwam, sliszko i z astanowkoj. Dużo było także wątków ze sfery science fiction, jak chociażby motyw fantastyczny
o zniesieniu wiz dla Polaków, dzielnie ginących na amerykańskich wojnach wpierw w Iraku, a obecnie w Afganistanie, czy
dozbrojeniu naszej armii. Skończy się zapewne na jakiejś starej
korwecie albo zabytkowych herkulesach. A zespół Zakopower
czy jakiś inny będą ciupasem zawracać z amerykańskich lotnisk. Tak po przyjacielsku, po prostu, w trosce o ich dobre samopoczucie.

WOJNA NA AFERY
Na wierchowinie naszej władzy państwowej zaczyna panować moda na Georga Orwella. Każdemu nawet średnio wyszkolonemu szeregowemu Pietruszce sytuacja musi natrętnie
kojarzyć się z „Rokiem 1984”. Totalne podsłuchiwanie każdego,
wszechobecna podejrzliwość o najbardziej niecne skłonności
naszych wybrańców, ustawiczna wojna błotna, wyszukiwanie
i fabrykowanie haków, to chleb powszedni w rodzimej polityce.
Rząd ma to jakby na własne życzenie wynikłe z zaniechania odpolitycznienia naczalstwa antykorupcjonistów. W tej zacnej firmie korupcjonistów zręcznie fabrykuje się. W taki sposób orzeł
żigolak z CBA usiłował sfabrykować korupcyjne przestępstwo
Kwaśniewskich. Przepłacił nawet o połowę kupno domu w Kazimierzu i teraz CBA ma go za trzy miliony na własność i nie
ma pojęcia, co z nim zrobić. Proponuję założyć tam agencję towarzyską, która przynosi dochody, albo izbę pamięci firmy, co
dochodów nie przyniesie. A tenże wspomniany George Orwell
twierdził, że najszybszym sposobem zakończenia wojny jest jej
przegranie. I znowu ma rację. Ale nie w Polsce. Tutaj można
tylko prosto do nieba czwórkami, albo z honorem lec, bo u naszych wojujących zamiast krwi płynie żółć i dlatego inaczej nie
można. Przecież powszechnie wiadomo, że jedyna rewolucja,
która w Polsce udała się, to rewolucja seksualna. Dlatego nie ma
wyjścia. Trzeba głowę kłaść pod ewangelię, bo ta głowa bardzo
często jest tylko po to, aby rozdzielała uszy.

FELIETON

Justyna Róg

SPORT

PO PRZYJACIELSKU

ODRAŻAJĄCA EKSPOZYCJA
W Rzeszowie obok kościoła farnego pojawiła się odrażająca ekspozycja, która w zamyśle autorów miała stanowić
protest przeciwko aborcji. Nie mam najmniejszego zamiaru
wdawać się w antyaborcyjną polemikę. Pozwolę sobie na niegodzenie się na zaproponowaną estetykę oraz absurdalne zestawienie ekspozycji. Epatowanie przerysowanymi szczątkami
dziecięcych ciał nie ma nic wspólnego z przesłaniem wystawy.
A już kojarzenie całości z faszyzmem jest nieporozumieniem.
Nie jestem zwolennikiem niszczenia jakichkolwiek przejawów
twórczości człowieka i dlatego nie pochwalam zdemolowania
tej ekspozycji. Jest to bowiem ewidentny przejaw wandalizmu.
Nie odpowiada mi jednak zdecydowanie zaproponowana antyhumanistyczna estetyka oraz przerysowana fi lozofia. Według
mnie, jest to przejaw autentycznie chorej wyobraźni twórców,
z którą w żaden sposób nie zamierzam się utożsamiać.
Roman MAŁEK
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Jerzy Maślanka

OPOWIEŚCI WRÓŻKI ESTERY

BRACIA
MNIEJSI
Do serca przytul psa, weź na kolana kota...

Kolejką po Rzeszowie
Prezydent ją ujrzał w Szwajcarii,
pomysłem zaraził swą świtę,
na sesji go radni poparli.
To będzie – NIESAMOWITE !
Kolejką, kolejką przez Rzeszów,
jak w Bernie, Lozannie, Zurychu.
Niech wszyscy już dzisiaj się cieszą
Zabawką, co była na strychu.

ROZMAITOŚCI

Od stacji Bulwarem do kina,
usiądziesz przy oknie w spokoju,
gdzie trzeba to ci się zatrzyma,
a nawet i w Budziwoju.
Automat drzwi zwiera – otwiera,
techniki to cud oczywisty.
Kierunki, przystanki wybiera,
choć jedzie bez maszynisty.
Już kwiaty rzucamy na tory,
już biskup nam trasę poświęca,
nadchodzą kolejne wybory
i rodzi się dziecko Ferenca.
PS
I będzie nam wszystkim służyła,
spełniając marzenia największe.
Nie taka, jak kiedyś już była,
za wódką, butami i mięsem.

ODCZYTANE W GWIAZDACH
Baran (21 III - 20 IV) Twoja planeta Mars obdarzy cię dużą energią. Możesz śmiało rozpocząć realizację pewnych planów gospodarczych. Unikaj przeziębień i spięć w rodzinie.
Byk (21 IV - 20 V) Nieobecni nie mają racji, zatem nie powierzaj w najbliższym czasie swoich
spraw osobom trzecim. Jeśli teraz dopadnie cię
ochota na słodycze- zdecydowanie powiedz „
Nie”- przed tobą taneczne szaleństwa.
Bliźnięta (21 V - 21 VI) Jeśli wybierasz się w podróż, to spodziewaj się w podróży pewnych
miłych niespodzianek, od których szybciej zabije ci serce. W domu nic nowego.
Rak (22 VI - 22 VII) Masz Wenus w swoim znaku, zatem czeka cię nowa miłość, albo rozpalenie ognia w stałych związkach. Nie przesadzaj z aktywnością, zwolnij nieco tempo.
Lew (23 VII - 23 VIII) O, o, może iskrzyć! Zatem lepiej panować nad swoimi emocjami. No
i dbaj o zdrowie.
Panna (24 VIII - 22 IX) Warto uzupełnić kulturalne zaległości, tym bardziej, że ktoś bliski
twemu sercu zaprosi cię na koncert. Pilnuj
wydatków.
Waga (23 IX - 23 X) Nie biegaj do szefa z każdym nowym pomysłem, najpierw opracuj
szczegóły. W miłości istne letnie szaleństwo,
trochę gorzej ze zdrowiem...
Skorpion (24 X - 22 XI) Nie sięgaj po zakazany owoc bo mogą być kłopoty. A na jesienne
smutki dobrze zrobi wyjście do teatru lub do
muzeum.

20

Z

a oknami jesień, deszcze, wiatry i tak jakoś nijako. Zaczyna łamać w kościach,
coraz częściej dopada nas przeziębienie i mamy
sezonowego jesiennego dołka. Nic, tylko wypadałoby wykupić pół apteki i spokojnie przeleżeć w domowym ciepełku. No i można trochę poużalać się
nad sobą.
O ile mąż, żona i dzieci nie za bardzo rozczulają się nad nami, to „ bracia mniejsi”, czyli
zwierzęta, wykazują zainteresowanie naszym
samopoczuciem. Pies przytuli się do nas, gdy jest
nam smutno, a jego oczy będą mówić: „Nie smuć
się, jestem z tobą, a jeśli już lepiej się czujesz, to
najlepiej chodźmy na spacer.”
– Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta mają
pozytywny wpływ na człowieka. Lekarze zalecają
pacjentom, mającym psy, codzienny spacer. Jest
to korzystne dla dotlenienia organizmu, poprawy
pracy serca i zrzucenia kilku zasiedziałych kilogramów. Dogoterapia stosowana jest dla dzieci
z autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym.
Podobnie hipoterapia – t erapia przy pomocy koni,
osiołków i mułów. W dużych ekskluzywnych kurortach na Krymie, Sycylii, w Hiszpanii czy w USA
furorę robią specjalne delfinaria, gdzie terapeuta-

mi są delfiny, foki, a nawet kolorowe ryby. Zwierzęta bowiem od zawsze towarzyszyły człowiekowi, były z nim w jego radościach i smutkach.
W starych egipskich malowidłach i w papirusach
poczytne miejsce zajmował kot, którego mruczenie
łagodziło troski zarówno największych faraonów,
jak też i zwykłych maluczkich ludzi. Obecnie jest
udowodnione, że mruczenie kota wytwarza w mózgu człowieka hormony szczęścia (serotoniny),
poprawiając samopoczucie odbiorcy tych mruczanek. Kot też, leżąc na kolanach pana dotkniętego
reumatyzmem, swoim ciepłem rozgrzewa włókna
nerwowe, doprowadzając tym samym do właściwego przepływu bodźców. Dla osób z kłopotami
głosowymi polecane są śpiewające ptaki, przy wtórze których ćwiczy się struny głosowe. Śpiewając
z nimi, można nawet zmniejszyć jąkanie. A co najważniejsze – ci wszyscy terapeuci nigdy nie skrytykują, nie wyśmieją, nie żądają zapłaty za swe
usługi. Nie potrafią też się skarżyć...
A może warto, jak mówiła piosenka: „ Do
serca przytul psa, weź na kolana kota” i w ten
nieco dziwny sposób wspólnie zmagać się nie tylko
z jesienną depresją, ale też i z życiem...
WRÓŻKA ESTERA

Adam Decowski

Edward Winiarski

FRASZKI

Zmyślenia
i namysły

DIALOG
On: - Jesteś mi bóstwem kochana.
Ona: - Wolałabym być sprofanowana.
DYRYGENT
Niekiedy orkiestrę za to się obciążą,
że dyrygent za nią nie nadąża.
WYWIESZKA
Zaraz wracam
- leczę kaca.
TROSKLIWY MĄŻ
By żonie oszczędzić
niebezpieczeństw wszelkich,
często wiec korzysta
z pomocy ... dublerki.
NIE MA
W drodze do wieczności
nie ma kolejności.
Strzelec (23 XI - 21 XII) Potraktuj nową znajomość z przymrużeniem oka, nie taką miłość szykują ci gwiazdy. Zdrowie dobre,
finanse też. Księżyc będzie mieć dobry
wpływ na twoją służbową podróż. Pamiętaj być wszędzie punktualnie.
Koziorożec (22 XII - 20 I) Potrzebujesz więcej czasu dla siebie, wypalenie zawodowe
może cię dopaść, a masz przed sobą całkiem niezłe perspektywy zawodowe i finansowe.

Nie rzucaj pustych słów na wiatr. Nie polecą!
***
Kto pod kim dołki kopie, ten użyźnia grunt
jego następcom.
***
Wchodząc na Parnas, wyzbądź się lęku
przestrzeni!
***
Być sobą! Skromność bardzo podejrzana.
***
Na początku było słowo. Potem już tylko
skojarzenia.
***
Ci, co rządzą duszami, zazwyczaj poniewierają ciała.
***
Berło zawsze da się przerobić na maczugę.
***
Czysta karta – to bardzo czytelny dowód.
Wodnik (21 I - 19 II) Potrzebujesz teraz sporej
dawki sportu, zatem hala na Podpromiu jest
strzałem w dziesiątkę, tym bardziej, że dojdzie
do nieporozumień z bliską ci osobą i musisz dobrze wydać energię.
Ryby (20 II - 20 III) Wyjdź amorowi naprzeciw
i rozglądnij się wokół siebie – bo ten ktoś jest
tuż, tuż. Ale nie trać głowy, trzeba oddać samochód do przeglądu. No i uważaj na gardło.

nowa jakość
życia
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