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Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE

Modlitwa świąteczno-noworoczna

Ratuj Panie Boże od wszelkiego złego,
dużego hazardu i jednorękiego.
Kiedy nieźle idzie w obecnym kryzysie,
gdy go chcesz zostawić – to go zostaw w PiS-ie.

Mówią – jako tako jest na Tuska Arce,
a Pawlak pożary gasi w gospodarce.
I wszystko trzymamy już na swoich barkach,
Panie Boże pomóż, ratuj nas od Jarka.

W Sejmie i Senacie, by nie było śmiechu,
ochroń w polityce od niektórych Lechów.
A kiedy żołnierzy coraz mniej na stanie,
ogranicz wycieczki po Afganistanie.

Przywróć też z Putinem ciepły układ bratni,
spraw aby Wassermann nie był wciąż dodatni.
Przewietrz, co nieświeże w naszym IPN-ie,
błogosław okrągły stół w PZPN-ie.

Daj aktorom talent, pannom kawalerów,
żonatym kochanki, rozum tym u steru.
Kalisza wyszczuplij, Dorna uciesz Sabą,
Palikota ogłoś polskim Alibabą.

A emerytami dobrze się opiekuj,
dołóż im do pensji, a resztę do wieku.
Rolnikom, co z Unii ich fundusze kuszą,
Przypomnij – by zebrać, najpierw zasiać muszą.

A jeśli Polaków pragniesz rozweselić,
często w telewizji pokaż występ Nelli.
Kiedy prawie wszystkich zadowolisz, Panie,
to przygotujemy kolejną litanię.

PS
W świątecznym nastroju, z nadzieją w podzięce
pochylamy głowy, do modlitwy ręce
pokornie składamy, szukając sposobu,
by być blisko Ciebie, dostać się do żłobu.
 

To jest już 50. wydanie naszego miesięcznika i pierwszy krok w piąty rok, jak w gronie 
autorów wolontariuszy redagujemy czasopismo. Wymyślone przez działaczy Naszego 

Domu Rzeszowa i zainicjowane wydawniczo przez Ryszarda Świątoniowskiego (właściciela wy-
dawnictwa i drukarni RS DRUK) oraz Jerzego Maślankę, szefa stowarzyszenia. Jedyne takie czaso-
pismo w naszym mieście, które przywiązuje tak ogromną wagę do spraw kultury, dziedziny życia 
społecznego, odsuwanej zawsze na dalekie plany w skomercjalizowanej niestety rzeczywistości 
współczesnej. Od ponad dwóch lat w naszym stałym dodatku – magazynie literackim „Wers” – 
prezentujemy dorobek twórców Podkarpacia, otwierając te łamy szczególnie dla młodzieży de-
biutującej literacko. Z tym wydaniem „Naszego Domu Rzeszowa” ukazuje się też kolejny numer 
„Pluszaka” – dodatku adresowanego do dzieci, ich rodziców, wychowawców i opiekunów.

Pasjonatom, którzy piszą i w większości także animują działania artystyczne, literackie, 
upowszechniają kulturę oraz organizują różne zdarzenia w tej sferze, którzy wzbogacają innych 
duchowo i emocjonalnie, całemu gronu społeczników zajmujących się także inną publicystyką 
społeczną na naszych łamach – przekazujemy podziękowania i wyrazy szacunku. Również i na-
szym przyjaciołom z fi rm, które doceniają takie działania, i lokując u nas informacje o swej dzia-
łalności, wspierają fi nansowo ideę wydawania miesięcznika. Składamy pokłon tym, którzy są 
z nami, korzystają z naszych łamów, podpowiadają – Wam Drodzy Czytelnicy. 

REDAKCJA 

PIĘĆDZIESIĄTY RAZ 
Pokłon współpracownikom, sponsorom i czytelnikom

NASZ RZESZÓW

Nasz dom wspólny, nasz Rzeszów – mia-
sto, które zmienia się pozytywnie na 

naszych oczach, szczególnie w ostatnich latach, 
jest w kręgu naszej uwagi. Próbujemy podpowia-
dać i dyskutować o wszystkim, co dotyczy nasze-
go miasta i określa jego pozycję w kraju, Europie, 
świecie. Aby o Rzeszowie mówiło się wszędzie 
coraz lepiej, jak to podkreślał Jerzy Maślanka, 
nasz redaktor naczelny i prezes stowarzyszenia 
oraz radny na niedawnym samorządowym forum 
w Zodiaku, który zainicjował rozmowę na ten te-
mat nie tylko w kręgu członków stowarzyszenia 
Nasz Dom Rzeszów. 

W tym panelu dyskusyjnym Edward Słupek 
wyraził marzenie, aby teraźniejszy Rzeszów był 
postrzegany w Polsce, jak niegdyś Lwów, aby był 
widziany jako ważne centrum regionu także z po-
zycji unijnych w Brukseli. Do czego nawiązał gość 
szczególny panelu, niedawny europoseł i były pre-
zydent Rzeszowa dr Mieczysław Janowski: – Bez 
marzeń i wizji niczego się nie da osiągnąć – po-
wiedział. – W projekcie cywilizacyjnym dla Pol-
ski, znacząco obecny zatem musi być i projekt dla 
Rzeszowa, w którym należy widzieć szanse roz-
woju dla całego regionu. Bo wzmacnianie miast, 
zarówno tych do niedawna wojewódzkich (Prze-
myśl, Krosno, Tarnobrzeg), jak i innych ośrodków 
w województwie – to również wzmacnianie pozy-
cji Rzeszowa. Ten powinien się rozwijać także ob-

5 NA SKRZYDŁACH MUZYKI
Waldemar Wywrocki

6 KOTULOWY WIECZÓR
Ryszard Zatorski

6 RZESZÓW I BIESZCZADY
Bogusław Kobisz

8 DZIECKO POD CHOINKĘ
Dorota Dominik

8 ZAWSZE MOŻNA INACZEJ
Edward Słupek

9 WPISANA W RZESZÓW
Ryszard Zatorski

10 EUROPEJSKI POZIOM
Magdalena Wrzesień

10 ŚWIĘTO OJCZYZNY
Iwona Bereś

11 ŚWIĘTA Z NASZYMI PATRONAMI
Władysław Serwatowski

11 UNIKAĆ ZASADZEK
Wiesław Zieliński

12 W FILHARMONII RZESZOWSKIEJ
Anna Wiślińska

12 W RZESZOWSKIEJ I KLUBOWEJ
Jerzy Dynia

 WERS – magazyn literacki
Zbigniew Domino � Beniamin Bukowski 
� Maria Wodecka � Marzena Łącka 

13 JUBILEUSZ  AUTORA „SYBERIADY 
POLSKIEJ”
Ryszard Zatorski

13 DAĆ SIĘ UWIEŚĆ SZTUCE
Piotr Rędziniak

14 ARTYSTYCZNE WZRUSZENIA
Ryszard Zatorski

15 ŚWIĄTECZNY PREZENT
Joanna Glazar

16  ZOSTAWIĆ COŚ PO SOBIE
Rozmowa z poetką Hanna Stempowską

16  PRELUDIUM DESZCZOWE
Andrzej Szypuła

17 ZAGRAJMY W GOLFA
Zdzisław Frańczak

17 PO TRZYDZIESTU LATACH
Justyna Róg

18 WIROWANIE NA PLANIE
Roman Małek

18  NOTATNIK TETRYKA
Daniel Czarnota

19 JEDZIE, JEDZIE KARAWANA
Jerzy Maślanka
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szarowo, ale sąsiadów trzeba do tego przekonać, że 
być razem opłaca się nie tylko silniejszemu. Mamy 
na Podkarpaciu atuty, np. najlepsze w Polsce ekolo-
giczne warunki bytowania ludzi. Trzeba tę siłę na-
tury wykorzystać, a także inne bogactwa, zarówno 
przyrodnicze jak i przemysłowe, by wskazać po-
tencjał fi rm i uczelni związanych z branżą lotniczą. 
Bogactwem Rzeszowa i regionu są też artyści róż-
norakich profesji, literaci, ludzie służący kulturze. 
Dr Janowski wskazał również na nową Kartę Ateń-

ską – fi rmowaną 
przez Europej-
ską Radę Urba-
nistów, kreślącą 
wizję sieci miast 
XXI wieku – 
w której bogac-
twa i zróżnico-
wanie kulturowe 
miast, wynikają-
ce z ich długiej 
historii, należy 
umiejętnie łą-
czyć ze współ-
czesnością i wy-
k o r z y s t y w a ć . 
I w tym kontek-

Teresa Paryna
W DRODZE DO BETLEJEM 

Kolędo Ojczysta
Melodio przymarznięta do zimowej szyby
Melancholio biblijna 
W polskiej śnieżnej zaspie
Otwierasz mi przestrzeń
Gdzie twarze wygasłe wracają drogą mleczną 
Dzielić się opłatkiem…

Kolędo szeleszcząca 
Skrzydłami Anioła
W Tobie pokoleń światło pulsujące
Dzisiaj gdy dom pusty zamilkł w beznadziei
Otwieraj mi i prostuj 
Drogę do Betlejem…
Drogę do Betlejem

Mieczysław Janowski

Jerzego Maślankę projektu budżetu Rzeszowa na 
rok przyszły, Tadeusz Kuśnierz zwrócił uwagę, że 
nie dostrzega się w nim ambicji inwestycyjnych 
godnych miana stolicy innowacji. 

 ANDRZEJKOWO 
Z ARLEKINEM

Pod koniec listopada w Zodiaku z inicja-
tywy Jerzego Maślanki – szefa stowa-

rzyszenia Nasz Dom Rzeszów i redaktora naczel-
nego naszego miesięcznika – kolejny raz spotkali 
się młodzi twórcy. Je-
rzy Maślanka jest tak-
że radnym i przewo-
dzi komisji edukacji 
w Radzie Miasta Rze-
szowa oraz członkiem 
komisji kultury. Śledzi 
i popiera młodzież. 
Szczególną estymą da-
rzy uczniów, którzy są 
aktywni twórczo. 

G o s p o d a r z a -
mi owego jesiennego 
balu andrzejkowego 
z Arlekinem (wcieliła 
się weń liderka wie-
czoru, poetka Dorota 
Kwoka) byli uczniowie klasy dziennikarskiej IX 
LO z Rzeszowa. Przestrzeń klubową zdobiły kwia-
ty z ogrodów Jana Łabuza. A wszystko działo się 
wedle scenariusza i reżyserskiej myśli polonistki 
Marii Tomkiewicz oraz w muzycznej oprawie Ka-
tarzyny Dorosz. Wykorzystano teksty specjalnie 
napisane przez Jadwigę Kupiszewską, która była 
w gronie prowadzących (np. konkurs z listkami-
sentencjami). A przewodnim hasłem wieczoru 
było również jej autorskie zawołanie wierszowane: 
„Andrzeju, Andrzeju!/ Dziewcząt dobrodzieju,/ 
Wolę swoją okaż,/ Najmilszego pokaż”. Konferan-
sjersko rej wiedli Sabina Chłanda i Mateusz Pora-
da, Ewa Trojanowska była obrzędowym Aniołem, 
Piotr Krztoń – Diabłem, a Marzena Łącka, Joanna 
Lip, Justyna Raczak i Kinga Wójcik – Wróżkami. 
Solistki, Joanna Morawa i  Barbara Jastrzębska, 

ście, mając nawet różne korzenie polityczne, różne 
rodowody, możemy wspólnie zrobić coś wspania-
łego dla naszego miasta. Nie przespać szans, jakie 
są dla nas obecnie w Europie i świecie. – Bo Rze-
szów to nasz dom, Podkarpacie naszym gniazdem, 
a Polska naszą matką – podsumował obrazowo dr 
Janowski.

Ideę działania dla wspólnego dobra wsparli 
w tej rozmowie inni. M.in. Bogusław Kobisz widzi 
potrzebę promowania Rzeszowa w pełnej korelacji 
z innymi gminami Podkarpacia, zwłaszcza biesz-
czadzkimi. Lesław Wais ubolewa, że nie sięga się 
do opinii środowisk artystycznych, kulturalnych, 
a między władzami Rzeszowa i województwa brak 
jest łączności w działaniach w obszarze kultury. 
Stanisław Rusznica podkreślił jednak istotną dla 
miasta rolę wojewódzkich instytucji kulturalnych 
(WDK, Teatr im. Siemaszkowej, Filharmonia Rze-
szowska, Muzeum Okręgowe, WiMBP). – One 
jednak nie mogą działać obok, ale współdziałać 
z miejskimi placówkami – dodał Mieczysław Ja-
nowski. – Należy wypracować w tym względzie 
skoordynowany program długofalowy. Maciej 
Dziurgot wyraził zatroskanie, że młodzi sportow-
cy nie mają gdzie ćwiczyć i zaapelował, by miejskie 
hale sportowe otworzyć szeroko dla młodzieży. 
A w kontekście przedstawionego przez radnego 

Jadwiga Kupiszewska

Na spotkaniu dyskusyjnym w Zodiaku

Sabina Chłanda i Mateusz Porada

Joanna Lip Ewa Trojanowska

�

Maria Rudnicka
WIECZÓR  WIGILIJNY

Jest taki cichy wieczór,
który cieszy wszystkich.
To wieczór wigilijny,
kiedy świat jest ci bliski.
        
Na obrusie śnieżnobiałym
pełen magii opłatek lśni,
każdy dzieli się tym darem.
Idą już świąteczne dni.

W cichą i tajemniczą noc
tańczy ze śniegiem wiatr,
przynosi wesołą nowinę:
Dzieciątko przyszło na świat!

Słychać śpiew kolędników,
leci w noc dzwoneczków głos,
dźwięki unoszą się w dal
w magiczną wigilijną noc.

Gdy zapłonie jasna gwiazda,
wszyscy zasiądziemy wraz
do wieczerzy wigilijnej.
A cicha noc otuli nas.



4

Nr 12(50) Rok V

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 �

 O
P

IN
IE

 �
 L

U
D

Z
IE

Dorota Kwoka (Arlekin), Jerzy Maślanka i andrzejkowi bohaterowi wieczoru

umilały wieczór piosenkami. Wystąpiła też w so-
lowym pokazie artystycznym (tańcu z mieczem) 
nauczycielka matematyki Alicja Mrózek. 

Wśród uczestników konkursów nie zabra-
kło także młodych twórców z poletka literackiego, 
których poznaliśmy już poprzednim razem w Zo-
diaku; teraz w roli uczestników konkursów i zabaw 
(m.in. Teresa Czarna, Anna Babraj, Anna Gul, 
Daniel Romanik). Licznie obecni byli znowu wy-
chowankowie internatu Zespołu Szkół Gospodar-
czych pod opieką kierowniczki Urszuli Malinow-
skiej i wychowawczyni Marty Augustyn-Biedy. 
A w konkursie na humorystyczne przedstawienie 
hasła wieczoru („Andrzeju, Andrzeju…”) w gro-
nie nagrodzonych znalazło się dwu członków 
kabaretu Zespołu Szkół Technicznych (Damian 
Ciupak, Tomasz Hermanowski), który prowa-
dzi nauczycielka Joanna Haluk-Słapińska oraz 
wymieniana już Joanna Babraj z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, Adrian Zarzecki z Ze-

Barbara Jastrzębska Kinga Wójcik

Marzena łącka Justyna Racza

społu Szkół Elektronicznych przy ul. Hetmańskiej 
oraz Jagoda Łokczewska z internatu ZSG, uczen-
nica I LO. Jurorami byli członkowie ZLP (Janina 
Ataman-Gąsiewicz i Adam Decowski) oraz Jerzy 
Maślanka, który obdarował zwycięzców swo-
ją książką satyryczną pt. Spróbuj być sobą. A gdy 
Dorota Kwoka (Arlekin) zaprosiła wszystkich do 
tanecznego korowodu, było już wiadomo, że arty-
styczna część wieczoru andrzejkowego zbliżyła się 
do fi nału. (RZ) 

 ��Fotografował Józef GAJDA

Alicja Mrózek w tańcu z mieczem

Maria Rudnicka i Bonifacy Łągiewka

Adrian Zarzecki, Jagoda Łokczewska, Joanna Babraj, Damian Ciupak, Tomasz 

Hermanowski

Maria Tomkiewicz i Joanna Morawa

Finałowy korowód poprowadziła Dorota Kwoka (andrzejkowy Arlekin)

�
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Formacja juniorek zespołu Kornele tańczyła najlepiej na mi-
strzostwach w Show Dance w niemieckiej Riesie i zdobyła 

tytuł mistrza świata. Rzeszowianki rywalizowały w tym roku wśród 
ponad dwa i pół tysiąca tancerzy z całego świata. 

Zespół Kornele z Młodzieżowego Domu Kultury zaprezento-
wał się we wszystkich trzech kategoriach wiekowych: dzieci, juniorów 
i seniorów. Na mistrzostwa w Show Dance pojechało prawie 80 tance-
rek z Rzeszowa. „Złote” juniorki (24 tancerki w wieku 12–15 lat) jako 
sceniczne nietoperze zaprezentowały się w układzie zatytułowanym 
„W grocie”. W swojej grupie pokonały utytułowane zespoły z Czech, 
Słowenii, Niemiec, Węgier i Słowacji, wśród nich mistrzów z poprzed-
nich lat. 

Bardzo dobrze wypadła także debiutująca na mistrzostwach 
grupa dziecięca (do lat 11), która układem „Zagraj ze mną” wytań-
czyła siódme miejsce. Seniorki weszły ze swoją „Szaloną symfonią” do 
ścisłego fi nału, zajmując piątą pozycję. Rywalizacja w tej grupie była 

ZŁOTE KORNELE
Z Młodzieżowego Domu Kultury

ogromna. Medalu nie udało się zdobyć naszym dziewczynom, ale znalazły się o jedno 
miejsce wyżej przed broniącymi tytułu Rosjankami. To bardzo satysfakcjonujące po-
równanie. Choreografami zespołu są panie: Magdalena i Marta Mucha. �

Waldemar 
Wywrocki 

Wszelkie festiwale, 
przeglądy i kon-

kursy, a szczególnie piosenki, 
to moja pasja. Dlatego z dużą 
ciekawością wybrałem się 5 i 6 

listopada br. na osiedle Pobitno do domu kultury, 
gdzie organizowany był VI Podkarpacki Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na skrzy-
dłach muzyki”. 

NA SKRZYDŁACH MUZYKI
Podkarpacki festiwal piosenki

Miałem wrażenie po przekroczeniu progu, 
że rozśpiewany jest każdy kąt, korytarz, sala i sal-
ka, gdzie dzieci oraz młodzież ćwiczyła wprawki 
wokalne przed swoim występem na scenie. Widać 
przy tym okiem wspaniały nastrój, jaki panował 
podczas festiwalu. Nie dało się odczuć ani stresu, 
ani rywalizacji, było przyjacielsko. A uczestników 
około stu, w wieku od 9 do 20 lat. Należy podkre-
ślić, iż podkarpackie eliminacje do jednego z ogól-
nopolskich festiwali piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej (nie będę go reklamował, dlatego nie podaję 
nazwy) wiosną br. zainteresowały góra 20 młodych 
wokalistów. Śmiem zatem twierdzić, iż dla śpie-
wającej młodzieży z Podkarpacia cenniejszy jest 
udział w naszym rzeszowskim festiwalu na Pobit-
nem, w którym wystąpili reprezentanci szkół oraz 
ośrodków kultury ze Strzyżowa, Ropczyc, Barano-
wa Sandomierskiego, Jodłowa, Krosna, Bliznego, 
Brzostka, Trześniowa, Przeworska, Gnojnicy Dol-
nej, Pysznicy, Borowej, Sokołowa Małopolskiego, 
Majdanu Królewskiego, Glin Małych, Jasła, Starej 
Wsi, Pława oraz z Rzeszowa. 

LAUREACI
W kategorii wiekowej 9–12 lat: I miejsce – 

Łukasz Baran, II – Gabriela Potoczniak, III – Mi-
chał Stryczniewicz; wyróżnienia: Dawid Maśla-
cha, Karolina Konopka, Aleksandra Zabłocka, 
Magdalena Skrobacz, Marlena Wandas. 

W kategorii 13–16 lat: I – Dagmara Cza-
chura, II – Arkadiusz Kłusowski, III – Katarzyna 
Kraska; wyróżnienia: Natalia Niedziela, Milena 
Czarny, Kamila Mokrzycka, Monika Wojtaszek. 

W kategorii 16–20 lat: I – Karolina Lasek, 
II – Monika Wilczyńska, III – Małgorzata Le-
pianka; wyróżnienia: Łukasz Stawiński, Gabriela 
Pacholarz; zespoły: I miejsca nie przyznano, II – 
Legacy z ODK Słocina, III – Triola Band z rze-
szowskiej Trioli oraz wyróżnienie dla Rezonans 
Band z OKMiG w Sieniawie.

Złota Nuta, Srebrna i Brązowa, jak również cen-
ne nagrody. Główną nagrodą było nagranie płyty 
demo w profesjonalnym studiu nagraniowym. 

Organizatorowi festiwalu – ODK Pobit-
no należą się wyrazy wielkiego uznania za upo-
wszechnianie śpiewu wśród młodych mieszkań-
ców Podkarpacia oraz za promocję Rzeszowa jako 
miasta wspierającego młode talenty. Pani dyrektor 
Marioli Cieśli oraz jej pracownikom gratuluję tak 
dużego rozwoju imprezy, na której miałem przy-
jemność być już po raz czwarty. 

��Waldemar WYWROCKI,
przewodniczący kultury i promocji Rady Miasta Rzeszowa

Sala domu kultury wypełniona była po 
brzegi, zarówno podczas otwarcia festiwalu, jak 
i w trakcie przesłuchań oraz ogłaszania wyników. 
Każdy szczegół organizacyjny, włącznie z wyży-
wieniem uczestników, doskonale zaplanowany był 
przez pracowników Osiedlowego Domu Kultury 
Pobitno, z panią dyrektor Mariolą Cieślą na czele. 
W jury festiwalowym zasiadali fachowcy z branży 
muzycznej, o których mógłby zabiegać organizator 
niejednego festiwalu w Polsce – artyści i specjaliści 
dzieła muzycznego: dr Bożena Stasiowska-Chro-
bak (przewodnicząca), Jolanta Lisowska i Sławo-
mir Gołąb, muzyk i radny Rzeszowa. Laureatom 
festiwalu przyznane zostały pamiątkowe statuetki: 

Po wręczeniu nagród

LIST:  ULICA STUDZIANKI W BUDZIWOJU

Przekazujemy list, który doręczyliśmy niedawno Panu Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi. 
Otóż mając na uwadze niedaleką już przyszłość miejską, mieszkańcy Budziwoja przy ul. Stu-

dzianki proszą o pomoc w modernizacji tej ulicy. Dotychczas jej nawierzchnia została poprawiona tylko 
na odcinku od strony Rzeszowa, natomiast dalsza jej część jest w opłakanym stanie.

Żyjemy nadzieją, że w związku z przyłączeniem do Rzeszowa, ulica Studzianki – po której prze-
mieszczają się mieszkańcy Budziwoja, a także inne osoby uprawiające turystykę rowerową w drodze do 
Przylasku – nie może być w tak złym stanie technicznym. Obserwując zaś i podziwiając dokonania Pana 
Prezydenta Miasta Rzeszowa – a w przyszłym roku i naszego – liczymy na przychylną decyzję dotyczącą 
modernizacji naszej ulicy.

Prosimy przyjąć jednocześnie najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia i w Nowym 2010 Roku:
Mieczysław Paśko, Krzysztof Paśko, Zofi a Łątka, Marek Wilczak, Bogdan Wacławek, Roman Wacławek, 
Bogusława Tłuczek, Anna Dyląg, Anna Paśko, Lesław Paśko, Roman Capiński, Barbara Stachurska, 
Halina Jopek, Grzegorz Kawa, Witold Policha, Stanisław Kozdraś, Andrzej Paśko, Wiesław Paśko, Rafał 
Olejnik, Marian Paśko, Wacław Lisowicz, Tadeusz Domino, Renata i Jacek Kulpowie, Renata i Janusz 
Konieczkowscy

Budziwój, 15 listopada 2009 roku
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Swoją najnowszą książkę Zobaczyć Rze-
szów i… Bogusław Kotula zadedykował 

rzeszowianinowi numer jeden – prezydentowi Ta-
deuszowi Ferencowi. Na promocji w klubie RSM 
Karton na Baranówce sala trzeszczała w szwach od 
wielbicieli Kotulowego talentu, a wśród nich i sam 
prezydent Ferenc honorował pisarza, a przy okazji 
rozwinął temat książkowy, sięgając w swej opo-
wieści aż do czasów zamierzchłych sprzed pięciu 
tysięcy lat, gdy „Wisłok rozlany szeroko podcho-
dził do miejsc, gdzie teraz stoją wieżowce na osie-
dlu Piastów”. Nie zapomniał o królu Kazimierzu 
Wielkim, który 19 stycznia 1354 roku nadał pra-
wa miejskie Rzeszowowi, a kwitował tę opowieść 
datą powojenną, sierpniową z 1944 roku, kiedy to 
18 dnia tegoż miesiąca w ratuszu miejskim odbyło 
się pierwsze posiedzenie radnych, ale… wojewódz-
kich. Bo Rzeszów stał się wtedy stolicą wojewódz-
twa. I od tego momentu zaczął się ogromny rozwój 
miasta, największy w jego dziejach. Dziś obsza-
rowo nasze miasto jest już większe od Olsztyna, 
Opola, Kielc, Zielonej Góry i Białegostoku. I we-
dle najnowszych rankingów jest, obok Poznania 

KOTULOWY WIECZÓR
Z prezydentem, ozdobiony artystycznie przez Stacha i Dorotę

dana w Bonus Liber) ma i drugiego autora, a do-
kładniej autorkę. Bo jej rozdziały są ozdobione 
poetycką liryką i grafi cznymi akcentami Doroty 
Kwoki, znanej i z naszych łamów nie po raz pierw-
szy, bo jest to niezwykle aktywna animatorka kul-
tury. I na owym wieczorze w Kartonie, w piątek 
4 grudnia, ze Stachem Ożogiem stworzyli oboje 
wspaniały nastrój artystyczny. Czytali wyimki 
z owej książki, a sprawiali u słuchaczy wrażenie, 
jakby przekazywali całą zawartość Kotulowego 
dzieła. 

A potem posypały się gratulacje, toasty 
i pieczętowanie smaków tortem, który ozdobiony 
herbem Rzeszowa, jak pochodnia wjechał w darze 
od cukiernika Bulandy. I bawiono się pod muzykę 
zespołu kuzyna pisarza. Zacnemu zaś Bogusio-
wi aż ręka drętwiała od autografów, choć w tym 
obowiązku podpisywania wyręczał go poniekąd 
także i prezydent Ferenc, do którego z tą książką 
po autograf ustawiła się nie mniejsza kolejka. Jó-
zef Tadla, kierownik klubu Karton, radował się 
publicznie: – Do tej pory na literackich benefi sach 
zawsze odczytywałem list od prezydenta Ferenca, 
a dziś możemy powitać znakomitego gościa w na-
szych progach. 

��Ryszard ZATORSKI

i Warszawy, najbardziej dynamicznie rozwijają-
cym się miastem w Polsce. 

– Tego Rzeszowa z mojej książki już nie ma 
– stwierdził Bogusław Kotula i dodał: – Urodziłem 
się przed siedemdziesięcioma laty w Rzeszowie 
drewnianym, a odejdę do wieczności z metropolii, 
dzięki panu panie prezydencie. Bo to pan po raz 
pierwszy podniósł to miasto z kurzu i w wyobraź-
nię włożył nasze marzenia. Pan jest potrzebny 
Rzeszowowi, bo pana – mówiąc po naszemu – rze-
szowianie uważają – puentował Kotula. A dr Zo-
fi a Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
która barwnie przypomniała literackie dokonania 
Kotuli i zachwalała talent pisarski, którym utrwala 
tamten Rzeszów w gawędziarskich opowieściach, 
zakończyła parafrazą pewnego zdarzenia z udzia-
łem znanej pisarki Marii Dąbrowskiej, która za-
pisała w swych Dziennikach, że słuchając Bieruta 
i totalnego negowania przezeń okresu przedwo-
jennego, odrzekła, iż naród nie może sobie po-
zwolić na unieważnienie 20 lat życia i historii. 
I przenosząc to na czas współczesny, gdy próbuje 
się wymazać wszystko, co było od wojny do roku 

1989, powiedziała: 
– Tak i dziś naród nie 
pozwoli sobie unie-
ważnić 50 lat swego 
istnienia, nie pozwoli 
sobie wykreślić tych 
lat z życia. A że owo 
półwiecze nie było 
białą plamą, doku-
mentują m.in. takie 
książki, jak ta Bogu-
sława Kotuli. Z wiel-
kim uznaniem przy-
jęto to stwierdzenie, 
a i potem niemało 
gratulacji dr Brzu-
chowska odebrała.

A trzeba jesz-
cze dodać, że książ-
ka (przygotowana 
redakcyjnie przez 
Romana Małka i wy-

Prezydent Tadeusz Ferenc (z prawej) gratuluje autorowi 

książki o Rzeszowie
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Na spotkaniu Kotulowym w Kartonie
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Bogusław Kobisz 

Ostatnio w kilku 
europejskich mia-

stach zwracałem uwagę, jak się 
one promują. W tym porówna-
niu Rzeszów nie wypada ko-
rzystnie. Nie wykorzystujemy 
np. atutu bliskości lotniska. 

Należy zadbać o jego rozwój i szybką komunikację 
miasta z tym portem. Obecnie dojazd do lotniska 
trwa ponad godzinę – to skandal. A po drugie trze-
ba wykorzystać taką perłę, jak Bieszczady i Jezioro 
Solińskie – z całą ich historią, przyrodą i kulturą, i 
uczynić je osią promocji. Tymczasem w wydanych 
w ostatnich dziesięciu latach albumach i przewod-
nikach bieszczadzkich o Rzeszowie, jako o stolicy 
regionu, albo w ogóle nie wspomniano, albo tyle co 

RZESZÓW I BIESZCZADY 
Jak promować nasze miasto

kot napłakał. W dziewięćdziesięciu procentach, je-
żeli ukazywano ludzi Bieszczadów to z kręgu tzw. 
zakapiorów, nie mówiąc już o kilku publikacjach 
poświęconych w całości tym osobnikom. To ma 
nadać im pikantności i sensacyjności niczym in-
formacje o przestępstwach w codziennych telewi-
zyjnych, prasowych i radiowych wiadomościach. 

I przeciętny czytelnik, który z Bieszczadami 
ma kontakt okazjonalny, może nabrać przeko-
nania, że bieszczadzką kulturę stworzyły rzesze 
zapijaczonych drwali, które przybyły z różnych 
stron Polski, ludzie o różnych profesjach, którzy 
nie potrafi li sobie poradzić w swoim poprzednim 
porzuconym fragmencie życia. Że któryś z nich 
po pijanemu wyrzeźbił bieszczadzkiego anioła 
lub pomiędzy dwoma fl aszkami „coś” wystrugał, 
namalował, napisał, aby zarobić na trzecią fl aszkę. 
W pewnym sensie rozumiem autorów i wydaw-
ców – produkują to, co się sprzedaje. Książka o lu-

dziach pracy, pasjonatach, postaciach normalnych, 
barwnych czy nawet szarych nie sprzedawałaby się 
tak dobrze.

Wiem, że są w Bieszczadach również ludzie, 
którym się udało: rzeźbiarze, malarze, nauczyciele, 
lekarze, hotelarze, restauratorzy, budowniczowie, 
animatorzy kultury, leśnicy, naukowcy itd. Wiele 
osób rodem z Bieszczadów w latach powojennych 
zrobiło w Polsce i poza granicami kraju kariery, 
wiele też pozostało w Bieszczadach, a niektórzy 
tam wrócili i mają się całkiem nieźle. Uważam, że 
ludzie Bieszczadów powinni zadbać, aby ukazy-
wały się również informacje o ludziach, którym się 
powiodło, udało żyć normalnie mimo wielu prze-
ciwieństw losu niesionych przez pogodę, trudności 
komunikacyjne i ogólną biedę.

Przeglądnąłem kilka albumów o Rzeszowie 
– nie ma w nich informacji, że Rzeszów jest stolicą 
regionu, którą warto zwiedzić, brak map, zazna-
czonych tras turystycznych – np. Łańcut, Leżajsk, 
Rzeszów, Sanok, Solina, Cisna. Czasami warto 
połączyć siły i środki. Czekam na taką publikację, 
w której ukazani zostaną ludzie Bieszczadów tacy, 
którzy nie pili i do czegoś doszli oraz ci, którzy 
Bieszczady pokochali i poświęcają im swój czas, 
a niekiedy i pieniądze, i gdzie będzie wyraźnie na-
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Fot. Józef Gajda
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pisane, że Rzeszów jest stolicą regionu, że od tego 
miasta powinno się zacząć zwiedzanie wojewódz-
twa i wskazane będą mapy i szlaki.

W albumach o Rzeszowie powinno być wię-
cej informacji o Bieszczadach, a w tych bieszczadz-
kich o Rzeszowie. Kto jedzie do Wieliczki, pomija-
jąc Kraków? Kto jedzie do Poronina, nie zaglądając 
do Zakopanego?

Władze naszego miasta powinny wiedzieć, 
że promując Bieszczady, będą promować Rzeszów. 
Bo im więcej ludzi pojedzie w Bieszczady, tym wię-
cej „zahaczy” o Rzeszów. Władze Rzeszowa, woje-
wództwa podkarpackiego i samej Cisnej oraz Soli-
ny powinny dogadać się z organizatorami festiwali 
Natchnieni Bieszczadem czy Bieszczadzkie Anioły 
i w okresie trwania tych imprez wspólnymi siłami 
uruchomić bezpłatne, ewentualnie za przysłowio-

wą złotówkę, transporty autobusowe z Rzeszowa, 
Soliny, a może i z innych miast województwa do 
Cisnej i z powrotem. 

Najlepszymi ambasadorami regionu, w tym 
Rzeszowa, będą zawsze jego mieszkańcy. Jak mają 
oni zachęcać, opowiadać o naszym wojewódz-
twie w innych miejscach Polski i za granicą, gdy 
sami nie wiedzą, co tak naprawdę warto zobaczyć 
i w czym uczestniczyć? Może warto by wprowadzić 
w ramach godzin wychowawczych cykl zajęć o re-
gionie?

Uważam, że każde większe wydarzenie 
w Bieszczadach powinno być w Rzeszowie moc-
no reklamowane i każde wydarzenie w Rzeszowie 
nagłaśniane w Bieszczadach, a szczególnie w okre-
sie wakacji. Apeluję do władz – otwórzcie rzeszo-
wianom bramy Bieszczadów, a samorządy biesz-

czadzkie niech zadbają, żeby przyjąć gości tanio 
i wygodnie, a zyskacie dodatkowe poparcie i rze-
sze ambasadorów regionu oraz miasta. Zamiast 
wydawać krocie na warszawską gwiazdę estrady, 
na koncert której w deszczowy dzień przyjdzie sto 
osób, może warto dofi nansować transport na dwie 
imprezy w roku do Cisnej i reklamę tych wydarzeń 
artystycznych. Osoby odpowiedzialne za promocję 
bieszczadzkich miast i gmin powinny mieć stały 
kontakt z podobnymi z Rzeszowa i innych ośrod-
ków podkarpackich. Bo w przeciwnym razie zosta-
niemy w tyle i bieszczadzkie festiwale będą promo-
wać Warszawę lub Kraków, gdzie dowiemy się, że 
nad Solinę najlepiej jedzie się właśnie z tych miast, 
bo Rzeszów jest… zakorkowany i mało ciekawy. 

��Bogusław KOBISZ 

W czasie świąt Bożego Narodzenia 
i nie tylko możemy pooglądać Rze-

szów z lotu ptaka i co kryją podziemia w części sta-
romiejskiej, a pod Rynkiem w szczególności. Nie-
jeden z nas zdumiony spostrzeże to, czego na ogół 
– chodząc po ulicach i nad Wisłokiem – dostrzec 
nie potrafi . Bo trzeba owej perspektywy podnieb-
nej, aby odkryć np. dodatkowe uroki wokół naszej 
rzeki, choćby w obszarze zalewu. To wszystko 
można znaleźć i posmakować w nowym albumie 
fotografi cznym Józefa Ambrozowicza (z tekstem 
objaśniającym Stanisława Kłosa) pt. Rzeszów – 
nad i pod miastem (2009). Wystarczy uprzednio 
odwiedzić księgarnie rzeszowskie.

Józef Ambrozowicz – rzeszowski dzien-
nikarz i wydawca, założyciel i właściciel Agencji 
Wydawniczej JOTA, fotografi k, autor wielu ksią-
żek i albumów dokumentujących tradycje i oblicze 
współczesne regionu – wydał do tej pory trzy albu-
my o Rzeszowie i trzy przewodniki oraz odrębny 
album o katedrze rzeszowskiej. Wszystkie w duecie 
autorskim właśnie ze Stanisławem Kłosem. W al-
bumach przeważają oczywiście ilustracje foto-
grafi czne Ambrozowicza, w przewodnikach opisy 
Kłosa. Najnowszy album, podobnie jak poprzednie 
wydawnictwa o naszym mieście, zawiera również 
objaśnienia streszczone po angielsku, a jedna z tych 
pozycji – Rzeszów. Town of the Future (2008) – wy-
dana została wyłącznie w wersji angielskiej. 

Niedawno Józef Ambrozowicz dostarczył 
czytelnikom perłę wydawniczą, zważywszy nie 
tylko na tytuł albumu Perły województwa podkar-
packiego (2009). Pytanie, czy docenią to także ci, 
którzy powinni korzystać z takich form promocji 
Rzeszowa i województwa? (RZ) �

NAD I POD 
MIASTEM

Album Józefa Ambrozowicza 
o Rzeszowie

Rzeszów zajął I miejsce wśród miast po-
wyżej 100 tys. mieszkańców w konkur-

sie Zielony Kontakt na gminę, która ma najlepsze 
wyniki w zbiórce tzw. elektrośmieci. To już druga 
nagroda, jaką nasze miasto otrzymało w zakresie 
zbiórki starego i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Statuetka Zielonej Baterii wrę-
czona została rzeszowskim gminom na tegorocz-
nych targach Poleko w Poznaniu, a także nagroda 
10 tys. złotych, która – jak poinformował Miro-
sław Ruszała, przewodniczący zarządu Związku 
Komunalnego Wisłok – spożytkowana zostanie na 
edukację ekologiczną. Bo ten wynik, jaki uzyskali 
nasi „łowcy baterii”, jest i tak relatywnie 8–10 razy 
niższy od notowanych powszechnie w Europie, np. 
w krajach Beneluksu. 

Kasia Ruszała, prezeska Stowarzyszenia 
Ekoskop, zachęca, żeby uwierzyć ekologom i za-
cząć powszechnie działać „dla klimatu”, aby nasz 

DLA KLIMATU
Rzeszów liderem ekologii

XIII Dni Edukacji Prawniczej, które 
odbyły się na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego mia-
ły charakter edukacyjny, głównie dla studentów 
prawa i administracji. To rzadka okazja, by w tym 
samym miejscu spotkać przedsta-
wicieli palestry, aplikantów, ad-
ministratywistów, pracowników 
fi rm szkoleniowych oraz kon-
sultingowych. – DEP to projekt 
uniwersalny, wszechstronny i in-
teraktywny. W tym roku uczest-
nicy dowiedzieli się, jak zapla-
nować swoją karierę, jak uzyskać 
dostęp do informacji publicznej, 
jak obsługiwać system informa-
cji prawnej Lex oraz jak sprawnie 
komunikować się podczas rozmo-
wy kwalifi kacyjnej. 

Najważniejszym punktem była jednak deba-
ta o przyszłości zawodów prawniczych. Jej głów-
nym celem było ukazanie problemów trapiących 
polski system edukacji prawników oraz omówienie 
szans jego rozwoju. Spotkania takie nadają sens 
dalszej edukacji młodym ludziom, którzy stoją 
dopiero u progu kariery zawodowej, dają im prze-
konanie, że dokonali właściwego wyboru. Obecnie 

PLANOWAĆ KARIERĘ
Jeśli nie aplikacja, to co?

glob nie stał się bombą ekologiczną wskutek 
nieroztropności ludzi. Tym zagadnieniom 
właśnie poświęcono X Kongres Liderów 
Ekologii, organizowany w Rzeszowie 11 bm. 
przez ZK Wisłok i Ekoskop. Ekolodzy alar-
mują, że wskutek ocieplania klimatu za 13 

lat może zniknąć śnieg na Kilimandżaro, topnie-
ją już lodowce i ogromne góry lodowe już dryfują 
w kierunku Australii. A możemy przecież wszyscy 
przeciwdziałać temu, zużywając mniej energii 
i emitując tym samym mniej gazów powodujących 
ocieplenie. Wskazują, że nawet gotowanie w na-
czyniu bez pokrywki pochłania trzy razy więcej 
energii, podobnie jak lodówka z zamrożonym za-
mrażalnikiem. O jedną trzecią więcej paliwa zuży-
wa też samochód, gdy jedziemy powyżej 120 km/h 
niż przy prędkości do 80 km/h. 

– Tę edukację należy rozpoczynać od naj-
młodszych dzieci – przekonuje Mirosław Rusza-
ła, który wraz z Haliną Gruszkoś oraz Januszem 
Majkutem, Basią Ruszałą, Kasią Sabą i Wojtkiem 
Wcisłą jest autorem tekstów Abecadła śmieciadła, 
zilustrowanego przez Urszulę Nicgorską, wyda-
wanego przez Ekoskop, a przygotowanego i druko-
wanego w RS DRUK Ryszarda Świątoniowskiego. 
(RZ) �

satysfakcja z pracy jest w czołówce oczekiwań, ja-
kie mają młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. 
Celem stowarzyszenia ELSA Rzeszów było wyjście 
naprzeciw potrzebom młodych. Więcej informacji 
na stronie: www.elsa.itl.pl �

Od lewej: Bogusław Sybel (rzecznik prasowy Izby Notarial-

nej w Rzeszowie), Władysław Finiewicz (dziekan Okręgowej 

Rady Adwokackiej  w Rzeszowie), Mariusz Chudzik (rzecz-

nik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie), Olga 

Golonka (prezes Elsa Rzeszów), Lech Marek Skierczyński 

(dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie), 

Tomasz Wojciechowski (wiceprezes Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie), Jan Forystek (przewodniczący Rady Izby Ko-

morniczej w Rzeszowie) 

Fot. z archiwum Elsa Rzeszów
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Edward Słupek

Zarządzanie to prze-
widywanie na-

stępstw podejmowanych decy-
zji. Mnie interesuje rządzenie 
moim miastem – Rzeszowem 
oraz województwem podkar-

packim. Już czas na taką analizę, gdyż w przyszłym 
roku wybierzemy nowe samorządy, zatem o efek-
tach pracy obecnych należy wnikliwie podysku-
tować. Czas po temu dobry, gdyż zima i święta to 
liczne biesiadne i dyskusyjne spotkania, w których 
uczestniczą gremia osobowościowe raz to rodzinne, 
innym razem społeczne. Zawsze łączy nas miasto 
i województwo. Na jakość analiz i ocen wpływają 
też nasze podróże, bo zawsze wtedy porównujemy 
się do innych miejscowości. Wspaniałe są te dysku-
sje, niekiedy okraszone świetnym jadłem i napit-
kiem. Bywa, że ujawniają się wtedy i zapatrywania 
polityczne, ot – zwyczajne partyjniactwo. 

Oceniając teraz nasze samorządy dobrze by-
łoby cofnąć się do kampanii, które doprowadziły 
do wyboru prezydenta Rzeszowa oraz marszał-
ka województwa, szczególnym zaś przypomnieć 
przedwyborcze obietnice. A także inne, niekiedy 
próżne zapowiedzi medialne wybranych władz, 
ich obietnice i przyrzeczenia. Właśnie chciałbym 
przywołać zapomnianą instytucję przyrzeczenia 
publicznego w kontekście wytłumaczenia się ze 
składanych obietnic. Wszystko – jak pamiętamy 
– zostało bowiem okraszone całym sztabem zapo-
wiadaczy sukcesów. Ale teraz nie możemy dopu-
ścić, aby ich głosiciele mogli się sprytnie wykręcić. 
Ci zapowiadacze – to różne biura promocji, mod-
ni rzecznicy prasowi tłumaczący albo wikłający, 
co szef miał na myśli, bo mają na celu uwielbienie 
i wybielenie szefa. Ich zabiegi nastawione są na 

Dorota Dominik

W grudniu mija 
cztery lata od-

kąd rozpoczęłam współpracę 
z miesięcznikiem „Nasz Dom 
Rzeszów”. Zapewne nikt (ja 
również) dziś nie pamięta, 
czego dotyczył pierwszy fe-

lieton. O „Dziecku pod choinkę” przypomniał mi 
niedawno redaktor prowadzący, Ryszard Zatorski, 
zachęcając do kontynuacji tematu w perspektywie 
czterech lat.

 Cztery lata naszego dorosłego życia to niby 
niezbyt wiele. Cztery lata życia naszej gazety to 
sporo. Ale cztery lata życia dziecka – to czasem 
całe jego życie. Dzieci z domów dziecka, o któ-
rych myślałam cztery lata temu, pisząc felieton, 
trochę dorosły, ale niektóre jeszcze tam mieszka-
ją. Niektóre znalazły nowe rodziny, choć placówki 
opiekuńcze nadal pękają w szwach – i to niestety 
się nie zmieniło. A zmiany? Ależ tak – już nie tuż 
przed Bożym Narodzeniem, ale przez cały rok lu-

I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym 
przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś 
całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się sa-
motny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popo-
łudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.

Anna Frankowska, pisarka

DZIECKO POD CHOINKĘ
Cztery lata później

dzie chcą pomagać dzieciom. Nie tylko fi nansowo, 
choć to najprostsze. Coraz więcej osób (od około 
dwóch lat formalnie i zgodnie z przepisami nazy-
wamy ich „rodzinami zaprzyjaźnionymi”) przez 
cały rok daje dzieciom to, co najcenniejsze – swój 
czas, swoją uwagę i zain-
teresowanie. Dzięki nim 
dziecko, które z jakiegoś 
powodu nie może zostać 
adoptowane, które musi 
pozostać w domu dziec-
ka, ma możliwość fajne-
go spędzenia weekendu 
u „cioci i wujka”, wyjaz-
du na wakacje, wspólnego wyjścia do kina z za-
przyjaźnioną rodziną. W takich okolicznościach 
spędzenie świąt w gronie zaprzyjaźnionych osób 
jest naturalną konsekwencją przyjaźni, jaka się na-
wiązała. Nie jest wyrywaniem „sierotki” na święta 
i bezduszne „odstawianie” jej tuż po nich, przede 
wszystkim po to, aby zaspokoić własną próżność, 
a dopiero potem dać dziecku radość. Nie każdy 
może, czy jest gotowy, aby przyjąć dziecko na za-
wsze (fi nansowo, mieszkaniowo, emocjonalnie).

Impulsywne, szybkie decyzje, „co nagle to po dia-
ble” rzadko kiedy przynoszą dobre efekty, częściej 
są przyczyną obustronnej frustracji. Wielu już to 
rozumie, tym bardziej że z takiej „ostrożnej” przy-
jaźni rodzi się nierzadko coś trwałego. 

Chyba dojrzewamy jako społeczeństwo, za-
czynając rozumieć i rozróżniać pozorne dobro od 
dobra rzeczywistego. Chyba jesteśmy też bardziej 
empatyczni i świadomi, pomagając dzieciom (i nie 
tylko) odpowiedzialnie, z realizmem, na miarę 
własnych możliwości. Zaczynamy być wrażliwi na 
krzywdę i nieszczęście, dostrzegamy prawa zwie-

rząt i segregujemy śmie-
ci. Łączymy się z Owsia-
kiem i przestajemy 
(wreszcie !) wierzyć poli-
tykom. Wciąż jeszcze za 
mało w nas zaufania, ale 
to wymaga czasu, „nie 
od razu Rzeszów zbudo-
wano”…

Optymistycznie – z nadzieją na to, że skoro 
zrobiliśmy już kilka pierwszych kroków na drodze 
do zmiany naszych postaw, choć to nie jest łatwe 
w zagonionym i zwariowanym świecie, będziemy 
w tym konsekwentni. Życzmy więc sobie na święta, 
na Nowy Rok i na kolejne cztery nowe lata zmian 
na lepsze – lepsi dla siebie, lepsi dla innych. Weso-
łych Świąt!

��Dorota DOMINIK,
dyrektorka Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie

ZAWSZE MOŻNA INACZEJ
Samorządowe zarządzanie i rządzenie

wywoływanie wrażenia permanentnego sukcesu. 
Brak mi niekiedy zadumy i pozytywnego wahania 
przy podejmowanych decyzjach, i uznania czyjejś 
odmiennej racji albo pomysłu, i wyzbycia się nim-
bu nieomylności.

Doświadczyliśmy też egocentryzmu władzy 
w mijającej kadencji. Przykładem braku wnikli-
wości może być chociażby powiększenie Rzeszowa 
poprzez okaleczenie gminy Tyczyn o dwie duże 
miejscowości – Białą i Budziwój. Jest chyba coś na 
rzeczy przy zapowiedziach o woli przyłączenia całej 
gminy Tyczyn do Rzeszowa, gdyż jej nowy okrojony 
organizm nie ma szans na funkcjonowanie. Takie 
ratowanie sprawy może narazić nas na uszczypliwe 
uwagi, że miasto stanie się lesisto-rolnicze i modne 
będą wyjazdy na grzyby do… Rzeszowa. 

Zawsze twierdziłem, że powinno się przyłą-
czać całe gminy, konkretnie jestem za przyłącze-
niem gminy Trzebownisko, z przekazaniem skraj-
nych wiosek z tego obszaru na poszerzenie innych 
gmin. Pożytek byłby dla wielu – likwidacja jednej 
gminy, poszerzenie innych, lotnisko w granicach 
administracyjnych Rzeszowa. Jednak tzw. fama pu-
blica niesie, iż na drodze tej logicznej decyzji stoi in-
teres pewnego posła partii rządzącej, czyli zwyczaj-
ny partykularyzm. Pozytywne jest to, że Rzeszów 
posiada kilkanaście atrakcyjnych hektarów przy 
lotnisku. Jest to taka „kolonia” Rzeszowa w Jasionce. 
Sukcesem, ale trudnym medialnie do wygrania, jest 
rozwiązanie problemów zaopatrzenia mieszkańców 
Rzeszowa w czystą wodę w wyniku wybudowania 
stacji uzdatniania z perspektywą na wiele lat. Przy 
sprawach wstydliwych – np. b. Hotelu Rzeszów, Mi-
lenium Hall, kompleksu mieszkaniowego w obsza-
rze b. zakładów mięsnych i innych zapowiadanych 
sukcesów – brakło co najmniej zdystansowania się 
władz od tych przedsięwzięć. 

Pozytywem jawi się unijny grosz wykorzy-
stany na upiększenie miasta i naprawę dróg, ale 

oczekiwać należałoby także budowy całkiem no-
wych arterii przelotowych, przejść podziemnych. 
Sądzę, że brakło przenikliwości i długiego dystan-
su oczekiwania na efekt. Mielibyśmy wprawdzie 
wrażenie „rozgrzebanego miasta”, ale prawdziwy 
sukces wymaga wyrzeczeń, zaświadcza o wielko-
ści umysłu, zapada w pamięć na pokolenia. Tutaj 
się zatrzymam z roztrząsaniem tej sprawy. Sadzę, 
że jest to tylko przyczynek do potrzebnej analizy. 
Z racji zajmowanego stanowiska nie chciałbym 
również narazić mojej spółdzielni na nieprzychyl-
ność ze strony wybranych i rządzących.

��Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własno-

ściowej w Rzeszowie 

List: WPROWADZAJĄ CHAOS
Czy mamy pozwolić, by zalało nas bezguście?

Pan Edward Słupek w swoim felietonie 
„Pomnik Hotelu Rzeszów” (nr 11/49) po-

ruszył bardzo ważny temat. Fatalną tradycją w na-
szym mieście jest to, że kolejne budynki zamiast 
nawiązywać do istniejącej zabudowy, wprowadza-
ją chaos. Wystarczy, że jakiś rzeszowianin pojedzie 
na przykład do Zakopanego i uroi sobie, że też bę-
dzie miał dom z łamanym dachem i parzenicami. 
Innego zachwyci Belweder, jeszcze innego pałac 
Gargamela i tym sposobem pośród modernistycz-
nej zabudowy wyrastają różne, pasujące jak pięść 
do nosa, straszydła. Wystarczy przejść się ulicami 
Rzeszowa, by co krok napotkać architektoniczne 
koszmarki, jak chociażby budynek o urodzie bara-
kowozu naprzeciw ZUS, betonowy kloc pomiędzy 
secesyjnymi kamieniczkami przy ul. Targowej, czy 
tu i ówdzie, niczym sławojki, poprzyklejane do 
ścian budy, budki i szopy.

Zdaniem starożytnych Rzymian, o gustach 
się nie dyskutuje, lecz czy to znaczy, że mamy 
pozwolić, by zalało nas bezguście? Skoro tak, to 
może należałoby rozwiązać Wydział Architektury 
Urzędu Miasta, który akceptuje ten przestrzenno-
urbanistyczny nieład? Nie będzie ładniej, ale przy-
najmniej będzie taniej.

��Ewa SZTANGRET
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Ponad 15 tysięcy rzeszowian mieszka 
w lokalach wybudowanych i admini-

strowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Lokatorsko Własnościową w Rzeszowie (SMLW), 
której rodowód datuje się od 22 stycznia 1959 
roku. Ponad dwie dekady (1965–1987) przewodził 
spółdzielni Bolesław Kaliszczak. To wtedy zaczę-
to wznosić także budynki wielorodzinne. W roku 
1991 stery przejął prezes Edward Słupek i kieruje 
SMLW do dziś.

Spółdzielnia wpisuje się w tradycję Rzeszo-
wa symbolicznymi trwałymi obrazami architekto-
nicznymi. Od początku dynamicznie się rozwijała. 
Dziś w jej administracji jest około 5 tysięcy miesz-
kań oraz ponad 70 garaży i 230 lokali użytkowych. 
Powierzchnia wszystkich lokali sięga blisko 300 
tys. m kw. W mieszkaniach jest dostęp do Inter-
netu i ponad 50 kanałów telewizyjnych poprzez 
własną sieć kablową. 

WPISANA W RZESZÓW
50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie

spółdzielczej, jest pla-
cówką o znakomitych 
osiągnięciach i długo-
letniej tradycji, wręcz 
znakiem fi rmowym 
SMLW. 

Znakami orga-
nizowania architek-
tonicznego obrazu 
Rzeszowa przez tę 
spółdzielnię w latach 
60. i początkach 70. 
ub. wieku są jedne 
z pierwszych budyn-
ków 11-kondygna-
cyjnych przy ul. Lan-
giewicza, Kraszewskiego, Fredry Lenartowicza, 
Staszica. Potem nastąpił jeszcze większy rozmach 
budowlany, zwłaszcza w latach 1977–1985 i 1989–

Obecni pracownicy SMLW. Od lewej: Zofi a Głuszczyk, Dariusz Bulsa, Jolanta Barć, Agnieszka Łokaj, Alicja Greń, Danuta Ha-

łoń, Janina Cyrnek, Anna Kuczmenda, Marek Łosiewicz, Zofi a Szubert, Edward Słupek, Helena Bańkowska-Widak, Andrzej 

Uchman, Maria Kalita, Tomasz Kozłowski, Teresa Rysz, Grażyna Bonowicz, Joanna Zawiślak, Anna Baran, Wioleta Wołowiec, 

Ewa Micke, Jacek Grochala, Maria Cygan, Adela Matuszewska, Bogdan Kawalec, Dorota Kamuda, Wacław Kamiński, Joan-

na Tadla, Czesław Trzyna, Henryka Hajnosz, Grzegorz Pączek. 

ul. Sportowej dla ponad 3 tys. osób oraz do roku 
1990 największe pod tym szyldem (dla ponad 5 
tysięcy mieszkańców) w trójkącie ulic: Rejtana, 
Paderewskiego i Krzyżanowskiego. Tamże przy al. 
Rejtana 47 od roku 1980 mieści się siedziba spół-
dzielni. 

Równolegle budowano też domy jednoro-
dzinne (ok. 450) i w usytuowaniu szeregowym, 
m.in. przy ulicach: Puszkina, Ossolińskich, Mo-
drzejewskiej, Jasnorzewskiej, Przybosia, Orkana, 
Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Wiosennej, Kwiet-
niowej, Zimowej, Miodowej, Głębokiej. Zwra-
ca uwagę przy ul. Króla Augusta m.in. budynek 
o rozwiązaniach ekologicznych, gdzie słoneczna 
energia została tu wykorzystana do ogrzewania 
wody w mieszkaniach. To jest jedna z najwięk-
szych instalacji solarnych w Polsce na budynku 
mieszkalnym. Spółdzielcze mieszkania powstawa-
ły już i wcześniej przy tej ulicy, ale również i w in-
nych rejonach Rzeszowa – np. przy ulicy Krakusa 
i Lwowskiej. Wypełniły i poszerzyły miasto w spo-
sób interesujący wizualnie. 

Najnowsze skupiska mieszkaniowe spół-
dzielni są na osiedlu Pobitno-Południe i budowa-
nym obecnie osiedlu Staromieście Ogrody. Mene-
dżerowie ze SMLW, którzy odważnie programują 
zadania, w sposób dosłowny rozciągają urbani-
stycznie Rzeszów. Wskazują, że centrum miasta 
należy pozostawić już w spokoju, nie zagęszczać 
i nie mnożyć kolejnych inwestycji. Raczej zadbać 
tutaj o miejsca parkingowe, natomiast nowe osiedla 
mieszkaniowe lokować trzeba na przestrzeniach 
wolnych i jak najdalej od centrum. Tak jak osiedle 
Staromieście Ogrody, które powstaje prawie już 
pod Trzebowniskiem, naprzeciw giełdy rolnej. Jest 
tu już około 200 mieszkań, w przyszłości ma być 
około 2 tysiące. 

��Ryszard ZATORSKI

Spółdzielnia startowała z pierwszymi inwe-
stycjami wtedy wręcz na peryferiach Rzeszowa. 
Wybudowano wówczas około 100 domów jedno-
rodzinnych na osiedlu Mieszka I. Tamże w bara-
ku przy skrzyżowaniu ulicy Mieszka I z obecną 
al. Niepodległości była pierwsza siedziba spół-
dzielni. I dziś tamże osiedlowy dom kultury 
Zodiak służy nie tylko członkom społeczności 

1993. Powstał m.in. najwyższy do dziś na Podkar-
paciu budynek mieszkalny (16-kondygnacyjny) 
przy ul. Grunwaldzkiej 17, naprzeciw gmachu 
urzędu wojewódzkiego. I w tymże obszarze przy 
ul. Jabłońskiego inne wysokościowce, ale i powią-
zane z nimi urbanistycznie obiekty handlowe (np. 
Ameryka), bankowe i usługowe. A także później 
11-kondygnacyjny blok przy Fredry. Zmieniły one 

obraz śródmieścia. Wtedy 
też powstało (do roku 1980) 
mieszkaniowe osiedle przy 

Na osiedlu Pobitno Na osiedlu Jabłońskiego

Fot. Grzegorz Pączek

Fot. Grzegorz Pączek

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Grzegorz Pączek

Na osiedlu Staromieście Ogrody
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Benefi s Jerzego Berdo Berdowskie-
go przygotowała Estrada Rzeszowska 

pod patronatem prezydenta Rzeszowa Tadeusza 
Ferenca. W programie nie zabrakło oczywiście 
pokazów magików i iluzjonistów. Wystąpił Arex 
Show – Arkadiusz Cywiński, Karol Walerowicz 
„Carlos”, Jerzy Paja i Sławomir Drozd. Były pre-
zentacje artystyczne Taneczngo Klubu Sportowe-
go Gasiek i kabaretowe show Czesława Jakubca. 

ŚWIAT 
ILUZJI

Artysta 
Jerzy Berdo Berdowski

Znakomita rozrywka, przeboje muzyki okraszone 
absurdem i rewelacyjnym humorem.

Bohater wieczoru urodził się we Lwowie 21 
maja 1940 roku. W 1945 z rodzicami pojawił się 
w Rzeszowie i tu pozostał do dziś. Sztukę iluzji 
pokochał już w dzieciństwie. Debiutował z Es-
tradą Wrocławską w programie Prosto z Marsa. 
W 1960 roku wystąpił w programie rozrywkowym 
TVP transmitowanym na żywo z ul. Piotrkowskiej 
w Łodzi. Po roku pobytu w tym mieście powró-
cił do Estrady Rzeszowskiej. Był konferansjerem, 
klaunem, jako iluzjonista wcielał się postacie spor-
towca, kowboja, demona itp. W roku 1972 uzyskał 
tytuł zawodowego aktora estradowego iluzjonisty 
i wyruszył w świat; jako członek różnych grup 
estradowych występował w Jugosławii, ówczesnej 
Czechosłowacji, NRD, RFN, Włoszech, Austrii, 
Finlandii, Szwecji i oczywiście Związku Radziec-
kim, który w owych czasach był rajem dla estra-
dowców. Zagrał epizodyczne role w fi lmach: Sól 
ziemi czarnej, Czarny charakter i Bar pod gwiaz-
dami. Koncertował na promach szwedzkich i fi ń-
skich. 

Osobnym rozdziałem była podróż do USA 
ze znanymi gwiazdami polskiej estrady: Janem 
Tadeuszem Stanisławskim, Stanem Borysem, 
Andrzejem Rybińskim, Waldemarem Koconiem, 
Majką Jeżewską i wieloma innymi. Świat, w któ-
rym żyje jest naprawdę czarodziejski, dzięki pasji 
i umiłowaniu tego, co robi od ponad 40 lat. Zro-
bił około miliona programów, jeżdżąc po świecie. 
Czarodziej sceny twierdzi, że iluzja jest dla osób 
inteligentnych. – Iluzja zmusza do myślenia – do-
powiada Berdo. �

Iwona Bereś

Jednym z zadań szko-
ły jest kształtowanie 

u uczniów postawy patriotycz-
nej, uczenie umiłowania ojczy-
zny. Patriotyzm trzeba umieć 
świętować. Miłość ojczyzny 

potrzebuje świętowania. I tego pragniemy nauczyć 
naszych uczniów. Nie chcemy bowiem, aby dzieci 
dzień 11 listopada kojarzyły tylko z dniem wol-
nym, w którym nie idzie się do szkoły lub jedzie 
z rodzicami na wycieczkę. Świętując ten dzień, 
dajemy wyraz naszej miłości do ojczyzny, do jej 
historii i kultury.

Dlatego w przeddzień Święta Niepodległości 
zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie duże ogólnoszkol-
ne przedsięwzięcie – Święto Ojczyzny. W tym dniu 
uczniowie przyszli do szkoły w galowych strojach. 
Nie było zwykłych lekcji, lecz zajęcia i uroczysto-
ści patriotyczne według ściśle określonego scena-
riusza. Uczniowie klas starszych wzięli udział we 
mszy św. ze sztandarem szkoły w klasztorze oo. 
bernardynów. Następnie, w sali gimnastycznej 
naszej szkoły, zaprezentowali uroczysty program 
akademii poświęconej rocznicy odzyskania przez 

Reforma systemu edukacji, która wdraża-
na jest od kilku lat nie jest aktem jedno-

razowym – polega ona na dostosowywaniu szkoły 
do zmieniającej się rzeczywistości, do wzrastają-
cych potrzeb rynku pracy. Między innymi na bar-
kach szkoły spoczywa odpowiedzialność kształce-
nia młodego pokolenia, społeczeństwa opartego 
na wiedzy, takiego jakie zostało określone przez 
Strategię Lizbońską. 

Praktyka ostatnich lat dowiodła bowiem, że 
społeczeństwo budowane na wiedzy daje swemu 
krajowi największy i najszybszy przyrost zamoż-
ności i rozbudowy. By sprostać temu zadaniu szko-
ła musi posiadać dobrze wykwalifi kowaną kadrę 
nauczycielską, która będzie w każdej chwili goto-
wa podjąć trud dalszego zgłębiania wiedzy. Zespół 
Szkół nr 1 w Rzeszowie od lat doskonale rozumie 
potrzeby reformy oświatowej i dlatego ułatwia na-
uczycielom dostęp do szkoleń, motywując ich tym 
samym do permanentnego uczenia się. Od 2004 
roku szkoła jest również benefi cjentem programu 
Leonardo da Vinci. Dzięki dotacjom unijnym pe-
dagodzy mają możliwość wzbogacania własnego 
warsztatu pracy. Zdobyte podczas takich szko-
leń doświadczenia umożliwiają im prowadzenie 
w swojej szkole lekcji na europejskim poziomie.

W październiku br. pięć germanistek z ZS 
nr 1 wzięło udział w wymianie doświadczeń z wie-
deńską szkołą partnerską Actilingua. Przedmio-
tem rozważań było „zastosowanie nowoczesnych 
metod dydaktycznych na lekcjach języka niemiec-
kiego”. Projekt ten był odpowiedzią na wymaga-
nia, jakie stawia się przed polską oświatą. Nauczy-
ciele muszą przecież stale poszukiwać możliwości 
wzbogacania funkcji dydaktycznej i wychowaw-
czej. Ich obowiązkiem jest kształcenie młodzieży 
na europejskim poziomie. Rozszerzając ofertę 

ŚWIĘTO OJCZYZNY
Nietypowa lekcja patriotyzmu – uroczyście i wesoło

Polskę niepodległości, a chór szkolny muzycznie 
okrasił występy kolegów. Dzieci z klas 0–III pre-
zentowały piosenki o Polsce podczas szkolnego fe-
stiwalu piosenki patriotycznej. Usłyszeliśmy pięk-
ne wykonania wielu utworów, m.in. My, Pierwsza 
Brygada, Piechota, Ułani, Nasze polskie ABC. Ma-
łych śpiewaków oceniało jury – pani wicedyrektor 
szkoły oraz przedstawiciel Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie. Uczniowie otrzymali atrakcyjne na-
grody.

Jednak najbardziej atrakcyjnym punktem 
były pokazy Bractwa Rycerskiego – „Lekcja żywej 
historii”. Na szkolnym boisku prezentowane było 
uzbrojenie wojska polskiego, od średniowiecza do 
czasów teraźniejszych. Uczniowie z wielkim za-
interesowaniem oglądali zbroje i walki rycerskie, 
stroje XVII-wiecznej piechoty, szlachty polskiej 
oraz żołnierzy jednostki specjalnej GROM. Były 
też pokazy musztry paradnej i bojowej XVII-wiecz-
nej piechoty, strzelanie z muszkietów, żonglerka 
fl agami. Kuba z klasy I miał okazję przekonać się, 
ile waży fl aga, którą wcześniej pięknie przyodziani 
chorążowie i doboszowie z Bractwa Rycerskiego 
Nowa Dęba podrzucali z taką lekkością… Potem 
rozbrzmiała muzyka dworska i uczniowie obejrzeli 
stroje i tańce z epoki renesansu i baroku w wyko-
naniu tancerzy Zespołu Tańca Dworskiego Gra-
tia Iuvenis. Na zakończenie panowie z Bractwa 

EUROPEJSKI POZIOM
Odpowiadamy na potrzeby reformy oświatowej

kształcenia o wspomniane powyżej nowoczesne 
metody dydaktyczne, wdrażają oni również swoich 
uczniów do idei uczenia się przez całe życie. Takich 
właśnie fachowców potrzebuje zreformowana pol-
ska szkoła. 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu przyniosło 
więc korzyści nie tylko samym uczestniczkom, ale 
również ich podopiecznym, którzy dzięki nowym 
doświadczeniom swoich nauczycielek będą mieć 
szansę na jeszcze lepsze przygotowanie do egza-
minu maturalnego. Wysokie noty na egzaminie 
będą stanowić doskonałą wizytówkę szkoły, czy-
niąc z niej wiarygodną placówkę edukacyjną. Be-
nefi cjentami pośrednimi projektu będą jednak nie 
tylko sami uczniowie, ale również inni zaintereso-
wani zagadnieniem nauczyciele.

��Magdalena WRZESIEŃ

Marzena Mazurek, Bożena Ćwiąkała, Barbara Rzeźnik, 

Magdalena Wrzesień podczas pobytu w Wiedniu



11

Grudzień 2009

K
SI
Ą
Ż

K
I

ŚWIĘTA Z NASZYMI PATRONAMI
Leksykon dla wierzących, ale i od wiary oddalonych

uczelni, klubów, organizacji zawodowych i na fi r-
mowych sztandarach. Autorzy publikację rozpo-
częli od przypomnienia postaci Jana z Damaszku 
(675–749) i jego kluczowej sentencji o wartościach 
uniwersalnej i współczesnej. Jan jako kapłan i pi-
sarz był pierwszym promotorem sztuk wizualnych. 
Szerzył w swym nauczaniu kult obrazów głosząc: 
„…gdy poganin przychodzi do ciebie i mówi: po-
każ mi swoją wiarę, to zaprowadź go do kościoła 
i pokaż mu dekorację, która go ozdabia, objaśnij 
mu treść zebranych tam świętych 
obrazów…” Według legendy, Jano-
wi odcięto rękę na polecenie cesa-
rza bizantyjskiego. Brak ręki miał 
powstrzymać Damasceńczyka na 
zawsze od malowania obrazów re-
ligijnych. Stało się inaczej, był cud 
i odciętą rękę uzdrowił Janowi jeden 
z aniołów. 

Po trzynastu wiekach myśli 
św. Jana Damasceńskiego (z dniem 
wspomnienia 4 grudnia) są szcze-
gólnie aktualne w Rzeszowie. Zaso-
by artystyczne w kościołach miasta 
są bogate, ale wymagają od parafi i 
i klasztorów dokładnego przypo-
mnienia autorów, tematów przedstawianych, czasu 
powstania dzieła i określenia techniki artystycz-
nej. Okres świąt i nowego roku sprzyja odkrywa-
niu świetności zasobów sztuki w miejscach kultu, 
w którym uczestniczymy. Nie tylko z kapłanem, ale 
także z miejskimi przewodnikami, wśród których 
są świetni historycy sztuki, etnografowie i kul-
turoznawcy. W ogłoszeniach parafi alnych wpro-
wadźmy plan poznawania kościelnych fresków, 
płaskorzeźb i obrazów z motywami fi guratywny-
mi, a wersje językowe dostępne w Internecie.

Leksykon Jak czytać wizerunki świętych… 
prowadzi czytelnika do indywidualnego, odimien-
nego patrona, którego trzeba znać równie dobrze, 
jak członków rodziny. W patronach tkwi pozytyw-
na energia, a w ich życiorysach wzory do zachowań. 
Książka Mareckiego i Rotter to oryginalny prezent 
z trwałością przez wiele lat, a nawet na kilka po-
koleń. To klucz do obfi tego źródła rozpoznawania 
korzeni własnych. To wzorzec i kompas dla formo-
wania naszych wizerunków, wzorowanych na kon-

kretnych przedstawieniach świętych 
i rozpoznanych naukowo ich atrybu-
tach. Specyfi kacja i indeksy atrybutów 
stanowią źródło dla twórców, którzy 
współczesnych sobie utrwalają w ma-
larstwie, fotografi i, stylizacji, modzie 
i nadają im nowy wizerunek publicz-
ny. Leksykon o wizerunkach świętych 
będzie zrozumiały przez każdego 
i w różnym wieku, a interesujący na 
każdej otwartej stronie książki. Jeżeli 
zdarzy się inaczej, to treść trudna uzy-
ska wyjaśnienie w zasobach Internetu. 
Sprzyja temu encyklopedysta Izydor, 
biskup Sewilli (560–639), autor Codex 
etimologiarum, pierwszej syntezy wie-

dzy w 20 tomach. Izydor był kanonizowany i trwa 
w pamięci jako święty od 1598, a na początku XXI 
w. był wskazany przez episkopat Hiszpanii na św. 
patrona Internetu. 

Św. Izydor, patron Internetu, jest szczegól-
nie bliski Rzeszowowi i województwu podkar-
packiemu. Pierwszy w Polsce darmowy Internet 
wprowadziły wszak podkarpackie gminy: Czudec 
i Rzeszów.

��Władysław SERWATOWSKI

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com

Myliłby się jed-
nak ten, kto sądziłby, że 
Ewa Barańska pochwala 
w swoich poczytnych 
książkach postępowa-
nie, które charaktery-
zuje Nikolę wyrastającą 
w środowisku moralnych 
hipokrytów i dulszczy-
zny najbliższej rodziny. 
Podobnie jak w przypadku innych tytułowych bo-
haterek jej książek (chociażby Jaśminy czy Blanki), 
także w fi nale omawianej powieści autorka ukazu-
je, że życie na skróty nie popłaca.

Trwają obecnie prace zmierzające do ekrani-
zacji powieści tej pisarki Pierwiastek zero oraz do 
wydania innych jej pozycji na rynku wydawniczym 
Rosji oraz Ukrainy. Te fakty świadczą nie tylko 
o zainteresowaniu książkami Ewy Barańskiej, ale 
przede wszystkim o zapotrzebowaniu na moralne 
wzorce dla współczesnej młodzieży. Pisarka nie 
daje nam gotowych odpowiedzi, ale swoją twór-
czością ukazuje jak nie powinno się postępować, 
aby unikać zasadzek i problemów przy wchodzeniu 
w dorosłe życie.

��Wiesław ZIELIŃSKI

Według historyków Lukrecja Borgia 
była nieślubną córką papieża, a także 

znaną arystokratyczną trucicielką. Właśnie pier-
wowzór tej postaci wybrała do swojej najnowszej 
książki coraz popularniejsza pisarka, mieszkająca 
obecnie pod Rzeszowem, Ewa Barańska. Trzeba 
jednak zrozumieć proporcje, bo główna bohaterka 
tej pozycji Nikola Torbielak tylko z włoskiego imie-
nia przypomina historyczną postać. Jej próby otru-
cia byłej bratowej sproszkowanym kwiatem konwa-
lii – jak się okazało w fi nale powieści – w gruncie 
rzeczy zamiast zaszkodzić, pomogły chorej. 

Siódma już powieść Ewy Barańskiej, chęt-
nie kupowana i wręcz rozchwytywana (podobnie 
jak poprzednie pozycje tej autorki) nie tylko przez 
nastoletnie czytelniczki i czytelników, pierwotnie 
miała być komedią. Świadczy o tym styl zapisu, 
w którym sporo zaskakujących i wręcz komicznych 
sytuacji. Jednak temperament pisarski znowu skie-
rował Barańską w stronę moralnego zagadnienia 
postępowań współczesnego młodego pokolenia. 
Podobnie jak w innych jej książkach, w niektórych 
partiach mamy do czynienia jakby z gotowymi 
sekwencjami. Odnosi się wrażenie, że są one pod-
powiedzią, jak dziewczyny powinny należycie się 
zachowywać, aby urządzić swoje życie na odpo-
wiednim poziomie.

UNIKAĆ ZASADZEK 
Książka o współczesnej Lukrecji Borgii

Ewa Barańska – Lukrecja 

Borgia, Wydawnictwo TEL-

BIT, Warszawa 2009.

Władysław 
Serwatowski

W 1994 – kończąc 
redakcję wyda-

nego w Rzeszowie Leksykonu 
fl agi Ziemi – natrafi łem na 
Leksykon godeł zakonnych 
z rysunkami Kazimierza 

Wiśniaka – scenografa, malarza i współtwórcy 
Piwnicy pod Baranami. Publikacja opisywała hi-
storię i przedstawiała heraldycznie wzory godeł 
dla wspólnot klasztornych na ziemiach polskich. 
Współautorem Leksykonu godeł, z Wacławem Ko-
lakiem, był Józef Marecki (1957). Leksykon godeł 
był białym krukiem już w 1995. Szukali go wów-
czas uczestnicy XVI Międzynarodowego Kongre-
su Weksylologicznego w Warszawie, ale tylko kil-
ku fl agoznawcom udało się włączyć Leksykon do 
księgozbiorów zagranicznych.

W krakowskiej księgarni www.poczytaj.
pl znalazłem dzieło obszerniejsze i ważniejsze od 
Leksykonu z 1994. Profesor Józef Marecki z dok-
torantką Lucyną Rotter (1971) opublikowali Jak 
czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów 
i symboli hagiografi cznych, wydany przez Univer-
sitas w Krakowie, 2009. 

To Leksykon uniwersalny, dla wierzących, 
ale i tych od wiary oddalonych. To dzieło dla mło-
dych małżeństw, osób zawodowo zapracowanych 
i tych cieszących się jesienią życia. To fundamen-
talny podręcznik dla malarzy, scenografów, foto-
grafów, grafi ków, rysowników, fi lmowców i wiza-
żystów. Dla tych, którzy utrwalają postaci świętych 
patronów dla potrzeb kościołów, zakonów, szkół, 

Rycerskiego zorganizowali dla naszych uczniów 
konkursy z nagrodami. Najwięcej emocji wzbu-
dziła konkurencja „Kto szybciej ubierze zbroję 
rycerską?”

W zorganizowaniu drugiego dnia Święta Oj-
czyzny pomogło nam Muzeum Okręgowe w Rze-
szowie. 12 listopada 2009 r. był Dniem Otwartym 
Muzeum dla SP 1. Wystawę „Polska Marynarka 
Wojenna w II wojnie światowej” bezpłatnie obej-
rzeli wszyscy uczniowie z klas I–VI oraz nauczy-
ciele. Po zwiedzeniu wystawy uczniowie klas 2a, 
3a i 6a wzięli udział w organizowanym w muzeum 
konkursie historyczno-rysunkowym „Tradycje 
Polskiej Marynarki Wojennej”. 

Uważamy, że szkolne Święto Ojczyzny udało 
się nam doskonale. Było i uroczyście, i wesoło.

��Iwona BEREŚ,
nauczycielka kształcenia zintegrowanego, pomysłodaw-

czyni i główna organizatorka Święta Ojczyzny w SP-1
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d y s c y p l i n a , 
a każdy z muzy-
ków musiał być 
dobrze przygo-
towany do pracy. 
W tamtych la-
tach Rzeszowska 
była najpopular-
niejszą restau-
racją w mieście, 
w czym miał 
również swój 
udział jej kie-
rownik Tadeusz 
Szeliga – czło-
wiek niewielkiej 
postury, ale wiel-
kiego autorytetu. 
Oprócz Romana 
Albrzykowskiego w zespole grali: słynny z so-
lówki w utworze Pociąg – perkusista Karol Lelek, 
pianista Leszek Steciak, późniejsi muzycy Filhar-
monii Rzeszowskiej: kontrabasista i puzonista Jan 
Bałchan, klarnecista Stanisław Lipiński i trębacz 
Edmund Pałys. Śpiewała miękkim altem Krysty-
na Olijnyk.

W tejże restauracji zespół grał 5 lat, by 
w roku 1960 przenieść się do kawiarni Klubowa 
Klubu Olimpijczyka. Tam do Romana Albrzy-
kowskiego dołączył Tadeusz Nalepa wraz z Mirą 
Kubasińską. Z uwagi na wysoki poziom zespół 
angażowany był na koncerty przez Juliana Krzyw-
kę, ówczesnego dyrektora Estrady Rzeszowskiej. 
Grupa była laureatem konkursu o Złoty Czynel. 
Pod koniec lat 80. pan Roman zaczął mieć kłopo-
ty z prawą ręką i to na tyle duże, że w roku 1990 
musiał zakończyć muzyczną działalność. Potem, 
aż do przejścia na emeryturę, kierował kawiarnią 
Klubowa. 

��Jerzy DYNIA

Anna Wiślińska

Muzyką kolorową, 
jak fajerwerki 

sztucznych ogni, pożegnamy 
stary i powitamy Nowy 2010 
Rok w Filharmonii Rzeszow-
skiej. Organizowane od lat kon-

certy sylwestrowe z udziałem uznanych polskich 
i zagranicznych artystów, mają już swój niepowta-
rzalny charakter i oczekiwane są przez grono wier-
nych słuchaczy. 

Tym razem usłyszymy oryginalny mariaż 
muzyki klasycznej, jak i ponadczasowych przebo-
jów muzyki popularnej. Będą więc arie operowe, 
operetkowe, musicalowe, a także znakomita mu-
zyka orkiestrowa. A wszystko rozpocznie namięt-
nie i gorąco Suita Carmen G. Bizeta. No, a potem 
temperatura muzycznych doznań będzie rosnąć… 
Czekają nas m.in. ogniste, węgierskie rytmy Czar-
dasza Maricy z operetki Hrabina Marica E. Kál-
mána, Can-can z operetki Orfeusz w piekle J. Of-
fenbacha i prawdziwe perły melodyjności w postaci 

W FILHARMONII RZESZOWSKIEJ 
Przy muzyce i lampce szampana

Tańca węgierskiego J. Brahmsa czy polki Ohne Sor-
gen J. Straussa. Chwilę refl eksji dostarczy przepięk-
ne intermezzo z opery P. Mascagniego Rycerskość 
wieśniacza, wzruszająca Gira con me, zmysłowe 
tango Adios Muchachos Sandersa i aria Gdybym był 
bogaczem z musicalu wszech czasów – Skrzypek na 
dachu J. Bocka.

Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Rze-
szowskiej poprowadzi jeden z najlepszych pol-
skich dyrygentów, dyrektor Opery i Filharmonii 
Podlaskiej – Marcin Nałęcz-Niesiołowski, u boku 
którego pojawią się soliści: Naira Ayvazyan i Ivo 
Orłowski. Obdarzona pięknym głosem sopranist-
ka rodem z Armenii w wieku 9 lat zadebiutowała 
na scenie w Erevanskiej Operze Narodowej. Edu-
kację muzyczną kontynuowała w Polsce na Wy-
dziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej 
w Katowicach, a w 2001 rozpoczęła współpracę 
z Gliwickim Teatrem Muzycznym. Artystka ma 
na swoim koncie udział w licznych koncertach, 
festiwalach i konkursach wokalnych. Obecnie 
koncertuje w całej Polsce, współpracując z takimi 
dyrygentami, jak Sławomir Chrzanowski, Marcin 
Nałęcz-Niesiołowski, Marian Vach, Lesław Sałac-
ki, Wojciech Szaliński. 

Miłośnicy te-
norowych arii będą 
mogli podziwiać 
kunszt wokalny 
Ivo Orłowskiego, 
wieloletniego so-
listy Teatru Mu-
zycznego w Łodzi, 
artysty występują-
cego w spektaklach 
w wielu krajach Eu-
ropy, m.in.: w Au-
strii, Niemczech, 
Szwajcarii i Wło-
szech. Zdobywca 
Grand Prix festi-
walu teatralnego w Meksyku ma również w swojej 
bogatej karierze zawodowej występy w Teatrach 
Muzycznych w Gdyni, Warszawie i Poznaniu. 

Specjalnie dla tych, którzy zgodnie z wiedeń-
ską tradycją zapragną pierwszy dzień Nowego Roku 
spędzić w towarzystwie dobrej muzyki, powtórzo-
ny zostanie sylwestrowy koncert symfoniczny. 

��Anna WIŚLIŃSKA

Iwo Orłowski

Jerzy Dynia

24 listopada w ka-
wiarni Klubowa 

doszło do niecodziennego spo-
tkania. Z inicjatywy b. gitarzy-
sty basowego Bogumiła Sobo-
ty spotkali się ze swoim szefem 
– Romanem Albrzykowskim – 

grający z nim w przeszłości przez wiele lat instru-
mentaliści, a także muzycy z zaprzyjaźnionych 
innych rzeszowskich zespołów. Były wspomnienia 
zabawne, ale też i smutne, jako że kilku wykonaw-
ców z tego grona już nie żyje. Wspominano m.in. 
wykonawcę solówki Szalonego pociągu – perkusi-
stę Karola Lelka, pianistę Leszka Steciaka, kon-
trabasistę i puzonistę Jana Bałchana i młodszych: 
Mirę Kubasińską i Tadeusza Nalepę. 

W RZESZOWSKIEJ I KLUBOWEJ
Zespół Romana Albrzykowskiego

Dziś nie wszyscy grają. Roman Albrzykow-
ski jest już emerytem, jeden z duetu Braci Jery-
chońskich – trębacz Witold Bochenek dyrektoruje 
w GOK w Niebylcu – nie tracąc jednak kontaktu 
z instrumentem, Bogumił Sobota ma prywatną 
fi rmę, podobnie jak kilku innych. Niektórzy gra-
ją do tej pory, ale w innych formacjach. Po wielu 
latach przerwy nie wszyscy poznawali się. Ubyło 
włosów na głowie, zaokrągliły się brzuszki. Wyra-
żali nadzieję, ze jeszcze nie raz się spotkają.

Przypomnijmy czasy, kiedy w popularnych 
rzeszowskich restauracjach można było również 
dobrze zabawić się, dobrze potańczyć. W latach 
powojennych popularne były restauracje: przy uli-
cy Sobieskiego obok synagogi – U Pasiaków, zaś 
przy placu Wolności – Jutrzenka (tam dorabiali 
sobie do pensji nauczyciele szkoły muzycznej), no 
i Rzeszowska przy ulicy Kościuszki, ulokowana 
pomiędzy wieżą farną a ratuszem. Właśnie w Rze-

szowskiej w la-
tach 1955–1960 
do tańca grał 
zespół Romana 
Albrzykowskie-
go. 

Ten po-
pularny w Rze-
szowie muzyk, 
swoją karierę 
zaczynał jako 
a k o r d e o n i s t a 
w amatorskim 
zespole Corica-
na, grającym na 
festynach i za-
bawach. Roman 
A l br z y k ow s k i 
znany był z tego, 
że w zespole 
panowała duża 

Roman Albrzykowski z saksofonem 

tenorowym

Zespół Romana Albrzykowskiego w restauracji Rzeszowska przy ul. Kościuszki. Od lewej: Karol Lelek, 

Leszek Steciak, Stanisław Lipiński, Edmund Pałys, Jan Bałchan, Roman Albrzykowski.
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Są w pamięci pisarza ślady szczególne. Sy-
bir wyrył w niej takie niezatarte piętno. 

Tam na zesłaniu Zbigniew Domino, który został 
wywieziony 10 lutego 1940 roku z całą rodziną, 
stracił matkę w łagrze w Kaluczem, w tajdze nad 
syberyjską rzeką Pojmą. Zmarła zaledwie w trzy 
miesiące od momentu, gdy NKWD wyrwało ich 
nocą z podolskiej wsi Worwolińce pod Zaleszczy-
kami na syberyjskie zesłanie. Zbigniew Domino 
był wtedy zaledwie dziesięcioletnim chłopcem. Sy-
bir zabrał mu dzieciństwo. Na zesłaniu w syberyj-
skiej tajdze odbył prawie sześć i pół roku. 

Ten ślad znalazł odbicie już w jednej z pierw-
szych jego książek – zbiorze opowiadań pt. Cedro-
we orzechy (1974), które były, patrząc z obecnej per-
spektywy, jakby szkicem do cyklu powieściowego 
– sybirackiej odysei, pomnażanej wciąż o nowe 
tytuły. Poczynając od Syberiady polskiej (2001), po-
przez Czas kukułczych gniazd (2004) i Tajgę. Tam-
tego lata w Kajenie (2007). Wszystkie te książki wy-
dane zostały przez warszawskie Studio Emka Jacka 
Marciniaka. O Syberiadzie znawcy literatury piszą, 
iż jest to dzieło o niepowszedniej epickiej skali na 
tle powieści i relacji pamiętnikarskich z Sybiru 
innych autorów. Bowiem powieść ta najobszerniej 
i najdokładniej w dotychczasowym piśmiennic-
twie polskim ujmuje w literackiej formie tematykę 
zesłańczą. Według zgodnej opinii polskiej krytyki 
literackiej (m.in. P. Kuncewicz, W. Sadkowski, L. 
Bugajski, L. Żuliński, J. Drzewucki, K. Masłoń, 
J. Termer, T. Lewandowski) ów epicki cykl po-
wieściowy, zapoczątkowany Syberiadą (a wcześniej 
jeszcze zbiorem opowiadań pt. Cedrowe orzechy) 
najpełniej oddaje tragiczną, masową wysyłkę Pola-
ków na Sybir, a wyróżnia je dodatkowo to, że pisarz 
głównym zbiorowym bohaterem czyni polskich 
chłopów wywiezionych przez Sowietów ze Wschod-

JUBILEUSZ AUTORA 
„SYBERIADY POLSKIEJ”

80. rocznica urodzin Zbigniewa Dominy

nich Kresów przedwojennej Rzeczypospolitej. Sy-
beriada polska została przetłumaczona do tej pory 
na języki: ukraiński, francuski, rosyjski i słowacki. 
Na Ukrainie otrzymała międzynarodową nagro-
dą literacką Ukraińskiego Funduszu Kultury im. 
Wołodymyra Winniczenki. We Francji pozytywne 
recenzje, m.in. w „Le Monde” i „Liberation”. Pisarz 
otrzymał też m.in. nagrodę czytelniczą Biblioteki 
im. Raczyńskich, nominacją do nagrody Ikara, a za 
Czas kukułczych gniazd nagrodę im. Władysława 
Reymonta, natomiast za obydwie powieści nagrodę 
miasta Rzeszowa. Janusz Zaorski zapowiada reali-
zację fi lmu według Syberiady polskiej.

Pisarz, który 21 grudnia br. dobiegnie 80 
roku życia, nadal aktywnie pracuje. Pisze kolejną 
powieść, w której powraca wydarzeniami do swej 
rodzinnej Kielnarowej, literacko obecnej jako Ka-
linowa w wielu jego książkach, nie tylko tych o te-
matyce sybirackiej. Kolejna powieść, która powsta-
je, to nie tylko wewnętrzny przymus pisarski, ale 
również czytelniczy. Bo, co raz w listach czytelnicy 
właśnie upominali się, aby pisarz kontynuował 
opowieść o losach Sybiraków, przerwaną w Czasie 
kukułczych gniazd na roku 1946. W rozmowach 
z nim i w listach pomnażali też tworzywo literac-
kie. Żyjący jeszcze Sybiracy przypominali kolejne 
wydarzenia z łagrowych przeżyć i przynaglali do 
pisania. W sybirackiej odysei Zbigniewa Dominy 
występuje bowiem wiele postaci pod autentycz-
nymi nazwiskami, takimi jakie nosili w obozach 
zesłańczych w Kaluczem czy Kajenie. A w powie-
ściowym Staszku Dolinie też rozpoznawany jest 
sam pisarz, choć to wszakże tylko bohater literacki. 
Zbigniew Domino ma w swym dorobku pisarskim 
jeszcze kilkanaście innych książek, odbijających 
jak w lustrze m.in. złożone losy ludzi walczących 
z okupantem i ich pogmatwane ścieżki w powojen-

nej Polsce, by wspomnieć chociażby Błędne ognie, 
Bukową polanę, albo Czas do domu, chłopaki. Po-
dobnie jak w Syberiadzie polskiej i Czasie kukuł-
czych gniazd bohaterowie powieściowi występują 
obok rzeczywistych osób, które żyły w opisywa-
nym miejscu i czasie.

Najprościej byłoby odwołać się właśnie do 
prozy pisarza, chociaż ma także w dorobku i tomik 
poetycki Matczyne Pole (1993), aby poznać jego 
przemyślenia życiowe, jego fi lozofi ę postępowania 
i dowiedzieć się, dlaczego np. nie żywi urazy do Ro-
sjan, w kraju których przeżył łagrowy koszmar na 
Syberii. Bo pisarz potrafi  odróżnić rolę zwykłych 
ludzi od postępowania politycznych demonów, 
którzy i własnym rodakom i innym nacjom taki 
sam los zgotowali. 

Zbigniew Domino swoje życie i ideowe credo 
zawarł w najnowszym literackim Alfabecie, który 
jako pierwsi drukujemy obok w „Wersie”. To jest 
taki, rzec można, literacki podpis Jubilata pod wła-
snymi osiemdziesięcioma latami życia. Szanowa-
nemu, wybitnemu rzeszowianinowi, sławiącemu 
nasze miasto w świecie swą twórczością w czas 
urodzinowego jubileuszu życzymy nieustającego 
zapału pisarskiego oraz kolejnych książek, na które 
czekają czytelnicy. 

� Ryszard ZATORSKI
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Zbigniew Domino na tle kielnarowskich górek

Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Arty-
stycznych – jak pod 

koniec każdego roku – zaprasza 
na pokonkursową wystawę Ob-
raz, Grafi ka, Rysunek, Rzeźba 
Roku (2009). 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 
wielu artystów zwłaszcza młodych. Konkurs, co 
cieszy organizatora, wzbudził w tym roku ogromne 
zainteresowanie i emocje. Znalazło to odzwiercie-
dlenie w decyzjach jury, które postanowiło zakwa-
lifi kować większą niż zwykle liczbę prac i uczest-
ników. Stąd na dwóch salach prezentowane są 122 
prace 65 autorów. We wstępie do katalogu wystawy 
kurator konkursu Ryszard Dudek napisał: „Cieszy 
mnie fakt, iż doroczny konkurs pn. Obraz, Grafi ka, 
Rysunek, Rzeźba Roku od wielu lat znajduje przy-
chylność i zrozumienie dla jego rangi wśród władz 
naszego Województwa i Miasta. Tę radość pragnę 

DAĆ SIĘ UWIEŚĆ SZTUCE
Perły plastyczne mijającego roku

poprzeć serdecznymi podziękowaniami za patro-
nat i wsparcie pana Wojewody Podkarpackiego, 
pana Marszałka Województwa Podkarpackiego 
i pana Prezydenta Miasta Rzeszowa. Doceniam 
również wsparcie sponsorów dla tej markowej 
i najważniejszej w roku dla profesjonalnego środo-
wiska plastycznego Podkarpacia imprezy. 

Dziękuję fundatorom nagród, kolegom juro-
rom oraz wszystkim przyjaciołom galerii i sympa-
tykom tego konkursu...”

Jurorami konkursu byli: prof. Leon Podsia-
dły, artysta rzeźbiarz z wrocławskiej ASP (prze-
wodniczący), gość specjalny Vicky Vlachogianni, 
art. malarz, prezes Związku Artystów Sztuk Wizu-
alnych Centralnej Grecji w Lamii, art. grafi k Jacek 
Sroka z Krakowa, znany nam już Sylwester Am-
broziak – art. rzeźbiarz z Warszawy, Eugeniusz De-
lekta – art. grafi k, profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz kurator konkursu art. malarz 
Ryszard Dudek – dyrektor BWA w Rzeszowie.

Nagrodę marszałka województwa podkar-
packiego otrzymał Jan Szczepkowski z Sanoka za 

obraz Fragmenty odrzucone, nagrodę prezydenta 
Rzeszowa – Jan Maciej Maciuch z Rzeszowa za 
obraz Zasłona I, nagrodę prezesa rzeszowskiego 
Elektromontażu – Krzysztof Wojtowicz z Rze-
szowa za rysunek Brzózka, nagrodę dyrektora rze-
szowskiego BWA – Agnieszka Włodarczyk- Rułka 
z Rzeszowa za grafi kę komputerową Lodowiec. Od 
kilku lat poza konkursem przyznawana jest nagro-
da im. Zbigniewa Jana Krygowskiego. W tym roku 
otrzymał ją Józef Franczak ze Strzyżowa za obraz 
Ptaki.

 W Galerii Małej już tradycyjnie prezentowa-
na jest wystawa jurorów tego konkursu. Ta z kolei 

Jan Szczepkowski – „ Fragmenty odrzucone” – olej, płótno, 

100 x 120

�
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budzi emocje wśród biorących udział w konkursie 
artystów. Mogą oni wszak zobaczyć prace arty-
stów ich oceniających. Ta świadomość towarzyszy 
jurorom. – Bardzo trudno oceniać pracę kolegów 
artystów – potwierdził artysta malarz Jacek Sroka. 
– Mam z tym zawsze kłopot. Jak zmierzyć pasje, jak 
oceniać krańcowo odmienne postawy? Jak przeła-
mać własne upodobania? I czy je przełamywać? Są 
obrazy (i inne „obiekty sztuki”), które prowadzą 
nas ścieżką artysty, pobudzone siłą jego wyobraź-
ni, emocji i talentu. Do których odnieść można 
epigramat z Antologii Palatyńskiej: „– Kto to jest?/– 
Bachantka./ – Kto ją wyrzeźbił?/ – Skopas./ – A kto 
ją oszołomił, Bachus czy Skopas? /– Skopas.” Uwie-
rzyć w świat artysty i dać mu się uwieść. To się uda-
ło w Rzeszowie i nie tylko nagrodzonym – twierdzi 
artysta Jacek Sroka.

Może i Państwo dadzą się uwieść i zapro-
sić na wystawy, które czynne będą do końca roku 
w rzeszowskim BWA. 

Swoim czytelnikom składam serdeczne po-
dziękowania za wielokrotnie okazaną sympatię. 
Wszystkim Państwu życzenia świąteczne, by zima 
nadeszła, wymroziła wirusy – nie tylko kompu-
terowe. A niebo niech zsyła na nas bielutki śnieg 
i wszelkie dobra w całym przyszłym roku.

��Piotr RĘDZINIAK

Jan Maciej Maciuch – „Zasłona I” – olej, płótno, 92 x 65

Krzysztof Wojtowicz – „Brzózka” – karton, kredka, 50 x 70

Agnieszka Włodarczyk-Rułka – „Lodowiec” – druk cyfrowy 

na kartonie, 70 x 100

Ryszard Zatorski 

Premierowe przed-
stawienie Pana Ta-

deusza inaugurowało jubile-
uszowe wydarzenia 65-lecia 
Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie i zarazem 
48. Rzeszowskie Spotkania 

Teatralne. A kończył ten ciąg imprez kulturalnych 
spektakl teatru z Supraśla – Wierszalin. Reportaż 
o końcu świata. Te dwa najciekawsze wydarzenia 
artystyczne z owego cyklu spinały wszystko ni-
czym klamra. Mickiewiczowski epos przełożony 
na scenę przez Irenę Jun, mistrzynię teatru po-
etyckiego, przyciąga uwagę ową muzyką słowa. Nie 
przytłacza też patosem narodowym, ale właśnie 
bawi, wzrusza i jest nam przyjemnie obcować w te-

ARTYSTYCZNE WZRUSZENIA
Na scenie w Siemaszkowej i nie tylko

atrze z tym „najbardziej polskim tekstem” poematu 
wieszcza – by posłużyć się określeniem twórczyni 
tego widowiska.

A na fi nał spotkań, 29 listopada, pojawił się 
na scenie w Siemaszkowej spektakl niezwyczajny, 
przygotowany przez artystów z Teatru Wiersza-
lin, który też był w poetyce obrazowego skrótu 
i wymownych symboli – słowa, muzyki, śpiewów 
cerkiewnych i plastyki. Piotr Tomaszuk, twórca 
i reżyser widowiska, korzystając z tekstów Włodzi-
mierza Pawluczuka, przeniósł widzów oratoryjnie 
w starocerkiewny nastrój, w scenerię niby prawo-
sławnego cmentarza i lata trzydzieste minionego 
wieku, gdy właśnie w Wierszalinie, wioseczce za-
gubionej gdzieś na krańcach białostockiej Grzy-
bowszczyzny rodził się mit nowego narodzenia 
Chrystusa, torowany postacią proroka Ilii, niepi-
śmiennego samozwańczego świętego, który nawet 
urobek danin ofi arnych musiał zanosić do Żyda, by 
ten mu je policzył. Ekscytujące widowisko obycza-
jowo-mentalne o odszczepieńcach religijnych i po-
szukiwaniu cudów oraz świętości objawionej, gra-
niczącego chwilami z absurdem i komizmem, jak 
choćby w scenach z „carem” Mikołajem II, który 
miał się znaleźć wśród nich, albo w aktach poczy-
nania nowego mesjasza przez „apostoła” i skłócone 
„matki boskie” o to, która z nich zostanie matką 
„zbawiciela”. I tak jak odstępna wioseczka znika 

Od lewej prof. Kazimierz Grotowski, Aneta Adamska, Maryna Grad, prof. Tadeusz Wiktor, Karol Wit Wojtowicz, Marek 

Czarnota, Łukasz Pijewski

Na konferencji- w pierwszym rzędzie od lewej profesorowie Krzysztof Dmitruk, Jolanta Pasterska, Gustaw Ostasz

�

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Ryszard Zatorski
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prawie bez śladu, tak 
i w spektaklu owo 
centrum nowego, 
w yimaginowanego 
świata, ginie przed 
zamkniętą „bramą 
raju”, w symbolicz-
nych egzekucjach 
wyznawców proroka, 
które przejmują grozą 
i przywołują ostatnią 
straszliwą wojnę.

Teatr Wier-
szalin – 

przez wielu znawców 
porównywany arty-
stycznie do osiągnięć 

Jerzego Grotowskiego czy Tadeusza Kantora – za-
mykał również cykl imprez poświęconych Jerzemu 
Grotowskiemu, który urodził się w Rzeszowie. Ten 
rok bowiem UNESCO ustanowiło Rokiem Gro-
towskiego w 10. rocznicę śmierci wybitnego twórcy 
teatralnego i reformatora. Odbyła się konferencja 
naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim z udzia-
łem m.in. prof. Kazimierza Grotowskiego, brata 
artysty. Była też prezentacja fi lmów związanych 
z twórczością Jerzego Grotowskiego w Szajna Ga-
lerii. Ukazały się nowe książki związane z postacią 
owego maga i wizjonera teatru – interesujące juwe-
nilia autorstwa Marka Czarnoty pt. Grotowskich 
ślady rzeszowskie i akcydensowy tomik wierszy 
artysty oraz książka W stronę źródeł twórczości 
Jerzego Grotowskiego, która to publikacja – jak 
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JERZY GROTOWSKI – re-
żyser, teoretyk i reformator teatru, 
pedagog. Urodził się 11 sierpnia 
1933 roku w Rzeszowie. Był uczniem 
Szkoły Podstawowej w Nienadówce, 
a potem II LO w Rzeszowie, świa-
dectwo maturalne uzyskał w V LO 
w Krakowie. Ukończył studia ak-
torskie i reżyserskie w krakowskiej 
PWST i moskiewskim Państwo-
wym Instytucie Sztuki Teatralnej 
(GITIS). Tam poznał techniki pra-
cy artystycznej Stanisławskiego, 
Wachtangowa, Meyerholda. Debiu-
tował reżysersko w 1957 roku w Sta-
rym Teatrze w Krakowie Krzesłami 

Eugene Ionesco. Dwa lata później został szefem artystycznym 
Teatru Laboratorium 13 Rzędów w Opolu. Współpracował z Lu-
dwikiem Flaszenem. Józef Szajna opracował wtedy scenografi ę 
i kostiumy do jego słynnej inscenizacji Akropolis Wyspiańskiego. 
W 1965 roku przeniósł się ze swoim zespołem do Wrocławia, a jego 
Teatr Laboratorium stał się ośrodkiem badania metody aktorskiej 
z pogranicza antropologii, psychologii, religioznawstwa i teatrolo-
gii. W kolejnych latach realizował ideę teatru uczestnictwa, bez po-
działu na widzów i aktorów, i bez tradycyjnej przestrzeni scenicz-
nej. W stanie wojennym wyjechał do Włoch, a potem do Stanów 
Zjednoczonych. Wykładał na wielu uniwersytetach w świecie, był 
doktorem honoris causa kilku uczelni. W 1997 w College de France 
stworzono specjalnie dla niego Katedrę Antropologii Teatru. Był 
tamże profesorem, a także w Marsylii w Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique. W latach 70. uważano go za mistrza-przewodnika 
światowej kontrkultury. Zmarł 14 stycznia 1999 r. w Pontederze we 
Włoszech. Według ostatniej woli artysty prochy jego zostały roz-
rzucone nad Indiami.

Stanisław Grotowski (kuzyn 

Jerzego)

Joanna Glazar

Grudzień to taki mie-
siąc, w którym ob-

darowujemy najbliższych pre-
zentami. Długo zastanawiamy 
się nad wyborem podarunku, 
aby sprawić nim jak największą 
radość. Teatr Maska, aby obda-

rować swoich małych widzów, a jednocześnie ich 
rodziców, także przygotował świąteczny prezent – 
przedstawienie Gwiazdka pana Andersena, którego 
premiera odbyła się 5 grudnia 2009 r. Reżyserem 
spektaklu, a zarazem autorką scenariusza, w opar-
ciu o który przedstawienie powstało, jest Honorata 
Mierzejewska-Mikosza, studentka V roku reżyserii 
Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku. Gwiazdka pana Andersena jest 
przedstawieniem dyplomowym młodej artystki. 
Scenografi ę zaprojektowała Halina Zalewska-Sło-
bodzianek, która współpracowała już z rzeszow-
skim teatrem lalek podczas pracy nad spektaklem 
O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce, a całości do-
pełniła muzyka autorstwa Pavla Helebranda.

Akcja Gwiazdki pana Andersena rozgrywa 
się na starym strychu, na którym, jak to zwykle 
bywa, zgromadzono rzeczy niegdyś niezbędne, 
a teraz zmienione przez nieubłagany upływ czasu 
w niepotrzebne nikomu zapomniane rupiecie. Jest 
między nimi także zeszłoroczna choinka oraz dwie 
zepsute choinkowe zabawki – Pajac (w tej roli Piotr 
Pańczak) i Baletnica (grana przez Jadwigę Domkę). 
Niezwykłość wigilijnego wieczoru sprawia, że po-

ŚWIĄTECZNY PREZENT
Gwiazdka od Teatru Maska

psute zabawki ożywają. Z przerażaniem i smutkiem 
odkrywają, że znajdują się na zakurzonym strychu 
i tak jak brzydka zeszłoroczna choinka, w tym roku 
nie będą cieszyć ludzi podczas świąt, że zapomnia-
no o nich, jak o niepotrzebnych rupieciach. Posta-
nawiają urządzić własne święta, przy okazji przy-
wracając blask starej, zapomnianej jak oni choince, 
bo przecież bez choinki nie ma prawdziwych świąt! 
Wkrótce na strychu pojawia się niespodziewany 
gość – przekonana o swojej wyjątkowości Lalka 
(rolę Lalki wspaniale zagrała Ewa Mrówczyńska), 
która miała być gwiazdkowym prezentem dla 
dzieci, ale także o niej zapomniano. Początkowo 
spotkanie zepsutych zabawek z całkiem nową nie 
przebiega dobrze. 
W końcu jednak prze-
konani o tym, że są na 
siebie niejako skazani, 
postanawiają razem 
zgodnie przygotować 
święta. Szukając cze-
goś, czym mogliby 
przyozdobić drzew-
ko, odkrywają rzeczy, 
przy pomocy których 
ożywiają postaci z an-
dersenowskich baśni. 
Stare koło od roweru 
i rura od pieca po-
zwalają wyczarować 
statek, piórko może 
stać się stadem gołębi, 
pałeczki sprawiają, że 
już za chwilę na sce-

nie pojawia się bocian, kawałek starego futra może 
stać się psem, worek bałwanem, a blaszane pudełko 
może skrywać odział ołowianych żołnierzyków. 
Inwencja reżysera – a przez to także pomysłowość 
scenicznych postaci – w kwestii wykorzystania 
rozmaitych przedmiotów do stworzenia teatru jest 
nieograniczona. Przywoływane baśnie Andersena 
pozwalają im zrozumieć swoich współtowarzyszy, 
a jednocześnie odkryć, na czym polegają prawdzi-
we święta. Przekonują się, że prawdziwe są święta 
spędzone w zgodzie i z przyjaciółmi – choćby i na 
strychu.

Gwiazdka pana Andersena to poetyckie 
i przepojone duchem opowieści Andersena przed-
stawienie, które pozwala widzom zatrzymać się na 
chwilę w codziennym pędzie za tysiącem spraw, 
skłania do zadumy i refl eksji. Jeśli jeszcze przy 
okazji otworzy wyobraźnię widzów, pozwoli od-
kryć niesamowite możliwości tkwiące w zwykłych 
przedmiotach, to będzie znaczyło, że świąteczny 
prezent teatru był udany.

��Joanna GLAZAR
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Scena z „Gwiazdki pana Andersena”

podkreśliła koordynatorka prac 
redakcyjnych, prof. dr hab. Jolanta 
Pasterska – „ma charakter okolicz-
nościowy i powstała dla uczczenia 
pamięci tego wybitnego rzeszowia-
nina. W książce znalazły się teksty 
odnoszące się do biografi i Grotow-
skiego, opisujące jego dokonania 
poetyckie, koncepcję teatru, zało-
żenia metody aktorskiej czy będące 
próbą interpretacji jego wykładów. 
Osobną część stanowią wspomnie-
nia osób bezpośrednio związanych 
z reżyserem”.

I w te wydarzenia, jak co 
roku, wpisał się wernisaż 

już 12. Międzynarodowego Bien-
nale Plakatu Teatralnego. W tej 
edycji biennale I nagrodę otrzymał 
Tomasz Bogusławski (Polska) za 
zestaw plakatów, drugie także Po-
lka Katarzyna Dulińska za Major 
Barbara, a trzecie Nous Traviail-
lons Ensemble (Francja) za Saison 
08-09.Wyróżnienia honorowe: An-
drzej Klimowski (Polska), Vanja 
Cuculic (Chorwacja), Gitte Kath 
(Dania), Stranska Tania (Czechy) 
oraz Joanna Górska i Jerzy Skakun 
(Polska). Wybrane prace można zo-
baczyć na wystawie w foyer Teatru 
Siemaszkowej.

��Ryszard ZATORSKI
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Andrzej Szypuła

Pogoda prawdziwie 
jesienna, za oknem 

deszcz dzwoni, ołowiane 
chmury, zda się, sięgają ziemi, 
a ja, rozważając w nienajlep-
szym nastroju nieuchronne 

przemijanie czasu, zastanawiam się, jak nasz wiel-
ki Chopin pisał swe Preludium deszczowe… Czy 
oczami wyobraźni sięgał kresu swych twórczych 
możliwości, czy zastanawiał się, dokąd ta jego wy-
sublimowana sztuka dźwięków prowadzi?

Niezgłębione tajemnice ludzkiego odczuwa-
nia świata – a więc i muzyki… Mycielski pisał, iż 
w tej sferze „rozum nie dotrze do pokładów wzru-
szenia”. I to wszystko za sprawą młoteczkowego 
systemu pobudzania napiętych w pudle fortepianu 
strun o określonej wysokości.

PRELUDIUM DESZCZOWE 
Pamięci Krystyny Matheis-Domaszowskiej

A jednak są artyści, którzy fortepianowej 
sztuce poświęcają całe swoje życie, nie zauwa-
żając, że czas nieubłaganie płynie coraz szybciej 
i szybciej, aż do kresu sił… Wspominam niedawno 
zmarłą Krystynę Matheis-Domaszowską, znako-
mitą pianistkę, która swoje dorosłe artystyczne ży-
cie związała przede wszystkim z Rzeszowem. Z od-
znaczeniem ukończyła studia w 1953 roku w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie 
znakomitego polskiego pianisty i pedagoga prof. 
Jana Hoff mana. Miała znakomitą pamięć mu-
zyczną, porównywaną do innego świetnego piani-
sty Władysława Kędry. A repertuar pianistyczny 
miała ogromny – od Bacha, Beethovena, Mozarta, 
poprzez Brahmsa, Schuberta, Schumanna, Lisz-
ta, Szymanowskiego, do Bartoka, Rachmaninowa 
i Korsakowa. No i oczywiście Chopin, którego gra-
ła chętnie i często, m.in. w Żelazowej Woli, w To-
warzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
a także w innych miastach Polski, często z orkie-

strami symfonicznymi, 
w szerokim repertuarze 
koncertowym.

I jeszcze praca 
pedagogiczna w Szkole 
Muzycznej w Rzeszowie, 
której była pedagogiem 
fortepianu, kierowni-
kiem sekcji, wreszcie dy-
rektorem. Wykształciła 
wiele pokoleń pianistów. 
Do jej wychowanków 
należą m.in. Edward 
Wolanin, Janusz Roth-
bard, Mariusz Drzewic-

ki. Red. Woźniak w „Nowinach Rzeszowskich” 
z 1960 roku pisze o inauguracji Roku Chopinow-
skiego w regionie rzeszowskim koncertem Pani 
Krystyny w Zamku w Łańcucie w dniu 21 lutego 
1960 roku. A więc prawie pół wieku temu. Artystka 
rozpoczęła koncert uroczystym Polonezem A-dur. 
Obszerny artykuł o artystce nosi tytuł Przy lampce 
wina z Krystyną Matheis-Domaszowską. Ale już 
nie wypijemy lampki wina z Panią Krystyną. Ode-
szła do lepszego świata, gdzie gra swoje cudowne 
koncerty dla niebiańskiej publiczności.

� Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Krystyna Matheis-

Domaszowska

☐ Urodziła się Pani 
w Szczecinie, studiowała 
i mieszkała w Rzeszo-
wie, teraz przebywa we 
Włoszech. Jak do tego 
doszło?
W WSP w Rzeszowie 
ukończyłam pedagogikę 
i podczas studiów tańczy-
łam w zespole folklory-
stycznym Resovia Saltans. 
Później pracowałam jako 
nauczycielka. Pod koniec 
lat 90. na zaproszenie ko-
leżanki wyjechałam na jeden miesiąc do Włoch. 
Trochę zwiedziłam ten kraj i zostałam nim zauro-
czona. Po dwu latach przyjechałam tu ponownie. 
Postanowiłam coś w swoim życiu zmienić, założy-
łam rodzinę i już pozostałam.

☐ Czym zajmuje się Pani zawodowo?
Od czasu, gdy ukończyłam szkołę tłumaczy w Bre-
sci zajmuję się wyłącznie translacją.

☐ Od kiedy uprawia Pani twórczość literacką 
i czy była ona publikowana w prasie?
 Literaturą interesuję się od bardzo dawna. Miło 
wspominam spotkania literackie z wieloma poeta-
mi w Rzeszowie. Bardzo chętnie czytałam też wier-
sze publikowane kiedyś w „Profi lach”, czy „Prome-
teju”, jednak własną twórczość rozpoczęłam przed 
dwoma laty z myślą o jej publikacji, by coś po sobie 
zostawić. Dotychczas w prasie nie publikowałam, 
a wydany tomik wierszy jest moim debiutem.

☐ Zbiór ten o dwujęzycznym tytule La vita dei 
petali delle rose, Życie płatków róż wydała Pani 
w Agencji Wydawniczej AD OCULOS w Rzeszo-
wie. Dlaczego wybrała Pani tę ofi cynę?
Od dawna znam jednego z właścicieli tego wydaw-
nictwa, Andrzeja Żmudę, nie tylko z twórczości, 
ale też z jego życzliwości dla początkujących twór-
ców. Jest on autorytetem w dziedzinie literatury, 

doświadczonym wydawcą i dlatego bez wahania 
powierzyłam mu swoje teksty do opublikowania.

☐ Wydawnictwo to jako jedno z nielicznych 
w Rzeszowie organizuje swoim autorom promo-
cję wydanej książki.
Tak też było w moim przypadku. Promocja, na któ-
rą przybyło wielu miłośników poezji i moich przy-
jaciół miała miejsce w Kawiarni BWA. Było to moje 
pierwsze spotkanie autorskie, więc pozostawiło 
niezapomniane wrażenia.

☐ Niektóre wiersze w promowanym zbiorku po-
ezji opublikowane są w języku włoskim, pozostałe 
w języku polskim. Czy tworzy je Pani po włosku?
Tak. Piszę je w języku włoskim i może wydać się to 
dziwne, ale czasem łatwiej jest mi wyrazić uczucia 
w tym języku niż po polsku. Może dlatego, iż je-
stem Polką i krytycznie później na to patrzę.

☐ Czytelnicy we Włoszech będą mieli szansę tę 
książkę nabyć?
Oczywiście. Mam już trochę na nią zamówień i do-
łożę wszelkich starań by dotarła do jak najszersze-
go grona czytelników.

☐ Czy jest Pani zrzeszona w jakiejś organizacji 
pisarskiej?
Dotychczas nie byłam i nie miałam kontaktów 
z twórcami włoskimi, ale myślę, że po moim de-
biucie nadarzy się taka okazja, by poznać najbliższe 
środowisko literackie.

☐ Powszechnie się uważa, iż poeta sprawdza się 
dopiero drugą książką. Czy Pani już nad nią pra-
cuje?
Mam już napisanych trochę wierszy do następnego 
zbioru. Myślę, że sięgnę w nim po nowe, ciekawe 
tematy i wykorzystując zdobyte doświadczenia li-
terackie nie zawiodę czytelników.

☐ Życzę Pani tego serdecznie i dziękuję za roz-
mowę. �

ZOSTAWIĆ COŚ PO SOBIE
Z poetką Hanną Stempowską rozmawia Adam Decowski

Hanna Stempowska
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Prawda i legenda
Książka o Lisie-Kuli

Druga już książ-
ka rzeszowskiego 

dziennikarza Andrzeja Piąt-
ka o Leopoldzie Lisie-Kuli jest 
kontynuacją jego pasji objaśnia-
nia historii, oświetlania mitów 
związanych m.in. z postacią 
owianego legendą pułkownika 
rodem z podłańcuckiej Kosiny. 
Red. Piątek jako jeden z pierw-
szych po roku 1989 pisał artykuły o tym bohaterze, 
który zginął pod Torczynem, mając zaledwie 22 
lata. Umarł 7 marca 1919 roku. Był jednym z naj-
młodszych i najzdolniejszych ofi cerów u boku mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Płk Lis-Kula pochowany jest na cmentarzu 
w Rzeszowie na Pobitnem. W 1932 roku na placu 
Farnym odsłonięto jego pomnik, zburzony przez 
Niemców w czasie wojny i odbudowany w 1992 
roku. Imię tego bohatera nosi też jedna z ważnych 
ulic Rzeszowa oraz II Liceum Ogólnokształcące, 
którego był uczniem.

Andrzej Piątek w przystępnej reportażowej 
formie krótkich opowieści, wspartych wypowie-
dziami i wspomnieniami, kreśli sylwetkę płk. Lisa 
Kuli. Jest wśród tych zapisów m.in. tak niezwykłe 
zwierzenie, jak np. 102-letniej wówczas Wandy Ja-
reckiej z d. Irankówny. To jej siostra Helena była 
wielką miłością młodego Leopolda. Wiele w tej 
książce skojarzeń, jak choćby to dotyczące daty 
urodzin Lisa Kuli – 11 listopada 1896 roku. Taki 
sam dzień listopada – później i dziś – obchodzony 
jest w Polsce jako Święto Niepodległości. O nie-
podległą Polskę walczył i zginął młody ofi cer. 

Książka jest takim właśnie reportażem hi-
storycznym, podzielonym rozdziałami, które ade-
kwatnie poszerzają w sposób przystępny wiedzę 
czytelnika o tej historycznej postaci, przypomnia-
nej także zdjęciami. Wedle zapowiedzi zawartej już 
w samym tytule książki Lepsza śmierć niż życie. 
Prawda i legenda o Leopoldzie Lisie-Kuli, która wy-
dana została przez rzeszowskie Wydawnictwo Car-
pathia w październiku br. pod patronatem Podkar-
packiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

��Andrzej BIERNACKI
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Justyna Róg

Po trzydziestu latach 
rzeszowska drużyna 

weźmie udział w najbardziej 
prestiżowych rozgrywkach 
starego kontynentu. Czy jest 
w stanie powtórzyć poprzednie 
sukcesy?

Lata 70. rzeszowskiej siatkówki to pasmo 
sukcesów. Klub był jednym z najbardziej zna-
czących w Polsce, Europie, a nawet na świecie. 
W swoich szeregach Resovia miała aż siedmiu 
reprezentantów kraju takich jak Jan Such, Aloj-
zy Świderek czy Stanisław Gościniak. Do naj-
większych sukcesów tego klubu zaliczyć można 
zdobycie II miejsca w Pucharze Europy w 1973 
roku. – W fi nale spotkaliśmy się z ekipą radziec-
ką CSKA Moskwa, przegraliśmy 3:0, prowadząc 
wcześniej w pierwszym secie 7:0. CSKA Moskwa, 
to był mistrz Europy i mistrz świata. Wtedy mówi-
ło się, że jesteśmy drugim zespołem na świecie i to 
była prawda – wspomina Jan Such. Kolejny triumf 

PO TRZYDZIESTU LATACH
Resovia powraca na europejskie parkiety

rzeszowianie odnieśli rok później stając na ostat-
nim, stopniu podium w Pucharze Zdobywców Pu-
charów. W 1975 roku Resovia wzbudziła podziw 
całego siatkarskiego świata, zdobywając klubowe 
wicemistrzostwo świata. Po tych wielkich sukce-
sach nadszedł chudy okres. Klub opuściła więk-
szość zawodników. W Rzeszowie pozostał jedynie 
Jan Such, który w europejskich pucharach w roku 
1987 pełnił już funkcję szkoleniowca. 

Klub ze stolicy Podkarpacia uplasował się 
na piątym miejscu po sezonie 2005/2006, co było 
premiowane możliwością startu w europejskich 
pucharach. Spotkania w Challenge Cup z udziałem 
„Pasiaków” przyniosły kibicom wiele emocji. Rze-
szowianie w drodze do Final Four pokonali takie 
drużyny jak Lase-R Riga, OK Maribor, Lukoil Ne-
ft ohimik Burgas czy Ortec Rotterdam Nesselande.

Chyba mało kto z nas się spodziewał, że wiel-
kie europejskie święto siatkówki zawita do Rze-
szowa. Asseco Resovia Rzeszów ostatecznie upla-
sowała się wtedy na czwartej pozycji. – Szansa na 
zdobycie Pucharu była bardzo duża, nawet więk-
sza niż w poprzednich latach. Gdybyśmy wygrali 

Zdzisław Frańczak 

Golf to popularna 
w wielu krajach 

dziedzina sportu i sposób na 
rekreację. W Polsce jest dyscy-
pliną młodą, mało popularną 
i uprawianą przez stosunkowo 
wąską grupę jej zwolenników.

Proste zasady gry pole-
gają na wbiciu odpowiedniej piłeczki, za pomocą 
specjalnego kija golfowego, jak najmniejszą liczbą 
uderzeń na odcinkach – od rozpoczęcia gry (tee) do 
dołka oznaczonego fl agą, mieszczącego się na Gre-
enie – wynoszących od 80 do 550 metrów, w zależ-
ności od oznaczenia dołka paar 3, 4 lub 5. W sumie, 
grając jedną rundę na polu 18-dołkowym (lub dwa 
razy na polu 9-dołkowym) pokonujemy w ciągłym 

ZAGRAJMY W GOLFA
Zachęcamy młodzież szkolną, studencką i pracującą

ruchu odległość około 6 kilometrów, a to już jest 
spora dawka ruchu i wysiłku potrzebnego dla zdro-
wia.

Pola golfowe budowane są z reguły w bar-
dzo ciekawych terenach. Często musimy pokonać 
w czasie gry szereg przeszkód terenowych, jak lasy, 
rzeki, jeziora; a przy okazji mamy bezpośredni 
kontakt z naturą, czujemy zapach świeżo koszonej 
trawy, oglądamy wschody i zachody słońca. 

Golf jest grą towarzyską, wymaga wysiłku 
fi zycznego, precyzji ruchów, strategicznego myśle-
nia przy równoczesnym stosowaniu zasad fair play. 
Reguły gry pozwalają rywalizować jednocześnie 
profesjonalistom i zupełnym nowicjuszom. Grać 
w golfa nigdy nie jest za późno, możemy zaczynać 
w bardzo młodym wieku jak i mocno zaawanso-
wanym i osiągnąć wysokie lokaty na turniejach 
krajowych, a nawet międzynarodowych, co znaj-
duje potwierdzenie chociażby w najwyższej loka-

z Modeną w tie break’u to z Rosjanami na pewno 
byśmy sobie poradzili – przypomina Jan Such.

Resovia, powtarzając ubiegłoroczną sytuację 
i kończąc rozgrywki w siatkarskiej ekstraklasie 
w sezonie 2007/2008 na piątym miejscu, zapewniła 
sobie ponownie udział w pucharze Challenge Cup. 
Czwarte miejsce w poprzedniej edycji i organiza-
cja Final Four rozbudziły apetyt kibiców. Jednak 
ich zapał musiał szybko ostygnąć. Resovia musiała 
pożegnać się z europejskimi rozgrywkami na rok, 
aby... zamienić Challenge Cup na Ligę Mistrzów! 
Rzeszowianie bardzo poważnie podchodzą do tych 
prestiżowych rozgrywek. Rywalizacja z najlepszy-
mi europejskimi drużynami zapewnić może dru-
żynie powrót po trzydziestu latach do siatkarskiej 
elity europejskiej. W inauguracyjnym spotkaniu 
Resovia pokonała słoweński zespół ACH Volley 
Bled po tie break’u. Mecz toczył się ze zmiennym 
szczęściem. Każdy set wyglądał inaczej w wyko-
naniu obu drużyn. Do ostatniej piłki rzeszowscy 
kibice wstrzymywali oddechy. – Zaczęliśmy dość 
nerwowo, bo to był nasz pierwszy mecz w lidze mi-
strzów i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak jest dla 
nas ważny. Mieliśmy szansę zakończyć mecz wyni-
kiem 3:1 dla nas, tak się nie stało. Jednak cieszę się, 
że poradziliśmy sobie w tie break’u – powiedział 
przyjmujący Resovii Aleh Akhrem. Miejmy na-
dzieję, że ta wygrana będzie dobrym prognosty-
kiem na kolejne mecze w lidze mistrzów.

� Justyna RÓG

cie Jarka Lenara z Podkarpackiego Klubu Golfo-
wego na tegorocznych Otwartych Mistrzostwach 
Play Golf Club organizowanych na polu Lisia 
Polana Warszawa. Duży sukces w tej dyscyplinie 
sportu osiągnęli też w tym roku inni reprezentanci 
Podkarpackiego Klubu Golfowego na Polonijnych 
Mistrzostwach Świata w turnieju Polonia Open 
w Stanach Zjednoczonych – w kategorii pań Bo-
gusława Twardzik w wynikach brutto uplasowała 
się na ósmym miejscu, a w wynikach fi nałowych 
brutto mężczyzn Maciej Twardzik był dwudziesty 
trzeci, Kazimierz Magda dwudziesty ósmy w gro-
nie pięćdziesięciu czterech fi nalistów. W tych sa-
mych zawodach w wynikach netto Ryszard Walas 
wywalczył tytuł wicemistrza a Maciej Twardzik 
był siedemnasty. 

Pierwsze miejsce i mistrzostwo klubu Roy-
al Kraków Golf & Country Club Wrocław zdobył 
Grzegorz Paterak z Podkarpackiego Klubu Gol-
fowego.

Na Polonijnej Olimpiadzie w Toruniu 
w sierpniu 2009 nasz reprezentant Kazimierz 
Magda został mistrzem olimpijskim. We wrześniu 
tego roku na Klubowych Mistrzostwach Polski 
znaleźliśmy się w połowie stawki. Sukcesem jest 
też lokata w pierwszej dziesiątce w cyklu turnie-
jów bizness liga i zakwalifi kowanie się do turnieju 
golfowego na Majorce reprezentanta PKG Macieja 
Twardzika. 

Do uprawiania tej dyscypliny chcemy za-
chęcić młodzież szkolną, studencką i pracującą 
zawodowo, wśród której jest na pewno wiele osób 
chętnych i utalentowanych, które chciałyby bliżej 
poznawać zasady rywalizacji, uczestniczyć w tur-
niejach i osiągać coraz lepsze wyniki. Mamy wiele 
do zrobienia dla popularyzacji tego sportu na na-
szym terenie począwszy od akcji informacyjnej, 
popularyzacji sportu, a skończywszy na poprawie 
stanu terenów, gdzie uprawia się ten sport.

Należy oczekiwać od środowiska biznesowe-
go naszego regionu wsparcia inicjatywy rozwoju 
tej dyscypliny sportu, a tym samym wykreowania 
dobrych następców i zdobywców wysokich lokat 
na turniejach krajowych i zagranicznych. A przy 
okazji zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.pkgolf.pl 

� Zdzisław FRAŃCZAK, 
wiceprezes Podkarpackiego Klubu Golfowego

Uczestnicy turnieju „Pieczonego ziemniaka” na terenie ogrodu golfowego NTB w Głogowie Małopolskim
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WIROWANIE NA PLANIE

Notatnik tetryka

NIE IRYTUJ SIĘ!
Kiedy w środku dnia wyjeżdżasz własnym samochodem na ulice Rze-

szowa, coraz częściej stwierdzasz, że przed tobą pojawia się samo-
chód z tabliczką „L” na dachu i porusza się ze średnią szybkością 30 kilometrów 
na godzinę. Może to doprowadzić do białej gorączki, zwłaszcza jeśli się gdzieś 

spieszysz. I jeśli jeszcze na dodatek na przestrzeni kilometra widzisz jadące w obu kierunkach trzy czy 
cztery takie samochody z napisem „nauka jazdy”.

Kierowco, nie irytuj się! Lepiej policz...
Spośród uczących się kierować tymi pojazdami, codziennie 300 kursantów przystępuje do eg-

zaminu na prawo jazdy. Na szczęście dla ciebie (a nieszczęście dla nich) tylko 40 procent egzamino-
wanych osiąga pomyślny wynik. Ale to i tak oznacza, że codziennie około 120 osób zdobywa prawo 
jazdy. A to z kolei, że w ciągu roku (licząc około 250 dni roboczych) przybywa w Rzeszowie około 30 
tysięcy nowych kierowców. Nie wszyscy są mieszkańcami Rzeszowa i nie wszyscy mają już samocho-
dy, ale wcześniej czy później samochody kupią i nawet spod Rzeszowa przyjadą do miasta na zakupy 
bądź do urzędu.

Rzeszów już jest zakorkowany, co najbardziej się manifestuje w porze dojazdów do pracy i po-
wrotów do domów; parkowanie w centrum – to dramat.

Kierowco, nie irytuj się! Lepiej pomyśl...
Jak skłonić władze miejskie do przejścia od fazy projektów (o których mówiono na ogólno-

polskim seminarium inżynierii ruchu w Rzeszowie) do szybkiego rozwiązania tego problemu, który 
z roku na rok narasta jak lawina. Na razie słychać tylko zachęty do obstawienia śródmieścia par-
kometrami. To już było i na szczęście się skończyło. A w stosunku do narastającego problemu – to 
zawracanie Wisłoka kijem.

 Daniel CZARNOTA
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Adam Decowski

WYSŁAĆ WOJSKO TRĄBIASTE

Prezydent Obama zarządził, że do Afganistanu na amerykańską wojenkę 
ma jeździć więcej naszych dzielnych wojaków, którzy muszą pomóc na-

szemu wielkiemu bratu, zza jeszcze większej kałuży, w honorowym przegraniu wojny z talibami. 
A wszystko dlatego, że w odróżnieniu od innych sojuszników Obamy, Polacy nie wzbraniają się 
przed strzelaniem i nie odmawiają aktywności militarnej w nocy, kosztem krzepiącego snu. Oczy-
wiście, wielki brat jest wspaniałomyślny i w rewanżu uszczęśliwi nas bodajże dwoma nieuzbrojo-
nymi patriotami, które to rakiety z tej racji nadają się jedynie do wesołego miasteczka. Ale gdyby 
były uzbrojone mógłby się zeźlić car Putin i co wtedy? Sądzę, że za taką hojność powinniśmy wysłać 
do tego Afganistanu nieuzbrojonych żołnierzy w trampkach, majtkach bermudach i słomkowych 
kapeluszach, zbrojnych jedynie w zabójczy urok i strzały Amora. Czyli zgodnie z chrześcijańską 
zasadą – tak Kuba Bogu, jak Obama Polakom. 

Uważam, że nasza aktywność w tej idiotycznej wojnie może wzrosnąć, ale najlepiej wysłać 
tam te dwie orkiestry wojskowe, które w ramach oszczędności ratujących budżet, chce armijny Klich 
zlikwidować. Przecież ogólnowojskowe grajki obsługujące pusztuńskie wesela i ważniejsze uroczy-
stości patriotyczne, mogłyby najskuteczniej zredukować agresywne zapędy ichniejszej partyzantki. 
A tak dla pełnej jasności, to Amerykanie powinni nam podać dla poprawy morale przynajmniej 
jeden, nawet mizerny, przykład wygranej gdzieś wojny z partyzantami. Ja takiego nie pomnę. 

ZARYCZANA ARGUMENTACJA

Prawi i sprawiedliwi – że użyję metafory – radnicy miejscy z Rzeszowa medialnie boleją 
okrutnie nad grożącą rzeszowiakom dominacją w mieście pogłowia zajęczo-sarnianego 

przy równoczesnym pojawieniu się porykiwania i pobekiwania zza każdego krzaka miejskiej roga-
cizny. Według, dajmy na to, wybitnego architekta z Radomia, radnego Kultysa, poszerzanie granic 
miasta jest dążeniem do budowania metropolii wiejskiej z przewagą owego żywiołu zajęczego i ro-
gatego. Wprawdzie myśliwi twierdzą, że ostatniego zająca w Zwięczycy i Białej widziano za późnego 
Gomułki i wczesnego Gierka, ale prawy i sprawiedliwy wzrok widzi inaczej. Podobnie jest z hodow-
laną rogacizną. Mleko w tych miejscowościach owszem mają, ale tylko od krów znanych mleczarni 
w Trzebownisku, a nie tambylców. Owi apokaliptyczni wizjonerzy zwierzęcego folwarku ni w ząb 
nie kumają, po co należy Rzeszów poszerzać. Żeby chociaż solidnie wzięli się do prokreacyjnej ro-
boty, to liczebność miasta rosłaby wzbogacana systematycznie o ichnie zdrowe ideowo pacholęta! 
Wreszcie zrobiliby coś, co ma ręce i nogi! A tak, nie ma wyjścia, trzeba poszerzać, gdyż cezura 
200 tys. mieszkańców preferuje miasto budżetowo. Poza tym gdzieś inwestowanie miejskie trzeba 
organizować. Polecam pouczającą lekturę o uwarunkowaniach rozwojowych gmin, w której czar-
no na białym dowiedziono, że najsprawniej rozwijają się jednostki miejsko-gminne, a najtrudniej 
miejskie bez obszaru pod urbanistyczne zagospodarowanie. Osobiście najbardziej przypadła mi do 
jajcarskiego gustu argumentacja, że miasto nie powinno niczego przyłączać, ponieważ pociąga to 
konieczność kosztownego budowania na tych obszarach całej infrastruktury komunalnej. Gdyby 
tak uważał burmistrz Jabłoński i ówcześni rajcy, to rogatki Rzeszowa mielibyśmy na wiadukcie Ślą-
skim, w Wygnańcu i Stawiskach, a dworzec kolejowy byłby poza miastem, a konkretnie w Ruskiej 
Wsi. Była również kiedyś widziana ze stolicy wizja Rzeszowa z łażącymi po mieście niedźwiedzia-
mi. Na szczęście czysto abstrakcyjna. Wolno nie lubić idei dużego Rzeszowa, ale nie wolno wyplatać 
na ten temat wierutnych bzdur polewanych sosem politycznym. To tak, jak u inżyniera Mamonia 
w kultowym Rejsie. Otóż lubi on tylko te piosenki, które kiedyś słyszał. Tych, których nie słyszał, nie 
lubi. Przecież piosenkę o wielkim Rzeszowie śpiewa Ferenc.

� Roman MAŁEK

FRASZKI
O PEWNEJ 
Ze względu na miłość bliźniego

 – jest dla każdego. 

DOŚWIADCZONY URZĘDNIK 
By nie dać złego przykładu, 
gdyby ktoś go chciał zaskoczyć, 
przestrzegał wciąż tej zasady: 
Bierz łapówki w cztery oczy. 

LIZUS 
Wyjątkowy lizus z niego. 
Pod włos gładzi nawet łysego. 

O POSŁACH 
Podczas wyborczej kampanii 
obiecują wiele. 
Potem te słowa są puste, 
jak w Sejmie fotele. 

ALE 
Bylibyśmy parą, 
ale co ze „starą”? 

DELIRIUM 
Po każdym przepiciu 
jego wizje są stałe: 
Wszystko wokół jest czarne, 
tylko myszki są białe. 

Grażyna Repetowska

FRASZKI
 

NA INTELEKTUALISTĘ
Nie zadzieraj głowy zbyt wysoko,
bo i tak nie dorównasz obłokom.
 
NA BEZCZELNEGO 
Nie rób wokół siebie huku,
bo ci mogę zrobić kuku!
 
BEZ TYTUŁU 
Ci którzy dużo wiedzą
na ogół cicho siedzą,
nie potrzebują poklasku
i wielu fl eszów blasku. 
 
FILOZOFIA
Nie ma to jak lumpem być,
nic nie robić, dobrze żyć.

NA NAUKOWCÓW 
Intelektualnie,
optymalnie, 
idealnie, 
nierealnie.
 

Zdzisława Górska 

LIMERYKI
MARIOLA
Patrząca w przyszłość Mariola
odchudza się od przedszkola.
Chcąc być modelką w Paryżu,
na tydzień je garstkę ryżu,
wdzięk ma jak kij do bejsbola.
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Baran (21 III–20 IV) Będzie to rok pełen zmian i to 
na szerokich płaszczyznach. Warto więc już od po-
czątku rozsądnie gospodarować swoją energią.

Byk (21 IV–20 V) Miłość, kariera zawodowa, po-
dróże - czyli spełnią się wszystkie twoje marze-
nia. Nie zapomnij jednak dbać właściwie o swoje 
zdrowie.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Coś się skończyło, a coś 
się zacznie. Nie pal za sobą mostów w pracy, bo 
przyjdzie ci jeszcze skorzystać z pewnych wska-
zówek.

Rak (22 VI–22 VII) W stałych związkach nastą-
pi pewne ożywienie. Masz przed sobą korzystny 
układ planet, co nie znaczy, że nic nie będzie za-
leżało od ciebie. W połowie roku kilka wyjazdów, 
ale też i kilka sporych wydatków.

Lew (23 VII–23 VIII) Wenus szykuje ci ognistą mi-
łość, połączoną z wizją dzidziusia. Sytuacja rodzin-
na unormuje się w drugiej połowie roku. Przypłyną 
też pieniążki.

Panna (24 VIII–22 IX) Rok zapowiada się bar-
dzo zróżnicowany pod każdym względem. Jeśli 
nie ułaskawisz szefa na początku roku, to później 
może być trudno.

Waga (23 IX–23 X) Jeśli zamierzasz poznawać 
Rzeszów nocą, to najlepszą ku temu porą będzie 
wiosna i jesień. Będzie możliwość zrobić masę cie-
kawych zdjęć, a także poznać wymarzoną osobę.

Skorpion (24 X–22 XI) Jeśli podróże, to tylko we 
dwoje letnią porą, kiedy indziej może nie być tak 
ciekawie, tym bardziej że rodzina zamierza złożyć 
ci kilka wizyt.

Strzelec (23 XI–21 XII) Co prawda masz koliga-
cję Saturna z Uranem, ale to nie znaczy, że będą 
trzaskać pioruny koło ciebie. Zakup samochodu 
w pełni się powiedzie, a nawet w kieszeni zosta-
nie trochę pieniędzy.

Koziorożec (22 XII–20 I ) Raz z górki, raz pod 
górkę, ale w ostatecznym rozrachunku wyjdziesz 
na plus. No i zmienisz stan cywilny i pracę. Może 
to i lepiej...

Wodnik (21 I–19 II) Na wymarzone lenistwo mo-
żesz sobie pozwolić na początku lipca, wtedy też 
będzie dla ciebie najlepsza pora na urlop. Nie igraj 
słowami w miłości, no i dbaj o zdrowie.

Ryby (20 II–20 III) Kilka osób już na początku roku 
zgłosi się po pożyczone tobie pieniądze, zatem 
skrupulatnie podliczaj wszystkie rachunki. Wie-
le napraw w domu możesz zrobić samodzielnie, 
tym bardziej że w oczach drugiej osoby będziesz 
w każdej dziedzinie „The best”.

GWIAZDY NA 2010 ROK
Jerzy Maślanka

OPOWIEŚCI WRÓŻKI ESTERY

Grudniowe 
czaryJEDZIE, JEDZIE KARAWANA

Wiadomość niesłychana, 
ją dzisiaj Wam opowiem,
jak jeździ karawana
po mieście mym Rzeszowie.

Nasz Szejk wraz z orszakiem,
już o tym mówią wszędzie, 
ma teraz hobby takie – 
wciąż krążyć po kolędzie.

By pomóc ludziom w biedzie,
w osiedlach dobro czynić,
On mercedesem jedzie
A wokół hunwejbini

W szejku zakochani,
radośnie i wytrwale
składają hołd poddani
oraz swe „gorzkie żale”.

Posłuszni urzędnicy
co czwartek po robocie,
gdzieś w parku czy ulicy
znajdują dziurę w płocie.

A rolnik w nowej gminie
się coraz lepiej czuje.
Co dawniej robił w „czynie”,
miasto mu zreperuje.

Tak w wyobraźni ludzi
kształtuje się ,urasta,
niekiedy podziw budzi
praca Urzędu Miasta.

Dawniej, gdy się kończyło
taki wiec czy masówkę,
to śpiewać trzeba było:
pieśń Międzynarodówkę.

Tym, co się u nas dzieje,
kraj cały się zachwyca.
W nowym ratuszu będzie:
bar, teatr i kaplica.

Grudzień to miesiąc dziwów, marzeń 
i życzeń. Pierwszy dziw objawia się 

przyjściem Mikołaja. Pojawia się on wszędzie: 
w sklepach, na ulicach, w oknach domów, na 
okolicznościowych kartkach, naklejkach, no 
i w prezentach chowanych pod poduszkę lub sta-
wianych w kącie pokoju, albo na biurku w pracy. 
Uśmiechnięty, dobrotliwy staruszek! Jak on to 
robi, że ludzie zaczynają się uśmiechać, są jakoś 
bardziej pogodni? Czy to za sprawą dźwięków jego 
czarodziejskiego dzwoneczka, czy za sprawą jego 
dobrego serca? W każdym razie przynosi posmak 
radosnego, nieco dziwnego w tej naszej rzeczywi-
stości świata. 

Im bliżej Bożego Narodzenia, tym częściej 
myślimy o wspólnej wigilii... Będzie biały obrus, 
opłatek na stole i marzenia, żeby w tę noc nie czuć 
się samotnym. Podobno, gdy łamiemy się opłat-
kiem – łamiemy się z drugą osobą swoim sercem... 
I to dlatego tak często przy wigilijnym stole dziw-
nie wilgotnieją nam oczy, dziwnie cichnie głos... 
Marzenia przemawiają sercem. I chóralnie śpie-
wane na pasterce kolędy zanoszą niepowtarzal-
ność chwili gdzieś hen, wysoko, do samego nieba. 
Stajemy się lepsi, spokojniejsi, bardziej życzliwi. 
Zaczynamy dostrzegać drugiego człowieka, a na-
wet zaczynamy być bardziej ludzcy dla zwierząt... 
I marzymy, aby tak było dłużej, bo jest nam dobrze 
i tak jakoś anielsko... 

A później przychodzi sylwester, ostatnia 
noc Starego Roku. Jedni spędzają ją w lokalach 
na balach, inni kameralnie u znajomych, jeszcze 
inni przed telewizorem. Robi się wszystko, aby nie 
przegapić bicia zegarów o północy, aby lampką 
szampana wznieść toast i wypowiedzieć życzenia: 
Zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym i spełnienia wszelkich marzeń. Można 
również, patrząc w oczy ukochanej osoby, powie-
dzieć magiczne słowa: KOCHAM CIĘ, bo w tych 
słowach zaklęta jest moc dziwów, marzeń i życzeń. 
I niech te słowa towarzyszą nam wszystkim w nad-
chodzącym Nowym 20010 Roku!
     
 � Wróżka Estera 

Kazimierz Linda
BAJKA O PIEKLE
Lucyfer oprowadzał po piekle wycieczkę.
Chodząc między kotłami ze smołą grzeszniczą
wyjaśniał przy tym, za co w każdym ognie wieczne
pokutujących za doczesne winy ćwiczą.

Przy kotłach zaś diabełki z widłami skakały.
Kto głowę spośród smoły wysunął, skwapliwie,
ostrymi szpikulcami z powrotem spychały,
by wszystkich jednakowo grzało, sprawiedliwie.

Przy jednym zaś, niewielkim co prawda, kociołku
nikt nie pilnował ładu, choć smoła też wrzała.
Zdziwili się więc wszyscy – dlaczego w tym dołku
karnie się grupa grzesznych razem gotowała?

Wyjaśnił więc Lucyfer zagadkę ciekawym,
że Polaków tam grzeją, dlatego straż zbędna,
bo gdy któryś swą głowę ku górze wystawi,
zaraz go reszta wciągnie do wspólnego bębna.

Edward Winiarski

AFORYZMYKOKIETKA
Pewna kokietka z Pułtuska
była cokolwiek za tłusta,
Wzięła sprawy w swoje ręce,
stanęła w oknie, w łazience,
czekając na liska-chytruska.

MAŁŻEŃSTWO
Złemu małżeństwu z Rzeszowa
nie wychodziła rozmowa,
Zamilkli na lata całe
a w końcu się okazało,
że każde z nich to niemowa!

INDIANIN
Mądry Indianin z Kanady
nie szukał wojen ni zwady,
Nie palił fajki pokoju,
spał w wywietrzonym pokoju,
a… umarł dla zasady!

Wicher dziejów burzy starą epokę 
a zaśmieca nową. 

***
Dopóty dzban wodę nosi, dopóki źródło 
nie wyschnie! 

***
Z pustą głową zachodzi się wyżej! Brak 
czynnika powstrzymującego?

***
Co się kurczowo trzyma, to się kurczy. 

*** 
Bici w ciemię uwielbiają ciemiężyć…  

***
Bywa, że ten, co dokonał odkrycia, 
zmuszony jest się ukrywać.
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Firma działa w następujących dziedzinach:
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów sportowych, • 
produkcja oraz montaż sprzętu sportowego,• 
budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz wyposażanie obiektów sporto-• 
wych zamkniętych i otwartych.

Oferta fi rmy Profi -Sport jest bardzo obszerna. Jest przedstawicielem regio-
nalnym większości renomowanych fi rm zachodnich oraz krajowych, przez co 
ceny Profi -Sport są bardzo konkurencyjne. FHU Profi -Sport jest także wyłącz-
nym importerem na Polską bardzo znanej niemieckiej fi rmy Derbystar.

W ofercie posiadamy piłki, rękawice bramkarskie, nagolenniki, odzież i akcesoria 
tej fi rmy. 

Naszymi stałymi odbiorcami są: ośrodki sportowe, kluby sportowe, hurtownie, 
szkoły, sklepy, oraz indywidualni odbiorcy. 

 • gra świetlicowa piłkarzyki ,menażki harcerskie, leża-
ki, fotele turystyczne.

DRUGIM FILAREM działalno-
ści FHU PROFI-SPORT jest produk-
cja sprzętu sportowego. Posiadamy 
własny zakład produkcyjny w Bogu-
chwale. Produkcja sprzętu sportowe-
go odbywa się na zasadzie własnych 
rozwiązań konstrukcyjnych po prze-
prowadzeniu prób wytrzymałościo-
wych i eksploatacyjnych. Efektem 

takich działań jest doskonała jakość urządzeń, co zapewnia im 
popularność wśród odbiorców krajowych.

Oferta fi rmy obejmuje: 
profesjonalny sprzęt do gier zespołowych (koszy-• 
kówka, siatkówka, tenis, itp);

PIERWSZY FILAR. Swoją pozy-
cję zawdzięczamy atrakcyjnej ofer-
cie handlowej. 

Klientom oferujemy wy-
sokiej jakości sprzęt sportowy. 
W szerokiej gamie produktów znaj-
duje się m.in.: 

sprzęt gimnastyczn• y: dra-
binki, ławki, materace, odskocznie, 

skrzynie, kozły gimnastyczne i wiele innych;
sprzęt do gier zespołowych• : koszykówki, siatkówki, 
tenisa ziemnego, piłki nożnej, ręcznej;
sprzęt do lekkiej atletyk• i;
stoły do tenisa stołoweg• o i akcesoria;
sprzęt rehabilitacyjn• y: urządzenie rehabilitacyjno-si-
łowe, sprzęt do ćwiczeń koordynacji ruchowej, ma-
terace rehabilitacyjne, piłki lekarskie, ławki, drabinki 
rehabilitacyjne;
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FHU PROFI-SPORT powstała w 1999 roku. 
Główna siedziba fi rmy mieści się w Rzeszowie 
przy ulicy Bardowskiego 1, w pobliżu dwor-
ców PKP i PKS. Natomiast oddziały są zlokalizo-
wane: w Krośnie przy ulicy Bursaki 29, w Tar-
nobrzegu przy ulicy Piłsudskiego 16 i w Ja-
rosławiu przy Reymonta 1. 

Andrzej Szymański, prezes Profi -Sport
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Awyposażenie stałe i ruchome obiektów sportowych;• 
sprzęt do piłki ręcznej i nożnej (bramki, kabiny);• 
sprzęt gimnastyczny;• 
wyposażenie szatni sportowych;• 
szeroki asortyment akcesoriów sportowych jak • 
wózki i stojaki na piłki, wózki na materace itd.;

Poza działalnością produkcyjną fi rma prowadzi profe-
sjonalny montaż sprzętu sportowego w halach i na boiskach 
sportowych. Przy użyciu najnowszych technologii montażu 
kadra pracowników wyposaża obiekty i hale sportowe po ich 
całkowitym wykończeniu bez potrzeby wykonywania przy-
gotowawczych prac budowlanych.

TRZECIM FILAREM działalno-
ści jest budowa boisk ze sztucznej 
nawierzchni i wyposażanie obiek-
tów sportowych. 

Oferujemy boiska piłkarskie, 
które wykonujemy z trawy zasy-
pywanej piaskiem kwarcowym 
oraz granulatem gumowym. Za-

letami sztucznego boiska piłkarskiego jest możliwość ciągłe-
go użytkowania ( bez odpoczynku trawy ) oraz możliwość 
użytkowania przez cały rok, niezależnie od warunków atmos-
ferycznych. Dzięki zastosowaniu granulatu gumowego uzy-
skujemy wysoką dynamikę odbicia piłki i zmniejszenie ryzyka 
narażenia zawodnika na kontuzje. 

Oferujemy także boiska wielofunkcyjne ze sztucz-
nej, krótkiej trawy, zasypywanej tylko piaskiem kwarcowym, 
które posiada duże możliwości. Można na nim zainstalować 
linie w zależności od potrzeb użytkownika, m.in. na jednym 
boisku można zaprojektować w odpowiednich kolorach linie 
do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki. 

Boiska wielofunkcyjne wykonujemy również z na-
wierzchni poliuretanowych. Są one przeznaczone zarów-
no do obiektów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Ich zaletą 
jest przede wszystkim wysoka elastyczność . W większości 
nawierzchnie te opierają się na bazie syntetycznych kompo-
nentów poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu 
SBR oraz EPDM. Dostępne są nawierzchnie o różnej grubości, 
różnej strukturze i różnej elastyczności. 

Do tej pory wykonaliśmy ponad 100 boisk na terenie 
całego kraju. Do wykonania boisk fi rma dysponuje profesjo-
nalnymi maszynami do sztucznych nawierzchni niemieckiej 
fi rmy SMG.

Ważnym elementem naszej działalności w branży 
sportowej jest wyposażanie obiektów sportowych. Po-
siadamy tu szerokie doświadczenie. Od początku działalno-
ści wyposażyliśmy ponad 500 hal i innych obiektów sporto-
wych. 

Firma FHU PROFI-SPORT zamierza się rozwijać inwestu-
jąc w nowe produkty i technologie. Motywacją naszej fi rmy 
jest chęć sprostania nowym wyzwaniom. 

PROFI-SPORT Rzeszów
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. 17 853 65 95
tel. 17 852 83 82
e-mail: biuro@profi -sport.com.pl
e-mail: sekretariat@profi -sport.com.pl
www.profi -sport.com.pl

PROFI-SPORT Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg
ul. Piłsudskiego 16
tel. 15 823 01 30

PROFI-SPORT Krosno
08-400 Krosno 
ul. Bursaki 29
tel. 13 474 80 74

PROFI-SPORT Jarosław
37-500 Jarosław
ul. Reymonta 1
tel. 16 623 03 75



R
E

K
LA

M
A

PCV

ALUMINIUM

PCV

ALUMINIUM

nowa jakość
życia



R
E

K
LA

M
Awww.elektromontaz.com.plwww.elektromontaz.com.pl



R
E

K
LA

M
A


