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Moje
refleksje
Jerzy Maślanka

Addio Woodstock
Miss profesor pani Krysia – dowcipnisia,
co bryluje w naszym Sejmie nie od dzisiaj,
planowała życia występ mieć w tym roku
i z młodzieżą się zabawić na Woodstocku.
Sam marszałek jej zapewnił dojazd bryczką,
swe kolanka miała przykryć max spódniczką,
młodzieżowa tam zebrana grupa spora
wciąż czekała „ulubieńca profesora”.
Gliński wesprzeć chciał ten pomysł i brawurę,
bo szeroko dziś rozumie już kulturę,
wśród muzycznych propozycji popu z tangiem
przewidziano wypowiedzi Krysi slangiem.
Jurek Owsiak kombinuje, jak się spiętrzyć,
godnie przyjąć ten majestat nasz największy,
jak w namiocie, stawku błotnym i na scenie,
a gdzie smaczne i obfite pożywienie.

Chłopakowi się z emocji portki trzęsą,
bo to postać parlamentu najcenniejsza,
wciąż po nocach przyjazd Krysi mu się śni,
a orkiestra już trenuje marsz ku czci.
Co zdolniejsze tam obecne już dziewczyny
wciąż próbują ją ulepić z plasteliny,
aby scenę ozdabiała dwójka taka –
z lewej Krysia, z prawej skromny tors Owsiaka.
Aby w pełni się udały nam igrzyska,
wypadało znaleźć duszę towarzystwa.
Szepty były, propozycje i zakuski,
kandydatem był jedynym poseł Suski.
Aby Woodstock się duetem tym zachwycał,
on Piotr Wielki, towarzyszy mu caryca.
A tymczasem wieści przyszły najczarniejsze:
nie przyjadę, zatrzymują mnie na Wiejskiej.
A ponadto są Dni Sądne i spiekota,
w TV widzę – w stawku dla mnie mało błota.
PS
Płakał Jurek przez dzień cały,
trąby marsz żałobny grały,
ciągle są otwarte wrota.
Pozostały: żal, niedosyt i tęsknota.

GŁOSUJMY NA JUNAKA
Marzenia dzieci i młodzieży z osiedla Słocina

N

ie należy zwlekać z decyzją, bo tylko
do 6 października br. można wskazać
na dołączonej w tym wydaniu miesięcznika karcie do głosowania, aby z pieniędzy
miejskich Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego rozbudować i urządzić należycie
stadion na osiedlu Słocina przy ul. Stanisława Gliwy. Takie karty są też do pobrania
w Urzędzie Miasta i jego punktach informacyjnych, m.in. w galeriach handlowych
– wypełniając je, należy wpisać od razu
w pierwszej rubryce nr zadania 5. W projekcie społecznym zgłoszonym do RBO miejsce
to, czyli stadion, określone jest jako obiekt
sportowo-rekreacyjny. Szczegółowe zasady
głosowania można znaleźć na stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl/budżetobywatelski. Użytkowany stadion użyczony został
w 2006 roku klubowi sportowemu Junak,
który musiał się wynieść z dobrze usytuowanego miejsca w parku, gdy teren ów miasto
przekazało włodarzom diecezjalnym.
Do stadionu przy ulicy Gliwy prowadzi
uliczka, dróżka raczej, na której nie są w stanie wyminąć się nawet samochody osobowe,
a wóz strażacki nie sądzę by tu wjechał. Obiekt
Junaka, klubu, który w przyszłym roku święcić będzie jubileusz 70-lecia działalności, jest
najprymitywniej urządzony spośród wszystkich ościennych stadionów wiejskich, na których drużyna z rzeszowskiej Słociny mierzy
się z futbolowymi rywalami. Zawodnicy są
zażenowani stanem swego obiektu, gdy przyjeżdżają do nich inne drużyny. Po deszczach
jest gliniaste błoto, bo murawa to jakby zlepek
tysięcy kępek trawiastych. Społecznicy – rodzice trenujących tu dzieci, działacze klubowi

Fot. Ryszard Zatorski
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Stan obecny – szatnia z umywalkami i boisko

i trenerzy – sami łatają dziury piaskiem, koszą
murawę, by sprostać wymogom rozgrywek.
Z Junaka już wiele osób zasiliło i gra
w ligowych drużynach, ale to nie wyniki
i miejsca w tabelach są najważniejsze. Społecznik Leszek Rejus, który w poprzedniej kadencji był szefem szkolenia w Podkarpackim
Związku Piłki Nożnej, a wcześniej zawodnikiem rzeszowskiej Stali i Izolatora, od ubiegłego roku prezesuje Junakowi. Personalnie
zatem łączy dwie społeczne inicjatywy – klubu i stworzonej sześć lat temu wespół z byłym piłkarzem Resovii Waldemarem Kłosem
Dziecięcej Akademii Futbolu. Razem to kilkaset osób – młodych i bardzo młodych, bo
nawet drużyna seniorów B-klasowego Juna-

,25 m
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ietlica klubowa, sanitariaty
nne.

brama wjazdowa
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przejœcie

3 s³upy oœwietleniowe

Wiata

Wiata

3 s³upy oœwietleniowe

Szatnie treningowe

Plac zabaw dla dzieci

Droga dojazdowa

W tej części miasta
jest tylko jeszcze jedno boBoisko treningowe
Boisko treningowe
Boisko treningowe
isko – orlik przy szkole, ale
55x30 m
55x30 m
z opcj¹ zadaszenia 65x30
ponad wszelkie miary wypełnione i szpilki tam już
nie da się wetknąć w napiębrama
ty harmonogram. Zatem
wjazdowa
pozostaje pomóc Junakowi
– należy tu stworzyć przyzwoite warunki na miarę
klubu miejskiego. Pierwszym krokiem byłoby pozyskanie właśnie owych
pieniędzy z Rzeszowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Nie należy zatem żałować
odrobiny czasu, by wypełnioną i podpisaną kartę Tak może wyglądać stadion Junaka
pod wskazany nań adres
dostarczyć. I nie jest to problem tylko dzieci
W projekcie obywatelskim dla Junaka
z osiedla Słocina, bo przecież klub Junak z Akaw pierwszym etapie planowana jest grundemią mają propozycje dla wszystkich dzieci,
towna renowacja płyty boiska, ogrodzenia go
które się tam zgłoszą i nie zniechęcą na wstępie,
i oświetlenia, wykonania trybuny dla widzów
jeśli ujrzą jak teraz wyglądają owe urządzenia
(montaż 180 krzesełek, barierki ochronne,
choćby z zaplecza stadionu, a niechlubnym ich
schody na widownię, podjazd dla niepełnosymbolem są dwa krany i umywalka przypięte
sprawnych) i wyposażenie obiektu. W druna zewnątrz do blaszaka, który służy piłkarzom
gim zaś etapie marzy się działaczom społeczza szatnię. Przyszłość może być ciekawsza dla
nym Junaka wykonanie dwóch boisk trenintych dzieci i przyszłych pokoleń, jeśli pomożegowych i przykrycie jednego z nich balonem,
my w ten sposób Junakowi. Nie każdy z tych
plac zabaw dla dzieci, przenośna estrada,
małych piłkarzy musi być potem Lewandowwielofunkcyjny budynek klubowy (szatnie,
skim, ale dobre wzory wychowawcze, zachowasanitariaty, sala konferencyjna) oraz wybudonia sportowego i wrażliwości społecznej mogą
wanie należytej drogi dojazdowej.
owocować i tym, że być może nie trzeba będzie
wydawać setek tysięcy złotych na ochronę poli Ryszard ZATORSKI
cyjną meczów.
(nawierzchnia sztuczna)

(nawierzchnia sztuczna)
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3 s³upy + lampy

schody

Skarpa - Miejsce na trybuny - 3 rzêdy (180 krzese³ek)

wjazd dla

chodnik wejœciowy

niepe³nosprawnych
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odgrodzenie p³yty boiska - wys. 1,25 m
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MIEJSKA INAUGURACJA

W Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
rzeszowskim Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się 4 września br. miejska inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystość
rozpoczęła msza święta w hali sportowej
koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej. Uczestniczyła
w niej również młodzież i grono nauczycielskie z Zespołu Szkół Energetycznych.
Dalszy ciąg uroczystości odbywał się
w nowej auli ZST. Wśród przybyłych na uroczystość byli Stanisław Sienko – wiceprezydent Rzeszowa, Andrzej Dec – przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Waldemar
Szumny – przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego, Stanisław Fundakowski – podkarpacki wicekurator oświaty,
Zbigniew Bury – dyrektor Wydziału Edukacji, dr Wergiliusz Gołąbek – rektor Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania, prof. PRz
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski – prorektor
Politechniki Rzeszowskiej, prof. UR dr hab.
Grzegorz Ślusarz – prorektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego, także Jerzy Maślanka – dyrektor ZST w latach 1973–2006, szefujący
stowarzyszeniu i miesięcznikowi „Nasz Dom
Rzeszów” oraz przedstawiciele lokalnego
duchowieństwa, służb mundurowych, rady

Fot. Timur Taran

W

Otwarcie auli szkolnej i nowoczesnych pracowni specjalistycznych

miasta, związków zawodowych, stowarzyszeń i związków twórczych, firm współpracujących ze szkołą (Pratt & Whitney, ZETO,
Fibrain, BSH, ZAPEL), mediów oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i młodzież
szkolna.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
było przecięcie wstęgi znamionujące uroczyste otwarcie auli szkolnej i nowoczesnych
pracowni specjalistycznych (dwóch elektronicznych i jednej mechanicznej), powstałych
w ramach projektu „Poprawa jakości i wa-

runków kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Rzeszowie” w miejscu
dawnych warsztatów zawodowych. Wartość
tych inwestycji to ponad 3 miliony złotych,
a środki finansowe na ich realizację szkoła
uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014–2020, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tym inwestycjom na pewno jeszcze lepiej będzie można
w szkole przy ulicy Matuszczaka kształcić
3
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brama wjazdowa
+ furtka

Wielofunkcyjny
budynek klubowy:

pomieszczenia rekreacyjne,
szatnie, sala konferencyjna,
œwietlica klubowa, sanitariaty
i inne.

odgrodzenie p³yty boiska - wys. 1,25 m

Estrada

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU - ETAP PIERWSZY: gruntowna renowacja p³yty boiska,
ogrodzenie i oœwietlenie boiska, wykonanie trybuny dla widzów (monta¿ 180 krzese³ek, barierki
ochronne, schody na widowniê, podjazd dla niepe³nosprawnych), wyposa¿enie obiektu.
II ETAP: wykonanie dwóch boisk treningowych, przykrycie jednego balonem, plac zabaw dla dzieci,
przenoœna estrada, wielofunkcyjny budynek klubowy: szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna,
budowa drogi dojazdowej.

ka to jest wszak prawie wyłącznie młodzież,
a pod opieką klubu i Akademii są jeszcze
grupy 15-latków, 13-latków i najmłodszych
11-latków, którymi opiekują się trenerzy Mariusz Sobolewski, Łukasz Tomczyk, Robert
Rodzinka oraz Bartosz Cyganik. Jak ocenia
jego imiennik Bartosz Maślanka, ojciec jednego z tych młodziutkich piłkarzy, którzy rosną sportowo pod okiem trenerów, nic nie jest
w stanie zastąpić dumy i radości tych dzieci,
gdy spotykają się w tym sportowym gronie na
boisku u siebie i wyjazdowych turniejach, jak
choćby z rówieśnikami na Słowacji. I wszystko – należy to mocno podkreślić – dzieje się
za sprawą społecznej ofiarności i poświęcenia
opiekunów sportowych, rodziców i przede
wszystkim samych dzieci. Zapamiętują też
dzieci owe wyjazdy, które Bartosz Cyganik
organizuje im na mecze ekstraklasy, by mogły podziwiać w grze wybitnych piłkarzy.
Oczywiście wszystko pokrywane jest z pieniędzy rodziców oraz pozyskane doraźnie od
sponsorów. Mimo że budżet Junaka nie sięga
nawet kosztów jednej ligowej „gwiazdy” z innych rzeszowskich klubów – przecież nie do
przecenienia są owoce tej właśnie społecznej
pasji. Prezes Rejus wskazuje oprócz Bartosza
Cyganika pozostałych z tego grona, którzy
trenują tu dzieci nie tylko z osiedla Słocina,
ale i pobliskiej Wilkowyi, Nowego Miasta,
a nawet z Baranówki. Trenerami w Akademii
i Junaku są: Waldemar Kłos i Robert Rodzinka, byli piłkarze Resovii, Łukasz Tomczyk ze
Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Mariusz
Sobolewski grający niegdyś w malawskim
Strumyku oraz kraczkowskiej Crasnovii.

enowacja p³yty boiska,
180 krzese³ek, barierki
wyposa¿enie obiektu.
, plac zabaw dla dzieci,
y, sala konferencyjna,
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przyszłe kadry dla naszego przemysłu i gospodarki.
O szczególnej wadze kształcenia zawodowego i nie tylko, o zaangażowaniu
władz Rzeszowa, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w proces edukacji
młodego pokolenia mówili w swoich przemówieniach: Stanisław Sienko, Waldemar

Szumny (odczytał również list od marszałka
województwa podkarpackiego Władysława
Ortyla do prezydenta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca, a skierowany do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców) oraz Stanisław Fundakowski i Anna Szczołko – prezes
rzeszowskiego oddziału ZNP. Dziękowała
za tę pomoc, za obecność na uroczystości

ŁĄCZY NAS SPORT

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

D

obiegają końca konsultacje społeczne w sprawie Rzeszowskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018. Do 6 października odbędzie się głosowanie w formie elektronicznej i papierowej nad zgłoszonymi
projektami. Szczegółowe zasady głosowania
można znaleźć na stronie internetowej http://
bip.erzeszow.pl/budżetobywatelski.
Mieszkańcy południowej części Rzeszowa zgłosili w tym roku projekt pod nazwą:

„Od przedszkola do seniora – łączy nas
sport” – modernizacja wielofunkcyjnego
obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A.
Matuszczaka 7 w Rzeszowie (kategoria I – nr
zadania 4).
Wychodzi on naprzeciw nie tylko ich
potrzebom. Powstałe tu ostatnio dwa osiedla
potrzebują atrakcyjnych obiektów, które byłyby miejscem aktywności sportowej dla jej
mieszkańców. Wielofunkcyjne boisko spor-

STARE, DOBRE KINO

Niegdyś w Zorzy bileterzy sprawdzali wiek
Andrzej Grzywacz

W

cy ksywę „Napoleon”. Postrach tych, którzy
usiłowali wejść na film nieodpowiadający
ich wiekowi.
Ile emocji i jak wielką ciekawość wzbudziło wprowadzenie w Zorzy ekranu panoramicznego! Demonstracja korzyści polegała
na tym, że przed projekcją filmu pełnometrażowego wyświetlano filmik krótkometrażowy, przedstawiający rozpędzoną lokomotywę wjeżdżającą niemalże w siedzących
bezradnie i przerażonych widzów!

dzieje 3 Maja
w szczególny sposób wpisuje się doskonale znany solidny obiekt
w stylu socrealistycznym
mieszczący kino Zorza,
w którym pierwsi widzowie zgromadzili się
na seansie 28 sierpnia 1956 roku.
Długo było to kino, do którego najszybciej docierały nowe filmy, także amerykańskie. Szczyciło się nowoczesną salą
na 640 miejsc, z podziałem na pierwsze
i drugie, zależnie od cen biletów i usytuowania względem ekranu.
Rzeszowianie tłumnie odwiedzali Zorzę. W kinie tym w wymiarze
iluzji w socjalistycznej rzeczywistości można było zetknąć się z kapitalistycznym rajem. Chociaż dominowały
filmy radzieckie i polskie, były w nim
też francuskie, angielskie i właśnie
amerykańskie. Westerny cenili sobie
nawet socjalistyczni fachowcy od moralności, gdyż w walce ze złem zawsze
na ekranie zwyciężało w nich dobro.
W trosce o morale młodego pokolenia obowiązywał podział filmów
w kinach ze względu na wiek widzów.
Były niedzielne poranki dla dzieci,
a filmy dla dorosłych popołudniami
i wieczorami dozwolone od lat 12,
14, 16 i 18. Bileter, mając wątpliwości
odnośnie do wieku widza, miał prawo żądać legitymacji szkolnej. W Zorzy brylował w tej mierze niewielki
i niezwykle skrupulatny człowieczek,
specjalista od kontroli biletów, mają- Kino Zorza dawniej i dziś
4

i za życzenia dyrektor ZST Rzeszów Edyta
Niemiec. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży
szkolnej ZST, a potem był czas na zwiedzanie nowo otwartych pracowni zawodowych
przez zaproszonych gości.


Józef STALEC

towe mogłoby stać się również przystankiem
na jednej z rzeszowskich tras rowerowych, jak
i miejscem, na którym organizowane byłyby
zawody, pokazy i parady klas wojskowych,
uświetniające ważne uroczystości miejskie
i państwowe. Odremontowane boisko poprawiłoby jakość i komfort zajęć sportowych
uczniów szkół z tego terenu, pozwalając im
rozwijać swoje zainteresowania i talenty.
Obiekt służyłby również w celach rekreacyjnych pracownikom firm z tej części miasta,
jak i wielu rzeszowskim klubom i organizacjom sportowym.
Zachęcamy mieszkańców Rzeszowa do
głosowania na projekt z kategorii I - nr zadania 4! 
Po latach zaprzestano przestrzegania
granic wiekowych, na rynku pojawiły się magnetowidy, odtwarzacze, kina domowe, wypożyczalnie filmów, Internet, a nade wszystko nowoczesne multikina nierzadko w hipermarketach. Zorza, chcąc sprostać konkurencji, również musiała wprowadzić nowości
w zakresie cyfryzacji urządzeń. W 2006 roku
jako jedyna w grupie kin sobie podobnych
w Polsce mogła poszczycić się unikatowym
projektorem. Wyremontowano salę, zmniejszając liczbę miejsc do 518, lecz dzięki temu
znacząco poprawiając komfort oglądania.
Jak wspomina pani Grażyna Deptuch, prezes Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie – w hallu otwarto wówczas kawiarnię
dostępną nie tylko dla widzów. Na zapleczu
Zorzy powstało kino letnie, gdzie widzowie ku swej wygodzie oglądają
projekcje, sadowiąc się na leżakach.
W 2016 roku Zorza weszła w szlachetny wiek, kończąc sześćdziesiątkę. Jubileusz zaznaczył się instalacją
pierwszego w Rzeszowie nowoczesnego projektora 4K Sony wysokiej rozdzielczości, pozwalającego wyświetlać
filmy w nowoczesnym standardzie
i technologii. Widzowie mogą teraz
oglądać filmy również w systemie 3D.
Otwarto nową małą salkę studyjną dla
44 widzów. Nadal ogromną popularnością w Zorzy cieszą się bezpośrednie transmisje z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku. Taki przekaz w Rzeszowie posiada tylko to kino.
W dobie cyfryzacji i konkurencji
z multipleksami, wielosalowymi nowoczesnymi kinami, Zorza stale udoskonala patent braci Lumière. Tym samym zdobywa coraz nowych widzów,
zachowując dawnych sympatyków.
Takich jak i ja.


Andrzej GRZYWACZ
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SZKOLENIE PILOTÓW

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

A

ponad 700 pilotów cywilnych dla lotnictwa
komunikacyjnego w systemie szkolenia zintegrowanego ATPL(A) frozen.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego posiada własną nowoczesną bazę dydaktyczną:
nowej generacji samoloty, symulatory, własne lotnisko EPRJ z betonowym pasem startowym zlokalizowane w sąsiedztwie międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, a także płytę postojową po moderni-

IDEA, KTÓRA ZMIENIA ŚWIAT
Uniwersytet i SoftSystem tworzą Podkarpacki Biobank

B

iobanking, czyli kolekcjonowanie materiału biologicznego do wykorzystania
w celach naukowych, to jedna z najbardziej
znaczących idei zmieniających świat. Biobanki cieszą się ogromną popularnością
wśród naukowców i stanowić będą o przyszłości medycyny i badań diagnostycznych.
Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z firmą Softsystem tworzą właśnie Podkarpacki
Biobank. Służyć to będzie rozwojowi badań
populacyjnych prowadzonych w województwie podkarpackim, jak również badaniom
dotyczącym chorób autoimmunizacyjnych
i nowotworowych. Biobankowany materiał
biologiczny – krew, osocze, DNA, RNA, mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs),
indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSCs), szczepionki przeciwnowotworowe oparte na komórkach dendrytycznych – będzie wykorzystywany do prowa-

dzonych prac naukowych w ramach badań
podstawowych i stosowanych.
W tym celu powołano na Uniwersytecie
Rzeszowskim dwie jednostki organizacyjne – Biobank oraz Bank Tkanek i Komórek
(BTiK) – będące forpocztą dla kierunku rozwoju prac w obszarze badań translacyjnych
(from bench to bed) prowadzonych przez dyrektora PMCBI dr. hab. Jacka Tabarkiewicza,
prof. UR. W tym obszarze opracowana koncepcja przewiduje wykorzystanie infrastruktury badawczej na dwóch rynkach badań
eksperymentalnych – przetwarzania tkanek
i komórek oraz ATMP-HE we współpracy
z podmiotami szpitalnymi. Rynek przetwarzania tkanek i komórek aktualnie w Polsce
składa się z około 40 podmiotów (większości
uczelni/szpitali). Rynek wytwarzania produktów ATMP-HE (ang. advanced therapy
medicinal products – hospital exemption), do

FILOZOFIA ŻYCIA

Psychologia i medycyna w jednej pigułce
września br. w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
odbył się nowatorski wykład z ajurwedy pt.
„Odkryj prawdziwą naturę i rozwiń swój
potencjał” z udziałem Moniki Marchel,
psychologa, cenionej znawczyni oraz pasjonatki ajurwedy – starohinduskiego systemu medyczno-filozoficznego.
– Ajurewda to nic innego jak nauka
o długim i szczęśliwym życiu. Poprzez
rozpoznanie konstytucji psychofizycznej,
analizę warunków zewnętrznych i proce-

Fot. Joanna Hałaj
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Monika Marchel

Liliana Tseluiko

którego należą zarówno produkty lecznicze
terapii genowej, produkty lecznicze somatycznej terapii komórkowej, inżynierii tkankowej, jak i skojarzonej terapii zaawansowanej należy do jednych z najszybciej rozwijających się rynków medycznych na świecie.
Uniwersytetowi udało się już podpisać
listy intencyjne z kilkoma firmami zainteresowanymi współpracą (Sanofi, Asseco, Polski
Bank Komórek Macierzystych) oraz bardzo
ważną z punktu widzenia funkcjonowania
BTiK/Biobanku umowę na dostawę przez firmę Softsystem oprogramowania do kolekcjonowania materiału biologicznego w celach
przeszczepowych i naukowo-badawczych.
Firma SoftSystem od wielu lat wspiera lokalne środowisko akademickie i w ramach ciągle rozwijającej się współpracy z Wydziałem
Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
dostarczy specjalizowane oprogramowanie
nieodpłatnie. Doświadczenie SoftSystemu
w zakresie wytwarzania oprogramowania
medycznego, zdobyte przy współpracy z największymi laboratoriami medycznymi na
świecie, zostaną przeniesione do nowo powstających jednostek na uniwersytecie. 
sów wewnętrznych oraz właściwe dobranie
pożywienia, jogę, medytację, ziołolecznictwo
i terapie wspomagające jesteśmy w stanie dożyć długich lat w zdrowiu, szczęśliwości i witalności – wyjaśnia Monika Marchel.
Podczas spotkania nie zabrakło również akcentu muzycznego. Wykład został
uświetniony minirecitalem pt. „Piosenki
Anny German” w wykonaniu artystki Liliany Tseluiko, obdarzonej sopranem liryczno-koloraturowym. Swobodne opanowanie
dźwięków od najniższych do najwyższych
sprawiło, iż zaśpiewane w sposób mistrzowski Eurydyki tańczące Anny German niczym
nie odbiegały od oryginału.


Joanna HAŁAJ
5

UCZELNIE  STUDIA

Fot. Ryszard Dworak

kademickie wakacje trwają, lecz nie dla
studentów lotnictwa i kosmonautyki.
Bowiem od 1 czerwca br. kolejna grupa bierze udział w szkoleniach lotniczych w ramach specjalności pilotaż, prowadzonych
w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Uczelnia ta bowiem jako jedyna politechnika w Polsce od 1977 r. kształci pilotów
lotnictwa cywilnego. Do tej pory wyszkoliła

zacji i nowo wybudowane drogi kołowania.
40-letnia tradycja, doskonałe zaplecze oraz
własna doświadczona kadra instruktorska
zaangażowana w proces szkolenia studentów pozwalają na ciągły rozwój tej jednostki
i kształcenie na najwyższym poziomie.
Dzięki
uprzejmości
pracowników
ośrodka mamy możliwość podejrzenia niezwykle widowiskowych momentów zdobywania przez studentów pilotażu nowych umiejętności w lataniu. Na zdjęciach uchwycono:
tankowanie samolotu, przygotowania do lotu,
ustawianie przyrządów, notowanie warunków
meteorologicznych, start, lot studenta z instruktorem i lot samodzielny, podchodzenie
do lądowania, kołowanie, omawianie lotu. 
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DOSKONAŁA SZKOŁA

Ja nie mogę nauczyć nikogo niczego.
Ja tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć.

Najważniejsza jest osobowość nauczyciela
Dorota Dominik

OPINIE  KOMENTARZE

N

ikt nie policzył, ile wylano tuszu i zużyto papieru do analizowania, jaka
powinna być idealna szkoła.
Kolejne i niekończące się,
odkąd sięgam pamięcią, reformy systemu oświaty są
dowodem pogoni za ideałem, edukacyjną doskonałością. Przywołujemy przykłady, wdrażamy nowatorskie metody kształcenia, o nowoczesnych technologiach nie wspominając.
A potem ku zdumieniu samych zainteresowanych okazuje się, że od starożytności do XXI-wiecznego, naszego multimedialnego bałwochwalstwa nie ma szkoły, która nie opierałaby
się na nauczycielu.
Poprawność polityczna każe nam obecnie
deklarować, że szkoła „uczniem stoi”. Pysznie,
tylko co z tego wynika? Nie dajmy się zwieść.
Podobny schemat rozumowania można odnaleźć w prawie każdym mądrym, albo i nie,
biznesowym dekalogu. Tak, jak jest wiele źle
zarządzanych firm, tak bywają i źle zarządzane
szkoły. Stare przysłowie mówi: „z niewolnika
nie ma pracownika”. Źle traktowany i opłacany,
niedowartościowany, sfrustrowany nauczyciel,
kolędujący po szkołach w pogoni za godzinami uzupełniającymi etat z całą pewnością nie

będzie kreatorem sytuacji, w której jego wychowankowie będą mogli „zdobywać góry”.
W 1994 r. Heskett i Schlesinger opracowali
koncepcję łańcucha wartości. Jeśli jakość „wewnętrznej obsługi” (zarządzania, kultury organizacyjnej) jest wysoka, to buduje się wysoka
satysfakcja pracownika. Przejawia się ona z kolei w wysokiej motywacji oraz zaangażowaniu.
Wysoki poziom zadowolenia pracownika z kolei umożliwia świadczenie usług i obsługi o wysokiej wartości dla klienta – w naszym przypadku ucznia, bo w końcu nauczyciel świadczy swoiste, edukacyjne usługi. To samo mówi Richard
Branson, mój faworyt wśród miliarderów: Jeśli
będziesz się troszczył o swoich pracowników,
oni będą się troszczyć o twoich klientów. A on
raczej na pewno wie, co mówi…
Kolejni reformatorzy, nie tylko obecni,
ale i wcześniejsi, pochylając się od lat nad polską oświatą używają nieustannie tych samych
kalek lub ich generyków: a to neurodydaktyka,
a to coaching nauczycielski, piramida Dale’a, inteligencje wielorakie, aktywizujące metody nauczania czy inne cudowne odkrycia. A wszystko
po to, aby kolejny raz udowadniać światu: teraz
to będzie dopiero dobra szkoła! Tymczasem
w żadnym innym niż nauczycielstwo zawodzie
nie zależy tak wiele od tego, jakim się jest człowiekiem. Osobowość nauczyciela jest ważniejsza
od posiadanej przez niego wiedzy (Soren Kier-

WOJSKA MACIEREWICZA
Kto ponosi koszty za „terytorialnych”

Bogusław Kobisz

O

statnio żaliło mi się
kilku
prywatnych
przedsiębiorców, że muszą
dopłacać do pracowników
powołanych do terytorialnej
służby wojskowej. Nie dość,
że tracę na jakiś czas pracownika, który w tym
czasie ma okazję spotkać się z kumplami i pobiegać po lesie, to muszę wypłacić mu odprawę,
mówi jeden z moich rozmówców.
Zainteresowałem się tym tematem i ustaliłem, że przepisy ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej faktycznie nakładają
na pracodawcę obowiązek wypłaty odprawy
w trzech sytuacjach. Zgodnie z art. 125 ww.
ustawy odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za
urlop wypoczynkowy, przysługuje pracownikowi powołanemu do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej. Mało tego, pracownik
zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające
ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Przysługuje mu natomiast świadczenie pieniężne z budżetu państwa rekompen6

sujące utracone wynagrodzenie ze stosunku
pracy lub stosunku służbowego albo dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej lub
rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania służby. Zgodnie z ustawą, świadczenie
pieniężne stanowi kwota 1/21 miesięcznego
wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez
liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być
przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Umowa o pracę na czas określony ulega
jednak rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie. Ochrona ta nie przysługuje
jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca może
rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub
likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach
rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.
Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez
zachowania prawa do wynagrodzenia na jeden
dzień. Zwolnienie to nie przysługuje jednak,
jeżeli karta zobowiązuje do natychmiastowego
stawiennictwa.

Sokrates

kegaard). Zwłaszcza teraz, gdy wiedza skoncentrowana w sieci jest dostępna każdemu na jedno
kliknięcie. Zmiany, jakie dokonują się obecnie,
jak choćby nieprawdopodobny przyrost informacji, sprawiają, że dobry nauczyciel nie musi
być alfą i omegą, nie musi, a nawet nie może być
nieomylny. Jego rola, zwłaszcza teraz, koncentruje się na modelowaniu postaw, kształtowaniu
umiejętności społecznych uczniów, empatii,
kompetencji współpracy z innymi ludźmi. Te
umiejętności bowiem obecnie uznawane są za
najbardziej konieczne, lecz deficytowe.
Dziecko zawsze może sprawdzić w Internecie, w którym roku była bitwa pod Warną i jak
rozmnaża się rozwielitka, jednak nie nauczy się
bycia dobrym człowiekiem. Są to znacznie ważniejsze umiejętności, niezbędne do przeżycia,
gdyż bez nich urządzimy sobie piekło na ziemi.
Problem polega jednak na tym, że proces stawania się Człowiekiem wymaga dwóch podpór:
pierwsza to rodzina (także czasami trudna czy
dysfunkcyjna), druga to szkoła rozumiana jako
oddziaływanie osobowości nauczyciela. Oczekiwanie społeczne, by umysły dzieci rosły jak
kwiaty, uczone w cudownej szkole przez cudownych nauczycieli, wymaga przede wszystkim
od samego społeczeństwa starań i pielęgnacji
tychże. Inaczej, jak w zapuszczonym ogrodzie,
doczekamy się raczej chwastów.


Dorota DOMINIK

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby
wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na
okres trwania tej służby. W czasie trwania tego
urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Ponadto okres
urlopu bezpłatnego w związku z terytorialną
służbą, udzielonego przez pracodawcę, jest
wliczany do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.
Gdy powiedziałem mojemu rozmówcy, że państwo nie przerzuciło jednak całego
ciężaru kosztów na pracodawcę, gdyż pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego
żołnierzem obrony terytorialnej przysługuje
świadczenie pieniężne za okres odbywania terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez
tego żołnierza, usłyszałem, że świadczenie to
obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów,
bez kwot wynagrodzenia poniesionych przez
pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego
pracownika w celu zastępstwa żołnierza lub
z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu
pracownikowi zatrudnionemu dotychczas
u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy ww. odprawy oraz że po stronie
pracodawcy powstaje obowiązek gromadzenia
dodatkowej „makulatury” i że w rezultacie
z tego uprawnienia mało kto korzysta.
Pracodawca bowiem musi przesłać
wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz
z dokumentami potwierdzającymi poniesione
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koszty, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę
pracodawcy nie później niż przed upływem 90
dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia
terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Tyle
zachodu, żeby zwrócono mi jedynie koszt ogłoszenia, że zatrudnię pracownika, podsumował
mój rozmówca. W rezultacie musiałem przy-

znać mu rację, że z jego podatków utrzymuje
się armię, jego podatkami dysponuje budżet
państwa i gminy i że na koniec jeszcze za lepsze
czy gorsze pomysły rządu też on płaci, a zgodnie z obietnicami miało być tańsze państwo.
Prezydent Duda, przemawiając 15 sierpnia 2017 roku, podkreślił, że wojsko w Polsce
nie jest niczyją prywatną własnością. Czyżby

chciał na coś zwrócić uwagę ministrowi obrony? Prezes Kaczyński podczas sierpniowej miesięcznicy wyraźnie określił, jak długo jeszcze
będą one trwały. Tak więc minister Macierewicz do tego czasu jest nie do ruszenia. Nawet
przez prezydenta.
Bogusław KOBISZ,



prawnik

WÓDKA NAPOJEM PATRIOTYCZNYM
Edward Słupek

N

asz Sejm przyjął definicję polskiej wódki
jako napoju alkoholowego
wytwarzanego z ziemniaków i zbóż uprawianych na
ziemiach polskich. Nikt nie
był przeciw, jedynie 38 posłów się wstrzymało.
Podejrzewam, że albo nie byli zainteresowani
tym napojem, albo to hipokryci alkoholowi. Jesteśmy absolutnym liderem w produkcji wódki
w Unii Europejskiej, co nie przedkłada się na
konsumpcję w przeliczeniu na rodaka. Średnia
europejska to 10 litrów spirytusu na Europejczyka, czyli około 50 g wódki na dzień. Wszystkie sąsiednie kraje piją więcej w przeliczeniu na
mieszkańca. Jesteśmy za Niemcami, Austriakami, Czechami i Słowakami. W statystyce
europejskiej przewodzą Litwini. To tylko statystyka, inne na pewno są implikacje wynikające
ze spożycia alkoholu w różnych krajach. Unia
Europejska chciała do definicji wódki dodać
trunki wytwarzane z marchwi, bananów i innych owoców.
Wódka na ziemiach polskich jest wytwarzana od XVI w. Zawsze budziła skrajne emocje
wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza
specjalistów od moralności. Nie jest znany mechanizm uzależnienia od tego trunku. Gdyby udało się znaleźć lek na nałóg alkoholowy
– nagroda Nobla natychmiast. Nałóg dotyczy
przedstawicieli wszystkich warstw społecznych,
czyli także ludzi, którzy zasłużyli się we wszystkich dziedzinach nauki i twórczości. Przy na-

szej trudnej historii były czasy, gdy nasi zaborcy celowo i świadomie rozpijali społeczeństwo
polskie, uważając, że to podkopie jego morale
i zdolność do odzyskania państwowości.
Wódka i napoje na bazie alkoholu są
dobrem regionalnym, a nawet państwowym,
elementem kultury narodu i regionu. Widać
to w turystyce, gdzie każda nacja w odwiedzanym regionie kusi nas swoim regionalnym
„niepowtarzalnym” alkoholem. Najpierw zachęta skosztowania z „błagającym” spojrzeniem na kosztującego o akceptację trunku.
Po naszej grzecznej pochwale napój wypada
kupić choćby na pamiątkę albo uzupełnienie
kolekcji w barku. Notabene słowo skosztować
sugeruje nawet, że po spróbowaniu będzie nas
kosztować. Bywa, że próbowane trunki są po
prostu obrzydliwe, ale nie wypada zganić. Wykorzystywane są nawet wątpliwej miary okazje do zbycia trunku regionalnego; gdy będąc
w Medjugorje zostałem zachęcony do nabycia
rakii z wizerunkiem tamtejszej Matki Boskiej.
Ale taka jest turystyka, gdzie naturalnym odruchem staje się nabycie czegoś regionalnego,
a zwłaszcza trunku kojarzącego się albo mającego kojarzyć się z odwiedzanym regionem.
Aż naturalnym wydaje się zadać pytanie, jak Podkarpacie (tęsknię za starą nazwą
Rzeszowszczyzna) wypada w tym alkoholowo-turystycznym mechanizmie? Jest tragicznie,
a nawet nijako. Ponad dwumilionowa populacja mieszkańców województwa jest pozbawiona produkowanej w województwie wódki,
a nawet wina produkowanego z miejscowych
owoców. Nie mamy wyrobu ze znakiem akcyzy
skojarzonego z naszym regionem. Były próby

uczynienia nas regionem produkcji wina, ale
jak widać niewiele z tego wychodzi. Mieliśmy
wino owocowe z Jasła (patykiem pisane), ale
wytwórnia jest francuska, więc po co im produkować jakieś wino w Polsce, gdy francuskie jest
lepsze, bo francuskie. Patykiem pisane przeszło
do powszechnej tradycji z powodu stylizacji artystycznej etykiety tego kiedyś powszechnego
wina owocowego. Mieliśmy świetną wytwórnię
spirytualiów w Łańcucie (Polmos Łańcut) tradycją sięgającą rodu Potockich. Nic nie pomogły protesty załogi i zabiegi władz województwa. Firma produkująca słynne rosolisy praktycznie przestała produkować coś, co kojarzy
się z produktem z naszego regionu. Szczególnie
Rosolis kawowy z Łańcuta robił wrażenie jako
drobny podarunek dla przyjaciół z daleka.
Jeszcze niedawno Biała Dama z Łańcuta to była
wódka czysta z „wyższej półki”.
Nie tak dawno byłem na weselu i pito
wódkę zagraniczną (oceniam jako dobrą jakościowo) i tak mi się patriotycznie przykro zrobiło, że pijemy obcą wódkę. Toż to naprawdę niepatriotyczne. Gdyby to ode mnie zależało, doprowadziłbym do reaktywacji produkcji wódki
z Rzeszowszczyzny i innych napoi alkoholowych, bo gadżet w postaci butelki alkoholu z regionu to świetna promocja. Na razie jest trochę
wstydliwie, gdy inni z całego świata zachwalają
swoje alkohole podczas każdej niezobowiązującej rozmowy towarzyskiej. My możemy chwalić
się niezłymi prywatnymi bimbrami, ale mnie
chodzi o coś, co posiada banderolę i pochodzi
z legalnej, porządnej wytwórni.


Edward SŁUPEK

ROZWIJANIE WYOBRAŹNI TWÓRCZEJ
Dziecięca ballada o Wielkiej Rodzinie

Zofia Brzuchowska

13.

edycja Konkursu Poet yck iego
„Ja i świat” zorganizowanego przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie osiągnęła tym razem rangę ogólnopolską. 484 najmłodszych literatów nadesłało 968 prac, które
oceniło jury pod przewodnictwem prof. UR
dr hab. Alicji Ożóg, z udziałem dr Zofii Brzuchowskiej i Małgorzaty Hołowińskiej, zastępcy dyrektora WDK.

Wśród głównych celów imprezy organizowanej od kilkunastu już lat najważniejsze
jest rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci
i młodzieży oraz kształtowanie szacunku dla
poprawności języka ojczystego. Konkurs ten
realizuje konsekwentnie postulat wychowania
przez sztukę, traktowaną jako „podręcznik
życia”. Inspirowana nim edukacja humanistyczna, obejmująca tak liczne gremium najmłodszych autorów oraz ich opiekunów, jawi
się jako ważne antidotum na zanik zainteresowania literaturą, której rola dla kształtowania
polskiej tożsamości jest wręcz niezastąpiona.

W grupie I (0–II kl.) pierwszą nagrodę
otrzymała Łucja Michalak za wiersz Ośmiolatka, drugą Laura Czachor, a trzecią Natalia
Machniak.
Trzeba zauważyć, że ta grupa wiekowa,
podobnie jak następna, sprawiła miłą niespodziankę w stosunku do lat poprzednich. Chodzi
zarówno o wzrost liczebności prac, jak i podwyższenie ich poziomu. Piszące dzieci bacznie obserwują siebie i otoczenie. Autoportret
ośmiolatki „...chodzę w szpilkach mamy/ jak
prawdziwe damy” sąsiaduje z obrazem siostry,
maniaczki telefonii komórkowej „Chyba świat
ją nie ciekawi/ czy się ze mną kiedyś pobawi?”
7

OPINIE  KOMENTARZE

Podkarpacie pustynią alkoholową

Wrzesień 2017, nr 9 (143) Rok XIII
W II grupie (III–IV kl.) pierwszą nagrodę otrzymała Nela Nadłonek za wiersz Smutny fortepian, dwie drugie równorzędne Emila
Gamracka i Paulina Hejda, a trzecią Gabriela
Motyka. Wiersze z tej grupy wiekowej obrazują
znaczny postęp rozwojowy. Zaczynają się wyprawy w otaczający świat, pojawia się żywe zainteresowanie sztuką, tak jak w wierszu Smutny
fortepian czy w Muzyce wiatru, gdzie do głosu
dochodzi autentyczny żywioł poetycki.
W III grupie (V–VI kl.) pierwszą nagrodę otrzymała Wiktoria Mularska za wiersz
Magiczny świat, dwie drugie równorzędne Miłosz Wermiński i Gabriela Ciepły,
a trzecią Milena Wiater. Należy podkreślić,

że uczestnicy w tej kategorii zdominowali
liczebnie cały konkurs, a przy tym zakres tematyczny oraz plan wyrażania cechuje znaczne zróżnicowanie. Młodzi poeci dzięki żywej
wyobraźni odchodzą od dosłowności i jeśli
kultywują wcześniejsze motywy, to dzieje się
to na wyższym poziomie rozwojowym. Magia i animizm łączą Magiczny świat i Drzewo,
gdzie symbioza z przyrodą prowadzi do włączenia zasadzonego przez pradziadka drzewa
w poczet najzacniejszych przodków.
W IV grupie (gimnazjum) pierwszą nagrodę otrzymała Agnieszka Skrzypczak za
wiersz Dla tych, którzy tutaj będą, drugą Martyna Szypuła, a trzecie równorzędne Małgo-

rzata Sobkiewicz i Patrycja Wójcik. W tej
grupie widać dojrzalszą kontynuację wcześniej
podjętych motywów, ale i nową tonację, która
świadczy o depresyjnym zagrożeniu. Oto świat
przedstawiony w wierszu Dla tych, którzy tutaj będą: „Tu, Gdzie prędzej zrobią ci zdjęcie/
niż pomogą wstać [...] gdzie co pięć minut ktoś
skacze z okna/ gdzie najwięcej mówią o tobie ci
z którymi/ nie zamieniłeś słowa [...], gdzie serce
to organ wymienny jak wszystko [...] a my mali/
zagubieni,/ samotni/ chcemy tylko prawa do
popełniania błędów/ i możliwości bycia sobą”.


Dr Zofia BRZUCHOWSKA,
Uniwersytet Rzeszowski

RADOŚĆ WSPÓLNEGO MUZYKOWANIA
100 lat Orkiestry Dętej Kolejarzy w Rzeszowie
by, jak Karol Krwawicz, Wacław Buczyński,
Eliasz Stańczak, Marceli Czapliński, Józef
Soja. Instrumenty zakupiono z datków kolejarzy. Próby orkiestry dętej, a także zespołu
smyczkowego odbywały się pod kierunkiem
Józefa Soi w pomieszczeniach Parowozowni.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości orkiestra pracowała pod opieką
Związku Zawodowego Kolejarzy. W okresie
okupacji działalność zawieszono. W sierpniu
1944 roku orkiestra wznowiła działalność.
Brała udział w licznych uroczystościach państwowych, uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu budowy Trasy W-Z w Warszawie,

„Dowiedziałem się, że pan
dyspozytor Buczyński stara się o pieniądze i zakupią instrumenta, i założą
muzykę dętą przy ZZK.
Po zdobyciu pieniędzy
Komitet wydelegował fachowców po zakupy instrumentów do Czech firmy Čerweny.
Po nadejściu instrumentów, ja wraz z innymi kolegami mobilizowaliśmy chętnych do
muzyki dętej. Bardzo mnie to cieszyło, że
nauczę się nut i gry na trąbie. Kapelmistrz
wypróbował mój układ ust
i przydzielił mi trąbkę B do
akompaniamentu. Bardzo
szybko nauczyłem się nut
i grałem dłuższy czas na
niej. Potem przeszedłem na
klucz basowy i grałem na
helikonie B. Bardzo mi się
ten instrument podobał,
gdyż był okazały. Następnie
niedługo potem grałem na
bas skrzydłówce”.
Tak wspomina swoje
pierwsze kroki w budzącej
się do życia w 1917 roku orkiestrze dętej rzeszowskich
kolejarzy Jan Robak (1898– Orkiestra Związku Zawidowego Kolejarzy Rzeszów w 1927
1988), muzyk, animator
Światowych Festiwalach Polonijnych Zespokultury ze Staromieścia, autor libretta i mułów Folklorystycznych w Rzeszowie, licznych
zyki do opery ludowej Staromieszczanie spod
konkursach i przeglądach, uzyskując liczne
Rzeszowa wystawionej w 1938 roku w sali
nagrody i wyróżnienia. W 1988 roku orkie„Sokoła” w Rzeszowie.
stra otrzymała odznaczenie Zasłużony dla
A więc orkiestra rzeszowskich kolejarzy
Województwa Rzeszowskiego, w 2012 roku
ma już 100 lat… Na początku wśród organinagrodę Zarządu Województwa Podkarpaczatorów orkiestry należy wymienić takie oso-

Fot. ze zbiorów Jana Robaka
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kiego i takąż nagrodę w 2014 roku otrzymał
kapelmistrz Tadeusz Cielak.
Kolejni kapelmistrzowie orkiestry to:
Józef Soja (1917–1924), Stanisław Łazarek
(1924–1944), Zygmunt Mikosz (1944–1945),
Jan Wisz (1945–1968), Jan Deręgowski
(1968–1971), Wiktor Staszczyszyn (1971), Jan
Bartkiewicz (1971–1974), Kazimierz Czech
(1974–1976), Tadeusz Wilczyński (1976–
1977), Jan Bartkiewicz (1977–1980), Adolf
Schneider (1980–1986), Tadeusz Cielak (1986
do dziś).
W 1999 roku powstało Towarzystwo
Miłośników Kolejowej Orkiestry Dętej „Pantograf”, które działa do dziś. Życzymy sympatycznej orkiestrze jubilatce rzeszowskich
kolejarzy pod wodzą niestrudzonego Tadeusza Cielaka dalszego wspaniałego rozwoju
i radosnych satysfakcji ze wspólnego muzykowania.
Warto dodać, iż Muzeum im. F. Kotuli
w Rzeszowie, w ramach projektu „Muzyczne
Podkarpacie”, przy wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, w 2011
roku podjęło trud badań dotyczących folkloru
muzycznego, z uwzględnieniem działalności
orkiestr dętych mocno zakorzenionych w tradycji Podkarpacia. Pomysłodawcą i koordynatorem tych działań jest Emilia Jakubiec-Lis,
adiunkt wspomnianego muzeum. Zwieńczeniem prac badawczych będzie spotkanie
17 listopada 2017 roku w rzeszowskiej Bohemie (WDK) przy ul. Okrzei 7 poświęcone
działalności orkiestr dętych na Podkarpaciu,
a także wystawa w Muzeum Etnograficznym,
Rynek 6 w Rzeszowie.


Andrzej SZYPUŁA

W NIEZWYKŁĄ PODRÓŻ
D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w powakacyjnych projekcjach filmowych. W programie: 4 września
8

– Sława, reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov; 11 września – Mężczyzna imieniem Ove,
reż. Hannes Holm; 18 września – Rękopis
znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Has,
projekcja w ramach cyklu „Polscy Mistrzowie

Kina”; 25 września – Czerwony żółw, reż. Michael Dudok de Wit. Wszystkie pokazy zaplanowano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7.
Sława, reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov – dramat, produkcja: Grecja, Bułgaria
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(2016). Surrealistyczna opowieść, którą charakteryzuje mentalno-psychologiczny absurd
oraz atmosfera grozy.
Mężczyzna imieniem Ove, reż. Hannes
Holm – dramat, komedia produkcji szwedzkiej (2015). Film nagrodzony statuetką dla
najlepszej europejskiej komedii na ostatniej
gali ENF we Wrocławiu jest adaptacją bestsellerowej powieści Mężczyzna imieniem Ove
Fredrika Backmana. Krytycy najczęściej porównują dzieło Holma z Gran Torino Clinta
Eastwooda, ale także z Forrestem Gumpem,
Schmidtem czy Lepiej być nie może.
Rękopis znaleziony w Saragossie, reż.
Wojciech Has – polski film kostiumowy,
poetycki, fantastyczny (1964). Literackim
pierwowzorem filmu jest powieść osiemnastowiecznego poety, uczonego, filozofa,
żołnierza, podróżnika i fantasty Jana Potockiego. Rękopis znaleziony w Saragossie to jedno z najświetniejszych dzieł europejskiego
oświecenia. Bohater ma zacząć myśleć i gra
toczy się o to, jak będzie myślał. Wszystko ma
dwie interpretacje: mistyczna, magiczna filo-

zofia Kabalisty ściera się z humanistycznym
racjonalizmem Matematyka. Wybierać musi
nie tylko van Worden, wybiera widz – mówił
reżyser Wojciech Has.
Czerwony żółw, reż. Michael Dudok
de Wit – film z gatunku animacji, produkcja
francusko-belgijsko-japońska (2016). Znajdujesz się na bezludnej wyspie. Wokół ani
śladu człowieka, żadnego zgiełku, tylko morze i plaża. Wiatr jest świeży, zamiast smogu morska bryza. Od cywilizacji dzieli cię
bezkresny ocean. Co robisz? Delektujesz się

swobodą czy budujesz tratwę? Gdzie jesteś?
W więzieniu czy w raju?
Legendarne japońskie Studio Ghibli
(Spirited Away: W krainie Bogów) przedstawia urzekającą baśń dla dorosłych, która została nagrodzona w Cannes, nominowana do
Oscara i zwyciężyła w projekcie „Scope100”,
w którym to sami widzowie wybierają filmy
dla widzów. Wyrusz w niezwykłą podróż
i odkryj w sobie bezludną wyspę podczas seansu filmu, który oczarował widzów na całym świecie. 

GALA LITERACKO-ARTYSTYCZNA
Jadwiga
Kupiszewska

Pałacowi dyplom za zasługi dla Podkarpacia
na niwie twórczej oraz podziękowanie za inicjatywę zorganizowania pleneru.
Przez trzy dni uczestnicy pleneru nie
zeszowie...
dotknętylko zwiedzali miasto, m.in. Podziemną
łam cię pastelowo,
Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice”,
gdy dzień przetapiał się ze
centrum Rzeszowa z przewodnikiem Jackiem
zmierzchem, snułam się
Ślusarzem i granice miasta autokarem, ale też
myślami zaułkami by zamalowali, szkicowali, pisali wiersze, a efekty
pamiętać wszystko przed nocą twoim świapracy prezentowane były na spotkaniach litłocieniem – tej treści sentencję napisała
terackich. Na zaproszenie Barbary Chmury,
Monika Mazur-Mitrowska, poetka malarka
dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
z Radomia i umieściła ją obok swoich obraPublicznej, uczestnicy pleneru odwiedzili bizów na wystawie malarstwa i rzeźby w Klubliotekę, gdzie udostępniono do obejrzenia
bie Kultury Zodiak na gali ogólnopolskiego
ciekawe rękopisy, starodruki, inkunabuły
spotkania literacko-artystycznego „Rzeszów
oraz książki współczesne, które są skarbem
w poezji, malarstwie i rzeźbie”.
biblioteki. Spotkanie w bibliotece z twórczoW dniach 31 lipca do 3 sierpnia
ścią Jana Chruślińskiego, laureata nagrody
2017 r. Rzeszów gościł znakomitych politerackiej im. Stefana Żeromskiego za książetów, pisarzy, plastyków, ludzi, którzy nie
kę Miłość i wojna, wzbudziło zainteresowanie
tworzą do szuflady, lecz pragną się spoczytelników. Na rzeszowskim Rynku, gdzie
tykać, wymieniać doświadczenia, wzamieszkańcy mieli okazję spotkać się z twórcajemnie się wspierać bez względu na odlemi, z rzeźbą Józefa Pałaca, rysunkami Emilii
głości. Przyjechali do nas twórcy z Kielc,
Wołoszyn, Agnieszki Małek z Mielca, GraRadomia i Warszawy, z Ostrowca Świężyny Lesińskiej z Warszawy, porozmawiać
tokrzyskiego, z Górna, Tomaszowa Maz konsultantką plastyki Anetą Martowzowieckiego, twórcy z Podkarpacia,
ską-Topór, zobaczyć na ławeczce poetów,
z Przemyśla, Baligrodu, Mielca i Markoa wśród nich Ewę Danutę Białek z Warszawej, z Krzemienicy, z Rzeszowa. Organiwy, Bożenę Gniazdowską z Ostrowca Święzatorem tego niezwykłego pleneru było
tokrzyskiego, Kazimierę Szczykutowicz
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kulz Kielc, Aleksandrę Pigułę z Mielca, Irenę
tury w Rzeszowie. Podkreślić należy, że
Nyczaj z Kielc, Barbarę Śnieżek, Stanisławę
projekt dofinansowany z budżetu Gminy
Bylicę, Ewelinę Łopuszańską, Teresę GlaMiasta Rzeszów, pod patronatem prezyzar, Grażynę Sordyl, Katarzynę Błaszczuk
denta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, orgaz Rzeszowa, zapytać, jak pisze się wiersze.
nizacyjnie był niecodziennym wyzwaniem
Poetów i malarzy odwiedzili na Rynku Stadla stowarzyszenia, ale także dowodem na
nisław Sienko, zastępca prezydenta Rzeszoto, że zapisało się ono swą działalnością na
wa oraz Aneta Radaczyńska, dyrektor Wymapie przedsięwzięć kulturalnych Rzedziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
szowa. Uczestników powitał serdecznie
Miasta Rzeszowa. Grupa twórców poproi oficjalnie otworzył plenerowe spotkanie Uczestnicy pleneru przy pomniku-rzeźbie Tadeusza Nalepy
siła o pamiątkowe zdjęcie. Niektórzy maMarek Jastrzębski, dyrektor Wojewódz- na ul. 3 Maja

R

kiego Domu Kultury w Rzeszowie, w Klubie
Turkus odbyło się bowiem pierwsze spotkanie integracyjne, połączone z czytaniem poezji, literatury. Uczestnik pleneru Stefan Jurkowski, wiceprezes zarządu oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz
członek prezydium zarządu głównego ZLP,
obchodził 50-lecie debiutu prasowego; organizatorzy zorganizowali dla jubilata benefis
i to on rozpoczął twórcze czytanie. Obecni
członkowie ZLP z rzeszowskiego oddziału,
z prezesem Mieczysławem A. Łypem, włączyli się w tę uroczystość. Stanisław Nyczaj,
prezes oddziału kieleckiego ZLP, wręczył
na ręce prezesa podziękowanie za twórczą
współpracę obu oddziałów, a organizatorom
spotkania Józefowi Pałacowi i komisarzowi
pleneru Jadwidze Kupiszewskiej pamiątkowe laurki z podziękowaniem za zaproszenie.
Jan Rychner, prezes Klubu Literackiego „Nasza Twórczość” Stowarzyszenia Wspólnota
Polska oddział w Warszawie, przekazał jedynemu na plenerze rzeźbiarzowi Józefowi
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larze, uciekając przed sierpniowym upałem,
malowali i pisali, a nawet zwiedzali Rzeszów
popołudniową i wieczorową porą. Niektórzy
uczestnicy zwiedzali miasto indywidualnie,
ale wieczorem w klubie Hotelu Iskra spotykali
się, rozmawiając słowem poetyckim, malarskim. Twórczość swoją prezentowali również:
Felicja Borzyszkowska-Sękowska z Warszawy, Halina Iwanowska z Żyrardowa, Kazimierz Ryk z Radlina, Zofia Walas z Ostrowca
Świętokrzyskiego, Maria Rudnicka z Rzeszowa, Emilia Tesz z Tomaszowa Mazowieckiego, Andrzej Piskulak z Zagnańska.

W Klubie Turkus i na Gali w Klubie
Zodiak piosenki Grupy Wokalnej RSTK
pod kierunkiem Zygmunta Kiełbowicza
przedzielały strofy wierszy ciepłymi nutkami. Przybyła z Kielc wokalistka poezji
śpiewanej Małgorzata Siemieniec wyśpiewała piosenki Anny German, Stefan Michał Żarów deklamował wiersz pt. Miriam,
poświęcony pamięci Wojciecha Kilara. Muzyczną wizytówką naszego miasta jest Chór
Cantilena i to on na gali w Klubie Zodiak,
pod batutą Bożeny Słowik i akompaniamencie Patryka Moszkowicza, przy nie-

DZIEJE JEDNEGO ŻYCIA
O autobiografii Bronisławy Betlej

Hanna
Krupińska-Łyp
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G

ruby tom w pięknej,
twardej oprawie, ozdobionej kopią obrazu Przodkowie autorstwa Stanisława
Jakubczyka, obrazu stylizowanego na witraż i dobrze korespondującego
z treścią książki. Wydana w 2016 roku biografia Bronisławy Betlej nosi tytuł Smak czarnego chleba. Tytuł w sposób zarówno dosłowny,
jak i metaforyczny zapowiada opowieść o codzienności, ale niewątpliwie też pełni funkcję
symbolu – symbolu wszelkich wartości pozytywnych, takich jak miłość ojczyzny i drugiego człowieka, prawda, uczciwość itp. Niezapomniany, niepowtarzalny smak zawiera w sobie
historię całego, trudnego życia.
Bronisława Betlej przedstawiła swoją
autobiografię w porządku chronologicznym,
poczynając od chwili narodzin aż do czasów
współczesnych. Trudne dzieciństwo, naznaczone przedwczesną śmiercią
matki, zmarłej w wieku 23 lat,
gdy autorka była małym dzieckiem, spędzone w domu ciotki,
przynosiło czasami dobre chwile. Cały ten świat rozpada się we
wrześniu 1939 roku. W chwili
wybuchu II wojny światowej autorka ma 11 lat. Rozpoczyna się
przyspieszony proces jej dorastania. Konieczność radzenia sobie
w bardzo trudnych warunkach

okupacyjnych, ciągłe poczucie zagrożenia
finalizuje się pracą w konspiracji. Jest łączniczką, wiąże się z Armią Krajową, udaje się
jej przetrwać nawet przesłuchania w Gestapo.
Po zakończeniu wojny Bronisława Betlej
podejmuje naukę w gimnazjum w Gorlicach.
Cała społeczność cierpi na skutek tragicznych
braków w zaopatrzeniu, brak ubrań, książek,
zeszyty trzeba robić sobie we własnym zakresie. Mimo to autorka działa bardzo aktywnie:
w kółku sportowym, w zespole tańca, teatrze
studenckim w Kobylance, gdzie grano sztuki
Fredry i Moliera. W tym też okresie Bronisława dowiaduje się, że została przyjęta bez egzaminów do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jednak sprzeciw ciotki uniemożliwił
studia. Nastąpił ciężki okres dalszej edukacji
w Krośnie w bardzo trudnych warunkach
materialnych, bez żadnego wsparcia ze strony
rodziny.
Następnym punktem zwrotnym w życiu
autorki było zamążpójście. Zamieszkała z mężem u teściów, wkrótce urodziła troje dzieci.
W tym czasie pomagała w gospodarstwie, pracowała zawodowo,
rozwijając jednocześnie w miarę
możliwości własne zainteresowania. Nadszedł też czas „opuszczonego gniazda” – dzieci opuściły
dom rodzinny. W roku 2009,
w dziewięć lat po uroczystości 50.
lat małżeństwa, zmarł mąż poetki,
Bronisław. Osamotniona zaczęła
tym bardziej oddawać się twórczości i działalności kulturalnej.

CISZA MUSI MÓWIĆ
O najnowszym tomiku Anity Róg
Ryszard Mścisz

T

rzeci tomik Pisane
ciszą niespełna siedemnastoletniej poetki to
świadectwo jej twórczego
rozwoju – przy tym nie
częstotliwość
tworzenia

10

i wydawania zbiorków o tym
decyduje, ale rozwój warsztatu
twórczego, coraz większe wyrafinowanie, skala, głębia i „gęstość” skojarzeń, przywołań
czy twórczych peregrynacji natchnienia. W „czterech ścianach/
wieczności” (wiersz Niekończenie) twórcza
cisza staje się pewnym dominium, azylem dla

zwykłym aplauzie, zaprezentował piosenki
o Rzeszowie.
Prowadzące spotkanie w Klubie Zodiak
Dorota Kwoka i Jadwiga Kupiszewska podkreślały wagę literacko-artystycznego spotkania. Pozwoliło ono pokazać uczestnikom
nasz nowy Rzeszów, stało się świadectwem, że
w środowisku twórców rodzi się coś innego,
ciekawego, co jest początkiem nowej formuły
literackiej, artystycznej, integrującej środowiska twórcze naszego miasta.


Jadwiga KUPISZEWSKA

I tu należy skupić się na drugiej, równie ważnej części tej autobiografii: na pracy
twórczej. W książce nie ma tak wyraźnego podziału, ponieważ twórczość Bronisławy Betlej
nierozerwalnie wiąże się z jej życiem, z niego
wynika. Pisanie wierszy, ale i prozy towarzyszy jej nieustannie, jest jej wielką pasją. Tworzy
ona od najmłodszych lat, pisze wiersze, rysuje,
maluje, zajmuje się robótkami ręcznymi. Od
lat pisze o świcie, wtedy najłatwiej ulega natchnieniom.
Aby uświadomić kreatywność autorki
Smaku czarnego chleba, dość powiedzieć, że
ma ona w dorobku 54 (poza autobiografią) wydane pozycje, jeśli nie liczyć tekstów w czasopismach, almanachach, wydawnictwach okolicznościowych itp. Debiutem był druk wiersza
w prasie w roku 1963, pierwszy tomik poezji
ukazał się w 1989 roku. Bardzo szybko pojawiły się pozytywne opinie krytyków, w tym,
co trzeba podkreślić, akceptacja Stefana Treugutta, krytyka literackiego i literaturoznawcy
wysokiej klasy.
Z tekstu autobiografii wyłania się postać
o wielkiej witalności, empatii i wewnętrznym
przekonaniu, ukształtowanym przez trudne
warunki bytu, że rzeczy niemożliwe nie istnieją, trzeba tylko dążyć do ich osiągnięcia.
Bronisława Betlej ma bardzo wiele różnorodnych odznaczeń, które opisuje, zamieszczając
też ich zdjęcia. Generalnie całość książki ma
charakter faktograficzny. Autorka pragnie
uchwycić najdrobniejsze szczegóły, zamieszcza zdjęcia miejsc, osób, dyplomów, listów,
pism i dokumentów. Należy podkreślić niezwykłą ofiarność jej córki Elżbiety w przygotowaniu tego wydawnictwa.


Dr Hanna KRUPIŃSKA-ŁYP
Uniwersytet Rzeszowski

wrażliwej, lirycznej duszy. Z niej
wyrasta całe bogactwo zdarzeń
myśli, serca, sumienia, pamięci,
a także buntu, „implozyjnego”
krzyku, strachu i zawodu.
Poszukiwanie
życiowej
prawdy, jakiejś osnowy, sensu
pojawia się w wielu wierszach
Anity Róg. Łacińskie sentencje,
recepty na życie formułowane
przez wielkich ludzi filtrowane są przez własne widzenie
rzeczy, recepcję świata i wnioski płynące
w dokonywanej wiwisekcji. Wspomnienia
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listyczne, frazeologię i warstwę leksykalną, by
uwydatnić, wzmocnić przekaz treściowy, skalę refleksji, odczuć, rytmy wyobraźni. Często
w funkcji znaczącej występuje w wierszach
z tomiku Pisane ciszą interpunkcja. Niekiedy
sięga ona wręcz surrealnej wyobraźni, „pulsuje” odległymi, śmiałymi skojarzeniami. Swego
rodzaju odpoetyzowanie, zespolenie z życiową „dosłownością” w swojej twórczości osiąga
poetka, stosując szereg zwrotów potocznych,
nieraz żargonowych, często o funkcji fatycznej. Można dostrzec także w poezji Anity Róg
pewne zabiegi związane z dekompozycją i rekonstrukcją, kontaminacją różnych związków
frazeologicznych, co przypomina praktyki
twórców Nowej Fali.
Tomik Pisane ciszą zawiera ponad
70 wierszy (w tym jeden po angielsku).
Poszukując różnych źródeł inspiracji w sensie
życiowym i twórczym, Anita Róg coraz bar-

ILUMINACJE I FLARY
Książka poetycka Marka Petrykowskiego
Jan Belcik

I

luminacje są trzecią
książką poetycką Marka Petrykowskiego, wydaną w tym roku przez
Regionalne
Centrum
Kultur Pogranicza. Po
wcześniejszych Cytrynowo (2012) i Muzeum
Złotych Rybek (2015) przyszedł czas na książkę, w której autor tak wyraźnie eksponuje
przeżycia oparte na doświadczeniach egzystencjalnych powstałych na tle rodzinnego
krajobrazu. Intensywność zapisu wręcz reporterskiego w połączeniu z doskonałym
słuchem poetyckim powoduje tę niesłychaną

flarę wzruszenia, kiedy możemy
„nagle/spaść kropelkami rosy/
w sierpniowy żar/ łaskocząc kłosami owsa...”.
Poetycka dojrzałość w połączeniu z umiejętnością dziecięcego dziwienia się światu wywołują
ową magię olśnienia, zderzenia słów, na granicy których iskrzy, i wiemy że zaraz wystrzeli
raca, która otworzy [oświetli] to, co wydawało się już na zawsze zamknięte [w mroku]...
Wszystko to dzięki czułej pamięci, asocjacjom,
szczegółowej analizie miejsc, gdzie owe wypadki zderzeń się przytrafiają.
Świetnie pomyślany jest podział tomiku
na część W zastanym świetle, która jest swo-

dziej odkrywa siebie jako osobę i poetkę. Ten
dojrzały tomik wyprzedza niejako jej „formalną” dojrzałość, mierzoną latami. Zarazem
jednak dowodzi, że w sferze emocjonalnej,
intelektualnej i twórczej ona już się stała faktem. „Uciekasz przede mną/ czasie a ja na ciebie/ wciąż poluję godna czasochłonna” – pisze Anita Róg w wierszu Czasochłonny pościg.
Zdaje się przy tym wiedzieć, że ów wyścig
z czasem, ciągłe poszukiwanie i zadawanie
pytań, rozterki i wątpliwości to atrybuty człowieczeństwa – dorosłość w tym względzie
niczego nie zmienia i nie rozstrzyga. Wie też
na pewno, że tworzenie, poetycka rozmowa
z sobą ma swój początek, ale dla prawdziwej
admiratorki muzy nigdy się nie kończy, jedynie wkracza w kolejne etapy, przechodzi przez
kolejne stadia rozwoju.


Ryszard MŚCISZ

istym powrotem do bogatej pamięci i czasu pochwyconego przez
poetyckie ego, i na Fort Femina
poświęconą zmysłom, intymności, kobiecie... Tu najłatwiej popaść
w oklepane frazesy, bo temat ten
był „obrabiany” przez każdego
prawie poetę, ale Petrykowskiemu
udało się uniknąć banału, udało
się uchwycić coś własnego i oryginalnego dla tej poetyki. Coś, co
wpisane w symbole epok subtelnie
zarysowuje klimaty magii realizmu. Jak pisze na okładce tomiku Grzegorz
Kociuba, „w tych wierszach najmocniej dają
znać dwie siły: pamięć i zdziwienie. (…) Tytuł
najnowszego tomu dobrze oddaje postawę autora, bo też twórczość Marka Petrykowskiego
to przede wszystkim poezja olśnień: egzystencjalnych, poznawczych, znaczeniowych”.


Jan BELCIK

Panorama literacka Podkarpacia
WOŁANIE O WARTOŚCI

19 sierpnia br. odbyła się promocja nowego
tomiku wierszy Stanisława Dłuskiego Wiersze dla bezdomnych i wydrążonych wydanego
przez krakowską Miniaturę pod koniec 2016
roku. Spotkanie odbyło się w Miejscu Piastowym, w gościnnym domu Jana Tulika, który
pełnił rolę gospodarza wraz z dr Zofią Bartecką. Spotkanie prowadził znany i ceniony poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki

Stanisław Dłuski u Jana Tulika i Zofii Barteckiej na
Krawcówce

Grzegorz Kociuba, który to dokonał wyboru
wierszy do prezentowanego na spotkaniu
tomu. Dzięki niemu nie brakowało ekspresji, inwencji twórczej, rozmowy i mogliśmy
przeanalizować drogę bohatera wierszy Dłuskiego. Jak mówi Kociuba, „dramat bohatera
tej poezji i samego poety zaczyna się z chwilą
wyjścia z rodzinnego domu (…) Próby tworzenia własnego domu kończą się porażką,
tym mocniej dom rodzinny i Dębowiec jako
»mała ojczyzna« uzyskują status miejsca mitycznego i magicznego. (…) Poezja Dłuskiego
jest nade wszystko wołaniem o wartości, a nie
realizowaniem poetyckiej strategii, kreowaniem siebie i własnego świata, cyzelowaniem
formy czy kontestacją na pokaz”. Także sam
autor zaprezentował swoje wiersze w nienagannej dykcji, o czym mogli się przekonać
także słuchacze radiowej Dwójki, gdzie również były one emitowane, w tym wiersz Wiara, który drukowały najpoważniejsze antologie polskiej poezji współczesnej.


Jan BELCIK

W

PIĘKNO PRZYRODY

Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Piękno przyrody polskiej. Las,
ptak, łąka”, zorganizowanym przez oddział
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie
i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Krośnie, jury pod przewodnictwem dr
Hanny Krupińskiej-Łyp przyznało I nagrodę
Annie Piliszewskiej z Wieliczki, II – Iwonie
Świerkuli z Warszawy, III – Halinie Kurek
ze Zręcina. Wyróżnienia otrzymali: Bogdan Nowicki z Zabrza, Krystyna Szarzyńska z Gniezna, Natalia Borowska z Wałcza,
Tadeusz Dejnecki z Płocka, Agnieszka Zięba z Myślenic i Katarzyna Wiktoria Polak
z Krakowa. (R) 

WSZYSTKIE KOLORY CISZY

P

romocją trzeciego tomiku Anity Róg Pisane ciszą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu Mieleckie Towarzystwo Literackie rozpoczęło powakacyjną działalność na
niwie lokalnej kultury. Uczestników powitała dyrektor MBP Jolanta Strycharz, spotka11

KULTURA  SZTUKA

– wyjątkowo „aktywne” u tak młodej poetki – łączą się często z odwołaniami, mitologicznymi, religijnymi, kulturalnymi, prowadzą do krain wymyślonych (jak w wierszu
Nigdylandia) czy zapożyczonych z literatury,
zwłaszcza fantasy (jak w odwołujących się do
serii Sapkowskiego o Wiedźminie wierszach
Wracam czy Wieża Jaskółki). Ta fantastyczna
wizja z Nigdylandii być może jest ucieczką od
wielkich problemów, owego piętna dojrzałości, które refleksyjna, wrażliwa poetka odczuwa zapewne bardziej i głębiej niż jej rówieśnicy. W wierszach z tego tomiku sporo jest
gorzkich refleksji, melancholijnych tonów
i pewnych oznak sceptycyzmu. Kilkakrotnie
powraca w tej poezji pojęcie katharsis, jakaś
chęć oczyszczenia się, sublimacji uczuć.
Wydaje się, że Anita Róg dąży do pewnej
harmonii formy i treści, stara się sfunkcjonalizować zabiegi formalne, „zaprząc” środki sty-
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nie zaś poprowadził prezes MTL Zbigniew
Michalski. Powitał on serdecznie recenzenta
tomiku Ryszarda Mścisza, a także pięcioosobową delegację z Rudnika nad Sanem z twórcami ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli. Lirycznie i muzycznie,

z akompaniamentem keyboardu wystąpiła
sama autorka. Wybrane wiersze przeczytali
jej przyjaciele: Katarzyna Róg, Aleksandra
Kościelna i Dawid Maciąg.

Z POETĄ I BARDEM

rek poezji Modlitwy historyczne. W czasie
tego spotkania poetycko-muzycznego Piotr
Drożdż promował ów tomik. Nie zabrakło
też w czasie spotkania opowieści o twórcach, poetach i wykonawcach polskiej poezji
śpiewanej i o spotkaniach
z nimi. Do serc Polaków
zapukał też wzruszającym
protest songiem Mobilizacja, który napisał i skomponował po zakończeniu
stanu wojennego w Polsce.
Wolność, troska o los ojczyzny i głęboki patriotyzm są
mocnymi wyznacznikami
twórczości autora. Ballada o Boguchwale,
stylizowana na dawną pieśń bardów, była
znakomitym zakończeniem spotkania. To
liryczna historia miasteczka opowiedziana
i wyśpiewana przez jej autora. Idąc śladami
przeszłości, twórca znalazł chlubne i bohaterskie czyny jej mieszkańców.

Spotkaniem z poetą i bardem Piotrem Drożdżem rozpoczęło się podsumowanie działalności VI semestru Uniwersytetu Aktywni
Plus. 11 sierpnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale. Gościa przedstawił
dyrektor Damian Drąg. Prezentacja dorobku artystycznego Piotra Drożdża ukazała wszechstronność jego
zainteresowań. Zbiorki poetyckie oraz wydana płyta
stanowią tylko pewną część
rozległych pasji twórcy. Piotr Drożdż
Sam autor wspominał o pracy w Akademickim Radiu Centrum i swych prekursorskich
audycjach propagujących poezję śpiewaną
i piosenkę turystyczną. Zawodowo Piotr zajmuje się obróbką cieplną, metalurgią i technologią, tym samym realizując swą kolejną
wielką pasję. Z zainteresowaniem poznawał
też historię Polski i śledził jej współczesne
losy. Efektem tych przemyśleń jest zbio-

P

POEZJA I MUZYKA GÓR

o raz dziewiętnasty w Piwnicznej-Zdroju
odbyło się „Wrzosowisko”: Spotkanie Poezji i Muzyki Gór, którego pomysłodawczynią
i współorganizatorką była Barbara Paluchowa. Ogłoszono tam wyniki XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen
o Karpatach” i wręczono laureatom i wyróżnionym nagrody. Jury pod przewodnictwem
Józefa Barana pierwsze miejsce przyznało
Annie Piliszewskiej z Wieliczki, drugie Barbarze Plutovej ze starej Lubovni, a trzecie
Mieczysławowi A. Łypowi z Rzeszowa.

Stanisław Dłuski

N

ie uważam się za
mądrego człowieka,
popełniłem wiele błędów
i złych wyborów życiowych, mam pewną ograniczoną wiedzę z zakresu
literatury polskiej, może
najlepiej się czuję w czytaniu poezji, stąd
ośmielam się tu czynić pewne uwagi, dzielę
się swoim doświadczeniem poetyckim. Są
dwie fundamentalne książki, które nauczyły
mnie myślenia o pisaniu wierszy – Gastona
Bachelarda „Wyobraźnia poetycka” i Hugo
Friedricha „Struktura nowoczesnej liryki”.
Rolą krytyka jest wydobyć sensy głębokie ukryte w strukturze wiersza. Odsłonić
tajemnice wyobraźni. Wiersz jest rozjaśnianiem bytu. Samo nazywanie świata to za
mało, „granice języka są granicami naszego
świata”. Odkryć w świecie – jak chciał filozof
– ten „blask boskości”, czy jest coś ważniejszego w pisaniu? Źródłem inspiracji jest dla
mnie drugi człowiek. Każdy człowiek to cały
12





Zbigniew MICHALSKI

Grażyna REPETOWSKA

Wśród wyróżnionych znaleźli się poeci
z Podkarpacia: Piotr Sobota z Krosna, Aleksandra Piguła z Mielca, Bogdan Stangrodzki
ze Stalowej Woli, Nina Opic z Rzeszowa, Radosław Kozak ze Strzyżowa, Maria Stefanik
z Żarnowca i Jolanta Michna z Wysokiej Łańcuckiej. Z okazji XIX „Wrzosowiska” i XIV
edycji „Snu o Karpatach” organizatorzy wydali wybór wierszy z lat 2015, 2016 i 2017. Almanach pt. W paprociach czasu pod redakcją
Marii Lebdowiczowej graficznie opatrzyła
Barbara Paluchowa.
 (R)

Mieczysław A. Łyp

Sanok po latach
Pamięci malarki Jolanty Jakimy-Zerek
w pierwszą rocznicę śmierci

Błękitna kopuła nieba
rozpala lipcowe południe
Rozjarzony San
odwija zakola
i płonące horyzonty
Nadrzeczna cisza
dźwiga się
jak mgła bezbrzeżnego świtu
Wznosi
szmaragdowy szum rzeki
na dosłoneczne stoki wzgórz
i cała przestrzeń zakwita
złotą jabłonią
Ta rzeka
obrzeżona własnym niepokojem
Twoim i moim głosem
bez przerwy toczy
krajobrazy jak koła
w zieleń w szafir
w purpurę w białe złoto
Zawieszone
na wysokiej skarpie
światła miasta
niczym latarenki
dalekich gwiazd
lśnią blaskiem
kościelnych wież
i bram ikonostasów
ze starych cerkwi
wpisanych
jak echo od Rusi
w modlitewny zaśpiew
zamkowego wzniesienia
Rozpędzony pociąg
mija zorzę wieczorną
		

Rzeszów, 31.08.2017 r.

KARTKI Z PAWLACZA (47)
kosmos. Nie wierzę w inspiracje czysto literackie, chociaż każde doświadczenie wpisuje się
w historię poezji; epifanie i ekstatyczne przeżycia odsłaniają nam ukryty wymiar Rzeczywistości, Ziemia jest nieobjęta, wciąż godna
opisania, ale w centrum jest zwykły człowiek,
ze swoimi słabościami, upadkami i zwycięstwami. Mówi się potocznie, że poeta jest
wrażliwy, czy nawet nadwrażliwy – to błogosławieństwo, że czuje więcej, ale też przekleństwo, źródło cierpienia, depresji, choroby duszy. Pisanie jest swoistą formą psychoterapii,
bo najpierw piszemy dla siebie, wpuszczamy
sondę w głąb duszy, ale odkrywamy tam niebo i piekło. Niektóre moje wiersze mnie nie
tylko zaskakują, ale też przerażają, że takie
Coś bolesnego wyskoczyło ze mnie. Ale też dla
wielu wiersz jest leczniczym plastrem na serce. To są notatki z poharatanego życia. Czujemy ulgę i powraca oddech, czujemy sens i nieugaszone pragnienie, żeby iść dalej i dalej, aż
po kres nocy. Lubię poezję polifoniczną, która
nie zamyka się w jednej formie, w jednym gło-

sie, trochę zwariowaną, szaloną i prawdziwą,
gdzieś spod żebra.
I znowu ból, minęły wakacje i tylko
trzy wiersze, a praca naukowa leży odłogiem
i prosi o zmiłowanie, chociaż rodzi się wątpliwość, dla kogo piszę te „naukowe wypociny”,
czy odkrywam jakieś nowe lądy, nieznane
krajobrazy polskiej poezji, męczy mnie ten
Władysław Sebyła od czasów studenckich,
ten jego tragizm, kiedy pisał: „Jesteśmy gnojem, mój bracie/ łajnem potu i krwi”. Bo kim
jesteśmy, prochem, dlatego mój nowy tomik
chcę nazwać „Oda do próchna”, bo z prochu
się rodzimy i jako proch odchodzimy, ale jest
Duch, ten wielki, niepokonany, pozwala przetrwać najgorsze burze umysłu, bo wierzę, że
jest w człowieku ogromny zasób Dobra, które
czyni z nas aniołów. Morze miłości w „garstce
prochu”. Tylko tyle czy aż tyle?
1 września 2017
(słucham właśnie wspaniałego Grzesiuka w Trójce)

Anita Róg
ieszka w Porębach Dymarskich. Uczennica II LO im. M. Kopernika w Mielcu.
Jej największą pasją jest poezja, ale też maluje,
śpiewa, tańczy, gra na instrumentach i fotografuje. Laureatka konkursów literackich dla
młodzieży. Autorka tomików wierszy Goniąc
marzenia (2015), Twarzą wiatru (2016) i Pisane
ciszą (2017).
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Stanisław Dłuski

P

oeta, krytyk literacki, eseista, wykładowca
w Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były redaktor naczelny „Frazy” i „Nowej
Okolicy Poetów”. Wydał osiem książek poetyckich, m.in. Dom i świat, Samotny zielony krawat, Elegie dębowieckie, Lamentacje syna ziemi,
Szczęśliwie powieszony, Wiersze dla bezdomnych
i wydrążonych. Tłumaczony na kilka obcych języków. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Ścięte głowy
Przeliczam posiwiałe struny
Wiatru na naszych głowach
To połowa symfonii Beethovena
Przytulam na brzegu czułej Wisłoki
Wiosny chmurne i durne
Które popłynęły z rybą
Lot skowronka nad polem
Pełnym obciętych głów
Bogów naszego dzieciństwa
Podpalimy jeszcze oczy słońca
Wzlecimy nad porannym mlekiem
Nasze ciała będą jak hosanna
Gwiazda zaranna odkryta w ciemności
			11.06.2017

Niechcenie
I znowu nic się nie chce
Bezwzględne słońce znowu wschodzi
Księżyc straszy mordą bandyty
Kwiaty udają że kwitną
nad bagnem ludzkich podłości
Znowu blues jak czkawka dobija wieczorem
Panny na wydaniu puszczają się
z falami Dunaju
Głupota kwitnie nad spoconym łóżkiem kochanków
Nie ma litości dla historii agentów
zakochanych w niskich lotach
O kotach rozmawiamy w mokrej pościeli
			13.06.2017

***

kradnę wciąż słowa
unoszące się w powietrzu
skoro są bezpańskie
to może pożyczam na zawsze
przychodzą do mnie w nocy
kiedy ściany uparcie milczą
i oczy cicho umierają
senne motyle zamykają mi powieki
czemu przychodzisz do mnie
nie mam Cię z kim zostawić
w domu poezjo noszę Cię
w spojrzeniu

***

PS: Umieram
tam gdzieś cicho
za kamieniem
pod zdeptaną trawą
nikt nie pomyślał
czemu dać źdźbłu rosnąć
by je potem zdeptać

gubię się
w tym gąszczu kłamstw
ma ktoś może kompas

może niebo jest
niebieskie a czasem
skąpane w krwi słońca

może ktoś z was powie
gdzie północ
skryła się

tak jakoś zimno
i widzę coraz szarzej
coraz szybciej

na razie snuję się
za mną tylko cień
z utkanych wspomnień

giną dni
w szeregu i każdy
czeka cierpliwie na swój

kurz jak zwiewna derka
przykrywa uśmiech
ze szczęściem w chowanego
bawię się
gubię się
nie mam imienia

strzał
a tak w ogóle
PS: umieram

Wracam (do „Wiedźmina”)
Wracam…
Staram się wrócić z miasta popiołów.
Tli się za mną łuna palonych mostów,
Straconych szorstką, bezlitosną śmiercią siół.
Czuć jej zapach jeszcze w powietrzu.
Unosi się wonią zaświatowych ziół.
Zabiera z dymem szczątki dusz.
Skleja nimi swoje ikaryjskie skrzydła.
Wracam…
Czuję jej zdławiony oddech za plecami.
Moje uszy próbuje posiąść jej apodyktyczny głos.
Wracam z miasta popiołów,
Kierując swe kroki ku metropolii z piasku i dymu.
Nie wiem, o której będę. Nie kłopocz się.
Nie wstawiaj wody na herbatę.
Rzucę jakieś „zw” na całą wieczność.
Spłowieję moim powrotem…

Poezja

Wers

M

WERS nr 117, wrzesień 2017

Marek Petrykowski

C

złonek Klubu Literackiego Regionalnego
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Laureat konkursów ogólnokrajowych i międzynarodowych. Jego tomik poezji Cytrynowo (2012) został nagrodzony przez rzeszowski oddział ZLP za najlepszy debiut Podkarpacia 2012. Drukował w pokonkursowych
almanachach w Polsce i za granicą. Wydał
również tomy wierszy Muzeum Złotych Rybek
(2015) i Iluminacje (2017).

Autoportret
Nie wydaję rozkazów, nie mam władzy.
Z Bogiem nie dyskutuję o menu, biorę, co daje.
Jestem taki, jakim widzi mnie pies.

Poezja

Słucham Chopina. Jednak coraz częściej
widzę obrazek: gra na Pleyelu w sali muzealnej.
Trwam w nieustającej pielgrzymce
do kamiennego miasta.
Doświadczam dróg. Zapamiętuję daty,
imiona, nazwiska, źrenice.
Ogarnia mnie spokój. Ostatni dar.
Myję ręce w zimnej wodzie Wisłoka.
Jeszcze zbyt krótko, jeszcze nie ten czas.
Świtanie nie ma dostępu do nocy.

jesienna impresja
gdybyś nie była na złotych ikonach
nie miała włosów z ziół
liści brzozy na wargach
to bym pozszywał dla ciebie
jesienne dywany babim latem
– a w liściach?
w liściach zachody czerwienieją
od twoich paznokci

z Ryśkiem
Ryśkowi Szocińskiemu

poranny uśmiech znad Rawki
popijam herbatą
ciemny las łykam z kromką
razowego chleba
czas dzielę na kroki do tańczących wiosen
do zielonkawego lata Bieszczadu
aż po jesień
gdzie pióro mogę umoczyć w złocie
dopiero wtedy z Ryśkiem
rozsiejemy szczęście gdzieś wysoko
nim przyjdzie nam obu ulecieć

Maria Gibała

N

agradzana i wyróżnienia w konkursach
poetyckich i fotograficznych (autorka
wielu wystaw indywidualnych). Wymyśliła i redaguje rubrykę „Przystań Poetycka”
w miesięczniku „Nasz Przemyśl”. Jest wiceprezesem Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Przemyślu i przewodniczącą klubowej Rady Artystycznej. Publikowała wiersze w almanachach literackich
i pokonkursowych książkach poetyckich oraz
w „Dzienniku Polskim” i „Krytyce Literackiej”. Autorka tomików poezji Klimaty (2013)
i Sto pięćdziesiąt kilo dobroci (2016).

Rytuały
schyłek września
jestem dziś w starym sadzie
zataczam koła wokół drzewa
nade mną żurawie w kluczu
żegnają się przed podróżą
każdego roku tak samo
poddaję się rytuałowi
zbierania orzechów
jak kiedyś prababcia
babcia i mama
w moich żyłach płynie
cząstka minionych jesieni
życie zatacza krąg
wypełniając prawo powtarzalności
jestem najbogatszą z ludzi
dziedziczką rytuałów

Ja i mój przyjaciel anioł
podobno każdy ma anioła stróża
mój ma ze mną wciąż pod górę
w końcu nikt nie mówił że będzie łatwo
z takim uparciuchem to i anioł staje się uparty
kiedy ja na łące
on w lesie
kiedy ja chcę marzyć w noc gwieździstą
on śpi
kiedy ja śpię
on budzi mnie o świcie
wciąż biegnę
on sapiąc podąża za mną
razem przez życie ja i on
dzień i noc
uparta ja z upartym aniołem
w końcu nikt nie powiedział że będzie łatwo
dobrze że ma do mnie anielską cierpliwość

Piotr Drożdż

U

rodzony w Stalowej Woli, absolwent
Politechniki Rzeszowskiej, wieloletni współpracownik Akademickiego Radia
Centrum, poeta, bard, kompozytor i autor
tekstów poezji śpiewanej, a także felietonista. Wydał zbiorki poezji: Nie tylko słowa
(2001), Wczoraj, dziś, jutro (2005), Rok Mistrza (2008), Modlitwy historyczne (2011)
i płytę Urodzony w Stalowej Woli (2012).

Przed świtaniem
Półsnem pogrążony
Płynę przez muzykę
To skrzypce, a to cymbały
Spać nie dają
I głosy co w chórze radosnym
Na Ojczyznę w sercu mieszkającą otwarte
Pieśni stare ku niebu wznoszą
A to zawodząc
To kłócąc się jakby
Już noc po niebie
Za horyzont umknęła
I teraz stoję
Szczęśliwym twarzom się przyglądając
Co świata zapomniały
A nogi rwą do tańca
Bo nuty bliskie i w duszy mieszkają
I pamięć co miłowaniem
Tańca i śpiewu sercu
Rankiem wstaje
O dzień dłużej żyjąc
Szczęściem promieniującym
Szczerością gestu
Uczciwością serc wspólną.

***

Spływasz krzykiem radosnym
Z niebios
By unieść się znów
Ziemia
Dotykasz Miłości w Duchu Wielkim
Co życiem
By złapać
Oddech spełnienia
Na drogę jasną
Na Miłość.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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Fot. Grazia Lissi

SZERSZA OFERTA MUZYCZNA
Massimiliano Caldi głównym dyrygentem

F

ilharmonia
Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
swój 63. sezon koncertowy
rozpoczyna jako Samorządowa Instytucja Kultury
od kilku miesięcy współprowadzona przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowe finanse pozwalają nam
poszerzyć ofertę programową m.in. o spektakle operowe, operetkowe, baletowe czy musicalowe (BOOM w Filharmonii!), które zaplanowaliśmy
na wybrane soboty lub niedziele, od września 2017 r.
do lipca 2018 r.
A tradycyjnie w piątkowe wieczory będziemy
realizować koncerty symfoniczne. Nie zabraknie także
koncertów
kameralnych,
szkolnych i audycji umuzykalniających, adresowanych

do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli
naszego województwa. W rozpoczynającym
się sezonie artystycznym planujemy zrealizować ich ponad 800.
Za kilka tygodni rozpoczniemy także
realizację koncertów nadzwyczajnych, związanych z przygotowaniem do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej okazji orkiestra kolejny
już raz wystąpi w wiedeńskim Musikverein
(10 listopada br.), a na przełomie 2017 i 2018
roku będzie koncertować w Chinach.
Od września br. głównym dyrygentem
orkiestry jest Maestro Massimiliano Caldi.
Przed orkiestrą, flharmonią i gościnnie występującymi tu artystami wiele
nowych zadań i wyzwań,
których realizacja zawsze
jest podporządkowana naczelnej zasadzie: rozumienia
sztuki jako uniwersalnego
sposobu komunikacji, gdzie
muzyka nie tylko „łago-

Massimiliano Caldi

dzi obyczaje”, ale także je kształtuje, będąc
harmonijnym spoiwem pomiędzy „wiarą
i czuciem” a „mędrca szkiełkiem i okiem”.
Spotykajmy się zatem w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie dzielić będziemy się z melomanami sztuką muzyczną.


Prof. Marta WIERZBIENIEC,

dyrektor naczelny Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie

OCZAROWUJE MAGIĄ BYCIA I DZIEŁAMI
Jubileusz 40-lecia pracy twórczej Leszka Kuchniaka

W

rzesień w rzeszowskiej galerii BWA
to świętowanie jubileuszu
rzeszowskiego
artysty,
o którym można powiedzieć, że jest żywą legendą
środowiska artystycznego Rzeszowa. Leszek
Kuchniak – o nim mowa – jest rzeszowianinem urodzonym w Żarach koło Żagania.
Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum
Plastycznym w Jarosławiu. Studiował na wydziale rzeźby krakowskiej ASP w pracowni
prof. J. Bandury. Następnie ukończył Studium Scenografii na tej samej uczelni u prof.
L. Majewskiego.
Uprawia rzeźbę (kameralną, plenerową),
malarstwo, rysunek (również satyryczny). Autor realizacji scenograficznych w Rzeszowie
i Tarnowie, m.in. Kolędziołki w reż. H. Rozena w Teatrze im. W. Siemaszkowej, Opowieści
rzeszowskie w Teatrze Maska w Rzeszowie.
Jego prace malarskie i rysunkowe zdobiły
szereg książek, tomików poezji (m.in. okładka książki Brzytwy kata Salingera Jerzego
Fąfary), plakatów imprez kulturalnych (np.
Święto Paniagi w Rzeszowie). Dotychczas
wziął udział w ok. 120 wystawach zbiorowych
i zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in. w Limburgu
(Holandia, 1990), Boca Raton i New Yersey
(USA, 1995), w Brukseli (Belgia, 2009), La-

życia wynikiem famii (Grecja, 2010), Art
scynacji
różnymi
Galery – New York
dziełami i artystami,
(2016), BWA Rzem.in.
Zdzisławem
szów, BWA Tarnów,
Beksińskim – w czaBWA Kraków, Galeria
sie studiów i krótko
Główna u Attavanpo ich zakończeniu.
tich (Jarosław, 2015),
Z tego okresu pochoMuzeum Pałac Króla
dzą mroczne obrazy
Jana III Sobieskiego
i rysunki w klimacie
w Wilanowie, Muma kabr yczno-g rozeum Kultury Ludowej
teskowym. Zapatryw Kolbuszowej (2016).
wał się na malarzy
Uczestnik
plenerów
renesansu, zwłaszmalarskich i rzeźcza S. Botticellego
biarskich w kraju i za Leszek Kuchniak ze swoją muzą, żoną Anuszką,
i R. Santiego, stąd
granicą. Laureat wielu na wernisażu jubileuszowej wystawy
inspiracja wyrafinoprestiżowych nagród
wanym kolorem. Fascynowali go artyści roi wyróżnień – ważniejsze z nich to: Nagroda
dzimi, jak F. Maśluszczak, J. Duda-Gracz czy
Prezydenta Miasta Rzeszowa, wielokrotny
F. Starowieyski oraz nieustająco podziwiany
laureat Nagrody Dyrektora ZSP w Rzeszofrancuski malarz M. Chagall.
wie, kilkakrotny laureat Nagrody DyrektoW drugim nurcie swojej twórczości od
ra BWA Rzeszów, laureat wielu konkursów
wielu lat artysta pochyla się nad kulturą lubranżowych, jak np. Obraz, Grafika, Rydową i etniczną. Porzucając monumentalną
sunek, Rzeźba Roku w BWA w Rzeszowie.
w odbiorze rzeźbę, pomysły rzeźby mobilnej,
Człowiek Roku 1995 według American Bioodnalazł swoje miejsce w malarstwie i asamgraphical Institute Inc. Odznaczony w 2010 r.
blażach o treściach ludowych, sakralnych
honorową odznaką Zasłużony dla Kultury
i żydowskich. W kolejnej swojej odsłonie
Polskiej oraz Brązowym Medalem Gloria Artwórczych poszukiwań stworzył swoisty –
tis w 2015 r. Prace artysty znajdują się w zbiojakże rozpoznawalny – styl współczesny, kod
rach prywatnych oraz w galeriach i centrach
geometrycznej polichromii, która raz ma być
sztuki w kraju i za granicą.
zdobna, to znów symboliczna. I tu też można
Twórczość Leszka Kuchniaka jest, czeodnaleźć wpływ J. Nowosielskiego. Polichrogo sam nie ukrywa, na wielu etapach jego
Fot. Jacek Nowak

Piotr Rędziniak
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Marta Wierzbieniec
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mia ta przepełniona jest znakami, figurami
mającymi swoje konotacje z wieloma kulturami, religiami i współczesnymi znakami
wizualnej komunikacji.
Podziwiam w Leszku Kuchniaku to, że
jest artystą, który ciągle poszukuje swojego
miejsca w sztuce naszego miasta, kraju, może
świata. Ciągle doszlifowuje diament, którym
od dawna tu i teraz jest. Jest kamieniem tyleż pięknym, co dla tych, których na niego
nie stać, synonimem kiczu. Stąd – jak myślę
– bierze się nieco pejoratywna ocena niektórych prac czy pomysłów Kuchniaka. Sądzę,
że artysta barwny, wspaniały, po prostu artysta, ma prawo do wznoszenia się nad ziemią –
w przestworzach swojej wyobraźni szukania
ideałów i przestrzeni niepobrudzonej polityką i szarością rzeczywistości. A z kolorów kiczowatego nieba o wschodzie albo zachodzie
słońca ma prawo sprowadzania na ziemię
barw, których nie wstydzi się diament.
Dla środowiska rzeszowskiego Leszek
Kuchniak jest skarbem, którego być może dziś

żaden krytyk i znawca sztuki nie potrafi ocenić
i wystarczająco docenić. Jest jak wyjęty królik
z kapelusza prestidigitatora. Oczarowuje swoim byciem, magią i dziełami, które tworzy.
Posłużyłbym się nawet bardziej wyrafinowaną poetyką pewnych porównań. Nie zmienia
to faktu, iż z upływem lat nie słabnie zarówno mój podziw dla tego artysty, jak i zapał
twórczy Leszka Kuchniaka. Zauważyć można
coraz większą finezję jego warsztatu zarówno malarskiego, jak i rzeźbiarskiego. Leszek
Kuchniak to artysta, który całym sobą angażuje się w sztukę. Swoje życie poświęca, obok
pracy pedagogicznej, która wiele razy również
została zauważona i nagrodzona resortowymi
honorami, przede wszystkim tworzeniu.
Wystawa prezentowana w BWA w Rzeszowie obejmuje szeroki przegląd twórczości
artysty i mam nadzieję, iż zorganizowana
z okazji jubileuszu 40-lecia jego pracy twórczej okazale zwieńczy ten jubileusz.
 Piotr RĘDZINIAK

Leszek Kuchniak – „Erotyk”, akryl

Galeria autorska Piotra Rędziniaka
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MARIA MONIKOWSKA-TABISZ

O

d połowy września w Galerii R_Z
w przy ul. 3 Maja w Rzeszowie można oglądać wystawę grafik komputerowych Marii Monikowskiej-Tabisz. Artystka urodzona w Częstochowie. Ukończyła
PWSSP we Wrocławiu w pracowni prof.
Eugeniusza Gepperta, ucznia J. Malczewskiego. Dyplom w 1973 r. Zamieszkała
w Koszalinie, przyjęta do ZPAP w 1974 r.
Uwieńczeniem tamtego okresu był cykl
wielkoformatowych obrazów Apokalipsa,
które są własnością Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. W latach
1981–1988 działała w „niezależnym ruchu
artystycznym”. W 1991 r. zamieszkała
w Rzeszowie. Przenosi się też do rzeszowskiego okręgu ZPAP. Tu działa od samego
początku w kolejnych zarządach. Uprawia
malarstwo głównie o tematyce sakralnej
oraz grafikę komputerową. Zorganizowała
kilka wystaw indywidualnych oraz brała
udział w ponad 80 wystawach zbiorowych,
okręgowych i ogólnopolskich. Uczestniczyła w kilkunastu plenerach malarskich,
m.in. w 2010 r. w plenerze „Wiśniowa

pachnąca malarstwem”. Jej obrazy znajdują
się w wielu kolekcjach prywatnych, muzealnych oraz w zbiorach kościelnych w Polsce i na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Austrii
i Włoszech.
Obecna wystawa zatytułowana „Mądrość Syracha” jest efektem osobistego przeżywania słów zawartych w Starym Testamencie Pisma Świętego. Cały cykl czternastu
grafik jest w zamyśle prostym zabiegiem
plastycznym polegającym na zapełnieniu
powierzchni grafiki słowami składającymi
się na jakieś fragmenty cytatu. Te liternicze
kompozycje podzielone zostały kolorystycznie tak, by patrząc na nie jak przez kalkę,
mieć wrażenie oglądanego pejzażu. Spoglądamy przez te słowa jak przez witraż na
świat, który w różnych odsłonach jest rajską
doliną, zachwycający zachodem słońca nad
kanionami, to targanym wichrem i ulewami
złowieszczym pejzażem, czy spowitym mrokiem i strachem wąwozem. Właściwie tylko
jedna z grafik jest przedstawieniem świecącego na nocnym niebie księżyca – to praca
zatytułowana Mamona. Przechadzając się
rzeszowskim deptakiem, warto zaglądnąć
pod adres 3 Maja 16. 

O TEATRZE, O POLSCE
Napisane językiem prawdy

K

siążka PRL. Przedstawienia Joanny
Krakowskiej, wydana staraniem PIW,
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytutu Sztuki PAN, zawiera
dziesięć bogato ilustrowanych, przystępnie
i obiektywnie napisanych esejów o sztuce teatru, środowisku teatralnym i z tej perspektywy inteligencji polskiej czterech dekad powojennych. Lektura istotna dla tych, którzy
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kochają teatr i chcą jego historię
bliską poznać, a także życie artystyczne, postawy i aspiracje ludzi
teatru, ówczesne obyczaje i mody.
Bo tylko teatr oferuje nam
metaforyczny punkt widzenia,
z którego można skrótowo postrzegać przeszłość. Obierając
taki punkt wyjścia, by spektakl

Maria Monikowska-Tabisz – „Mamona”, grafika
komputerowa

teatralny uczynić dogodnym miejscem obserwacji także zjawisk pozateatralnych.
Ukazując konstelację faktów, sensów i nonsensów tworzących barwne konteksty charakterystyczne dla pewnego etapu najnowszej historii. Wszystko
uzupełnić zdjęciami ze spektakli
i kadrów filmowych, fragmentami
recenzji, anegdotami i na dokładkę
na nośniku elektronicznym fragmentami filmów, spektakli i dokumentów.
Tak właśnie postąpiła autorka. Jej książkę można czytać dokładnie albo przeglądać, coraz to
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znajdując coś nowego. Gorąco polecam porywające dziesięć esejów o teatrze polskim,
a właściwie o Polsce. Napisanych językiem

prawdy i zaangażowania. Wielu czytelników
znajdzie często osobiste myśli i emocje, niekoniecznie związane z teatrem. Bo teatr, jak

mawiał Szajna, to najlepszy punkt widzenia
dla oglądu spraw wszelkich.
 Andrzej PIĄTEK

NAGO NA WIATRAKU
Z Marianem Opanią o Szajnie

 Czy aktorowi, tak czułemu na słowa, zaraz po
PWST łatwo było w Teatrze Studio Szajny odnaleźć się w jego estetyce,
w której najwyżej stawiał
znak plastyczny? Szajna, rzeszowianin, jest
nam szczególnie bliski. Tu ma swoją Szajna Galerię, pomnik rzeźbę Przejście 2001,
w Teatrze Siemaszkowej zrealizował Deballage, z którym objechał Meksyk i część
Europy południowo-wschodniej.
– Kiedy trafiłem do Teatru Studio Szajny, od
razu obsadził mnie w Witkacym. Widocznie
się sprawdziłem, skoro zaraz dostałem rolę
w Gulgutierze. My wszyscy, cały zespół, musieliśmy poddawać się szczególnej dyscyplinie Szajny, a to nie było łatwe. Szajna umiał
perfekcyjnie prowadzić i doprowadzał nas do
zaskakujących inscenizacyjnie i sugestywnych w odbiorze efektów, ale stawiał po drodze czasem niezwykle trudne zadania.
 Na przykład?
– Kiedyś powiedział do mnie: – Panie Marianku, będzie pan wisiał na dźwigu podwieszony za nogi i wygłaszał monolog Makbeta
przez siedem minut! Kierownik techniczny

ostrzegł mnie, że to niebezpieczne ze względu na przestarzałe urządzenia, a także, że
w takiej pozycji może mi się odkleić siatkówka oka. – Pan odmawia roli? – spytał Szajna
z charakterystycznym dla niego błyskiem
w oku. – Nie roli, tylko zadania – odparłem.
Szajna się wściekł. Urządził dla mnie pokaz,
podwieszając na dźwigu kolejno trzech maszynistów. Kiedy nadal nie byłem przekonany, sam kazał się zawiesić w tej pozycji. A gdy
dalej byłem nieugięty spytał: – Pan odmawia
roli? – Nie roli, tylko zadania – oponowałem
konsekwentnie. – Panie, setki tysięcy ludzi
ginie na świecie! – próbował żartować. Ale ja
już straciłem cierpliwość. – Sądziłem, że zaangażowałem się do teatru, a nie do cyrku! –
wybuchnąłem. W efekcie zagrał za mnie kolega, którego do dziś uważam za łamistrajka.
 To była jedyna taka sytuacja?
– Szajna miał tę zaletę, że nigdy się nie pogniewał na dobre. Po tym incydencie próbował obsadzić mnie w Cervantesie. Chciał, żebym wisiał nago na wiatraku. Odmówiłem.
– Taka u mnie raczej średnia europejska, nie
mam się czym chwalić! – żartowałem. Powoli nasze drogi się rozchodziły, chociaż szanowałem Szajnę jako artystę i człowieka. Do
dziś mam wielką świadomość tego, że obcowałem z kimś niezwykłym, o fantastycznej,

Marian Opania

niesłychanej wyobraźni! Szczycę się tym, że
grałem u niego osiem lat.
 A czy było w tym obcowaniu z nim coś, co
świadczyło, że Szajna przeżył Auschwitz?
– Ten temat zawsze był ważny w Teatrze Studio za mojej w nim bytności. Wiele z tego,
co Szajna robił, nosiło piętno obozowe. Ale
ja o tym wówczas nie starałem się myśleć
w sposób szczególny. Może dlatego, że kiedy jako dziecko odwiedziłem Majdanek,
zapamiętałem na zawsze barak wypełniony
dziecięcymi butami. Przeżyłem szok i nie
chciałem już potem nigdy wracać do takich
wspomnień.
 Andrzej PIĄTEK
Okazją do spotkania z Marianem Opanią był jego
recital piosenek francuskich w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

ARYSTOKRATYZM DUCHA

stwem”. Licznie przybyli artyści malarze,
animatorzy kultury,
a także utalentowana
młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Zygwzorem postawy i postępowania,
munta Mycielskiego
zachowania społecznego, publicznew Strzyżowie, która
go. Cechowało go głębokie poczucie
pod kierunkiem dywolności wewnętrznej, wspaniała
rektora prof. Grzeniezależność przekonań, poglądów
gorza Oliwy i pedai sądów. Tolerancyjność i wyrozumiagogów przedstawiła
łość. Pewien dystans do świata i ludzi, Zygmunt Mycielski
ambitny
program
a równocześnie głębokie ze światem
muzyczny, w tym m.in. utwór patrona szkoi ludźmi współodczuwanie.
ły pod znamiennym tytułem Fiat voluntas
Odwaga oparta na rdzennym
Tua, czyli Bądź wola Twoja na dwoje skrzypoczuciu wartości”.
piec i fortepian napisany przez kompozytora
W sierpniu 2017 roku miw 1943 roku w obozie jenieckim w Niemnęło 110 lat od urodzin i 30 lat
czech.
od śmierci artysty. 9 sierpnia
Podczas wieczoru fragmenty esejów
2017 roku w Gimnazjum im.
Zygmunta Mycielskiego w sposób znakomity
Orląt Lwowskich w Wiśniowej
prezentował rzeszowski aktor Ryszard Szemiał miejsce niecodzienny wietela. Okazuje się, że myśli o sztuce mogą być
czór wspomnień poświęcony
także świetnym tworzywem poruszających
Zygmuntowi
Mycielskiemu.
interpretacji artystycznych, głęboko przemaRzecz działa się w ramach juwiających do wyobraźni słuchaczy.
bileuszowego X Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
 Andrzej SZYPUŁA
„Wiśniowa pachnąca malar-

O Zygmuncie Mycielskim

K

Fot. Anna Szymańska-Czaja

ompozytor, pisarz, intelektualista…
Niektórzy publicyści nazywają go arystokratą ducha. Bohdan Pociej, nieżyjący
już krytyk muzyczny i jego współpracownik w „Ruchu Muzycznym”, tak o nim pisał:
„Nas młodych pociągał swoim urokiem osobistym. Ale i czymś więcej: był dla nas nie narzucającym się – dyskretnym – autorytetem,

Ryszard Szetela i Andrzej Szypuła
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KULTURA  SZTUKA

Andrzej Piątek
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Fot. Jerzy Lubas

ZACHĘCANIE WIDZÓW
Nowy sezon w Teatrze im. W. Siemaszkowej
Ryszard Zatorski

KULTURA  SZTUKA

W

wakacje
artyści
Siemaszkowej
wędrowali po regionie ze
spektaklem Wyżej niż Połonina Tomasza Żaka, czytali też publicznie Wesele
Wyspiańskiego w przestrzeni handlowej hotelu i galerii Rzeszów w dniu, w którym cała
Polska to czyniła, pokazali na swojej scenie
rewelacyjne Pogorzelisko Cezarego Ibera, widowisko z poprzedniego sezonu, co można
było poniekąd traktować jako kolejną próbę
generalną przed występem z tym spektaklem
10 września na Festiwalu Teatrów Europy
Środkowej w Koszycach na Słowacji. Wrześniowym repertuarem teatr przypomina się
spektaklami o miłości, uczuciach i rozterkach, sentymentalnie i uczuciowo w niegasnąco porywających przebojach śpiewnych
z Mariolą Łabno-Flaumenhaft i Dagną Ciporą w spektaklu Na pokuszenie Jana Nowary,
z wielką Anną Demczuk w ciągle pożądanym przez widzów Moim boskim rozwodzie,
z plejadą aktorów z Markiem Kępińskim
w roli głównej w mądrej i pouczająco aktualnej wciąż w swej wymowie komedii Moliera
Chory z urojenia w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.
A premierowo sezon rozpocznie się
24 września Kolacją dla głupca Francisa
Vebera, w reżyserii mistrza komediowego
gatunku Marcina Sławińskiego, znanego widzom tej sceny m.in. z Szalonych nożyczek, ale
może bliżej w czasie ze spektakli, które przygotował i są grane w Teatrze Bo Tak (Prawda,
Miłość i polityka, Tresowany mężczyzna), który stworzyły aktorki Siemaszkowej Mariola
Łabno-Flaumenhaft i Beata Zarembianka,
a wespół z innymi profesjonalistami z tego
kręgu tworzą kolejne widowiska bardzo dobrze przyjmowane przez rzeszowską publiczność. Być może dyrektor Nowara, pozyskując
znowu na chwilę reżysera Sławińskiego, korzysta z opinii, że farsowe, komediowe propozycje lepiej się sprzedają, a on wszakże –
jak stwierdził – w państwowym teatrze musi
bardzo pilnować finansów.

Zatem i cały sezon bieżący, do czerwca
przyszłego roku, będzie miał wiele pozycji
właśnie lżejszych w formie, dzieł tematycznie o poszukiwaniu miłości, zapisujących
potrzebę uczuć i wyrażających niezgodę na
rutynę w tej sferze przeżywania. Ale nie tylko, bo już na przykład premiera październikowa Serca bez granic w reżyserii Sławomira
Gaudyna będzie przypomnieniem postaci
kardynała Adama Kozłowieckiego, postaci
o korzeniach kolbuszowskich, nieustającego
we wspieraniu niepodległościowych dążeń
narodów afrykańskich, przez kilkadziesiąt
lat misjonarza w Zambii. Należy się spodziewać w tym spektaklu bardzo oczekiwanego
powrotu na scenę Grzegorza Pawłowskiego.
Powróci też spektakl Piaf w reżyserii Jana
Szurmieja, choć zapewne z innymi świeżymi pomysłami, a na pewno nowymi wykonawczyniami roli głównej, bo będą to Dagny
Cipora i Małgorzata Pruchnik-Chołka. Piaf
zainauguruje 9 lutego 2018 r. 24. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe. Ostatnią zapowiadaną w tym sezonie premierą będzie
w maju przyszłego roku spektakl Sinobrody
– nadzieja kobiet Dei Lohera przygotowywany reżysersko przez Jakuba Kasprzaka,
a miesiąc wcześniej zobaczymy dramat Johna Osborne’a Miłość i gniew w reżyserii dyrektora naszego teatru Jana Nowary. Z wielką ciekawością czekam jednak na Idiotę,
mistrzowskie dzieło prozatorskie Fiodora
Dostojewskiego, które na sceniczną poetykę dramaturgiczną ma przysposobić reżyser
Szymon Kaczmarek. Premierę zaplanowano
na 9 grudnia br. Natomiast już w listopadzie spotkamy się z adaptacją sceniczną tego
dzieła przez Janusza Opryńskiego, który ze
spektaklem Św. Idiota przygotowywanym
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej ma się
u nas pojawić w listopadzie w czwartej edycji
Festiwalu Nowego Teatru. Festiwalu, który
tak naprawdę wyparł – choć w jego pobocznej nazwie – pozostały formalnie Rzeszowskie Spotkania Teatralne, utrwalone przez
kilkadziesiąt lat w świadomości teatromanów i nadal z sentymentem wspominane.
W tym roku festiwal ma przebiegać pod hasłem „Nowe mitologie”.

Jagoda Skowron, Jan Nowara i Paweł Wawrecki

Należy pogratulować zespołowi naszego teatru, że znalazł się pośród 17 innych, którego spektakl Beze mnie w reżyserii Tomasza
Cymermana będzie prezentowany w ramach
ogólnopolskiego programu Teatr Polska,
promującego teatr w miejscowościach, gdzie
nie ma takich scen zawodowych. Teatr im.
W. Siemaszkowej odwiedzi z tym spektaklem
Sanok, Przeworsk, Jarosław, Kije, Działoszyce, Szczucin.
Na konferencji prasowej 8 września br.
dyrektor Jan Nowara prezentował te zamierzenia wespół z Jadwigą Jagodą Skowron,
nową rzeczniczką teatru odpowiedzialną za
wizerunek teatru i kontakty międzynarodowe, oraz Pawłem Wawreckim, szefem od
kontaktu z widzami i marketingu. Należy się
spodziewać pojawienia dyskusyjnego klubu
teatralnego, propozycji warsztatów teatralnych dla nauczycieli, docierania z filmowymi zapisami spektakli rzeszowskiej sceny
do różnych odległych miejscowości („teatr
w plecaku”), a także stworzenia pogotowia
teatralnej pomocy merytorycznej dla lokalnych liderów zajmujących się tą problematyką w swoich środowiskach.
Dyrektor i jego współpracownicy pojawili się na tle nowego hasła, które ma być
kojarzone z tą placówką: to jest TEATR. Tak
to zapisano graficznie. Bo to jedyny dramatyczny teatr zawodowy w regionie, próbowała objaśnić ideę tego zwrotu-hasła Jagoda
Skowron. Bo tak częstokroć podobno wyrażali się z zachwytem widzowie. A co będzie,
gdy ktoś przy tym haśle postawi pytajnik?
A patrząc na powyższą ofertę repertuarową
choćby od września do grudnia połączy kalamburowo premierowe i gościnne festiwalowe tytuły? I wyjdzie mu, że zacznie od kolacji
dla głupca, a skończy przygodę z podwójnym
idiotą? Ot taki żart.
 Ryszard ZATORSKI

WAKACYJNE WĘDRÓWKI MUZYCZNE
Festiwal folkloru w mieście na trzech górach

Jerzy Dynia

W

dorzeczu
rzeki,
zwanej dziś Strzegomką, we wczesnym średniowieczu Ślężanie założyli osadę – gród zwany
później miastem na trzech
górach. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości odnotowano już w 1159 roku, między in16

nymi w papieskiej bulli zwanej wrocławską.
Burzliwe były dzieje tej ziemi, przechodzącej
z rąk do rąk różnych władców. W roku 1742
cały Śląsk przejęty został przez Prusy, ale ciągle mieszkali tu i Polacy, i Niemcy. Nowy rozdział otworzył się w czerwcu 1945 roku, kiedy
te ziemie znalazły się w granicach powojennej Polski. Na te tereny zaczęli napływać imigranci ze środkowej i wschodniej Polski. Rozpoczęli tworzyć nową społeczność, wyros-

łą w przeszłości w kręgach różnych kultur,
zwyczajów, obyczajów, mentalności.
Dzisiejszy Strzegom, bo o tej miejscowości mowa, liczy blisko 17 tysięcy mieszkańców. Jest gminą miejsko-wiejską. Siłę
ekonomiczną nadaje mu kilkadziesiąt firm
słynnych na cały kraj, trudniących się wyrobami z granitu i bazaltu. W połowie sierpnia
tego roku odbyły się w Strzegomiu Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie
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Konia Wierzchowego. To jedna z tradycyjnych imprez. Tydzień wcześniej, w dniach od
9 do 13 sierpnia, odbywał się tu XXVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Zaczęło się wszystko od tego, że w jednej z wiosek tej gminy, Kostrzy, ówczesny
dyrektor strzegomskiego liceum Zbigniew
Suchta oraz ówczesna dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury Wioletta Urban doprowadzili do powstania zespołu Kostrzanie
prezentującego polski folklor taneczno-muzyczny. Systematyczna praca i prezentowany poziom artystyczny sprawiły, że zespół
ten został przyjęty do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Folklorystycznego zwanego w skrócie CIOFF. Stowarzyszenie to ma
stałe kontakty z podobnymi organizacjami
na całym świecie i pośredniczy w organizowaniu międzynarodowych festiwali folkloru.
Wśród miejscowych pasjonatów polskiego
folkloru powstał zatem pomysł zorganizowania w Strzegomiu imprezy o charakterze
międzynarodowym. W tym roku mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości
mieli kolejną okazję podziwiania zespołów
z różnych kontynentów: Europy, Ameryki
Środkowej oraz Azji.
Goście z Tajlandii, Lanna Folk Dance
Group, w swoim programie nawiązywali do
tradycyjnej kultury Lanny, dawnego „królestwa miliona pól ryżowych”, istniejącego
na terenach obecnej północnej Tajlandii,
prezentując w pięknych tańcach barwne
stroje, liczne rekwizyty i instrumenty, m.in.
strunowy sa-lor, glong – perkusyjny, wykonany z drzewa i kości zwierząt. Liczny zespół
z Chin Janzhou z regionu Yanchi prezentował barwne widowiska taneczne pełne alegorii, egzotyki, delikatności gestu, tajem-

SABAŁOWE BAJANIA
złonkowie Sekcji Folklorystycznej rzeszowskiego RSTK konkurowali z powodzeniem na 51. Sabałowych Bajaniach
w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły
się w dniach od 9 do 13 sierpnia br. Jest to
coroczny konkurs folkloru autentycznego
w kategoriach gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewu a capella, śpiewu grupowego
i solistów, drużbów (zapraszających na wesele) i mowy starosty weselnego.
W przesłuchaniach konkursowych
wzięło udział 174 uczestników z podziałem

Fot. Wojciech Kubina

C

Konkurs folkloru autentycznego

Podziękowanie dla Stefanii Budy

którą tworzy śpiewająca trójka skrzypków
i kontrabasista. Prezentują folklor Beskidu
Żywieckiego, opracowany niezwykle interesująco pod względem aranżacyjnym, unowocześniony, ale nie tracący źródłowego
charakteru. Występujący na festiwalu, działający 49 lat Zespół Pieśni i Tańca Katowice
Uniwersytetu Śląskiego, mimo wymiany pokoleniowej zarówno w grupie tanecznej, jak
i w kapeli, w bardzo dobrej formie. I wreszcie współgospodarze – zespół Kostrzanie.
Systematyczna praca owocuje. W tym roku
powrócili do opracowanego przed laty przez
krakowską choreograf Janinę Kalicińską
barwnego widowiska prezentującego folklor
krakowiaków wschodnich. Serię koncertów
gościnnie zakończył działający w Wielkiej
Brytanii polonijny zespół Polonez Manchester.
Każdego roku festiwal kończy na strzegomskim placu przed ratuszem „Rynek

Świata”, podczas którego zespoły nie tylko
występują, ale też prezentują potrawy ze
swoich krajów. A otwiera go Wielki Polonez
z udziałem wszystkich uczestników festiwalu
oraz kilkudziesięciu zespołów zaproszonych
z Dolnego Śląska. Poloneza prowadzili obecna dyrektor festiwalu Bożena Bojanowska-Czuk oraz Zbigniew Suchta, kiedyś współzałożyciel Kostrzan, dziś drugą już kadencję
burmistrz Strzegomia. Pan burmistrz nie
kazał wybudować na rynku trybuny, żeby
odbierać folklorystyczną defiladę, tylko nałożył kontusz i w rytmie poloneza osobiście
poprowadził korowód kończący tegoroczny
26. Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
I ja tam byłem… kolejny już raz.
 Jerzy DYNIA
na grupy wiekowe dzieci, młodzieży i dorosłych. W kategorii gawędziarz wśród dorosłych Stefania Buda zdobyła II nagrodę,
a Kazimierz Wiśniowski III nagrodę w kategorii instrumentalistów. Owi laureaci oraz
Maria Wiśniowska i Zdzisława Bosek zyskali
uznanie i aplauz widowni, gdy poza konkursem wystąpili wraz z zespołem Nosowiany
z Nosówki.
Dyrektor Bukowiańskiego Centrum
Kultury Bartłomiej Koszarek osobiście
wręczył Stefanii Budzie „Podziękowanie za
czynne, długoletnie uczestnictwo” przyznane z okazji 50-lecia Sabałowych Bajań.
 Józef KAWAŁEK
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KULTURA  SZTUKA

Polonez na rynku w Strzegomiu

niczości. Niezwykła
ekspresja, dynamika
w tańcach, oryginalne
stroje oraz rekwizyty
– miecze i kije, a przy
tym oryginalna muzyka to domena zespołu
pochodzącego z siedmiu prowincji kraju
Basków,
Hiszpanii.
Kulturę mieszkańców
różnych części Meksyku prezentował zespół
Folk Dance Company
Tierra Mestiza. Panowie, pełni ekspresji, w czarnych ubraniach,
z ogromnymi sombrerami na głowach, panie
w niezwykle kolorowych, szerokich dołem
sukienkach przypominających stroje i sposób tańczenia tancerek romskich. I do tego
własny zespół instrumentalny w składzie:
troje skrzypiec, dwie
pięknie brzmiące trąbki, akustyczna gitara
akompaniująca i też
gitara, tyle że nietypowa, bo chyba dwa
razy większa, „pękata”,
brzmiąca jak bas. To
wszystko składało się
na porywające widowisko taneczno-muzyczne. Zza przysłowiowej
miedzy, bo z Szarysza
na Słowacji, zapreZespół z Meksyku
zentowała się grupa
taneczna, niezwykle sprawna choreograficznie. Melodie z tego regionu są bardzo piękne,
tańce atrakcyjne. Szkoda, że grupie tanecznej nie towarzyszyła własna kapela, tylko
muzyka z płyty. Być może instrumentaliści
z kapeli wyjechali za chlebem na „saksy”,
do Niemiec, Anglii, a może i dalej. Taka jest
rzeczywistość. Była też grupa z Rosji Władimirskie Rożeczniki. Grająca, śpiewająca,
z solowymi popisami tanecznymi mężczyzn.
Grali na nieznanych powszechnie rożkach
– różnej wielkości instrumentach dętych
przypominających trąbki, ale z otworkami,
jakie zazwyczaj mają drewniane fujarki. Były
oczywiście gusli, bas-bałałajka. A Władimir
to po prostu po spolszczeniu Włodzimierz.
Dla przeciwwagi widzowie mogli posłuchać świetnej polskiej kapeli PoPieronie,
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WIROWANIE
NA PLANIE
NA WARIACKICH PAPIERACH
parta na wariackich papierach i głoszonych nieprawdziwych ocenach ministerialnych reforma
systemu oświaty właśnie z hukiem rozpoczęła swój realny byt. Ileż było
obietnic wygłaszanych podczas kampanii wyborczej, deklarujących wsłuchiwanie się w głos społeczeństwa, podejmowania ważnych dla ludzi decyzji po uprzednim referendum. Jeszcze dziś pamiętam medialne grzmoty
Prawa i Sprawiedliwości w kwestii odrzucenia kilkuset tysięcy podpisów
w sprawie referendum na temat wysyłania sześciolatków do szkoły. W tym
roku sami olali milion takich podpisów w sprawie o wiele ważniejszej,
bo gruntownej reformy systemu edukacji. Nikt nawet słuchać nie chciał
rozsądnych rad, aby ową reformę przynajmniej opóźnić w czasie, aby ją
solidnie przygotować. Przecież to nie jest zmiana w zasadach ustalania
podatku od psów czy nawet regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.
To dotyczy przecież całych pokoleń młodzieży szkolnej i wszystkiego, co
jest związane z całym procesem edukacyjnym. Pośpiech jest wskazany
przy łapaniu pcheł i biegunce, a nie przy bardzo poważnych przemianach.
Uzmysławia to sformułowaną przez Marka Twaina mądrość, że łatwiej
jest ludzi oszukać, niż przekonać ich, że są oszukiwani. Nie miało być
dodatkowych kosztów ponoszonych przez samorządy. Ale są. W samej
Warszawie ponad 70 mln zł. Miała być pełna, ministerialna rekompensata
kosztów dodatkowych. Nie ma. Jest minimalna. Miało nie być zwolnień
nauczycieli poza odchodzącymi na emeryturę. Ale są. Sam takich znam.
Miało nie być zmniejszania wymiaru zatrudnienia do niepełnego etatu.
Ale jest. Miało nie być pogorszenia szans do nauki dla młodzieży w małych miasteczkach i na wsi. Ale jest. Miały być wszystkie podręczniki na
czas. Ale nie ma. Miała być spójna podstawa programowa. Ale jej nie ma.
Można wyliczać dalej. Ale po co.
Specjaliści twierdzą, że programy są archaiczne, przygotowują raczej
do pracy na taśmie produkcyjnej, zamiast uczyć innowacyjności i poszukiwania ciekawych rozwiązań. Jeśli na to nałożymy wywalenie z zestawu
lektur chociażby Gombrowicza, Miłosza i Bułhakowa oraz wprowadzenie
w to miejsce miernego wierszoklety smoleńskiego, o którym nie warto
mówić, to mamy jeszcze bardziej ponury obraz edukacyjnych perspektyw,
jakie czekają cały system oświatowy. Po nauczycielach z niepokojem na
to wszystko zaczynają spoglądać rodzice. Czyżby nasze edukacyjne ministerstwo nie wiedziało o tym, że w łaźni deski kładzie się heblowanym do
spodu, aby korzystający się nie ślizgali i nie walili ciałem o glebę?

FELIETON

O

INWENCJE MINISTRA WOJNY
le nie tylko takie niepokojące rzeczy dzieją się w naszym niepowtarzalnym kraju. Są i niezwykle wesołe. Jak przystało na sarmackie
temperamenty, można w ciemno liczyć na niespożytą inwencję ministra
wojny, dla jaj nazwanego ministrem obrony i to aż narodowej. Ogłosił
niedawno, że Polska stała się taką potęgą militarną, że jest zdolna sama
obronić się. Nie wiadomo, jak to się stało, skoro jeszcze półtora roku temu
byliśmy całkowicie bezbronni. W tak zwanym międzyczasie nie kupił ani
jednego samolotu, śmigłowca czy czołgu. Zatem nastąpić musiał prawdziwy cud nad Wisłą. Zapewne za sprawą potencji obronnej Wojsk Obrony
Terytorialnej. Dla wzmocnienia owej potencji militarnej ministerstwo zamówiło ileś tam bombek bożonarodzeniowych. Nie byle jakichś tam, ale
w formie granatów także. Z zawleczką i śliwkami kandyzowanymi w czekoladzie, załadowanymi do środka. Siła rażenia takich bombek nie została
jeszcze zweryfikowana w warunkach bojowych. Ale wszystko przed nami,
ma się rozumieć.
Pan minister zdołał jeszcze wyciąć numer prezydentowi Gdańska
i harcerzom. Dotychczas zawsze 1 września podczas uroczystości z okazji
wybuchu drugiej wojny światowej, celebrowanej na Westerplatte, apel poległych odczytywał harcerz. W tym roku też uzgodniono taki porządek.
Ale nie z Antonim Macierewiczem taki numer. Gdy już wywołano harcerza, który stał za wojskowym żandarmem, podszedł do niego misiewicz
w spódnicy i nakazał postój, a ów apel odczytał żołnierz. Jaja jak berety!
Dziwię się, że zamiast owego rosłego żandarma i misiewicza w spódnicy,
minister nie użył do uziemienia harcerza desantu komandosów. Byłoby
zdecydowanie jeszcze weselej.
 Roman MAŁEK

A
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ODPRYSKI
UCZYŁ MARCIN MARCINA…?
an Zamoyski, kanclerz wielki koronny,
doradca królów, fundując swą sławną akademię, w jej akcie fundacyjnym z 1600 roku
zamieścił znamienne przesłanie, sparafrazowane prawie dwa wieki później przez Stanisława Staszica. Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie… Dziś w Polsce po ponad czterystu
latach władzy bardzo zależy, by społeczeństwo było niedouczone
i za nic ma słowa Zamoyskiego. Bo głupim narodem łatwiej się
rządzi ku chwale partii podobno rządzącej, a zwłaszcza jej mocodawców, którzy mają ponad dwudziestowiekowe doświadczenie
w ogłupianiu ludzi. Garstka cwaniaków, która dorwała się do państwowego żłobu i korzysta z niego bez skrupułów, dąży do tego, by
zrobić ze społeczeństwa ciemnych niewolników swoich i swoich
mocodawców. Bo jak mawiał klasyk, ciemny lud wszystko kupi.
A nazywają to rewolucją edukacyjną.
Według niej społeczeństwu do niczego nie jest potrzebna
wiedza z historii powszechnej, bo wystarczy mu polska i to traktowana bardzo wybiórczo. A to wyraźnie świadczy o zakłamaniu
reformatorów. Bo Polska nie jest samotną wyspą na świecie, choć
po ostatnich wyczynach rządzących do samotności mamy bardzo
blisko. Nie dopuszczają do siebie faktu, że historia to nie jest bajka
o złotej kaczce czy smoku wawelskim.
Żegnajcie więc wiszące ogrody Mezopotamii i piękna
Hellado. Nie dla maluczkich dzieła El Greca, Michała Anioła czy
Leonarda da Vinci. Po co pamiętać o nocy hugenotów, rewolucji
francuskiej czy o kraju powstałym za oceanem. Za to uczeń ma
poznać dogłębnie historię wielkich Polaków, infantylnie napisaną
i mocno hagiograficzną. Mieszka I, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana
Pawła II i Piłsudskiego. I chyba nie dowie się nic o Kościuszce, bo ta
podejrzana kreatura powiesiła kilku biskupów za Targowicę.

J

Twórcy tego kuriozum programowego, mówiąc delikatnie,
mijają się z prawdą. Czyżby sami historii nie znali? Wiele na to
wskazuje. Mówią, że to oni po raz pierwszy wprowadzają temat
złamania kodu enigmy. A przecież historia Rejewskiego jest
w podręcznikach szóstej klasy, czyli wcześniej niż ma być w nowym programie. A w czasach ośmioklasówek też była i nikt jej
nie zatajał. Grozę budzi za to informacja o pewnym zdjęciu, na
którym dzieci w mundurach reformatorzy podpisali jako żołnierzy wyklętych. Nie zauważyli, że dzieci trzymają herb z napisem
Czata 49, znak oddziału walczącego w powstaniu warszawskim?
Pokłosie tytułowego przysłowia?
Co zatem pozostało troszczącym się o swoje dzieci rodzicom? To, co zapamiętała nasza historia – tajne komplety. W nich
matematyka, by dzieci nie uważały, że wynik 2 + 2 = 4 jest za
dokładny. Historia, ale nie ta pisana na potrzeby rządzących.
Geografia, gdy przyjdzie im emigrować. Biologia z anatomią, by
dzieci nie musiały zdobywać wiedzy pod trzepakiem. No i religia.
Chrześcijańska, nie polskokatolicka. I nauka o nowych technologiach, by dzieci wiedziały coś więcej niż tylko, jak włączyć światło. Koniecznie, bo w szkole rządowej ciągle będą pisały wypracowania na temat: Kto jest najmądrzejszym Polakiem i dlaczego jest
nim Jarosław Kaczyński?
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

Nawałnica

Błyskawice, grzmot, wichura
na Pomorzu Polski hula,
łamiąc, niszcząc co na drodze,
czas tragedii, ból w pożodze!
Atmosfera pełna strachu,
powódź, szok zrywanych dachów,
w niepokoju strat powadze
obudziły nasze władze.
Z ogrodowej altany
wojewoda zdyszany
śpieszy – sygnał nadszedł z centrali.
Już nie myśli o winie
i dyskretnej dziewczynie,
nawałnica mu weekend rozwali.
Wprawdzie wolna sobota,
lecz go czeka robota,
bo dowódcą on akcji jest w gminie,
pani premier na wczasach,
a minister gdzieś w lasach
dziś poluje na grubszą zwierzynę.
Ubrał czapkę kowbojską,
wici posłał po wojsko,
ma brygady, co ćwiczą w terenie,
w jego rękach jest wszystko,
klęska i stanowisko,
trzeba działać, bo licho nie drzemie.
Z żołnierzami nie wyszło,
ma być rozkaz i pismo.
Bum minister wytyczne dał nowe,
osobiście polecił –
żołnierz nie jest od śmieci,
bo zatraci akcenty bojowe.
Dobrze, że w gminach, wioskach
zapał i ludzka troska,
wspólna sprawa, więc walczą z żywiołem.
Sąsiad wspiera sąsiada,
z zewnątrz ludzi gromada,
ratowano dobytek, dom, szkołę.
PS
W rządzie trwoga niemała,
jest podjęta uchwała,
pomagamy, gdy naród w potrzebie,
gdy huragan dmie w plecy,
warto się ubezpieczyć,
no i liczyć najlepiej na siebie.

Nie zmarnuj szansy
Baran (21 III–20 IV) Czas wziąć się do
pracy i przezwyciężyć letnie lenistwo.
Byk (21 IV–20 V) Małżeństwo na odległość to niemałe wyzwanie dla wszystkich.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Masz dobry
układ planet – nie zmarnuj szansy.
Rak (22 VI–22 VII) Nie zajmuj się
plotkami i analizowaniem każdego wokół siebie.
Lew (23 VII–23 VIII) W pracy nowe
wyzwania, ale stopniowo poradzisz sobie z nimi.

Szuflada letnich wspomnień

Z

a nami już lato
z jego słońcem,
przemieszczanie się
z miejsca na miejsce,
zachwyty nadmorskich zachodów słońca, pluski górskich potoków, śpiewy ptaków i uwertury świerszczy
przy wieczornym ognisku. Zostają wspomnienia, które wywołują uśmiech na twarzy i ubarwiają choć na chwilę szarą naszą
codzienność. Norman Coussin, kanadyjski
podróżnik, dziennikarz i traper, w książce
Niedźwiedzi sznurek opisuje pięć dni spędzonych w zasypanej górskiej ziemiance, gdzie
razem z dwoma wędrowcami byli przez śnieg
całkowicie odcięci od świata. Ta teraźniejszość była okrutnie ciężka, przyszłość nieznana. Zaczęli więc wspominać minione dni
przed uwięzieniem; któryś wyciągnął z plecaka jakieś małe znalezione pióro ptasie, inny
wyjął z kieszeni niepozorny kamyk, a nawet
znalazł się kawałek starego sznurka, który

służył do mierzenia śladów niedźwiedzia
w tle zachodzącego słońca. I niby nic, a jednak wywoływało to uśmiech na twarzach
owych „nieszczęśników”. Karmili swoją
rzeczywistość niedawnymi wspomnieniami, dając tym samym sobie wewnętrzną siłę
w teraźniejszości, która przyciągnie przyszłość. Gdy nadeszła do nich pomoc i mogli bez problemu opuścić swoje „więzienie”,
zabrali z sobą starą, podniszczoną szufladę
z ziemianki, w której oprócz pióra, kamyka i sznurka nie było nic, ale dla nich była
to ogromna szuflada ich wspomnień... Nie
wszystko da się materialnie włożyć do szuflady wspomnień, ale nawet mała muszelka,
resztki piasku w plecaku czy rzeczny otoczak
wywołają wspomnienie minionych chwil.
Rzeczywistość nabierze trochę innego wymiaru. Zatem, przechowujmy w sobie swoją
własną szufladę letnich wspomnień, wtedy
jesienne szarugi, byle jaki nastrój nie przytłoczą nas tak bardzo! 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
TORT Z GRUSZKAMI

Biszkopt: 10 dag masła • 10 dag
gotowej polewy z czekolady deserowej • 6 jaj • 10 dag cukru •
17,5 dag mąki • 1 płaska łyżeczka
proszku do pieczenia.
Masło roztopić i wystudzić. Polewę drobno posiekać. Jaja ubić na puszystą masę, powoli wsypując
cukier. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia
i przesiać do kremu z jaj. Dodać pokruszoną polewę,
wlać masło, wymieszać. Piec ok. 35 minut w temperaturze 195°C bez termoobiegu. Wystudzić.
Krem: 1 puszka gruszek • 7,5 dag orzechów laskowych • 4 łyżki żelatyny • 250 g serka homogenizowanego waniliowego • 10 dag cukru • 3 łyżki soku
z cytryny • wiórki z pół tabliczki czekolady deserowej • kakao.

FRASZKI

Adam Decowski
NIE PAL MOSTÓW
Nie pal mostów za sobą,
by móc powrócić tą drogą.

NIE ZACZYNAJ
Jeśli wiesz, że nie masz racji,
nie zaczynaj negocjacji.
Czesław P. Kondraciuk
SYSTEM OBRONY
Siedzi „pisiek” na drzewie i kwili:
suwerenie, oni też tak robili…

NIE WYSTARCZY
Nie wystarczy kilka tek.
Nie ten czas i nie ten wiek…

Gruszki osączyć, pokroić w kostkę. Posiekane
orzechy uprażyć na suchej patelni. Żelatynę namoczyć. Serek wymieszać z cukrem i sokiem z cytryny, dodać rozpuszczoną żelatynę, wystudzone
orzechy oraz gruszki. Masę chłodzić 30 minut.
Śmietankę ubić na sztywno i połowę dodać do tężejącej masy serowej, delikatnie wymieszać. Resztę śmietanki schłodzić.
Biszkopt przekroić na dwa blaty. Na pierwszym
rozsmarować krem serowy, przykryć drugim
blatem. Chłodzić ok. 3 godzin. Następnie pozostałą śmietanką posmarować boki i wierzch tortu.
Wierzch tortu ozdobić najlepiej świeżą gruszką
pokrojoną w cząstki i skropioną sokiem z cytryny
oraz posypać wiórkami czekoladowymi. Całość
delikatnie oprószyć jeszcze kakao. 

LIMERYKI

Regina Nachacz

Pani Isi od Rzeszowa
cisną się na usta słowa:
Jesień życia błoga
przyjaciółko droga –
cieszy mnie z tobą rozmowa!

Marek Pelc

Stach lingwista z miasta Ryki,
sto dwa świetnie znał języki.
Lecz z owej przyczyny,
nie miał on dziewczyny,
w stu językach gadał... z nikim.

Panna (24 VIII–22 IX) Co prawda
Mars zachęcać będzie do zakupów, ale
czyń to rozważnie.

Koziorożec (22 XII–20 I) Wspólna rodzinna podróż wiele wyjaśni i wiele naprawi.

Waga (23 IX–23 X) Nie zapomnij zrealizować zobowiązań rodzinnych.

Wodnik (21 I–19 II) Miłość zapuka do
Twego serca. Będzie to ktoś z kręgu dawnych znajomych.

Skorpion (24 X–22 XI) Co prawda bociany odleciały, ale dzidziuś w drodze.
Strzelec (23 XI–21 XII) Nie lekceważ
wizyt u lekarza.

Ryby (20 II–20 III) Możesz śmiało przymierzać się do zamiany mieszkania.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

W RZESZOWIE
– STOLICY INNOWACJI

System integrujący transport publiczny w aglomeracji miejskiej

Rzeszowie, znanym w Polsce i na świecie ze swoich innowacyjnych rozwiązań, mieszka ponad 200 tysięcy osób,
z których połowa korzysta z miejskiego transportu zbiorowego,
nawet do 100 tysięcy osób dziennie. By poprawić funkcjonowanie
i komfort korzystania z komunikacji publicznej, Rzeszów zdecydował się na duży projekt transportowy pod nazwą: „Budowa systemu
integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Jego
realizacja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach dwóch programów operacyjnych: „Rozwój Polski Wschodniej” oraz „Infrastruktura
i Środowisko”.
Organizatorem zadań przewozowych w aglomeracji jest
Zarząd Transportu Miejskiego, który jest jednym z młodszych
w Polsce. Przez ostatnie dziewięć lat zrobił duży postęp w rozwoju,
gdyż jeszcze dwa, dwa i pół roku temu system obsługi transportu
w mieście był całkowicie analogowy i anachroniczny. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu poprawiła się zdecydowanie funkcjonalność zbiorowej komunikacji miejskiej.
Od 2015 roku w Rzeszowie funkcjonuje nowoczesny, cyfrowy system integrujący transport publiczny. Efektem jest wzrost
liczby pasażerów oraz większe przychody ze sprzedaży biletów,
mimo równoczesnej obniżki ich cen.
Wprowadzenie elektronicznego systemu dystrybucji spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży biletów okresowych, przy
jednoczesnym obniżeniu cen tych biletów. Planuje się też m.in.
wprowadzenie „wspólnego biletu” z kolejami regionalnymi. Jest nadzieja, że ten bilet wystartuje niebawem.
Nie bez znaczenia jest również poprawa jakości połączeń poprzez utaktowienie kursów na najbardziej obleganych liniach oraz
organizacji dodatkowych linii do obszarów dotychczas nieskomunikowanych.

tomaty, system multimedialnej informacji pasażerskiej (3 monitory
LED w mercedesach oraz 2 monitory LED w autosanach) prezentujący informacje o kolejnych przystankach oraz ogłoszenia kulturalne
i społeczne, a także system zapowiedzi głosowych wewnętrznych
i zewnętrznych. Dzięki wymianie taboru zmniejszyła się emisja spalin, hałasu i innych uciążliwości dla środowiska, a pasażerowie otrzymali wygodne i niezawodne środki transportu komunikacji miejskiej
w pełni przystosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Drugi filar polegał na rozbudowie układu komunikacyjnego
i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.
W jego ramach zostały przebudowane główne ulice miasta, wybudowano most im. Tadeusza Mazowieckiego, przebudowano wiele
skrzyżowań, przystanków oraz pętli autobusowych. Wprowadzono
również pasy ruchu przeznaczone dla autobusów (buspasy).
Trzecim obszarem systemu było zaprojektowanie i wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego
(RIST). Jego centralnym informatycznym punktem jest Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym – jest to
jeden spójny system integrujący w mieście działanie kilku podsystemów umożliwiających sprawne działanie komunikacji miejskiej,
z uwzględnieniem także kierowców indywidualnych.
W ramach RIST wprowadzono nową jakość poprzez współpracujące ze sobą systemy: Zarządzania Transportem Publicznym, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej „E-info”, Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej „E-bilet” oraz Obszarowego Sterowania Ruchem
Drogowym.
System Zarządzania Transportem Publicznym to przede
wszystkim Centrum Zarządzania, którego zadaniem jest bieżący
nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przewozowych
MPK. Dzięki lokalizacji GPS pracownicy Centrum mają wgląd w aktualną sytuację na drogach i dostosowanie transportu do ruchu na ulicach miasta, na przykład interweniując u kierowców, którzy jadą niepunktualnie. W trakcie jazdy i na każdym przystanku System zbiera
pełne dane z ponad 20 różnych czujników dotyczące m.in. lokalizacji
pojazdu, jego prędkości, otwarcia drzwi czy ilości osób wsiadających
i wysiadających. Autobusy wyposażone w elektronikę dostarczają
do Centrum również informacji o samym pojeździe.
Projekt integrujący miejski transport publiczny zadziałał
w trzech ważnych dla mieszkańców obszarach – modernizacji
skrzyżowań, wymiany taboru i udogodnień dla pasażerów na
miarę XXI wieku.
Przebudowany i rozbudowany został lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogową. Wymieniono
i poprawiono funkcjonalność przystanków komunikacji miejskiej,
zatok i pętli autobusowych. W pierwszej kolejności zmodernizowano przystanki z największym przepływem pasażerów.
W Rzeszowie, jako pierwszym mieście w Polsce, zamontowano
inteligentne wiaty, z systemem ogrzewania pomieszczenia zimą
i klimatyzacją latem. Nowoczesne wiaty nie generują dodatkowych
kosztów – wykorzystują energię słoneczną przetwarzaną przez panele fotowoltaiczne w prąd potrzebny do obsługi wiaty.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
iasto Rzeszów od kilku lat intensywnie inwestuje w rozbudowę
i modernizację infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz
systemów wspierających rozwój transportu publicznego. W 2015
roku dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w Rzeszowie został wprowadzony system integrujący transport publiczny miasta
Rzeszowa i okolic. Budowa systemu skupiała się na trzech obszarach.
Pierwszy filar to zakup nowoczesnego taboru autobusowego.
Zakupiono 80 komfortowych, nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich (60 autobusów 12-metrowych marki Mercedes-Benz oraz 20 autobusów 10-metrowych marki Autosan), w tym 30
pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Autobusy wyposażone są
w monitoring wizualny (6 kamer wideo), elektroniczny system zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających (3 bramki liczące), bile-

MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA
onad dwukrotne powiększenie się Rzeszowa spowodowało
wzrost zapotrzebowania na dostęp do miejskiej komunikacji
zbiorowej. Tym samym tereny przyłączone zyskały poprawę infrastruktury drogowej, nowoczesne przystanki i dopasowane do ich
potrzeb kursowanie autobusów. Kiedy np. było wiadomo, że Bzianka przyłączy się do miasta, linia MPK nr 25 wydłużyła swoją trasę,
zapewniając transport mieszkańcom nowego trzydziestego osiedla
Rzeszowa.
Do obsługi 55 linii autobusowych, z których dziennie korzysta około 100 tys. osób, miasto posiada flotę 180 pojazdów,
która jest sukcesywnie modernizowana. Dla wygody pasażerów
zakupiono już 80 nowoczesnych, ekologicznych autobusów na olej
napędowy i gaz ziemny. Ogłoszono przetarg na zakup kolejnych
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Most Mazowieckiego, połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelską

50 sztuk, w tym 10 pojazdów o napędzie elektrycznym. E-pojazdy
będą obsługiwać jedną z najbardziej popularnych linii w mieście,
tzw. „koło” czyli „0” A i B.
Na wyposażenie nowoczesnych autobusów, zapewnione w ramach unijnego projektu, składa się System Elektronicznego Poboru
Opłat za przejazd, system monitoringu wizyjnego CCTV oraz System
Informacji Pasażerskiej.
System Informacji Pasażerskiej to autokomputer, wyświetlacze wewnątrz autobusów, a także elektroniczne tablice o zmiennej
treści na przystankach, informujące o godzinach odjazdu autobusu danej linii, o jego ewentualnym spóźnieniu lub przyspieszeniu.
Zamontowano także system informacji głosowej, zarówno w autobusach, jak i na przystankach – narzędzie przyjazne i ułatwiające
podróżowanie pasażerom słabowidzącym lub niewidomym. Takie
osoby mają także możliwość uruchomienia informacji ze specjalnego pilota. Punktualność w dojazdach komunikacji publicznej
znacznie poprawiło wyznaczenie dedykowanych autobusom buspasów.
System Elektronicznego Poboru Opłat (E-Bilet) to najważniejszy element projektu z punktu widzenia pasażerów – ułatwia
korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Do dyspozycji pasażerów oddano 38 biletomatów stacjonarnych, 80 biletomatów mobilnych, portal (sklep) internetowy, a także aplikacje mobilne służące do zdalnego zakupu biletów. Bilet można także kupić w sześciu
stacjonarnych Punktach Obsługi Podróżnego. Dużym ułatwieniem
zakupu biletów jest możliwość płatności gotówką, kartą lub szybkim przelewem internetowym. Kasowniki umieszczone w autobusach dostosowano do biletów w formie papierowej i poboru opłaty
z Rzeszowskiej Karty Miejskiej. To kolejne novum, z którym zaprzyjaźnili się rzeszowianie. Rzeszowska Karta Miejska jest nośnikiem
elektronicznych biletów okresowych i elektronicznej portmonetki
na przejazdy. Zawiera także informacje o uprawnieniach do ulg lub
do bezpłatnych przejazdów.
Monitoring zainstalowany w nowych 80 autobusach zapewnia pasażerom bezpieczeństwo i dostarcza informacje do Centrum
o sytuacji wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Każdy autobus wyposażony jest w 6 kamer, w tym aż 4 z nich zabezpieczają przestrzeń
pasażerską w pojeździe.
Rzeszowski Inteligentny System Transportowy został rozszerzony także o Strefę Płatnego Parkowania. Miała ona na celu
poprawę komunikacji i ułatwienie parkowania w centrum miasta.
Zainstalowanych zostało 130 parkomatów oraz 12 tablic zmiennej
treści, które naprowadzają kierowców na wolne miejsca postojowe spośród ponad 2 tysięcy wyznaczonych miejsc parkingowych.

Na drogach wjazdowych do miasta zainstalowano również automatyczne wagi, które informują odpowiednie służby o przeciążonych pojazdach.
Rozwiązania wprowadzane w ramach realizowanych i planowanych do realizacji projektów są innowacyjne, niektóre
w skali naszego miasta, ale nierzadko też kraju. Dotyczy to zarówno systemów ITS, nowoczesnego taboru o napędzie elektrycznym
(wraz ze stacjami szybkiego i wolnego ładowania), który obecnie
funkcjonuje w nielicznych miastach w Polsce, a także inwestycji
w odnawialne źródła energii OZE. Nie należy zapominać o wiatach,
które jako innowacyjny produkt zdobyły prestiżową nagrodę Civitas
Awards.
PRZYSZŁOŚĆ
arząd Transportu Miejskiego planuje dalsze innowacyjne zmiany. Wiele przystanków zyska nowe oblicze. Modułowe nowoczesne wiaty zastąpią stare, na zatoki podjeżdżać będą ekologiczne
autobusy gazowe i elektryczne.
Centrum Rzeszowa dopełni budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – ułatwiającego podróżnym i turystom
korzystanie z różnych form transportu. Zmieni się Podmiejski
Dworzec Autobusowy.
Obecnie realizowane i planowane do realizacji projekty są kontynuacją i rozwinięciem działań podjętych w poprzednich latach
oraz odpowiedzią na dynamiczny rozwój miasta i zmieniające się
zachowania komunikacyjne. W ramach perspektywy finansowej
2014–2020 Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zamierza
m.in.:
• zakupić 130 nowych, ekologicznych autobusów (w tym 10 autobusów elektrycznych z wykonaniem stacji szybkiego i wolnego
ładowania),
• przebudować i zmodernizować Dworzec Lokalny przy ul. Towarnickiego,
• utworzyć Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne,
• wykonać 215 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
• rozbudować system ITS komunikacji miejskiej (w tym dostawa
6 biletomatów i 16 Tablic Informacji Pasażerskiej),
• zainstalować inteligentny monitoring dla obiektów komunikacji
miejskiej.
Dzięki realizacji powyższych zadań nastąpi skrócenie czasu podróży komunikacją miejską oraz zwiększenie komfortu podróżowania i oczekiwania na podróż.
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