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MOJE REFLEKSJE

Witek różnie się obracał,
tam jednoczył, tu obalał,
leczyć umiał tylko kaca –
dyrektorem jest szpitala.
Albośmy to jacy tacy,
Konrad w górę rwie ambitnie,
ma uzdrowić urząd pracy,
nie wiem czy tam nie przekwitnie.

Jerzy Maślanka

POWYBORCZE ŁUPY
Historycznie to stwierdzone,
że prężne zwycięskie grupy,
choć nie zawsze zespolone
między sobą dzielą łupy.
Kiedy upadł mit Pysznicy,
w Marszałkowskim wersja nowa:
z władzą się musimy liczyć
tą z Dynowa, Lubaczowa.
Różne zwody i podchody,
nie wiem kto tę Panią wcisnął,
że nasz urząd wojewody
między Leskiem jest a Cisną.

Romek tyle funkcji pełnił,
że niektórych nie pamięta,
wreszcie Ferenc go docenił
i ma wiceprezydenta.
Panów wielu z PSL-u
krzyczy: skandal to i heca!
Ciągle marzą o fotelach
co minister im obiecał.
Na refleksję teraz pora
I Państwo powiedzcie sami,
chociaż nie ma dyrektora,
ale TEATR to my mamy.
PS
I tak śliczny, choć cyniczny,
żyje wśród nas wciąż otwarty
centralizm demokratyczny
z kierowniczą rolą partii.

PRZESTRZENIE
WYOBRAŹNI
ARTYSTYCZNEJ
Przegląd dorobku młodych twórców
Dorota Kwoka

W

maju odbył się
w Zodiaku I Przegląd Dorobku Artystycznego
Klubu Młodych Twórców.
Klub twórczy działa przy Stowarzyszeniu Nasz Dom Rzeszów. Jerzy Maślanka, prezes tegoż stowarzyszenia, inicjator owych twórczych poczynań młodzieży, życzliwie przyjął młodych artystów, prezentujących własne utwory poetyckie, prozatorskie
i inne formy, jak chociażby piosenka czy kabaret.
Miałam zaszczyt być jednym z jurorów tego
przeglądu piękna słowa poetyckiego. Zaskakuje
wrażliwość młodych ludzi, którzy mając zaledwie
17 czy 18 lat potrafią, jak chociażby Gabriela Iwińska w wierszu Wieczór w rytmie zegara postrzegać
siebie „siedzącą w rytmie zegara”, gdzie „w tym
pulsie słońce znika i wschodzi/ ciemna żaluzja
nocy”. Michał Basamon prezentacją wiersza Zaślepienie potrafił rozbawić uczestników przeglądu. Dawid Król przeniósł nas wierszem Droga do
domu na ścieżynkę „lśniącą srebrzyście w nieśmiałym słońcu,/ pełznącą między zielonymi zagajnikami,/ gasnącą za horyzontem”. Zaskoczeniem był
przedstawiony przez Mateusza Poradę artykuł
o tematyce wędkarskiej (zamieszczony w majowym numerze „Wędkarskiego Świata”), w którym
autor wykazał się ogromną wiedzą wędkarską.
Bardzo wysoki poziom zaprezentowali również
piosenkarze: Daniela Lisowska piosenką ze słowami i muzyką własnego autorstwa oraz Małgorzata
Chruściel i Arkadiusz Kłusowski, którzy w ostrej
rywalizacji pokazali swoje możliwości wokalne.
W tym przypadku jurorzy musieli przyznać równorzędną nagrodę.

Na pewno ogromny wpływ na
rozwój pasji tych młodych ludzi mają
ich opiekunowie i wychowawcy, którzy niejednokrotnie po godzinach
lekcyjnych znajdują czas dla utalentowanej młodzieży, czego owocem będą
być może przyszli artyści wielkich
scen, bądź autorzy poczytnych zbiorów poetyckich czy prozatorskich.
Jurorzy przeglądu w składzie:
Jerzy Dynia (przewodniczący), Dorota Kwoka (zastępca przew.) oraz
członkowie – Sławomir Gołąb i Alicja Borowiec przyznali w dziedzinie
piosenki I miejsce - Danieli Lisowskiej (l. 17, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Rzeszowie; opiekun – Rafał Mazur). II miejsce (nagroda
równorzędna) otrzymali: Małgorzata Chruściel (l. 19,
ZSM) oraz Arkadiusz Kłusowski (l. 18 , Zespół Szkół
Gospodarczych w Rzeszowie; opiekun – Ewa Jaworska-Pawełek, prowadząca sekcję muzyczną w Klubie
Wojskowym 21. BSP w Rzeszowie), III miejsce – Nikoletta Kalinowska (l. 15), Gimnazjum nr 4 w Rzeszowie; opiekun – Maria Tomkiewicz). W dziedzinie
nowych kierunków w muzyce: I miejsce – Duet „5
PS” Hip – Hop, Adrian Stanio i Daniel Żurek (l. 18,
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie; opiekun
– Robert Horodecki). W dziedzinie kabaretu: I miejsce –Andżelika Szeliga (l. 17, IX LO w Rzeszowie,
opiekun – Maria Tomkiewicz). W dziedzinie – poezji:
I miejsce (nagroda równorzędna): Gabriela Iwińska
(l. 18, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
w Rzeszowie; opiekun – Rafał Mazur) oraz Michał
Basamon (l. 17, II LO w Rzeszowie; opiekun – Ewa
Wojtaszek), II miejsce (nagroda równorzędna): Dawid Król (l. 17, ZSO nr 2 w Rzeszowie; opiekun – Małgorzata Wójcik) oraz Anna Kistela (l. 17, ZSG w Rzeszowie; opiekun – Urszula Malinowska), III – Katarzyna Karnas (l. 19, ZSG w Rzeszowie; opiekun – Igor
Kulikowski). W dziedzinie opowiadania: I miejsce –
Łukasz Żelazko (l. 16, Gimnazjum nr 4 w Rzeszowie;
opiekun – Maria Tomkiewicz), II – Jakub Sierżęga
(l. 16, Gimnazjum nr 4 w Rzeszowie; opiekun – Maria Tomkiewicz). W dziedzinie publicystyki (artykuł)
nagrodę specjalną otrzymał Mateusz Porada (l. 19, IX
LO; opiekun – Maria Tomkiewicz).
Mam nadzieję, że Klub Młodych Twórców corocznie będzie organizował tego typu przeglądy i cieszę
się, że młodzież coraz częściej pragnie pokazywać swe
przestrzenie wyobraźni artystycznej.
 Dorota KWOKA

Fot. Servizio Fotografico L’Osservatore Romano

Mieczysław
Janowski
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Fot. Józef Gajda (5)

wadzieścia
lat
temu w pierwszych
dniach czerwca, mogliśmy
radować się wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie, Przemyślu i Lubaczowie.
Był pośród nas, był z nami i – nie waham się tego
powiedzieć – był dla nas. Był jako głowa Kościoła
katolickiego, jako Pierwszy Duszpasterz, jako Pielgrzym Pokoju, jako Prorok Naszych Czasów. Myślę jednak, że każdy, kto prawdziwie przeżywał te
wielkie wydarzenia czuł w swym sercu, iż było to
również spotkanie z wiernym Przyjacielem. Taki
właśnie był Jan Paweł II – wielbił Boga i kochał ludzi. Również i ja tak właśnie postrzegam Jego Osobę – dziś już błogosławionego.
Moje pierwsze bezpośrednie z Nim spotkanie
miało miejsce na lotnisku rzeszowskim w niedzielny ranek 2 czerwca 1991 r. Około 10.40 rządowym samolotem Tu-154 przyleciał do Rzeszowa z Koszalina, gdzie dzień wcześniej rozpoczął
swoją czwartą pielgrzymkę do Polski. Przypadł
mi w udziale zaszczyt krótkiego przywitania Ojca
Świętego w imieniu miasta. W Rzeszowie wobec
ok. 700 tysięcy pielgrzymów zgromadzonych na
błoniach przed kościołem Najświętszego Serca
Pana Jezusa, obecną katedrą, podczas mszy świętej apelował do nas o solidność w tym, co robimy:
„Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim.” I prosił: „Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostawał utwierdzony
na skale. Aby nie wznosić go na lotnym piasku,
lecz na skale”. Hasło przewodnie tej pielgrzymki

brzmiało: „Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście”.
Czy dziś, z perspektywy tych lat jesteśmy mniej bylejacy?
Czy wolimy budować
solidnie i na trwałym
fundamencie, czy raczej może na złudzeniach, że da się coś Plac św. Piotra, 24 czerwca 1998 . Spotkanie ówczesnego prezydenta Rzeszowa Mieczysława
Janowskiego i delegacji miasta z papieżem Janem Pawłem II, po wręczeniu Ojcu Świętemu
zrobić na skróty, bez insygniów honorowego obywatelstwa Rzeszowa.
wysiłku? Czy potrafimy
się cieszyć wolną Ojczyzną i być wdzięczni za ten
ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie
dar? Prawda, że dużo w niej jeszcze do zrobienia, że
zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzytak wiele spraw czeka na uporządkowanie, ale jest
ści z pominięciem dobra wspólnego całego nawolna. Czy nie tłumimy śmiałych myśli, mądrych
rodu”.
analiz, roztropnych zamierzeń jedynie dlatego,
Bardzo bym pragnął, aby Jego osoba została
że nie pochodzą od „naszych”? Jak szanujemy się
pośród nas nie tyle i nie tylko poprzez pomniki,
sami nawzajem? Czy jesteśmy bardziej solidarni
tablice okolicznościowe, nazwy ulic, szkół, szpitali
wobec siebie, zgodnie z Jego prośbą: jedni dla drui rozmaitych bardzo ważnych instytucji. Nie mam
gich, a nie jedni przeciw drugim?
nic przeciwko temu, jeśli monumenty są ładne,
Może chociaż nasi reprezentanci w samorząulice zadbane, a placówki działają zgodnie ze szladach terytorialnych wzięli sobie do serca Jego słochetnymi ideami. Nade wszystko jednak chciałwa, że „Miasto nie jest celem samo w sobie, lecz
bym, abyśmy potrafili żyć według zasad, które On
jego celem ma być człowiek, do którego miasto
głosił. Są to zasady nadzwyczaj proste, choć wcale
winno dostosowywać swe struktury i kryteria,
niełatwe, wynikają z Dekalogu i z Dobrej Nowiny.
według których ma się rządzić. Jeśli władze puPotraktujmy Jego ojcowskie nauczanie tak, jak na
bliczne tracą sprzed oczu tę prawdę, działają jak
to zasługuje, jako swoisty drogowskaz. Spróbujmaszyna, która kręci się bezużytecznie, z ryzymy. Godzi się. Błogosławiony Jan Paweł II dał sam
kiem wyrządzenia szkody”. (Rzym 1985).
swym życiem świadectwo, a nadto jest przecież
Może nasi politycy zapamiętali papieski apel
honorowym obywatelem Rzeszowa, doktorem howypowiedziany w polskim Sejmie (11 VI 1999 r.):
noris causa naszego uniwersytetu, Jemu zawdzię„Służba narodowi musi być zawsze ukierunkoczamy powołanie diecezji rzeszowskiej.
wana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela… Wykonywanie władzy
 Dr Mieczysław JANOWSKI,
prezydent Rzeszowa (1991–1999), senator RP (1997–2004),
politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instyposeł do Parlamentu Europejskiego (2004–2009)
tucjach reprezentujących państwo, powinno być

Laureaci, opiekunowie artystyczni i organizatorzy przeglądu.

Tamara Lortkipanidze

Władysław Kulawski

Małgorzata Chruściel

Mariola Niziołek

OD REDAKCJI:

8

czerwca laureaci oraz inni uczestnicy zdarzeń artystycznych w naszym mieście zaprezentowali się w Zodiaku. Otrzymali nagrody z rąk prezesa stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów Jerzego
Maślanki. A przewodnikiem spotkania
była Dorota Kwoka, która też została uhonorowana wraz z innymi animatorami
i opiekunami młodych twórców: Urszulą
Malinowską, Jadwigą Kupiszewską, Marią Tomkiewicz i Robertem Horodeckim.
Na wstępie marszem i trzema utworami jazzowymi otworzyli ów swoisty
przegląd artystyczny-koncert uczniowie
z ZSM nr 1 z zespołu Resovia Brass Band,
w składzie: Krystian Bartusik – perkusja,
Mateusz Bocek – tuba, Dawid Socha –
puzon, Bartek Koń – II trąbka i Mateusz
Winiarski – I trąbka. Owacyjnie przyjęto
występ Danieli Lisowskiej, która śpiewała
do własnego akompaniamentu fortepianowego, a także innej wokalistki – Małgorzaty Chruściel. Przypomniał się też kabaret
Lady Gaga z ZSO nr 1, uroczo śpiewająca
Gruzinka Tamara Lortkipanidze, studentka UR z Centrum Polonus, a także studenci
leciwsi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– chór Cantilena oraz artysta kabaretowy
z legendarnej Meluzyny, Władysław Kulawski i wokalistka o niezrównanych możliwościach, Mariola Niziołek.
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W

śród szeregu różnych atrakcji najbardyrektorka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
dziej zapisał się zespół inaugurujący
inspiratorka wraz z gronem pedagogów (m.in. swą
piknik charytatywny – teatrzyk dziecięcy z inscezastępczynią Urszulą Terpisz) i organizatorka, zanizacją pt. W krainie elfów
chęcała do udziału w zawedług scenariusza i w rebawach i konkursach,
żyserii nauczycielek: Joanlicząc na ofiarność gości
ny Porady, Iwony Wojtak
pikniku. Bo każdy grosz
i Wandy Marek. Z tym
pozyskany w tę niedzielę
przedstawieniem
dzieci
będzie spożytkowany na
ze Specjalnego Ośrodka
zorganizowanie w paźSzkolno-Wychowawczego
dzierniku „zielonej szkow Mrowli zdobyły drugie
ły” dla jej podopiecznych
miejsce na festiwalu wojena Wyspie Energetyka
wódzkim w Lubaczowie.
w Polańczyku. Pomogli
Ania Sowa, jedna z naj- Elżbieta Świder i ks. Ryszard Tokarz otwierają piknik.
charytatywnie
współmłodszych wychowanek,
organizatorzy, głównie
debiutowała jako elf, Agnieszka Prokop w główdziennikarze Radia Rzeszów i Telewizji Rzeszów,
nej roli z serduszkiem, z klasy pani Porady, w tym
którzy wespół z kolegami z innych redakcji też
roku kończy podstawówkę. Wszystkie dzieci są
wystąpili artystycznie w ciągu koncertów prawopóźnione w rozwoju umysłowym, większość
dziwych artystów, by wymienić Old Rzech Jazz
z nich wcale nie mówi, ale w tym dynamicznym
Band Jerzego Dyni z wokalistką Mariolą Niziowidowisku, właśnie o dziewczynce niepełnołek, Kramarzy z Rzeszowa, czy zespół taneczny
sprawnej, nie zauważało się tego. Świat, który obok
z Sędziszowa Młp. Ale także nie zabrakło emocji,
biegnie z wrzaskiem syren, jest obcy od tego piękgdy Krystian Herba dokonywał cudów ekwilibrynego, kolorowego, gdzie żyje ta dziewczynka i elfy,
stycznych na rowerze, zachwycały dzieci zjeżdżalpatrząc poniekąd z politowaniem, jak wszyscy
nie, łagodne kucyki ze stadniny Adama Galasa ,

Scena z przedstawienia pt. „W krainie elfów”.

się spieszą, nie zauważając co naprawdę jest ważne w życiu. „Pokażę wam mój świat, zabawkowy,
bajkowy…” – zaprasza bohaterka w obszary swojej
wyobraźni.
Na pikniku w Mrowli, w niedzielę dziękczynienia proboszcz ks. Ryszard Tokarz zapraszał
do otwarcia serc dla dzieci. A czynił to ze sceny
umocowanej na stałe w otoczeniu kościoła na
ogromnym placu jak w amfiteatrze, gdzie obok jest
też parafialny ośrodek kultury. Elżbieta Świder,

Joanna Porada

sołtysa Broniszowa, pokaz ścigania i pojmania
drogowego przestępcy przez oddział z rzeszowskiego Strzelca, niezwykłe pojazdy, którymi przyjechali z Rzeszowa członkowie Podkarpackiego
Stowarzyszenia Motocyklistów i ich koledzy. Nauczycielka z Mrowli Katarzyna Łukasz czuwała
nad konkursami sprawnościowymi, obok Elżbieta
Sas z Fundacji Drzewo Życia z Malawy wspomagała imprezę wystawiając na aukcji obrazy swych
podopiecznych. Nie zabrakło medycznego punktu

Katarzyna Łukasz wręcza nagrodę uczestnikowi konkursu sprawnościowego.

4

mieszkańcom Rzeszowa

E

stradą na rzeszowskim Rynku obok ratusza zawładnęła w pierwszą niedzielę
czerwca uzdolniona artystycznie młodzież, i nie
tylko, skupiona w domach kultury z kilkunastu
rzeszowskich osiedli. Czegoż tam nie było! I wystawa prac w ratuszowej galerii z ogólnopolskiego
konkursu Ptaki Cudaki, a obok estrady: pokazy
tańca ulicznego, malowanie twarzy, gigantyczne bańki mydlane, prezentacja fryzur i paznokci,
warsztaty malarstwa i wreszcie kiermasz prac plastycznych oraz rękodzieła artystycznego.

Na estradzie porywały widzów zespoły:
Klaps, Wolt, Colibri, Bollywood, swojsko brzmiąca Puenta, Kontrast, Staroniwskie Promyczki.
Koncertował zespół Erter oraz eleganccy panowie, grający prawie od 5 lat w Osiedlowym Domu
Kultury Słocina jazz tradycyjny – Old Rzech Jazz
Band z wokalistkami Mariolą Niziołek i Małgosią Kluz. Impreza, pod patronatem medialnym
m.in. naszego miesięcznika, mimo upału cieszyła
się zainteresowaniem mieszkańców. I co ważne,
udowodniła, że mamy w mieście wiele osób uzdolnionych artystycznie, które potrafią działać twórczo i że miejskie placówki kultury stwarzają im ku
temu właściwe warunki. (d.jeż) 
z fachową opieką pielęgniarską Agnieszki Drabickiej. Była kuchnia wojskowa, pyszne kiełbaski
i smakowite ciasta przygotowane przez rodziców.
Pogoda też dopisała.
Tekst i fot.
 Ryszard ZATORSKI

Dzieci nagrodzone w konkursie plastycznym.

Czerwiec 2011

Zapraszamy na podróżniczy szlak

Anna Prokop-Wilk

M

iło mi poinformować państwa
o powstaniu nowego biuro
podróży pod nazwą Matteo
Travel. Nasze działania organizacyjne wynikają z doświadczenia i pasji, zachowując mądrą kolejność – wpierw wyjazd, potem organizowanie go dla innych. Dzieląc się zdobytym już
doświadczeniem wielu osób, chcemy pomóc w organizacji wyjazdów integracyjnych ze szkół czy
zakładów pracy. Jesteśmy gotowi podpowiedzieć
i zorganizować dla wspólnot pielgrzymki o charakterze religijnym czy pielgrzymki parafialne
lub środowiskowe. Zawsze taka organizacja jest
poprzedzona konsultacją z osobą koordynującą
dany wyjazd w imieniu instytucji czy społeczności
ludzi. Mamy wiele ofert dla pojedynczych podróżników czy pielgrzymów. Odwiedzając różne zakątki Europy czy świata nawiązaliśmy współpracę
z wieloma touroperatorami świadczącymi usługi
turystyczne na najwyższym poziomie w każdym
kraju europejskim, a ponadto na Bliskim Wschodzie (np. Izrael, Jordania), w Ameryce (Meksyk,
Kuba czy Peru). Wyjazd z pasjonatami podróży,
na przykład do Mongolii.
O możliwościach można pisać wiele, ale najlepiej się spotkać i zobaczyć zdjęcia albo usłyszeć
wprost fantastyczne opowieści z każdej wyprawy.
Wspomniane doświadczenie jest dla nas atutem
wiarygodności. Każde nawiązanie współpracy
jest poprzedzone spotkaniem organizacyjnym dla
wiarygodności i poczucia bezpieczeństwa każdego, kto decyduje się na podróż z nami.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.matteotravel.pl aby zapoznać się wszechstronnie z naszą ofertą. Aktualnie proponujemy
wczasy w Bułgarii, wypoczynek w Czarnogórze,
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i do miejsc kultu we
Francji, weekend we Lwowie. Oczywiście odnowiona i zmodernizowana Bułgaria na nowo zaprasza ciepłym Morzem Czarnym zawsze słoneczną
pogodą i niezwykłymi piaszczystymi plażami. To
kraj o dużych walorach krajobrazowych i historycznych.
 Anna PROKOP-WILK

Oferta wczasów
w BUŁGARII – w Sveti Vlas:

od 22.07 – 31.07. 2011r.; cena: 1400 zł HB lub 1250 zł BB.

Sveti Vlas to małe miasteczko położone we
wschodniej części Bułgarii, przy wybrzeżu Morza
Czarnego, u podnóża południowych Gór Skalistych. Znakomita, bo spokojniejsza alternatywa
wypoczynku niż w pobliskim Słonecznego Brzegu. Miejsce polecane głównie dla rodzin z dziećmi.
Najnowszym osiągnięciem Sveti Vlas było wybudowanie największego w Bułgarii portu jachtowego Dinevi (może stacjonować tutaj 300 jachtów).
Wzdłuż portu wybudowano nowoczesne aleje
z licznymi kompleksami, klubami oraz restauracjami, jak również poszerzono plażę.

Świadczenia zawarte w cenie wczasów:
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Corona/
Santorinii (pokoje 2- osobowe , łóżka małżeńskie
oraz 3- i 4-osobowe z łazienkami) • transport
– autokar klasy Lux • wyżywienie BB: 7 śniadań
w formie bufetu szwedzkiego oraz 1 lunch w dniu
przyjazdu • wyżywienie HB: 7 śniadań w formie
bufetu szwedzkiego, 7 serwowanych obiadokolacji oraz 1 lunch w dniu przyjazdu • ubezpieczenie
KL i NNW • opieka pilota podczas całej podróży
oraz opieka rezydenta w miejscu pobytu • dla osób
z dziećmi – możliwość pozostawienia dzieci pod
opieką rezydenta posiadającego uprawnienia wychowawcy kolonijnego • wyjazd do Nesebyru oraz
Słonecznego Brzegu.
Świadczenia płatne dodatkowo: • posiłków
tranzytowych • leżaki i parasole na plaży • napoje
do obiadokolacji • usługi płatne dodatkowe usługi
w hotelu.
Zakwaterowanie:

PROGRAM
22 lipca – wyjazd z Polski (godz. 07.00, zbiórka na dolnym parkingu przy hali na Podpromiu).
Całodzienny i całonocny przejazd przez Słowację,
Węgry i Rumunię w kierunku Bułgarii. 23 lipca –
ok. godz. 10.00 przyjazd do Svieti Vlas. Zakwaterowanie w hotelu. Lunch i spotkanie organizacyjne
z rezydentem. Obiadokolacja. 24 lipca – 29 lipca:
wypoczynek, plażowanie, wycieczka do Nesebyru
(„bułgarski Dubrownik”) i Słonecznego Brzegu.
30 lipca – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
i wyjazd w kierunku Polski przez Bułgarię, Rumunię, Węgry i Słowację. 31 lipca – powrót do Rzeszowa w godzinach przedpołudniowych.
Uwaga: W razie niezebrania grupy 35- ososobowej turnus może zostać odwołany • do 30
czerwca należy wpłacić 700 zł zaliczki, a dwa tygo-

Hotel Corona: • balkon w pokoju • basen • bar hotelowy
i przy basenie • leżaki i parasole przy basenie • plac zabaw.

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

MATTEO
TRAVEL
Nowe biuro podróży w Rzeszowie

dnie przed rozpoczęciem turnusu pozostałą kwotę
• uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania
granicy, (dowód osobisty, paszport).

Hotel Santorini: • recepcja • basen dla dzieci i dorosłych •
tereny zielone • wszystkie pokoje są z idokiem na basen.

Biuro Podróży Matteo Travel, adres: ul. Łukasiewicza 24, 35-604 Rzeszów;
tel. +48 504 189 508 lub 506 129 605; e-mail: biuro@matteotravel.pl; www.matteotravel.pl

RZESZÓW-JASIONKA
Kolejna inwestycja i rozwój ruchu w Porcie Lotniczym
20

kwietnia br. w siedzibie Spółki Port
Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
podpisano umowę na realizację kontraktu w ramach zamówienia finansowanego ze środków
Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg
szybkiego zejścia”. Firmą, która realizować będzie

a ze strony wykonawcy – Christian
Schrödl, członek zarządu Max Bögl
Polska Sp. z o.o. oraz prokurent tej
spólki Falk Rohmberger.
W kontrakcie ujęto zaprojektowanie drogi kołowania – równoległej, o długości równej długości
2011-06-0923 m
drodze startowej (ok. 3200 Jasionka,
m) i szerokości
to zamówienie, jest Max Bögl Polska Sp. z o.o.
z poboczami 2 x10,5m wraz z infrastrukturą techz siedzibą w Szczecinie. Wykonawca został wyłoniczną, tj. oświetleniem nawigacyjnym, niezbędną
niony w trybie przetargu nieograniczonego.
kanalizacją techniczną oraz odwodnieniem proInwestycja o wartości brutto 61 490 576,15
jektowanej drogi do projektowanych kolektorów
PLN ma być zrealizowana w rok od podpisania
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”: 10-procentowy wzrost w maju
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zaprojektoumowy, którą
parafowali: Stanisław Nowak,
wane
będą dwa
zjazdu z drogi
prezes zarządu
Spółki
Lotniczy
„RzeszówMiniony
miesiącPort
jest kolejnym
okresem
wzrostu liczby
pasażerów
Portu łączniki
Lotniczegoszybkiego
„Rzeszów-Jasionka”.
3 prostopadłewzrost
łączniki
drogi
Jasionka” Sp.
z o.o.
i wiceprezes
Konrad
Rabiej, co startowej,
W maju
br. lotnisko
obsłużyło
44.181 pasażerów,
daje ponad 10-procentowy
ich liczby
w kołowania
stosunku do maja roku ubiegłego. Ogólna tendencja wzrostowa jest także zauważalna, kiedy spojrzed na
statystyki sumaryczne – na koniec maja br. Jasionka może pochwalid się wynikiem 166.944 obsłużonych
podróżnych, co oznacza ponad 7-procentowy wzrost liczby pasażerów względem rekordowego jak do tej
pory 2010 roku.
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drogą startową (w tym jeden do modernizacji,
poprzez dostosowanie do parametrów równoległej
drogi kołowania oraz dostosowanie wymiarów do
pozostałych łączników i wymianę nawierzchni
z betonu asfaltowego na beton cementowy) oraz
łącznik drogi kołowania z płytą postojową samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.
W maju br. PL „Rzeszów-Jasionka” znowu odnotował 10-procentowy wzrost liczby pasażerów
w stosunku do maja roku ubiegłego – lotnisko obsłużyło 44181 podróżnych. Zauważalna jest ogólna
tendencja wzrostowa.
Od 3 czerwca Port Lotniczy obsługuje regularne połączenie z Frankfurtem Hahn, a loty odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, piątki i niedziele. Bilety można rezerwować na stronie
www.ryanair.com. Aktualnie z Jasionki można
dolecieć bezpośrednio do 10 lotnisk w Europie:
Bristol, Birmingham, Dublin, East Midlands,
Frankfurt (Fraport i Hahn), Girona (Barcelona),
Londyn (Stansted i Luton) oraz Warszawa. Połączenia realizowane są przez Ryanair, Lufthansę
i PLL LOT. W ruchu czarterowym PL „RzeszówJasionka” obsługuje połączenia z Egiptem, Grecją,
Tunezją i Turcją. 

Fot. Archiwum Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

z

Od lewej: prezes Stanisław Nowak, Christian Schrödl, wiceprezes Konrad Rabiej, Falk Rohmberger.

OPINIE  POGLĄDY

Jubilaci

Klinika prawa

Uhonorowani za długoletnie
pożycie małżeńskie

13

Powstaje ośrodek bezpłatnych porad w WSPiA

maja br. w ratuszu prezydent naszego miasta Tadeusz Ferenc uhonorował medalami za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatów, którzy święcili już 50. raz od
swego ślubu owe rodzinne więzi. Jubilaci, którzy pół wieku przetrwali w zgodnych stadłach małżeńskich, to: Bronisława i Jan
Borysowie, Bronisława i Stanisław Filipkowie, Anna i Zenon
Guzkowie, Łucja i Tadeusz Małyszowie, Łucja i Zbigniew Mikrutowie, Władysława i Franciszek Musiałkowie, Józefa i Józef
Pawłowscy, Teresa i Zbigniew Pietrusiakowie, Bogusława Ślusarz-Płużańska i Andrzej Płużański, Janina i Stanisław Skibowie, Zofia i Mieczysław Soboniowie, Władysława i Krzysztof
Tomkiewiczowie, Emilia i Józef Waltosiowie, Danuta i Julian
Wierzchałkowie, Bronisława i Stanisław Wołoszynowie, Kazimiera i Ignacy Ząbroniowie. 

W

Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie powstaje Klinika prawa –
ośrodek bezpłatnych porad. – Porad będą udzielali nasi studenci pod okiem
pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci będą rozwijali swoje umiejętności, które
przydadzą się im w późniejszej pracy zawodowej – podkreśla prof. Jerzy Posłuszny, rektor
WSPiA.
Odnośnie do Kliniki prawa uczelnia podpisała porozumienie z prof. Ireną Lipowicz,
rzecznikiem praw obywatelskich. Dotyczy ono współpracy w dziedzinie ochrony wolności
i praw człowieka. Na Podkarpaciu RPO nie ma swojego biura, Klinika prawa będzie łącznikiem z tą instytucją, co ułatwi przepływ skarg z naszego regionu. – Osoby, które znalazły
się w dramatycznej sytuacji i często nie wiedzą do kogo mogą się zwrócić, będą mogły
przyjść do studentów WSPiA, i albo otrzymają fachową pomoc, albo ich skarga zostanie
przekazana nam – wyjaśnia prof. Irena Lipowicz.
Studenci bezpłatnie będą zajmowali się m.in. wydawaniem opinii w indywidualnych
sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i karnego.

ULICA
DLA
GENERAŁA
Wniosek stowarzyszenia i mieszkańców
W

liście do prezydenta Tadeusza Ferenca, przedstawiciele zarządu wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie – prezes płk w st. spocz. dr Antoni Macioszek i sekretarz ppłk w st. spocz. Julian Jaworski
przedłożyli wniosek stowarzyszenia i mieszkańców
Rzeszowa o nadanie imienia generała brygady dr.
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Jana Celka mającemu powstać rondu w osiedlu Słocina u zbiegu ulic św. Rocha, Słocińskiej, Wieniawskiego, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich lub
ulicy. Najlepiej w tymże osiedlu.
Nadanie nazwy ronda osobie, która wychowała kilka pokoleń lotników polskich, będzie dobrym
przykładem dla uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej i gimnazjum – przekonują wnioskodawcy, przywołując niektóre fakty
z bogatego życiorysu generała Celka, który urodził
się 20 maja 1932 w Słocinie. Był synem Stanisława (żołnierza rez. przedwojennego Pułku Strzelców Podhalańskich) i Bronisławy z domu Płonka.
Ukończył Szkołę Powszechną w Słocinie w 1947 r.,
małą maturę uzyskał w 1950 w Państwowym Gimnazjum Handlowym im. K. Hoffmanowej w Rzeszowie. Służbę wojskową rozpoczął 1 października
1950 r. jako ochotnik. W 1957 r. zdał maturę w LO
dla Pracujących w Dęblinie. W roku 1963 uzyskał
tytuł magistra historii na Wydziale Historii UW,
a w 1974 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS
w Lublinie stopień doktora nauk humanistycznych. W 1952 r. ukończył Oficerską Szkołę Polityczną w Łodzi i został skierowany do Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie, w której pełnił służbę
do 1979 roku na stanowiskach – od wykładowcy

 Andrzej PIĄTEK
aż do zastępcy komendanta – wówczas już Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Do roku 1982
zajmował stanowisko szefa katedry w Wojskowej
Akademii Politycznej. W latach 1982–1987 pełnił
służbę jako zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych
w Poznaniu. 10 października 1984 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady.
W latach 1987–1990 był zastępcą komendanta
Akademii Sztabu Generalnego, gdzie – dokładnie
w 40. rocznicę wstąpienia do wojska – pożegnał
się z mundurem przechodząc w stan spoczynku.
Nigdy jednak nie rozstał się z macierzystą, dęblińską „Szkołą Orląt”, którą darzył szczególnym
szacunkiem i sentymentem. Poświęcił jej bogatą
publicystykę historyczną obejmującą trzy monografie. Działał w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Klubie Generałów Wojska
Polskiego. Uhonorowany wieloma odznaczeniami
państwowymi i tytułami zasłużonego dla miast
i województw, w tym województwa rzeszowskiego.
Zmarł 7 września 2007 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Do końca związany z rodzinną Słociną, dokąd
z radością wracał i spędzał każdą wolną chwilę.
Zawsze mocno zaangażowany w problemy tej miejscowości, z troską i uwagą śledził jej rozwój. Wraz
z grupą mieszkańców w latach 80. ubiegłego wieku
skutecznie walczył o drogę od św. Rocha do Leśniczówki (obecnie ulica św. Marcina). Wniósł duży
wkład w promocję Rzeszowa i całego regionu. Zawsze z dumą podkreślał, że urodził się w Słocinie.
Tutaj wrócił jego generalski, galowy mundur. 
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Dorota Dominik

J

ako Polka, po raz
pierwszy od dłuższego
czasu poczułam zażenowanie. A stało się tak podczas
wizyty prezydenta Baracka
Obamy w Polsce. Oglądałam
telewizyjną relację z powitania oraz pierwszego dnia pobytu prezydenta USA
i oczy otwierały mi się szeroko. Wymarłe miasto
stołeczne, przypominające miasto oblężone, którego ulicami sunie pancerny konwój, rodem raczej
z kraju działań wojennych, a nie pępka Europy. Nie
było wiwatowania, flag polskich i amerykańskich,
baloników, radości z wizyty gościa, który w końcu reprezentuje kraj – jak deklaruje – najbardziej
przyjacielski i sojuszniczy. To wyglądało tak, jakby
gość, który jest naszym przyjacielem i jako przyjaciela chcemy go serdecznie przyjąć, przyjechał
do naszego domu w towarzystwie ochroniarzy.
Przyjmując takiego zaopatrzonego w ochronę gościa w swoim domu na pewno byłoby mi przykro
z powodu braku zaufania. To trochę tak, jakby
ktoś zaproszony na obiad powiedział: nie będę jadł
u ciebie, bo boję się otrucia.
Amerykańska obsesja na punkcie bezpieczeństwa Pierwszego Obywatela dziwi Polaków, bo

amerykańskiemu prezydentowi większość chciałaby nieba przychylić… No i sam Obama – niemiecki
tygodnik „Stern” dwuznacznie napisał, że „zmęczony”, czemu raczej bliższe jest słowo „znudzony”,
jak tylko potrafi znudzony być człowiek, który bez
frajdy wykonuje swoje służbowe obowiązki. Prezydent Obama jest też człowiekiem wykształconym,
jednak odniosłam wrażenie, że na amerykańskiej
skali ważności nasz kraj mieści się gdzieś pomiędzy
Bantustanem a Wyspami Owczymi i nie zwiodły
mnie quasi-spontaniczne pogaduchy z kombatantami. Naturalne to było jak chińskie kwiatki.
W stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi często
zachowujemy się jak zakompleksiona panna na
wydaniu – nachalnie zabiegamy o względy bogatego kawalera, który nawet nie bierze nas pod uwagę
jako poważnej kandydatki do ręki, za to znudzony
rozgląda się, z kim by się tu piwa napić czy zagrać
w ping-ponga (jak w Pradze i Dublinie). Ale czym
ma się przejmować, skoro panna chętna, dyspozycyjna i do wykorzystania. Posagu panna nie ma,
choć akurat ten być może ukryty jest w gazie łup-

Przyjaciele nie są zainteresowani burzami,
które przeżywasz, ale chętnie korzystają
z twego statku.

kowym, ale to niepewna melodia przyszłości, bo
grunt to ropa. A polska panna z uporem godnym
lepszej sprawy łasi się i liczy na cud (wizowy). Nie
ma się więc co dziwić, że ta polska panna „żuje pietruszkę” (jak mawiały nasze babcie) i z zazdrością
spogląda na pannę słowacką, która do swojego kawalera jedzie bez wizy.
Ponieważ nie lubię pchać się, gdzie nie zapraszają, zawsze dziwiła mnie ta służalczość wobec
Hameryki, choć daleko mi do narodowej megalomanii. Tym bardziej teraz – należymy już nie
tylko geograficznie, ale politycznie i społecznie do
Europy, mamy wokół fajnych, międzynarodowych
partnerów, bliższych nam obyczajowo i mentalnie.
Odwiedzamy tych europejskich kolegów służbowo
i prywatnie, zapraszani jesteśmy do domów, do
pracy i do projektów, nawet paszporty nie są potrzebne, a co dopiero wizy. Polscy pracownicy lepiej zarabiają w Londynie niż w Chicago, a polscy
turyści systematycznie zasilają konta Hiszpanów
czy Greków. Z życia i doświadczenia wiemy, że
mądry gospodarz stara się mieć dobre relacje z najbliższymi sąsiadami, bo z nimi pracuje i wśród
nich żyje, a jak bieda, to oni pomogą, zaś bogaty
wujek z Hameryki zawsze był i jest niespełnioną
obietnicą.

Albert Camus

 Dorota DOMINIK

JA
I
PAN
REKTOR
Nie doprowadzajmy do śmiesznych sytuacji
Bogusław Kobisz

T

e słowa pamiętam od
czasu studiów. Było
to sporo lat temu. W Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej
był Wydział Prawa Filii UMCS
w Lublinie i na parterze przy
drzwiach wejściowych często
grupka studentów paliła papierosy. Pracował tam portier, niski, chudy na buzi
i wątłej postury, z wąsików i w ruchach podobny
do Hitlera i niektórzy go tak przezywali.
Otóż ten portier co jakiś czas przybiegał do
grupy palaczy i chociaż był skromnej postury przepychał studentów przez korytarz albo na zewnątrz
za drzwi i krzyczał przy tym: „Ja i pan rektor ustaliliśmy, że tutaj się nie pali!”. Nikt nigdy nie spierał
się z nim, bo robił i mówił to w tak śmieszny sposób, że nawet rośli studenci po kilku piwach poddawali się jego interwencji. Mimo że przy wejściu
do budynku był napis:„Na terenie budynku palenie
tytoniu zabronione poza miejscami oznaczonymi
napisem palarnia”. I podana była podstawa prawna
tego zarządzenia. Portier powoływał się na zarządzenie, które wydał wraz z rektorem.
Z czasem przeżyłem więcej takich sytuacji.
Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że ostatnie wydarzenia stadionowe wydają mi się do tych sytuacji
podobne. PZPN robi za tego portiera, a premier za
rektora. Wszyscy przy tym zapominają o tym, że
skoro jest prawo (nieważne jak nazwane, stadionowe czy inne) to obowiązkiem państwa i obywatela
jest tego prawa przestrzegać. Skoro nie wolno komuś chodzić na mecze, to nie wolno i jeżeli jakaś
kara grozi za złamanie tego zakazu, to trzeba ukarać. Jak nie wolno w kogoś rzucać czymś niebezpiecznym, kopać, bić, niszczyć, to nie wolno, jeżeli

grozi za to jakaś kara, to trzeba ją wymierzyć. Nie
doprowadzajmy do śmiesznych sytuacji. Jakim
prawem poseł czy senator pisze do klubu, albo do
PZPN, żeby jakiegoś bandziora wpuścić na mecz.
Taka osoba, która udzieliła tego typu poręczenia,
powinna być poddana pod sąd partyjny i publicznie powinna wytłumaczyć się ze swej głupoty.
A tak w ogóle tego typu poręczenia nie powinny
odnosić żadnych skutków. Kopie wszelkich poręczeń i rekomendacji udzielanych przez parlamentarzystów powinny być publikowane w Internecie
i czynione wyłącznie za zgodą zarządu partii lub
prezydium Sejmu czy Senatu.
Bandyta ma siedzieć tam, gdzie jego miejsce
i ma być osądzony szybko. Nieważne czy to kibol,
czy działacz bojówki partyjnej. W obliczu prawa
jest to wyłącznie sprawca danego czynu i nie dorabiajmy do tego ideologii. Premier nie martwi się
o to, że w kraju ignoruje się prawo i posłowie wspierają bandytów, kiboli, tylko o to, by przypodobać
się UEFA. Czy my wszyscy powariowaliśmy?
Ja myślę, że te „Orliki” to nie najlepszy pomysł. Może lepiej zakazać kopania piłki. W Ameryce prohibicja doprowadziła do tego, że wszyscy
więcej pili. Może taki zakaz kopania uczyni z nas
potęgę piłkarską.

RÓWNO? SPRAWIEDLIWIE?
Panie Premierze, są takie słowa, jak równo,
sprawiedliwie. Pani Julia Pitera, czołowa działaczka
PO i ważna osoba w rządzie, rano 8 czerwca w radiowej audycji powiedziała: „Jan Bury, wiceminister
skarbu, powinien podać się do dymisji i wszystkim
nam ułatwiłby sprawę”. Pytanie dotyczyło ujawnienia, że ukrył fakt zakupu i posiadania udziałów
w małej spółce, która nie wykazała żadnych obrotów. Nie będę odnosił się do tego czy pan Bury po-

winien, czy też nie powinien podawać się do dymisji, ale muszę się odnieść do tego, co w dalszej części
wywiadu odpowiedziała pani Pitera (minister od
zwalczania korupcji, czyli bądź co bądź specjalista)
na pytanie, czy to prawda, że podała w oświadczeniu majątkowym wartość swojego mieszkania
według wyceny z 2000 roku? Stwierdziła otóż, że
„podałam wartość według wyceny z 2000 roku i nie
będę robić wyceny co roku za 600 zł, a mieszkanie
i tak ma wartość taką, za jaką ktoś je kupi”. Mogłem
przestawić słowa, ale sens wypowiedzi przekazałem
bez najmniejszych zniekształceń.
Panie Premierze, po tej wypowiedzi, a w zasadzie nie po wypowiedzi, lecz po stwierdzeniu,
że minister Pitera podała wartość nieruchomości
według wyceny z 2000 roku, powinna sama podać
się do dymisji albo czekać aż pan ją zdymisjonuje.
W najgorszym układzie powinna otrzymać naganę.
Nie może być tak, że jak kradną to złodzieje,
a jak my kradniemy, to tylko bierzemy, co się nam
należy. Nie można stosować różnych kryteriów
do oceny takich samych zdarzeń. Pan jest szefem
tego rządu i odpowiada za jego funkcjonowanie,
tak więc fakt, że wbrew przepisom prawa minister
podaje nieprawdziwe dane w oświadczeniu majątkowym jest podstawą do radykalnych działań
szefa rządu.
Zadaję sobie pytanie i pewno nie tylko ja, jak to
się stało, że nikt się nie zorientował, że mieszkanie
pani minister nie zdrożało przez dziesięć lat (chętnie je za tę cenę kupię). Należy podejrzewać, że to
nie jedyny przypadek naruszenia prawa w najbliższym otoczeniu premiera. Czy premier o tych faktach wie i nie reaguje, bo to dotyczy jego ludzi? Czy
też nie wie, bo nie poinformowali go o tym jego
ludzie? Jak go zwał, tak zwał, uważam, że zarówno Bury jak i Pitera dopuścili się „zbrodni” z tym,
że Pitera groźniejszej. Jednak zanim polecą głowy,
premier powinien skontrolować w swoim otoczeniu i otoczeniu koalicjanta wszystko, bo może się
okazać, że kandydatów na listy wyborcze trzeba
będzie szukać wśród zupełnie nowych ludzi.
 Bogusław KOBISZ
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OPINIE  POGLĄDY

T

akim fantazyjnym
mianem określiłem
pomysł, który od dość dawna
mnie prześladuje, zaprząta
umysł. Z racji pracy w Spółdzielni Zodiak mam codzienny ogląd sytuacji społecznej
ludzi młodych, pełnych planów, dynamizmu
i optymizmu, które charakteryzują młodość, czyli
świetlaną przyszłość. Zazdroszczę im takich postaw oraz szczerze współczuję, bo jeszcze zostaje
powinność wobec starych i bliskich w ich starości.
Nie chcę się jednak nimi zajmować, bo młodość
wszystko pokona i zwycięży.
Chcę się pochylić nad nieuniknioną starością,
której nikt, niestety, nie jest w stanie przezwyciężyć. Z tym wiąże się opieka nad ludźmi starymi, problem ich zamieszkiwania gdzieś i z kimś
w okresie jesieni życia – godnie i wygodnie oraz
z poczuciem bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia
jest samotność która doskwiera starym ludziom.
Scenariusz życia starych jest podobny. Najpierw
młodość, potem praca i związane z tym wychowywanie dzieci. Wręcz obsesja na punkcie dobrego
wykształcenia swoich dzieci – dla ich przyszłości lepszej od własnej. Potem przychodzi starość
we dwoje, piękna gdy nie potrzeba pomocy osób
trzecich. Pęd życia i odmiana cywilizacyjna z tym
związana sprawiają, że młodzi nie mają czasu i warunków, aby godnie zaopiekować się ludźmi starymi. Jest tak, że im bardziej wykształcone dzieci,
tym większe prawdopodobieństwo, że dzieci nie
mają warunków do opieki nad starymi rodzicami
i dziadkami. Tempo życia, praca zawodowa na peł-

ny zegar i w oddaleniu im to uniemożliwia. Nikt
się temu nie dziwi – to cena postępu, przemiany
cywilizacyjnej.
To powszechne zjawisko, szczególnie w krajach wysokiego rozwoju cywilizacyjnego. Wielopokoleniowe rodziny, mieszkające razem,
będą zanikać. Zaradzenie tej niezbyt świetlanej
przyszłości to budowa domów nastawionych na
zamieszkiwanie i opiekę nad ludźmi będącymi
w jesieni życia. Nie jest to na pewno pomysł nowy
i odkrywczy, ale na pewno zarzucony. Widzę to
jako wygodne obiekty, gdzie każdy ma, bądź dwoje mają, apartamencik ze wszystkimi wygodami,
gdzie w sąsiedztwie mieszkają tacy sami ludzie jak
oni. Naturalnie powinny to być obiekty bez barier,
gdzie opieka lekarsko-pielęgniarska nie stanowi
problemu, gdzie jest zapewnione wyżywienie i dostęp do innych wygód oraz udogodnień, jak fizykoterapia czy kaplica. Zasadą podstawową powinno być, aby te obiekty były usytuowane w pobliżu
dawnego miejsca zamieszkania. Ważne wydaje się
przebywanie ludzi starszych razem, bez świadomości bycia ciężarem dla bliskich i z poczuciem, że
bliscy mają do nich wygodny dostęp.
Nie widzę takiej sytuacji, że kogoś, kto całe
życie przemieszkał np. w Rzeszowie, ekspediuje
się na wieś. Zasada mówiąca, że starych drzew się
nie przesadza, na pewno obowiązuje. Szczególnie
ważną sprawą jest bliskość i możliwość widzenia
dzieci, które z takim mozołem wychowało się i wykształciło. W tym miejscu nie ma żadnego podtekstu czy też zjadliwości pod adresem młodych. Oni
by wiele dali, aby pomóc swoim starszym i bliskim
im osobom. Chcieliby w miarę możliwości mieć do
nich dostęp w drodze do pracy i w każdej wolnej
chwili. Jednak opieka i bliskość przez całą dobę
wydaje się niemożliwa poprzez zamieszkiwanie.

Fot. Grzegorz Pączek

DOMY
UKOJENIA
Pochylić się nad nieuniknioną starością

Pomysł można urzeczywistnić poprzez budowę
takich obiektów, choćby na wzór istniejącego i administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową
Nowe Miasto w Rzeszowie. W sensie finansowym
byłaby to własna inwestycja w apartament w takim
obiekcie, z możliwością posiadania go na własność,
a co za tym idzie, dziedziczenia, zbywania itp. Prawo zamieszkiwania w takim obiekcie powinno być
uwarunkowane cenzusem ukończenia odpowiedniego wieku.
W tym trudnym pomyśle, bo starość jest trudna i nieudana, lecz nieunikniona, jest ukłon za-

równo do seniorów jak do ich dzieci, które w ten
sposób nie byłyby bezradne w pomocy starszym
w jesieni życia. Takie condominium to ukojenie
przed nieuniknionym, a także ulżenie młodym
przed wyrzutami sumienia, opieki nad bliskimi
w ich starości. Organizacyjnie, jak powinno to wyglądać należy obmyślić, a także podglądnąć, jak to
czynią inni. Do opisania pomysłu skłoniły mnie
sytuacje, które znam. Sądzę, że instytucjonalnie
zająć się tą sprawą powinna spółdzielczość mieszkaniowa, bo samo przedsięwzięcie jest bliskie
spółdzielczym rozwiązaniom. To taka inwestycja
starych na starość, dla ulżenia młodym i ograniczeniu wyrzutów sumienia.
 Eward SŁUPEK,

prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie

WYPALANIE
TRAW
TO
GŁUPOTA
Brutalne niszczenie środowiska naturalnego
Małgorzata
Wojnowska

W

iosną na wielu
polach płoną trawy, dym snuje się po drogach
utrudniając jazdę kierowcom
i często powodując wypadki.
To samo powtarza się jesienią,
mamy więc do czynienia z podwójną głupotą.
Od wielu lat szeroko prowadzona akcja uświadamiania rolników, a w zasadzie ludzi mieszkających na wsi, bo rolników u nas tak naprawdę pozostało już niewielu, przynosi mizerne rezultaty.
To tak jak z palaczami papierosów, niby wszyscy
wiedzą, że palenie szkodzi, a mimo to nadal część
osób pali.
Nie należy się jednak zniechęcać i nadal działać, robić wszystko co możliwe, żeby wiosną oraz
jesienią łąki i pastwiska przestały płonąć. Ci, co
jeszcze wypalają trawy, twierdzą, że jest to najtańszy sposób przygotowania gruntu do dalszych zabiegów i że jest to zarazem najtańszy sposób nawożenia, bo powstający popiół jest niby najtańszym
nawozem. Nic bardziej mylnego. Wypalanie traw
tak naprawdę nic dobrego nie daje, jest brutalnym
niszczeniem środowiska naturalnego i powoduje

8

pożary, które niszczą wiele domostw i lasów. Dym
jest szkodliwy, zawiera szkodliwe związki, toksyny, szkodzi tak ludziom, jak i zwierzętom.
Takie wypalanie traw zakłóca równowagę biologiczną, niszczy bogaty świat mikroorganizmów,
bakterii i grzybów i wbrew oczekiwaniom podpalaczy obniża przyszłe plony o około 10 proc. i co
gorsza, zwiększa zachwaszczenie wypalonej gleby.
Nie tworzy się po spaleniu pożądana próchnica
(humus). W pożarze giną między innymi mrówki,
pająki, dżdżownice, węże i jaszczurki, żaby, jeże,
zające, kuny, nornice, borsuki oraz ich małe w norach, ginie wiele innych drobnych ssaków. Palą się
owady, ptaki i ich gniazda z jajami lub pisklętami.
W ten sposób między innymi ginie skowronek,

który gniazduje w trawach i szuwarach. Pożary
straszą i zagrażają też dużej zwierzynie leśnej i polnej – głównie sarnom, lisom, dzikom. Poza tymi
ogromnymi stratami, jakie wypalanie traw powoduje, dochodzą jeszcze koszty interwencji straży
pożarnej.
Może trzeba bardziej rygorystycznie egzekwować obowiązujące przepisy prawa. Ustawa
o ochronie przyrody stanowi, że zabrania się
wypalania łąk i szuwarów, a za naruszenie tego
zakazu grozi kara aresztu lub grzywny. Powinno
się bezwzględnie pozbawiać podpalaczy traw unijnych dopłat bezpośrednich. Myślę, że kampania
uświadamiająca w tym zakresie trwa już tak długo,
że nie powinno się stosować żadnych ulg i przymrużania oka. Przestańmy sprowadzać dyskusję
o tym problemie do sprawy nawożenia czy uzdatniania gleby, mamy tu do czynienia z niszczeniem
przyrody oraz zabijaniem zwierząt i temu musimy
jak najszybciej zapobiec.
Ludzie na wsi hodują coraz mniej zwierząt,
więc nie ma potrzeby pozyskiwania trawy czy
siana. To jednak nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla wypalania traw i palenia żywcem
zwierząt.
 Małgorzata WOJNOWSKA

Czerwiec 2011

PEJZAŻ
SŁOWEM
MALOWANY
Konkurs Recytatorski im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Fot. Bogdan Wąsacz (3)

Elżbieta Ostrowska
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Nagrodę odbiera zwycięzca konkursu Mateusz Buż.

Nagradzany Michał Kurek z Gimnazjum nr 2
w Lubaczowie.

lii Urban z Gimnazjum Sióstr Prezentek
w Rzeszowie oraz Sylwii Ozgi z Gimnazjum
w Trzcianie. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali piękne nagrody książkowe, a wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie pamiątkowe
dyplomy. Konkurs przygotowały: mgr Małgorzata Wójcik, mgr Ada Sieczkowska,
mgr Aleksandra Makowiec, mgr Anna
Bernadeta Bałanda z Gimnazjum w Łące, zdobywczyni 2. miejsca.
Długosz, a utrwalił na fotografiach mgr
Bogdan Wąsacz. Za rok zapraszamy na koz Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie, drugie miejsce zajęła lejną edycję!
Bernadeta Bałanda z Gimnazjum w Łące, a trzecie Michał Kurek z Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie. Jury przy Mgr Elżbieta OSTROWSKA,
wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
znało także trzy wyróżnienia dla Katarzyny Olejnik i Ju-

EDUKACJA  SZKOŁY

kwietnia 2011
roku w V Liceum Ogólnokształcącym
– Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie (ZSO nr
2) miał miejsce adresowany
do uczniów szkół gimnazjalnych Rzeszowa i okolic Konkurs Recytatorski im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona szkoły.
Tegoroczna, ósma już edycja, odbyła się pod hasłem „Pejzaż słowem malowany – wiersze poetów
polskich sławiące piękno natury, od Leśmiana do
Wojaczka”. Było duże zainteresowanie młodzieży.
Zgłosiło się 56 uczestników z 13 szkół (z Rzeszowa Gimnazjum nr 5, 7, 8, 9, 10, 11,12 oraz Gimnazjum Sióstr Prezentek i Gimnazjum Sportowe,
a także Gimnazjum nr 3 z Trzciany, Gimnazjum
z Malawy, Gimnazjum z Łąki i Gimnazjum nr 2
z Lubaczowa).
Uczestników konkursu powitał dyrektor
szkoły mgr Wojciech Wilk. W klimat poezji wprowadziła wszystkich Klaudia Szydełko, uczennica
V LO, wykonując nastrojową piosenkę Pejzaż do
tekstu K. K. Baczyńskiego. Recytacje uczestników
oceniało jury w składzie: dr Agnieszka Kawalec
z Uniwersytetu Rzeszowskiego i z naszej szkoły
oprócz mnie, polonistka mgr Ewa Szach.
Gościem specjalnym był radny Rzeszowa
Marcin Deręgowski.
Wśród prezentowanych utworów znalazły się
wiersze K. K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego,
B. Leśmiana, L. Staffa, Cz. Miłosza i W. Szymborskiej. Zwycięzcą konkursu został Mateusz Buż

w Rzeszowie

Z TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

S

zkoła istnieje już ponad 90 lat. W tym czasie zmieniała się się wielokrotnie jej nazwa
i obiekty. Usytuowana jest przy ulicach Mikołaja
Spytka Ligęzy i Naruszewicza – w samym centrum
Rzeszowa. Zawsze kojarzona ściśle z nauką praktycznego zawodu, tak jest i dziś. Obecnie szkoła
kształci w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i gospodarstwa domowego-dietetyk, technik organizacji usług gastronomicznych, technik
obsługi turystycznej i technik hotelarz oraz kucharz małej gastronomii. Prężnie rozwija się i idzie
z duchem czasu. To miejsce, w którym każdy młody człowiek znajdzie coś dla siebie, bo działają tu
szkolne koła (m.in. Teatr Megakreacji czy Szkoła
Modelek). Szkoła pomaga w rozwijaniu zainteresowań i uczy zdobywania nowych doświadczeń
życiowych. Ponadto w naszej placówce organizowane są liczne konkursy matematyczne, zawodowe
oraz językowe. Co roku odbywa się u nas sesja popularnonaukowa (w tym obchodzona pod hasłem:
„Żywność nasz przyjaciel czy wróg”) oraz festiwal
„Kultura od kuchni”.
Od wielu lat ZSG współpracuje zawodowo
ze Słowacją, Ukrainą, Niemcami, Francją oraz
Hiszpanią. Czyni to m.in. poprzez realizację już
drugiego zadania w ramach programu Leonardo
da Vinci. Pozyskuje również pieniądze z projektów unijnych, przeznaczając je przede wszystkim
na najnowsze wyposażenie sal oraz wyjazdy za-

graniczne uczniów, dzięki czemu odnoszą oni
prawdziwe sukcesy, zdobywając pierwsze miejsca w prestiżowych konkursach kulinarnych
i barmańskich w Niemczech czy na Słowacji.
Wielu uczniów jest laureatami stypendium prezesa Rady Ministrów i „Ośmiu Wspaniałych”.
Szkoła nie tylko uczy, ale przede wszystkim wychowuje, starając się dotrzeć do młodego człowieka w sposób praktyczny. Gośćmi naszej placówki
byli m.in.: poseł Elżbieta Łukacijewska oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, którzy uczestniczyli w debacie z młodzieżą na temat Parlamentu
Europejskiego i rozwoju miasta oraz Podkarpacia.
Nasza młodzież nabywa również umiejętności medialnych, występując w takich programach telewizyjnych jak: „Mam talent”, „Kawa czy herbata?”
i „Dzień dobry TVN”.
Zespół Szkół Gospodarczych ma solidne fundamenty, opiera się na tradycji i odważnie patrzy
w przyszłość. Niedawno szkoła była organizatorem i zwycięzcą VI Europejskiego Konkursu Kulinarnego. W V Edycji Ekogali 2011 wzięło udział
ponad 100 wystawców z Polski, Czech, Ukrainy
oraz Niemiec, prezentując ekologiczne produkty
żywnościowe. W czasie Międzynarodowych Targów Żywności odbył się również VI Europejski
Konkurs Kulinarny, którego organizatorem był
zespół nauczycieli z ZSG: dyrektor mgr Marek
Pikuła, mgr inż. Marcin Purgacz, dr Leokadia

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc i uczeń ZSG Grzegorz
Bartoszek.

Drobnica, mgr inż. Lucyna Żebrakowska i mgr
inż. Beata Łuka.
W konkursie wzięło udział kilkanaście zespołów młodych kucharzy, m.in. ze szkół z Ropczyc,
Sandomierza, Jarosławia, Lwowa, Łucka, IwanoFrankowska, Słowacji, Trebisova, Michalowiec
oraz z Czech.
Zmagania konkursowe oceniało międzynarodowe jury, które przyznało Grand Prix VI Europejskiego Konkursu Kulinarnego reprezentacji
ZSG, w którego skład weszli uczniowie: Kacper
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 Wójcik

i Tomasz Słonina. Zwycięska drużyna
przygotowała – kierując się przewodnim tematem konkursu, jakim była polędwiczka wieprzowa, miód, owoce suszone i ser kozi – potrawę
wprowadzającą komisję w zachwyt. Podniebienia
jury zachwyciła polędwiczka wieprzowa duszona
w czerwonym winie z miodem w towarzystwie
puree z selera z wanilią ze szpinakiem i posypką
żurawinowo-borowikową przy akompaniamencie
borowików duszonych w śmietanie z serem kozim.
Do wspólnego gotowania, organizatorzy
konkursu zaprosili również rzeszowskich vipów:
marszałka podkarpackiego Mirosława Karapytę,
wojewodę Małgorzatę Chomycz, prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, wiceministra gospodarki Mieczysława Kasprzaka, wiceministra skarbu
Jana Burego oraz dyrektora Telewizji Rzeszów
Włodzimierza Rudolfa. Ci znamienici goście,
wraz z absolwentami ZSG: Pawłem Hanusem,
Piotrem Płodzieniem, Grzegorzem Bartoszkiem,
Przemysławem Żurkiem, Sebastianem Walem
i Łukaszem Dróbką, przygotowali potrawy, którymi później poczęstowano mieszkańców Rzeszowa,
którzy przybyli na galę.

Wojewoda Małgorzata Chomycz i uczeń ZSG Przemysław Żurek.

 Mgr Agnieszka TRZECIAK,

EDUKACJA  SZKOŁY

polonistka w ZSG w Rzeszowie

Certyfikat
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Zwycięzcy VI Europejskiego Konkursu
Kulinarnego - uczniowie ZSG Kacper
Wójcik i Tomasz Słonina.

Noc mlekiem płynąca
Kolejka po chleb z masłem, maślankę i śmietanę

14

cę o treści: „Szkoła Odkrywców Talentów”. W uroczystości wzięli
udział wyjątkowi goście: o. Rafał Klimas – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej, Marek Zaleśny
– przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, z Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa– dyrektor Zbigniew Bury oraz
wicedyrektor Wiesława Szymańska, a także Rada Rodziców przy
SP 1 i rodzice utalentowanych uczniów. Dyrektor szkoły Teresa
Kunecka otrzymała z tej okazji listy gratulacyjne od posłanki na
Sejm RP Renaty Butryn, podkarpackiego kuratora Jacka Wojtasa
i prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
Odsłonięciu tablicy towarzyszył poczet sztandarowy uczniów,
a chór odśpiewał hymn szkoły. Był też specjalnie przygotowany na
tę okazję program artystyczny z występem szkolnego Teatru Igraszka, którym się opiekuję. Na zakończenie goście zwiedzili szkołę. To
był niezwykły dzień. Utwierdził nauczycieli, a także rodziców, iż
warto angażować się w rozwijanie pasji dzieci. Wiemy bowiem, że
„talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć
otrzymuje go tylko jednostka” (K. R. Jaśkiewicz).

maja 2011 r. odbyła się II Noc Muzeum Mleczarstwa. Muzeum mieści się
w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, przy
ul. Warszawskiej 20. W ten wyjątkowy czas opiekunowie muzeum przygotowali zwiedzającym ekspozycję stałą: zbiór maszyn i urządzeń mleczarskich, dokumenty związane
z historią szkoły i spółdzielczości mleczarskiej na Podkarpaciu, liczne pamiątki, medale
i kroniki. Wieczór
uatrakcyjniły pokazy wirowania
mleka w wirówce
ręcznej i wyrób
masła
metodą
tradycyjną. Wirowanie rozpoczęto
od złożenia bąka
wirówki, następnie zamontowano
pozostałe elementy urządzenia i napełniono zbiornik mlekiem. Na
oczach zwiedzających popłynęło
mleko
odtłuszczone i śmietanka. Pokaz wyrobu masła odbył się na dawnej rampie do odbioru mleka.
Pokazy zakończyła degustacja uzyskanych produktów. Po chleb z masłem, maślankę
i śmietankę ustawiała się duża kolejka zwiedzających.
Podczas Nocy Muzeum nie zapomniano o najmłodszych, którzy licznie przybyli
z rodzicami. Dla nich organizatorzy przygotowali konkurs zdobienia osełek masła połączony z nagrodami. W ruch poszły drewniane łyżki, łyżeczki i szpatułki. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się niezwykła kolekcja wirówek do mleka. Dodatkową atrakcją była maszyna parowa, lokomobila z okresu I wojny światowej, która w Szkolnym Zakładzie Mleczarskim służyła do wytwarzania prądu poruszającego urządzenia
mechaniczne. Pomieszczenie z lokomobilą przygotowali emerytowani nauczyciele zawodu, którzy wspierają obecnych opiekunów muzeum – dzielą się wiedzą, służą radą.
Zgodnie z hasłem tegorocznej VI edycji Rzeszowskiej Nocy Muzeów „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” udostępniono zwiedzającym ekspozycję banknotów z tego okresu
i niektóre dokumenty. Odwiedzający byli zachwyceni liczbą i wielkością zbiorów muzealnych, atmosferą dawnego Szkolnego Zakładu Mleczarskiego, różnorodnością urządzeń, dokumentów i pamiątek. II Noc Muzeum Mleczarstwa zgromadziła dużą liczbę
mieszkańców nie tylko Rzeszowa i Podkarpacia, ale także Śląska i środkowej Polski.
Pojawiły się wśród zwiedzających całe rodziny, młodzież, absolwenci z różnych lat. Noc
zaszczycili nauczyciele emeryci, a wśród nich autor trzytomowej Monografii Szkoły, pan
Stanisław Wolsan. Impreza ta jest doskonałą formą promocji tego wyjątkowego muzeum, unikatowego na skalę Polski, a nawet Europy.
Muzeum działa społecznie, ale ma liczną rzeszę sympatyków i sponsorów. W tym
roku Muzeum Mleczarstwa będzie świętować 25-lecie istnienia. Serdecznie zapraszamy
do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Mleczarstwa.

 Mgr Iwona BEREŚ,

 Halina PILCH i Zdzisława SANETRA,

T

ytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ogłosiło ten rok szkolny
Rokiem Odkrywania Talentów. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul.
Bernardyńskiej w Rzeszowie zdobyła ten ministerialny certyfikat
jako nagrodę za wyróżniającą pracę z uczniami zdolnymi. 21 marca
na budynku rzeszowskiej „Jedynki” odsłonięto pamiątkową tabli-

nauczycielka SP-1 w Rzeszowie, inicjatorka zgłoszenia szkoły do programu
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Regina Nachacz
U

r. w 1952 r., mieszka
w Rzeszowie. Debiutowała w 1996 r. wierszem Cyganka. Jest członkiem Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Rzeszowie i Bractwa Literackiego Białego Pasterza w Krakowie.
Wydała tomiki poezji: Biały Promieniu Miłości (2006), Cukiernia
Słodka Psotka (2010) oraz bajki
pt. Róża Jana Pawła II (2011).
Pisze wiersze, bajki i piosenki,
które ukazały się w mediach i 38
książkach. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Poezję jej tłumaczono
na języki: esperanto, angielski
i serbski.
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Proza

Justyna Bilik

U

rodzona 12 września
1992 r. w Warszawie. Tegoroczna maturzystka II LO im.
Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
Laureatka konkursów literackich.
Debiutowała filmem Nieistnienia
(2009, scenariusz i współreżyseria. Przygotowuje się do realizacji
etiudy pt. Przychodzisz we śnie
proszona i egzaminów na reżyserię. Adeptka Studia Aktorskiego
przy Teatrze Maska w Rzeszowie.
Inspiruje się głównie Gombrowiczem i Nabokovem, wielbi Poświatowską. Marzycielka lubująca
się w obserwacji ludzi przez „singerowskie okulary”.

Ćma
I kiedy tak leżała, zanurzona w poświacie okołokiennej, patrząc na jego palce ślizgające się po klawiszach pianina, twarzą
do poduszek, kosmos wybuchał w jej głowie raz po raz, mocniej, sugestywniej, jej oczy pozostawały niewzruszone, ślizgały
się wciąż jedynie palce po coraz to innych dźwiękach.
Ciało miała obleczone jedynie w cieniutką sukienkę, jakiś
śmieszny materiał, odgradzający jej jestestwo od melodii i kosmosu na zewnątrz, ale ta mgiełka tworzyła barierę, by żaden
dźwięk i żaden jęk nieproszony nie wdarł się w.
On nie absorbował się nią, nie widział mgły, podobnej do
rajstop materiału, on był zajęty ściganiem niedościgłego.
Gdyby chciał, mógłby sięgnąć poprzez błahy materiał i dotknąć jej kosmosu, gdyby tylko zechciała go przepuścić przez
chropowatość rajstop.
Tymczasem, tymczasem ona żyła twarzą do poduszki, a jej
ręce miały ślady jego poszukiwań. Kto wiedział lepiej od niej,
że on szukał źle, lepszy był z niego Chopin niż Huston.. Ślad
przypalonej papierosem ćmy na ręce (zwykł mówić, że to najpiękniejszy mały palec świata, ten z ćmą).
Że jest kobietą przypominał jej wedle swoich potrzeb, kiedy
akurat filozofia palców schodziła na dalszy plan.
Z zainteresowań jej wymienić mógł wzmożoną chęć odpoczynku.
Teraz modliła się, by choć raz zechciał wejść do jej kosmosu, żeby nie było jej już poza sukienką i spoconym lepkim ciałem tak bardzo samotno. Ale on w Boga nie wierzył, w kosmos
może i też nie wierzył, skoro nie jest namacalny.
Właściwie tak, bardzo mocno tak, żyła, ale cóż to za życie.

Wiersze o Janie Pawle II
I. Urbi et orbi 2005

III. Santo subito

Było południe.
Papież z Panem Bogiem
Spacerowali, podziwiali
Watykańskie Ogrody.
Szli powolutku
Aleją Milczenia.
Wracali do Nieba.

Z serca Watykanu,
Cyprysową barką
Odpłynął na drugi brzeg
Jan Paweł II
Papież słowiański,
Król, Polak Wielki.

Jeszcze mi potrzeba
Do biblioteki iść –
Rzekł Ojciec Święty.
Z okna świata
Błogosławił bez słów
Wielkanocny tłum
Wierny człowiek w bieli.
A mocnemu Panu Bogu
Na wysokościach
Polały się ludzkie łzy
Ze wzruszenia.

II. Ostatnia podróż
Papież
Z dalekiego kraju
Jan Paweł II
Polak w bieli –
Idzie piechotą
Do Pana Boga.
Pielgrzymuje sam.
Żegna po drodze
Wiernych tej ziemi,
Skały nad skałami.
Ojcze Święty,
Wstaw się za nami!

Żegnał Go cały świat,
Duch Święty, wiatr –
W lekkim powiewie
Czytał Ewangelię.
A kiedy zamknął
Księgę życia,
Wierni wznieśli okrzyki:
Święty, Święty, Święty,
Za życia Święty!

IV. Raj
Przeżywaliśmy
Najświętsze chwile
Gdy Odpływałeś
Na drugi brzeg
Niebieskiego Oceanu.
Poruszeni do głębi
Tajemnicą przejścia –
Sięgnęliśmy raju.
Zrozumieliśmy,
Że spowszedniał
Nam raj na ziemi
Kiedy byłeś wśród nas.
Zostaliśmy sami.
Ojcze nasz, przyrzekamy
Bronić tej skały,
Na której zasiałeś
Ziarno raju.
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Poezja

Ryszard Mścisz
P

oeta, krytyk literacki,
satyryk,
regionalista i publicysta.
Urodził się w 1962 r. w Stalowej Woli, mieszka od
dzieciństwa w Jeżowem,
gdzie pracuje jako nauczyciel polonista w Zespole
Szkół. Opiekuje się młodzieżą uzdolnioną literacko
oraz gazetką „Post Scriptum” nagradzaną w ogólnopolskich rankingach. Jest
autorem tomików poetyckich: Życie to tylko impresje
(2000), Wibracje (2002), Na strunach lat (2004), Roześnienie (2007), Strumienie poezji (2010); zbioru tekstów satyrycznych Zezem na świat (2002) oraz tekstu
do albumu Jeżowe (2004). Należy do stowarzyszenia
literackiego Witryna w Stalowej Woli, jest członkiem
Związku Literatów Polskich. Utwór publikowany
obok pochodzi ze zbioru pt. Rzeszów w poezji wydanego przez WiMBP w Rzeszowie.

Młodość mieszkała w Rzeszowie
między Cichą a Rejtana bujała się młodość wybrukowała błoto
odmierzyła starożytne pięć wieków od Grecji do Rzymu
które doktor Zawora zmieścił na tablicy
przeczekała biblioteczne katalogi usiłowała nie zasnąć w czytelni
całymi popołudniami krążyła między Apollem i Zorzą
wypatrując kolejek w księgarni z całym bogactwem okładek z myślami Lenina
i sklejonymi na jednorazowy użytek dziełami wszystkimi Bolesława Prusa
szła ulicą 3 Maja przegryzając bagietką radość zwyczajną jak spokój
kupiła bestsellerową płytę Lady Pank do której dodawano nieznaną Tinę Turner
wstąpiła na obiad przy ulicy której nie przeszkadzało czcić obrońców Stalingradu
zamiast nieznanego hetmana czy hetmanów
a potem obowiązkowo podążała szlakiem wojskowych nauk ulicą Turkienicza
która jeszcze nie została uświęcona imieniem księdza
a hotel stał mocno jak pomnik którego rozsławiał świński dowcip
gdzieś nad brzegami Wisłoka zamyśliła się nad wiecznością bo przecież wierzyła że
będzie aeterna nie spoważnieje gdy opuści Rzeszów
uwierzyła że starszy pan z uczelnianej księgarenki miał dla niej parę skarbów
ukrytych między okładkami a Laura i Filon prowadzą ją pod jawor który zawsze
szumi spokojnie i nie ma pojęcia że kiedyś może ugiąć się przed burzą

Poezja

Janina Ataman-Gąsiewicz
Gdy Rzeszów śpi
Rozmowa z Mistrzem
		

/Julianowi Przybosiowi/

jest w twoich wierszach
iskra ognia
iskra zapewne
z tamtego ogniska

Z

wykształcenia
plastyk
i instruktor teatralny.
Autorka tomików poetyckich: Zwodzony most (1989), Odcienie szarości
(2004), Rozmowy z mistrzem (2005)
Jesteśmy igraszką (2007). Laureatka
wielu nagród literackich. Jej poezja
była tłumaczona na język słowacki
i ukraiński. Współzałożycielka klubu
literackiego Pod Drabiną przy WDK
w Rzeszowie. W oddziale rzeszowskim ZLP pełniła funkcję sekretarza
zarządu, a obecnie jest skarbnikiem.

a co się tyczy
łuków triumfalnych
czy budowano je tylko dla gołębi
właściwą odpowiedź
zawarłeś w pytaniu
stąd najmniej słów
więc żeby tworzyć
nie wystarczy milczeć
a tworząc być jak mysz
zrodzona przez górę
i nie mieć nadziei
na łuk triumfalny

jest taka noc
raz w roku
gdy Rzeszów śpi
odżywa tamten Rzeszów
z mgły wyłania się
hotel i dom teściowej
na Czekaju
pali się światło w kuchni
w powietrzu wanilią pachnie
to teściowa piecze ciasteczka
na Rzeźniczej
rżą konie
a dziadek Nitka
przewozi na drugi brzeg
tych dwoje
Admirała i Serce Maryni
on w mundurze
ona w bieli
rozminęli się …
w kinie Apollo
nocny seans
„Przeminęło z wiatrem” – wyświetlają
na Lisiej Górze
kwiat paproci rozkwita
jest taka noc…

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@rsdruk.pl
oraz w tradycyjnej formie pod adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4.
www.naszdom.rzeszow.pl
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NIE
POZOSTAJE
BEZ
ECHA
Jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych w Polsce
R

TOPÓR50OSZCZĘDNOŚCI
lat muzyki w Łańcucie
Jerzy Dynia

A

by 50. Jubileuszowy
Muzyczny Festiwal
w Łańcucie mógł się odbyć,
pani dyrektor Filharmonii
Podkarpackiej prof. Marta
Wierzbieniec musiała odbyć
spotkania z 50 sponsorami.
Z niektórymi nie tylko jeden raz. Trwało to podobno cztery miesiące. I już na usta ciśnie się pytanie:
kto powinien zabiegać o pieniądze? Czy główna organizatorka, czy może jej zwierzchnicy?

Z rozrzewnieniem wspominałem czasy, kiedy
to w latach 80. ubiegłego wieku pieniądze asygnował w całości rzeszowski urząd wojewódzki, a wydział kultury tegoż urzędu czuwał nad tym, aby nie
szaleć z wydatkami. Mimo że zawsze czegoś tam
zabrakło, każda dziura w budżecie została załatana. Ze zdziwieniem na liście sponsorów nie znalazłem ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Pan minister swoje uznanie dla tej renomowanej,
z wielkimi tradycjami imprezy – z tego co wiem
– wyraził poprzez objęcie jej honorowym patronatem. Chyba go to wiele nie kosztowało. Również
ze zdziwieniem wjeżdżałem przed pierwszym koncertem do Łańcuta. Akuratnie na czas festiwalu

III Wielka Gala Operowa - koncert plenerowy 21 maja 2011.

wą wirtuozerią, jak i niezwykłą elegancją frazy.
W znakomitej dyspozycji pojawił się również
w sali balowej zamku charyzmatyczny Mischa
Maisky, który elektryzował publiczność śpiewem
wiolonczeli w dziełach Schumanna i Schuberta,
mistrzowską techniką i niezwykłą dyscypliną budowania formy w sonatach Brahmsa i Beethovena.
Zgodnie z tradycją nie zabrakło również wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych. Zabrzmiała
monumentalna II Symfonia c- moll „Zmartwychwstanie” Mahlera w wykonaniu Rzeszowskich Filharmoników, Chóru Filharmonii Krakowskiej oraz
solistów pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.
Festiwal otwarty na szeroki krąg odbiorców zaproponował również ciekawy koncert „Kayah i Royal
Quartet” łączący akustyczne, klasyczne brzmienia
kwartetu smyczkowego z popowym repertuarem
jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Na zakończenie Sinfonia Varsovia pod batutą
Krzysztofa Pendereckiego wykonała m.in. autorskie utwory samego mistrza. Okrągła rocznica festiwalu skłania do refleksji – z roku na rok ugruntowuje on status jednego z najciekawszych wydarzeń
muzycznych w Polsce. Jego rangę buduje jakość
i bezpieczne granice sprawdzonego i przemyślanego idiomu. Czym zaskoczy nas w przyszłym roku?
Czekamy.

KULTURA  SZTUKA

nor Philippe Do znany
z występów na międzynaozmach i niepowta- rodowych scenach i Zerzalny klimat muzycz- non Kowalski, baryton,
nego święta stał się już roz- solista Teatru Wielkiego
poznawalną marką festiwalu w Łodzi – zdobyli serca
wykonaw Łańcucie. Zauroczeni magią publiczności
miejsca, muzycznymi rarytasa- niem muzyki Gounoda,
mi i poczuciem uczestniczenia Verdiego, Straussa, Czajw wydarzeniach wielkich i elitarnych, tłumnie kowskiego i Moniuszki.
ściągnęli do łańcuckiej rezydencji stali bywalcy – Przepiękny tableau vivant
miłośnicy sztuki wysokiej, jak i ci, których przy- oglądało się i słuchało
wiodła tutaj ciekawość nowych wrażeń. A w tym wyśmienicie!
Młodość rozwinęła
roku nie można było na ich brak narzekać – dziewięć koncertów z dobrą muzyką rozpięte na szero- skrzydła talentu podczas
znakomitego
kiej osi programowej i wielkie muzyczne osobowo- recitalu
niemieckiego
harfisty
ści godne złotego jubileuszu!
Prolog festiwalu w kościele farnym św. Stani- Xaviera de Maistre oraz
sława Biskupa w Łańcucie w wykonaniu Krzyszto- austriackiego pianisty Infa Jakowicza nastrajał i skupiał przed bardzo wy- golfa Wundera, zdobywczekiwaną Galą Operową odbywającą się zgodnie cy II nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu
z kilkuletnią już tradycją w pięknej scenerii zamko- Chopinowskiego w Warszawie (2010). Artysta raz
wego parku. Nie zawiedli ani gospodarze, ani uty- jeszcze potwierdził, że jest wirtuozem grającym
tułowani goście. Orkiestra Filharmonii Podkar- nieszablonowo, zdolnym do wyrażania najsubtelpackiej pod batutą szefa artystycznego Vladimira niejszych chopinowskich nastrojów, porywającym
Kiradjieva, Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu również brylantową techniką, której próbkę dało
Rzeszowskiego oraz soliści – Victoria Loukia- wykonanie Rapsodii Węgierskiej Liszta. Najmłodnetz, sopran, śpiewająca w największych salach szym uczestnikiem festiwalowych koncertów,
operowych na świecie, rewelacyjny francuski te- okrzykniętym „cudownym dzieckiem puzonu”
był rewelacyjny kanadyjski
puzonista Peter Moor, który
wystąpił z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod
kierunkiem Wojciecha Rajskiego. Z dużym zainteresowaniem spotkała się również
kantata Alessandra Stradelli
La Forza delle Stelle w wykonaniu Orkiestry Barokowej
Mare Nostrum pod dyrekcją
Andrea de Carlo, grającej na
oryginalnych dawnych instrumentach.
Festiwalową atmosferę
podgrzewały występy wielkich gwiazd. Znakomity
skrzypek Shlomo Mintz zachwycał wyczuciem stylu,
Mischa Maisky (wiolonczela) i , Minjung Kim (fortepian) podczas koncertu
perlistością gry, żywioło26 maja 2011.

Fot. Piotr Gajda (FOTO-NIK) (2)

Anna Wiślińska

 Anna WIŚLIŃSKA
rozpoczął się w tym mieście remont głównej ulicy,
co uniemożliwiało bezpośredni wjazd do miasta od
strony Rzeszowa, a muzykalnych przybyszów zmuszało do szukania okrężnych objazdów w drodze
do zamku. Nad ulicami nie widziało się też transparentów anonsujących wzorem lat ubiegłych festiwal. Czuło się w powietrzu topór oszczędności...
Jak zwykle to bywało wcześniej, jeszcze się festiwal
nie rozpoczął, a już słyszało się głosy: e... No i retoryczne stwierdzenie: jakie pieniądze, taki festiwal.
Byłem na większości koncertów. Już na dzień
dobry podczas prologu zachwycił mnie Krzysztof Jakowicz. Jego skrzypce w łańcuckim kościele
brzmiały wyjątkowo pięknie. Nie wiem czy pani
dyrektor grywa w pokera, ale jej kolejna „zagrywka” z organizacją masowego koncertu inaugurującego festiwal przed zamkiem w plenerze,
znów odbyła się przy dobrej pogodzie. A ryzyko
i odpowiedzialność ogromne! Koncerty plenerowe – z wyjątkiem zespołów rockowych – są przedsięwzięciem ryzykownym, ze względu chociażby
na trudności w uzyskaniu dobrego, naturalnego
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stra Barokowa Mare Nostrum. Była to miniopera
barokowa z trójką wokalistów oraz zespołem grającym na zrekonstruowanych dawnych instrumentach. Konstanty Andrzej Kulka wraz z Tomaszem
Strahlem i Krzysztofem Jabłońskim wystąpili
w koncercie dedykowanym
słuchaczom wyrobionym
muzycznie, akceptującym
tę jedną z najtrudniejszym
form. Jak gdyby dla przeciwwagi, tym razem w Starej Ujeżdżalni, wystąpiła
z Kwartetem Kameralnym
(!) Kayah. Wokalistka
przedstawiła sprawdzony już wcześniej świetny
spektakl muzyczny, w którym na szczególną uwagę zasługiwały aranżacje
warstwy instrumentalnej.
Była w bardzo dobrej formie. Nie sposób wymienić
wszystkich koncertów tegorocznego festiwalu, ale
Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Peter Moor (puzon) i Wojciech Rajski
pominięcie występu Woj(dyrygent) podczas koncertu 25 maja 2011.
ciecha Rajskiego i jego
ze stosowną dedykacją i małe cacuszka – okolicz- Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu byłoby
nościowe filiżaneczki. A występujący w tym kon- ciężkim grzechem. Ich brzmienie to jest właśnie
cercie harfista Xavier de Maistre pokazał, co to takie, jakie oczekuje się we wnętrzu Sali Balowej
znaczy grać pięknie i skupić na sobie aż do bólu wi- Zamku. Pięknie, rzęsiste, soczyste, precyzyjne.
downię. Wieczorem tejże niedzieli zagrała Orkie- No i te wiolonczelistki! Po recitalowych wystę-

brzmienia. Pierwszy z niedzielnych koncertów
22 maja rozpoczął się od wyrażenia wdzięczności
przez obecną dyrekcję festiwalu byłym dyrektorom
filharmonii za ich wkład w przeszłości w organizację tej imprezy. Dostali duże klucze wiolinowe



Janusz
Ambros
Dyrygent, kompozytor,

pedagog, animator kultury

J

anusz Ambros – ur. 1 sierpnia 1920 r.
w Krakowie, zmarł 18 lutego 2011 r. w Madrycie. Dyrygent, kompozytor, pedagog, animator
kultury. Studia muzyczne ukończył w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie u Artura
Malawskiego. 1955–1972 kierownik artystyczny
i dyrygent Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie,
1961–1972 inicjator i kierownik Dni Muzyki Kameralnej w Łańcucie, obecnie Muzyczny Festiwal
w Łańcucie. Od 1972 chórmistrz i dyrygent Opery Wrocławskiej. Od 1974 wykładowca w PWSM
w Krakowie i Wrocławiu. Jego pogrzeb odbył się 24
maja 2011 r. w Krakowie. Urna z prochami artysty
spoczęła w grobie na cmentarzu Rakowickim. 
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pach wiolonczelisty Mischy Maiskiego i skrzypka
Shlomo Mintz’a przyszła kolej na wielką formę. Do
jej wykonania trzeba było sceny Filharmonii Podkarpackiej. No bo gdzie można wykonać II Symfonię Gustawa Mahlera? Przedsięwzięcie ogromne
i kosztowne, bo i rzeszowska orkiestra i duży chór
Filharmonii Krakowskiej (nie Małopolskiej), dwie
solistki, a za pulpitem dyrygenckim Tadeusz Wojciechowski. O tym, co się przydarzyło doangażowanym waltornistom, a także trębaczom zmilczę.
Często się zastanawiam, czy wielkość dzieła zależy
od jego przygnębiającej dramaturgii? Jeszcze tej samej soboty, w swojej ulubionej balowej sali zamku
przywołał gwiazdy, z którymi mu przyszło pracować, Bogusław Kaczyński. Takie remanenty trzeba robić od czasu do czasu, aby zdać sobie sprawę
z tego, jaką wagę ma łańcucki pięćdziesięciolatek.
I wreszcie wielki finał: maestro Krzysztof Penderecki z Sinfonią Varsovią i jego różnoczasowe cztery dzieła, a na zakończenie pogodny Dworzak.
Jeśli chodzi o informację, to coś dziwnie nie
widać było dziennikarskiej młodzieży i jej relacji
z koncertów. Na posterunku trwa Radio Rzeszów
i w coraz mniejszej obsadzie ekipa Telewizji Rzeszów. Ale dobre i to. Czas na podsumowanie. Nie
lubię gadulstwa: w przyszłym roku też będę jeździł
do Łańcuta. O ile oczywiście pozwoli zdrowie oraz
kondycja, no i o ile nikt nie ukręci głowy tej imprezie…
 Jerzy DYNIA

TWARZĄ
W
TWARZ
Spektakle z krajów unijnych
Andrzej Piątek

W

ramach projektu
„Zaczynamy od
Brukseli...” Teatr im. Wandy Siemaszkowej prezentuje
w formie performatywnej
współczesną dramaturgię krajów unijnych. Co kilka tygodni
widzowie będą zapoznawali się
z nowym utworem reprezentatywnym dla dramaturgii kolejnego państwa unijnego. Zrealizowanym w modnej konwencji performatywnego czytania i przygotowanym przez reżysera wybranego
spośród niedawnych absolwentów i studentów
końcowych lat PWST w Krakowie.
– Do końca 2011 roku aktorzy przeczytają
po jednej sztuce z każdego kraju Unii Europejskiej. Razem z dr Anną Jamrozek - Sową
z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wybraliśmy najbardziej interesujące
sztuki z 27 krajów. Jej studenci będą przygotowywali wprowadzenia do każdej z nich i przedstawiali szerzej autora, literaturę i kulturę danego kraju – informuje Waldemar Matuszewski,
dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
Widzowie obejrzeli już sztukę belgijską
Tu leży śp. Michèle Mercier, lat 52 Marie Henry i francuską Roberto Zucco Bernarda Marie
Koltesa, kolejno w realizacji Jacka Bały i Pawła Świątka, studentów reżyserii krakowskiej
PWST.
Spektakl Tu leży śp. Michele Mercier, lat 52 jest
o współczesnej rodzinie, granicy między prawdą,
a naszym wyobrażeniem na temat zdarzeń. Zawiera przysłowiowe „trzy w jednym”: współczesną
problematykę, prezentuje nowoczesny język teatru
i nowatorskie aktorstwo. M.in. granie „twarzą
w twarz” z publicznością, bez możliwości „schowania się” za partnerów. Pulpit z tekstem, który
jest pomocą dla aktora, wymusza swoją statycz-

nością ogromną dyscyplinę grania). W obsadzie
Joanna Baran, Magdalena Kozikowska - Pieńko,
Małgorzata Pruchnik, Natalia Zduń, Aleksander
Janiszewski i Grzegorz Pawłowski.
Sztuka Roberto Zucco mówi o bankructwie
świata wartości, jej bohater, wskutek popełnionych
zbrodni i przewartościowań moralnych rozwiązuje swój kontrakt z Bogiem na świadczenie dobra.
Teksty ról nie znajdują się tym razem na pulpitach,
ale w rękach aktorów stają się rekwizytami i jakby
ich partnerami. W roli tytułowej Łukasz Krzemiński, któremu partnerują Joanna Baran, Karolina
Dańczyszyn, Magdalena Kozikowska-Pieńko,
Magdalena Kumor, Mariola Łabno-Flaumenhaft,
Barbara Napieraj, Paweł Gładyś, Wojciech Kwiatkowski, Adam Mężyk, Piotr Napieraj i Tomasz
Kuliberda.

Tomasz Kuliberda, Karolina Dańczyszyn i Łukasz Krzemiński
w sztuce „Roberto Zucco” .

Projekt „Zaczynamy od Brukseli” jest wynikiem porozumienia Teatru im. Wandy Siemaszkowej i Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na razie z Wydziałem Reżyserii PWST
w Krakowie, a w niedalekiej przyszłości również
z uczelniami teatralnymi w Łodzi i Warszawie.
 Andrzej PIĄTEK

Czerwiec 2011

MOC
ARTYSTÓW
Mogą zyskać więcej niż dyplomaci
i poetki ukraińskiej Marii Matios, w reżyserii właśnie Rostyslava Derzhypilskyyego. Z akcentem
naszym, lokalnym także, bo książka miała polski
Polsza i Teatr im. Wandy debiut translatorski i wydawniczy dzięki PodkarSiemaszkowej w Rzeszowie packiemu Instytutowi Książki i Marketingu z Rzedominowały na VIII Festiwalu szowa. Inny spektakl tegoż teatru na podstawie naTeatralnym – Premiery Sezo- gradzanego utworu M. Matios pt. Słodka Darusia
nu 2011 w Iwano-Frankowsku zobaczymy w Rzeszowie w październiku podczas
na Ukrainie, gdzie od 13 maja Rzeszowskiego Tygodnia Teatralnego Polskoprzez tydzień prezentowano Ukraińsko-Słowackiego, co będzie owocem współnajlepsze tegoroczne spektakle. Festiwal otwierała pracy transgranicznej w ramach Podkarpackiej
właśnie Czerwona ruta, w reż. Dariusza Brojka. Unii Teatrów.
Poprzez takie zdarzenia i bezpośrednią współWidowisko, które urzekło widownię ukraińską.
pracę, poprzez prezentowanie
W zmienionej nieco obsadzie,
takich spektakli można zyskać kowane są kolejne premiery. We wrześniu Miłosz,
bo obok aktorów znanych
o wiele więcej niż działania- przedstawienie oparte na poezji noblisty i Żar, czyli
nam z premierowego występu
mi dyplomatycznymi, mówili rzecz o Ignacym Łukasiewiczu. Po 42 latach znowu
(w sierpniu ub. roku w cyklu
ukraińscy widzowie i animato- też zagości Hamlet w reżyserii Waldemara Matuzdarzeń artystycznych pn.
rzy kultury po występie teatru szewskiego, którym to spektaklem 5 listopada roz„Barwy Ukrainy” na scenie,
rzeszowskiego na Ukrainie, poczną się jubileuszowe 50. Rzeszowskie Spotkania
którą była studnia na rzeszowprzypomina dyr. Matuszewski: Teatralne. – Ale wcześniej, przypominając nasze
skim Rynku): Anny Demczuk,
– Wyraził taką opinię po obej- funkcje teatru umocowanego w całym regionie,
Małgorzaty
Machowskiej,
rzeniu Czerwonej Ruty m.in. premiera szekspirowskiego widowiska odbędzie
Barbary Napieraj, Pawła GłaVolodymyr Fedorak, naczelnik się w Jaśle – mówi dyr. Matuszewski i dodaje, że
dysia i Marka Kępińskiego
wojewódzkiego Departamentu przy realizacji Hamleta współpracuje z dyrektowystępuje teraz w roli kozaka
Kultury w Iwano-Frankowsku. rem artystycznym Maski, Jackiem Malinowskim,
Dymytry znakomity nasz akPodobnie ocenił Orest Bezzu- który przygotuje scenę zabójstwa Gonzagi w kontor Kornel Pieńko, na czym
biak, redaktor naczelny „Kur- wencji teatru lalkowego, z udziałem znakomitych
przedstawienie ogromnie zyjera Stanisławowskiego”, pol- aktorów: Ryszarda Szeteli, Tomasza Kuliberdy,
skało. Oczywiście owego efekskiej gazety wydawanej w tym Henryka Hryniewickiego. Wystąpią oni z lalkami
tu artystycznego nie byłoby
mieście od 1885 roku. To było zaprojektowanymi przez niezrównanego artystę
bez towarzyszącego im zespołu muzycznego pod kierun- Rostyslav Derzhypilskyy przekazał statuetkę szczere i prawdziwe podanie tego gatunku zdarzeń scenicznych – prof. Janusza
kiem Bogdana Janika w skła- Molfara dla artystów z Rzeszowa na ręce dy- sobie rąk w tym codziennym Pokrywkę, reżysera, scenografa, plastyka i twórcę
sąsiedzkim polsko-ukraińskim widowisk teatralnych.
dzie: Rafał Kulasa, Mirosław rektora Waldemara Matuszewskiego.
dialogu.
Nicpoń, Kamil Niemiec, MarJeszcze przed wakacjami zobaczymy na scecin Winiarski. I potwierdziło się znowu, że to arty Ryszard ZATORSKI
ści najtaniej i najskuteczniej sławią nasz kraj, nasz nie Siemaszkowej dwie premiery – 18
czerwca komedię kryminalną Szalone
region i nasze miasto.
Dyrektor artystyczny rzeszowskiego teatru nożyczki Paula Portnera, w adaptacji
Waldemar Matuszewski nie kryje satysfakcji. Pa- i reżyserii Marcina Sławińskiego i 30
mięta aplauz i brawa na stojąco w finale, i wzrusze- czerwca prawie przed północą speknie, gdy gospodarz festiwalu Rostyslav Derzhypil- takl Piosenka, Europa i… ślub!, którym
skyy, dyrektor Akademickiego Teatru Muzyczno powitamy polską prezydencję w Unii
-Dramatycznego z Iwano-Frankowska przekazy- Europejskiej, według scenariusza,
wał mu statuetkę Molfara dla artystów z Rzeszowa. w opracowaniu muzycznym i w reżyse– Wedle huculskich legend, Molfar, czyli czaro- rii niezwykłej artystki krakowskiej Ewy
dziej-uzdrowiciel, ma wielką moc – przypomina Korneckiej, kompozytorki, pianistki,
dyrektor Matuszewski słowa swego ukraińskiego pedagoga, współtwórczyni i dyrektora
partnera. – Derzhypilskyy stwierdził, że dziś rów- muzycznego Lochu Camelot. Skomponie wielką moc mają artyści, którzy swym kunsz- nowała muzykę do ponad stu spektakli
tem potrafią zaczarować publiczność. Tak jak to teatralnych, telewizyjnych i słuchowisk
było właśnie z Czerwoną Rutą. A dalszym ciągiem radiowych oraz ponad osiemset pieśni
w łańcuchu owych więzi artystycznych była rewi- i piosenek do tekstów wielu poetów od
zyta ukraińskiego teatru w Rzeszowie 10 czerwca starożytności do współczesności.
A na nowy sezon artystyczny szyTeatr w Iwano-Frankowsku. Brawa na stojąco dla artystów rzeszowskich.
br. z Nacją autorstwa wybitnej współczesnej pisarki

ZAPIS
ENERGII
MIEJSC
W Galerii na Najwyższym Poziomie
W

maju Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przygotowało
w Galerii na Najwyższym Poziomie w rzeszowskim
Elektromontażu, kolejną wystawę z cyklu Firmowych Spotkań ze Sztuką. Tym razem swoje plastyczne wizje zaprezentowała przemyska artystka
Rena Wota. Swoją ekspozycję zatytułowała nie bez
powodu „Zapis energii i miejsc”. Zarówno jej obrazy, grafiki, plastyczne kompozycje, czy instalacje
przestrzenne niemal noszą znamiona osobistych
emocji autorki. Zresztą jej dynamiczna, kontakto-

wa i przyjazna otoczeniu osobowość wręcz emanuje z jej dzieł. Czasem zaskakuje kolorystyczną
grą, czasem wykorzystanym plastycznie materiałem, albo zdumiewającą kompozycją, stwarzającą
wrażenie niestabilnej przestrzeni, organizowanej
przypadkiem, jakimś podmuchem lub świadomą
energią. Z pewnością w tej różnorodności form
plastycznych każdy znajdzie dla siebie coś frapującego, coś do odczytania po swojemu.
Miłośników sztuki powitał tradycyjnie gospodarz, prezes Elektromontażu Marian Burda,
otwarcia wystawy dokonał prezes Zachęty Jacek
Nowak, zaś krytycznymi refleksjami podzieliła się
z licznie zebranymi Magdalena Rabizo-Birek.
Tekst i fot.
 Roman MAŁEK
Rena Wota na tle własnej instalacji plastycznej.
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Fot. Jerzy Lubsas (3)

Ryszard Zatorski
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RZESZOWIANIE
EUROPIE
Na wystawie fotografii w Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie
Władysław
Serwatowski
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T

adeusz Zielniewicz,
dyrektor Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie, otworzy 30 czerwca
2011 wystawę fotografii CzeFot. ProtJarnuszkiewicz.com sława Czaplińskiego „Artyści Europie”. W przeddzień
przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej zobaczymy portrety fotograficzne artystów zapisanych trwale w historii kontynentu.
Noty o twórcach, także związanych z Rzeszowem,
wymienionych na plakacie Rafała Olbińskiego,
redagował niżej podpisany.

JERZY GROTOWSKI

Zmierzał „Ku teatrowi ubogiemu”, który zdefiniował i budował. Odrzucał w teatrze to, co było
zbędne dla jego istnienia. Pojmował i tworzył teatr,
w którym jest tylko aktor i widz. Założył i pro-

wadził Teatr Laboratorium we Wrocławiu (1965
-1984). Apocalypsis cum figuris (1969) uznano za
najważniejszy spektakl w jego dorobku artystycznym. Prowadził w teatrze badania z zakresu antropologii, psychologii, religioznawstwa i teatrologii.
Poszukiwał źródeł teatru, organizował warsztaty
i międzynarodowe wyprawy w Polsce, do Meksyku, Indii i na Haiti. Badał archaiczne techniki
dramatyczne i rytualne. Prowadził warsztaty na
Columbia University w Nowym Yorku i w Drama
School of Fine Arts na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. W 1986 założył Workcenter of Jerzy
Grotowski (Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski)
w Pontedera we Włoszech. U kresu życia Grotowski przyjął rolę nauczyciela, Mistrza. Sprawował
duchową opiekę nad swoimi uczniami. Wykładał
teorię i praktykę swojego teatru w wielu uczelniach
świata. Był profesorem College de France i Ecole
Superieure d’Arts Dramatique w Marsylii; Doctor
honoris causa Uniwersytetów we Wrocławiu, Chicago, Pittsburghu. UNESCO uznając jego dorobek
artystyczny i cywilizacyjny ogłosiło rok 2009 Rokiem Jerzego Grotowskiego.

ADAM HANUSZKIEWICZ

My do Europy, Europa do nas to tytuł spektaklu Hanuszkiewicza wg Witolda Gombrowicza
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(2003), który inspirował myślenie o integracji. Hanuszkiewicz był lwowianinem przez pierwszych 20
lat życia. Następnych 61 lat był homo theatralis. Żył
w teatrze i teatr tworzył jako ogromny i uniwersalny, również w studiu telewizji publicznej. Debiut
aktorski w Weselu Wyspiańskiego na scenie w Rzeszowie (1944). Finałem teatralnego życiorysu Hanuszkiewicza była reżyseria Gdzie jest pies pogrzebany? (2005) na motywach powieści M. Haddona
- Anglika, urodzonego wówczas, gdy Hanuszkiewicz wystawiał Vita Nuova na motywach Dantego (1962).
Ha nuszk iewicz, czy to
kreator, czy
intelektualny
prowokator?
– pytali europejscy recenzenci, krytycy
i zachwyceni
widzowie.
Or yg i na l n ie
odczy ty wał
znane
lub
z apom n ia ne
teksty
klasyczne, które
w teatrze nabierały współczesnego znaczenia. Sięgał po radiowy głos Marszałka Piłsudskiego z 1924, gdy w okresie narodzin
„Solidarności” wystawiał O poprawie Rzeczypospolitej z prapremierą w Teatrze Narodowym 11 listopada 1981. W Niemczech był nazywany „polskim
ojcem” niemieckiego teatru i odznaczony Orderem
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2001). Reżyserował Don Juana Moliera w Karslruhe (1975),
Wyszedł z domu Różewicza w Münster (1978), Płatonowa Czechowa w Getyndze (1980), Miesiąc na
wsi Turgieniewa (1984) i Męża i żonę Fredry (1987)
w Baden-Baden. W Finlandii, w Tampere reżyserował Pannę Julię Strindberga (1970), Męża i żonę
(1971) Fredry i Wieczór Trzech Króli Szekspira
(1974).
Spektakle Teatru Narodowego pokazywał, zapraszany i owacyjnie przyjmowany na pierwszych
scenach teatrów: Czech, Finlandii, Francji, Litwy,
Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji i Ukrainy. Uhonorowany w Polsce Złotym Medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis (2005).

TADEUSZ KANTOR

„Wszystko co robiłem w sztuce, było odbiciem
mojej postawy wobec wypadków, które działy się
wokół mnie, sytuacji, w której żyłem, mojej wiary
w to, a nie co innego, mojej niewiary w to, co do
wierzenia było podawane, mojego sceptycyzmu,
nadziei…” pisał Kantor o sobie w Ja realny do programu spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. Pytany
o gigantów w historii teatru – „…Sofokles i Shakespeare to jedyne wzory dla teatru” – mówił przed
rozpoczęciem prób Szewców Witkacego w Teatrze

71 Guy Kayata
w podparyskiej
dzielnicy Malakoff. Za życia
był postrzegany
przez krytykę
jako przedstawiciel
wielu
kierunków: konstrukty wizmu,
dadaizmu, malarstwa informel
i surrealizmu.
Gdy
Andrzej
Wajda zrealizował filmowy
klip z archiwalnego nagrania
Umarłej klasy
był zaskoczony, oburzony i poruszony. Gdy dowiedział się, że utwór ten będzie pokazany w Bolonii na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
– jaśniał zadowoleniem. Obiekty scenograficzne
z Umarłej klasy wystawione na EXPO ’92 w Sewilli
obejrzało w Pawilonie Polski ponad milion osób.
O spektaklu Wielopole, Wielopole, opowiadającym
o rodzinnym mieście Kantora, krytyk włoskiego „La Repubblica” i francuskiego „Le Monde” –
Franco Quadri napisał: „Kantor połączył w przedstawieniu polski mikrokosmos z męką Chrystusa,
a Wielopole stało się własnością całego świata”.
Rzeźbiarski pomnik Kantora, dzieło Krzysztofa
Brzuzana, ustawiono w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

JÓZEF SZAJNA

„Nie znam mych obrazów, nie analizuję zrealizowanych przedstawień, które przestają mnie
interesować po premierze” – mówił prof. Szajna
aktorom, studentom i publiczności. Był doświadczony losem
więźnia w hitlerowsk im
obozie zagłady
w Auschwitz.
Przeżył gehennę obozu i wyczekiwanie na
koniec w celi
śmierci. Swoje
do ś w i a d c z e nia przeniósł
do sztuki. Teatralnej, scenograficznej,
malarskiej,
graficznej.
Po studiach
w ASP w Krakowie uczynił z wojennego i obozowego doświadczenia siłę i ekspresję dla swej twórczości.
Podejmował jako reżyser i scenograf tematy uniwersalne. Wystawił autorskie przedstawienia Dante, Cervantes, Witkacy, Majakowski i autobiograficzną Replikę na Festiwalu w Edynburgu w 1972.
Teatr Szajny był zgodny z przesłaniem Wyspiańskiego – „w teatrze widz najpierw patrzy a potem
słucha”. Szajna swój teatr uczynił silnym narracją
wizualną. Podróżował po całej Europie, Ameryce
Płd., Afryce i Azji. W malarstwie eksperymentował. Obrazy teatralne ze sceny utrwalał na płótnie,
papierze i nowych podobraziach, jako kolejne dzieła. W 50. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz
koordynował prace nad wystawą stanowiącą hołd
dla ofiar nazizmu.
 Władysław SERWATOWSKI
 Fot. Czesław Czapliński
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ŻYWE
UPRAWIANIE
SZTUKI
25 lat Chóru Sancta Familia w Rzeszowie
C

hór powstał w 1986
roku wraz z nową
parafią pw. Świętej Rodziny
w nowym rzeszowskim osiedlu Krakowska Południe i od
początku po dziś dzień wnosi
tam ożywczy, duchowy klimat
muzycznego piękna. Śpiewał w Rzymie, Wilnie, na
Ukrainie, na Jasnej Górze, a najwięcej w Rzeszowie
podczas najróżniejszych imprez muzycznych i uroczystości, by wspomnieć choćby niedawne koncerty pieśni patriotycznych wraz z kilkoma jeszcze
chórami rzeszowskimi z orkiestrą naszej filharmonii pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Chór ostatnio
nagrał płytę obrazującą jego dorobek artystyczny.
Pierwszym dyrygentem chóru był nieodżałowanej
pamięci animator muzyki chóralnej i dyrygent Kazimierz Dzięgiel, potem moja skromna osoba i od
szeregu lat dyrygent, świetny muzyk, niegdyś Filharmonii Rzeszowskiej, Ludwik Sowiński.
Przy okazji pięknego jubileuszu zebrało mi się
trochę na wspomnienia i refleksje tyczące chóralistyki rzeszowskiej. W Rzeszowie jest tych chórów
sporo. Od najświetniejszych począwszy, czyli Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania czy
Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri
Cantores Resovienses, jest także sporo chórów parafialnych, z których bodaj najstarszy, przy parafii
Chrystusa Króla, w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 55-lecie. Powstają także chóry dziecięce i młodzieżowe. Jakże ogromna to armia ludzi,
poświęcających swój wolny czas na pielęgnowanie
ciągle żywej pieśni chóralnej! Chwała im za to!
Mimo coraz doskonalszych środków technicznych rejestrowania i odtwarzania muzyki, o czym
mówiono choćby na ostatniej Konwencji Muzyki

Polskiej w Warszawie, tęsknota do żywego uprawiania sztuki, bezpośredniego z nią kontaktu, jest
ciągle tak żywa i dojmująca, iż żadne compacty,
dyski, radio i telewizja, nie zastąpią żywych koncertów z prawdziwie żywymi wykonawcami i naprawdę żywą publicznością. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni!
Chór Sancta Familia, wytrwały srebrny jubilat, organizuje corocznie, zawsze w pierwszą niedzielę czerwca,
Przeglądy Pieśni Eucharystycznej, a więc
o tematyce na ogół
mało eksponowanej,
a przecież jakże ważnej w liturgii i życiu
Kościoła. W tym roku,
5 czerwca, w niedzielę,
przy okazji jubileuszu
25-lecia, zorganizowano przegląd już po raz
trzynasty.
W
minionym
ćwierćwieczu w życiu
muzycznym Rzeszowa
wydarzyło się wiele.
Powstały nowe chóry,
okrzepł
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo,
Koncerty Wielkanocne Alleluja, liczne przeglądy
kolędowe, pasyjne, wielkanocne, maryjne. Odeszli
też na wieczną muzyczną wartę świetni dyrygenci
i animatorzy kultury muzycznej, jak wspomniany
Kazimierz Dzięgiel, Klemens Gudel, a także muzykolog i poeta, dyrygent chóru, o. Cherubin Pająk
z bernardyńskiego klasztoru. Swoje opracowanie
o jubileuszu 25-lecia Chóru Sancta Familia zatytułowałem: Święte wzruszenie. A zaczerpnąłem ten

tytuł z wiersza O. Cherubina Pająka (Mgnienia,
Rzeszów 1993), który na koniec cytuję: „Patrzeć,
jak księżyc zachodzi za komin./ Słuchać, jak trzeszczą konary na wietrze./ Poczuć w opuszkach ciepło
ludzkiej dłoni./ Skrzywić się jabłkiem niedojrzałym
jeszcze./ Poranku oddech czuć w nozdrzach napiętych./ Poczuć się na ziemi, jak wniebowzięty./ Po-

Chór Sancta Familia z dyrygentem Józefem Sowińskim.

kazać to dziecku całym swym tchnieniem./ To nie
poezja – to święte wzruszenie.”
A Chórowi Sancta Familia z okazji srebrnego
jubileuszu życzę nieustannych „świętych wzruszeń” i satysfakcji z chóralnego muzykowania. Ad
multos annos!
 Andrzej SZYPUŁA,

artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego,
a także jeden z dyrygentów Chóru Sancta Familia
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Andrzej Szypuła

ORGANOWA
UCZTA
MUZYCZNA
W wakacyjne niedziele w Lutoryżu i Boguchwale
O

d pewnego czasu, co jest niewątpliwą zasługą obecnego papieża Benedykta XVI,
daje się zauważyć pewien renesans muzyki kościelnej, wcześniej i dziś niestety często zaniedbywanej czy wręcz znieważanej przez zastępowanie jej
formami niegodnymi liturgii czy świątyni. Wielu
ma nadzieję na zmartwychwstanie – przynajmniej
w jakiejś części – chorału gregoriańskiego czy
klasycznej polifonii, które są jednym z najcenniejszych skarbów Kościoła. Oby taka odnowa nastąpiła jak najprędzej. Jakże cieszy fakt, że w bardzo
wielu świątyniach, zwłaszcza miejskich, w czasie
celebracji liturgicznych usłyszeć można klasyczną
literaturę organową dawnych i nowszych mistrzów.
Proponuję zatem Państwu udział w sześciu
koncertach VII Letnich Wieczorów Organowych
imienia Profesora Klemensa Gudela. Dzięki uprzejmości burmistrza Boguchwały, pana Wiesława
Dronki, jeden z koncertów (10 lipca) odbywać się
będzie w zabytkowych i pięknych wnętrzach pałacu Lubomirskich w Boguchwale. Pierwszorzędne
miejsce zajmie muzyka organowa prezentowana na
koncertowym instrumencie kościoła MB Częstochowskiej w Lutoryżu. Organy te dzięki swoim rozległym możliwościom brzmieniowo-kolorystycznym pozwalają na swobodną prezentację muzyki

różnych epok. Ich brzmienie zaskakuje niezwykłą
potęgą. W czasie ostatniego koncertu wystąpi znakomity chór ze Strzyżowa pod dyr. prof. Grzegorza Oliwy. Podobnie
jak w ubiegłym roku
mam zaszczyt zaprezentować na zakończenie festiwalu własną kompozycję Calix
benedictionis na chór
z organami. Utwór
pochodzi z Tryptyku
ku czci Najśw. Sakramentu. W roku
bieżącym świat organistyki przeżywa
znamienne rocznice:
200-lecie
urodzin
Franza Liszta, 100.
rocznicę urodzin Jehanna Alain’a (poległego w czasie II
wojny światowej na
froncie w wieku 29
lat), oraz 40. rocznicę
śmierci wielkiego or-

ganisty z paryskiego kościoła Saint-Sulpice, Marcela Dupré. Ich dzieła usłyszymy w czasie festiwalu. Rok obecny to także 5. rocznica śmierci prof.
Klemensa Gudela
oraz podobna śmierci ks. kan. Czesława
Przystasia, dawnego
proboszcza w Lutoryżu, muzyka i dyrygenta, przenikniętego
troską o wysoki poziom muzyczny w lutoryskiej świątyni.
Wyrażam słowa
ogromnej wdzięczności J.E. ks. bp. Kazimierzowi Górnemu
za objęcie tegorocznej
edycji zaszczytnym
dla nas patronatem
honorowym. Dziękuję gospodarzowi lutoryskiej świątyni, ks.
kan. Stanisławowi
Boratynowi, za – jak
co roku – niezwykle
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Nr 6(68) Rok VII
i wielką wrażliwość na piękno i wartość dobrej muzyki. Dziękuję hojnym sponsorom (z gminą Boguchwała na czele i przychylnym dla nas niezwykle
burmistrzem), bez których Letnie Wieczory nie
mogłyby istnieć. Wdzięcznością obejmuję wybitnych artystów, którzy z radością przyjęli zapro-

szenia koncertowe. Wielce doceniam kompetencje
pani Bogumiły Płanety, prowadzącej z pasją i profesjonalizmem poszczególne muzyczne spotkania.
Dziękuję także panu Lechowi Skoczylasowi z Krakowa, za techniczne przygotowanie organów oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali
mnie w dziele tworzenia festiwalu. Serdecznie za-

PIĘKNO BRONI SIĘ SAMO
Wystawy malarstwa w rzeszowskim BWA
Piotr Rędziniak
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D

o końca czerwca
w rzeszowskim BWA
trzy różnorodne wystawy malarstwa. W głównej sali malarstwo Stanisława Mazusia. Artysta urodzony w 1940 r. w Lublinie. W latach 1961 –1967 odbył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, które ukończył dyplomem
w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Był dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1967 r. bierze udział w międzynarodowych,
ogólnopolskich i okręgowych konkursach, plenerach, wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Prace artysty znajdują się w zbiorach instytucji
państwowych, muzeach, kolekcjach prywatnych
w kraju i za granicą, m.in. w Galerii Uffizi we Flo-

Jadwiga Hajduk – „Chłodny dzień na plaży” - olej, płótno.

Stanisław Mazuś – „Autoportret w słomkowym
kapeluszu” - olej, płótno.

rencji. Jest laureatem wielu znaczących nagród
i wyróżnień, reprezentantem twórców starszego
pokolenia, wiernych malarstwu przedstawiającemu. Mistrz warsztatu i malarstwa realistycznego.
Niektórzy zapewne pamiętają poprzednią wystawę
Stanisława Mazusia w rzeszowskim BWA w roku
2001. Częściej jego prace widywaliśmy na charytatywnych, przedaukcyjnych wystawach „Bliźniemu swemu...” Obecna jest związana z jubileuszem
71-lecia urodzin artysty. Stąd też składa się z 71
obrazów będących przekrojem jego twórczości,
a nazwał ją artysta „W obronie piękna”.
W dolnej sali nieco mniejszy jubileusz, bo
20-lecia pracy twórczej, obchodzi znana rzeszowska malarka Jadwiga Hajduk. Artystka urodzona

16

praszam na koncerty do Lutoryża w niedziele: 19
czerwca, 3 i 24 lipca oraz 7 i 28 sierpnia, a do zamku w Boguchwale 10 lipca.
 Przemysław LIS,

kierownik artystyczny festiwalu

wiecznej plastyki. Trzonem ekspozycji są jednak
najnowsze obrazy, w których artystka, w moim
odczuciu, sprecyzowała swój warsztat, eliminując
zbędne elementy z obrazu, pozostawiając najbardziej cenne i wypracowane środki wyrazu. Przedstawiając nadal postaci ludzkie, zaczyna je syntetyzować i odrealniać. Zbliża się tym samym do
abstrakcji, dzięki której nadal przekazuje emocje
i uczucia, jednak teraz osiąga to za pomocą klimatu. Nastrój obrazów buduje niespotykaną aurą
koloru i wyłaniającym się tu i ówdzie zagadkowym
światłem.
W Galerii Małej rzeszowski debiut młodej
artystki Justyny Grabowskiej. Autorka wystawy
urodzona w 1980 roku w Rzeszowie. Jest absolwentką rzeszowskiego Liceum Sztuk Plastycznych,
a następnie Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskała w 2005 roku w pracowni prof. Jadwigi Szmyd- Sikory. Jest członkiem
ZPAP. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią. Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych
oraz brała udział w licznych wystawach zbiorowych i poplenerowych w Polsce i na Słowacji.
W swoich obrazach w abstrakcyjnych podziałach, plamach barwnych oddaje swoje nastroje,
przeżycia i emocje związane z codziennym życiem,
kontemplacją przyrody czy emocjami.
Zobaczycie Państwo w rzeszowskim BWA
trzy bardzo różne od siebie wystawy malarstwa.
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie one dotykają
zagadnień piękna i są niezwykle interesujące. Posłużę się tytułem wystawy Stanisława Mazusia.
Wszystkie te wystawy występują w obronie piękna. Artyści, autorzy tych wystaw, bronią wartości,
które coraz bardziej oddalają się od człowieka nastawionego na konsumpcyjny styl bycia i życia.
Stąd błagam – odwiedzając rozliczne galerie,
nie omijajcie Państwo Galerii BWA. Piękno obroni
się samo, ale nie w pustce sal wystawowych, próżni
i braku zapotrzebowania na tę coraz bardziej deficytową wartość.

w Rzeszowie. Ukończyła tutejsze Liceum Sztuk
Plastycznych. Następnie studiowała w Instytucie
Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa otrzymała w 1990 roku w pracowni prof.
Mariana Stelmasika. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Artystka zorganizowała szereg wystaw
indywidualnych w kraju
i za granicą. Brała także
udział w wielu wystawach
zbiorowych, m. in. w wystawie sztuki użytkowej,
Galeria Alko, Rzeszów –
1990; Ogólnopolskiej Wystawie Prac Instruktorów
Plastyki, Rzeszów – 1991
(wyróżnienie z malarstwa); w wystawach członków ZPAMiG: Postawy,
BWA Rzeszów – 1997,
2005 i 2007 oraz w WDK
Rzeszów – 2002; Obraz,
Grafika, Rysunek, Rzeźba
Roku, BWA Rzeszów –
1996 i 2009.
Ta wystawa to również przekrój twórczości
malarki, która na kartonach i płótnach przez lata
podejmowała się licznych
eksperymentów formalnych i dialogów z różny- Justyna Grabowska – „Na trawie” - olej, płótno.
mi nurtami dwudziesto-

 Piotr RĘDZINIAK

fot. Jacek Nowak (3)

 życzliwe przyjęcie festiwalu, wspaniałą współpracę
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Kronika literacka
o tytuł najnowszego zbioru poetyckiego
Mariana Berkowicza ze Stalowej Woli,
którego promocja odbyła się 27 maja br. w Osiedlowym Klubie Kultury KARTON Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zorganizowana przy
współudziale oddziału Związku Literatów Polskich.
Jerzy S. Nawrocki przedstawił sylwetkę poety,
jednego z pierwszych członków KKMP Gwoźnica
(klub powstał w Rzeszowie w latach 60. ub. wieku), obecnie w ZLP.
Opublikował czternaście zbiorów poezji, że wymienię
choćby kilka ostatnich: Podszepty żądzy (2004), Nawiązania (2006), Motywy (2008), Wymóg
czasu (2009) oraz
wybór wierszy pt.
89 (2010). Wiersze
poety zebrani mogli
usłyszeć w interpreMarian Berkowicz
tacji Doroty Kwoki.
Literaturoznawca z UR Dorota Bielenda, omawiając całość dorobku autora stwierdziła: „Twórczość
Mariana Berkowicza to konsekwentnie rozwijająca się od lat, zakorzeniona w tradycji literackiej,
poezja o charakterze filozoficznym, poszukująca
wciąż odpowiedzi na fundamentalne pytania
o sens ludzkiego życia i wszystkiego, co z nim
związane – od spraw najprostszych – po te najbardziej skomplikowane, które decydują o poczuciu
szczęścia i spełnienia. Berkowicz jest w swoim pisarstwie autentyczny i przy pomocy możliwości,
jakie daje mu język poetycki, próbuje oddać i przeżyć zarówno cienie, jak i blaski ludzkiego życia,
a opisując jego kolory, baczną uwagę przywiązuje

 Adam DECOWSKI

W ANGLII I NA PODKARPACIU

W

spółpracujący z nami poeta i dziennikarz Wiesław Zieliński po promocji
najnowszego polsko-angielskiego wydania tomiku
Żart Pana Boga w angielskim miasteczku Huntingdon, został zaproszony na II Warszawskie Targi
Książki w Warszawie oraz do kilku miejscowości
województwa podkarpackiego. Był między innymi gościem Biblioteki w Niebylcu, Rzeszowskiego
Domu Kultury na Staromieściu i Filii Muzycznej
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 Ryszard ZATORSKI

T

zwłaszcza do kontrastów – przysłowiowych „czerni i bieli”, zauważając przy tym, że barwy te nierzadko łączą się ze sobą w odcieniu szarości, która
wcale nie musi oznaczać zobojętnienia, a może być
zwyczajnie prawdą o świecie i człowieku”.

DEFICYT CZASU

Wiesław Zieliński na spotkaniu autorskim w Niebylcu.

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie przy ulicy Żeromskiego. 15 czerwca o godzinie 11.00 będzie gościem czytelników
w rzeszowskim MPiK-u w Galerii Graffice przy
ulicy Lisa-Kuli. Pretekstem do rozmów z poetą
jest przybliżenie wspomnianej polsko-angielskiej
edycji książki poetyckiej Żart Pana Boga, wydanej
przez Wydawnictwa Dreams w Rzeszowie. 

KULTUROTWÓRCZA
INSPIRACJA
Poezja jest dobra na wszystko
Zofia Brzuchowska

Z

aczęło się przed kilku
laty od wierszy dla
mamy, później dla taty, wierszy
o własnej rodzinie, a następnie inicjatorzy i organizatorzy
konkursu – Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie – zgodnie z sugestią jury, postanowili konkurs poetycki
niejako otworzyć na dowolnie wybraną, bliską młodym twórcom tematykę. Wydawało się, że formuła: „ Ja i świat” pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła
dziecięcej wyobraźni i ekspresji. Jednak trudno
uwolnić się od wrażenia, że hasło konkursu rozumiane jest zbyt często tak jak temat wypracowania.
Należy więc ponowić apel do dzieci, a jeszcze wyraźniej skierować go do nauczycieli, żeby tłumaczyli
swoim podopiecznym, że konkurs zachęca, by pisali
o wszystkim, co naprawdę przeżywają i by dali temu
odpowiedni wyraz. Jest jasne, że na miesiąc przed
zamknięciem konkursu nie da się ujawnić i „oszlifować” dziecięcych talentów. Trzeba więc wiązać
tę twórczość z grupami, czy kołami zainteresowań
i najpierw rozmawiać z dziećmi o wartościowej poezji. Chodzi więc o pogłębioną edukacją humanistyczną, która może służyć rozwojowi osobowemu
zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

W II grupie wiekowej (kl. III–IV) pojawiły
Niezależnie od tych uwag i słów zachęty, trzesię podobne motywy, ale już znacznie poszerzone
ba z radością i satysfakcją stwierdzić, że w tegoo wizję ludzkiej społeczności. I nagrodę otrzymał
rocznym VII Konkursie Poetyckim uczestniczyDawid Wilk za wiersz Mój Świat, II – Aleksandra
ło 215 uczniów, nadesłano 430 tekstów. Obecna
Moskwa (Podróż po snach), III –Bartosz Lewieedycja przyniosła godne uwagi efekty, co znalazło
wyraz w nagrodach
i
wyróżnieniach
przyznanych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W I grupie (kl.
I–II) uczestnicy pisali głównie o bliskich więziach rodzinnych, o swych
ulubionych zwierzętach i zabawkach, odbywali także oryginalne podróże w wyobraźni.
I nagrodę otrzymał
Aleksander Kowalik za wiersz Maj, Laureaci wraz z opiekunami oraz jurorzy i organizatorzy VII Podkarpackiego Konkursu Poetyckiego „Ja i świat”.
II – Zuzanna Filip
niec (Nieszczęśliwy psiak). Wyróżnienia przyzna(Instrumenty), III – Gabriela Trojnar (Mój sen).
no Pascalowi Góreckiemu (Lot) i Marii Ochyrze
Wyróżnienia otrzymały: Julia Kałamarz (Mój
(Siostra).
przyjaciel), Gabriela Maziarz (Babcia w moim
W III grupie (kl. V–VI) pojawia się poezja reświecie) oraz Aleksandra Sternik (Kotek).
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Fot. Monika Zając-Czerkies.

Fot. Jozef Gajda
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maja w klubie Zodiak odbyło się spotkanie z poetką i malarką Utą Przyboś,
córką wybitnego poety Juliana Przybosia, rodem
z Gwoźnicy. Wywiad z artystą, przeprowadzony
przez Mieczysława Łypa, publikowaliśmy w poprzednim numerze. Na klubowym spotkaniu,
współorganizowanym przez stowarzyszenie Nasz
Dom Rzeszów, Towarzystwo Kultury
Teatralnej i Związek Literatów Polskich, dominował
jednak prowadzący je interesująco
wspomniany kulturoznawca i poeta
M. Łyp, wspomagany przez dr. Henryka
Pietrzaka.
Obecni byli licznie
nie tylko literaci
Uta Przyboś
z
rzeszowskiego
oddziału ZLP, ale i animatorzy kultury z innych
stowarzyszeń, a także z Błażowej z Danutą Heller.
Ogromny udział w artystycznym wyrazie spotkania mieli słuchacze uniwersyteckiego centrum Polonus, w których tłumaczeniu na różne języki i recytacjach wysłuchaliśmy wierszy Uty Przyboś. Był
i koncert pieśniarski owej studenckiej grupy artystycznej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. A także
przypomnienie nieżyjącego Juliana Przybosia
jego głosem zarejestrowanym na płycie, gdy interpretował recytacyjnie swoje wiersze. Ów mistrz
słowa poetyckiego był jednocześnie wielkim orędownikiem wolnego ruchu mowy twórczej, jak
określił poetycko ruch recytatorski. Niekonwencjonalne, bardzo ciekawe spotkanie twórców i animatorów kultury.

Fot. Mieczysław Kowal

Z UTĄ PRZYBOŚ W ZODIAKU
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 fleksyjna związana z adolescencją, widać próby bu-

dowania własnej filozofii życiowej, a także pewne
zainteresowanie tradycją. I nagrody nie przyznano,
II otrzymał Rafał Podsiadło za wiersz Smutek, III
– Natalia Rusin za wiersz Pomysł nastolatki. Wyróżnienia otrzymali: Adrianna Gudyka (Dziwny
świat), Rafał Jakubowski (Sen o małym rycerzu)
oraz Oliwia Uczarczyk (Być fragmentem nieba).
Sporą niespodzianką w tym roku był bardzo
wyrównany poziom dobrych tekstów przedstawionych przez uczniów gimnazjum. Refleksja ogarnia
tu coraz szersze kręgi i sięga nawet do metafizyki.

Dostrzega się drugiego człowieka i jego cierpienie. Przyjaźń, dominująca poprzednio, ustępuje
miejsca miłości, a jest to miłość tworząca jedyne
więzi, która nie ma nic wspólnego z zabawą. I nagrodę w tej grupie otrzymał Arkadiusz Górka za
wiersz Ja i świat, II – Natalia Szumna (Okna), III
– Mateusz Głogowski (Zdziwienie). Wyróżnienia
otrzymali: Anna Jasion (Czekam), Justyna Kot
(Jak wygląda miłość),Katarzyna Majka (W studiu)
oraz Justyna Wnęk (Życiowy sen).
Zdaniem jurorów, impreza konkursu poetyckiego dla uczniów zasługuje na kontynuację

i szerokie propagowanie, gdyż posiada zdolność
kulturotwórczej inspiracji. Jest ważnym antidotum na standaryzację wyobraźni zagrożonej banałem szerzonym przez kulturę masową. Mając
to na względzie, należałoby udzielić pomocy opiekunom przyszłych laureatów poprzez zorganizowanie warsztatów związanych z konkursem – co
najmniej pół roku przed terminem zamykającym
składanie prac.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA,
Uniwersytet Rzeszowski

„Książka wspomnień i refleksji osobistych,
którą przedstawił jako swoisty dziennik całego życia Profesor Leszek Mazepa, stanowi wyjątkowo
interesujące świadectwo historii Lwowa w okresach najbardziej dramatycznych, powiedzieć by
można – drastycznych. Głęboko emocjonalna,
napisana przysłowiową „krwią serca”, oparta na
faktach z życia, odznacza się zarazem wartą podziwu obiektywnością podejścia do spraw tak delikatnych, jak stosunki polsko-ukraińskie na terenach
Galicji lub działalność towarzystw narodowych na
początku lat 90. XX wieku.” To początkowy fragment wstępu prof. dr hab. Luby Kijanowskiej-Kamińskiej z Narodowej Akademii Muzycznej im.
M. W. Łysenki we Lwowie do unikatowej książki
prof. dr hab. Leszka Mazepy, cenionego naukowca i społecznika, od 1988 roku współorganizatora
i pierwszego prezesa, a od 1991 roku prezesa honorowego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej, od 1998 roku do chwili obecnej prezesa
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego.
Książka ukazała się w 2011 roku w wydawnictwie Biblioteka Kuriera Galicyjskiego we Lwowie.

Uroczysta jej promocja z udziałem autora, na której pojawili się znamienici goście i koncertowali artyści, miała miejsce w Domu Polonii w Rzeszowie
12 maja br. Spotkanie było zarazem jubileuszowe,
wypadło bowiem na czas 80. urodzin prof. Leszka
Mazepy – patrioty, społecznika i wykładowcy, autora ponad 500 publikacji.
Legenda Lwowa… Mimo upływu lat nic nie
Fot. Józef Gajda
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O LWOWIE
I
LWOWIAKACH
Najnowsza książka prof. dr. hab. Leszka Mazepy

Profesor Leszek Mazepa

traci ona ze swej
siły, głębi, uroku,
opiewanego w pieśniach, piosenkach,
ambitnych dziełach literackich,
muzycznych, malarskich. Fenomen?
Tak, i to niepowtarzalny! Historia miasta, którego
swoisty, barwny, niepospolity klimat przemawia
do wyobraźni kolejnych pokoleń, w opowieści profesora Mazepy w wielu fragmentach nabiera cech
literatury faktu, z wszelkimi problemami natury
politycznej, ideologicznej, łącznie z odważnie postawionym pytaniem – kim są lwowiacy („Spadkobiercy czy użytkownicy?”), ale także daje autentyczne świadectwo, poparte faktami, własnym,
życiowym doświadczeniem i wielokierunkową
działalnością artystyczną, naukową, społeczną,
wielkości i bogactwa wielonarodowej kultury muzycznej Galicji.
 Andrzej SZYPUŁA

OBDAROWANI
SENTENCJAMI
3. Noc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
Barbara Chmura

14

maja w budynku
Biblioteki przy ul.
Sokoła 13 odbyła się 3.edycja
imprezy czytelniczej: Noc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
W formie ekspozycji prezentowano najcenniejsze zbiory specjalne, wyjątkowo
udostępniono także przechowywane w skarbcu
rękopisy, inkunabuły, stare druki oraz unikatowe
pocztówki z XIX i początku XX w., dokumenty życia społecznego z XVIII i XIX w., rzadkie książki
z XIX w., reprinty i książki liberackie.
W dziale starych druków uwagę zwracały dwa inkunabuły (1483 r. i 1496 r.), obrazujące
przemieszanie nowo powstałej sztuki typograficznej z tradycją rękopiśmienną. Wśród książek
wytłoczonych w XVI w. wystawiono: Chronicę
Polonorum Macieja Miechowity z 1521 r. z drukarni Hieronima Wietora w Krakowie, Apokrypha
Martina Lutra z 1535 r. i Biblię Brzeską z 1563 r.
Z krakowskiej oficyny drukarskiej Macieja Wierzbięty pokazano Zwierciadło Mikołaja Reja z 1568
r. z drzeworytową podobizną pisarza. W 1581 r.
wydrukowano prezentowane Konstytucye statuta
i przywileje, na Walnych Seymach Koronnych od

18

roku pańskiego 1550 aż do roku 1581 uchwalone,
a w 1644 r. Żywoty świętych Piotra Skargi. Z druków XVIII–wiecznych zaprezentowano m. in. charakterystyczny dla epoki: Kalendarz polski y ruski,
w którym święta roczne, biegi niebieskie, aspekty,
wybory, czas siania, szczepienia, krwie puszczania,
lekarstw zażywania, wschody y zachody słońca etc.,
należnym porządkiem położone y opisane, na rok
pański 1742 i Medyka domowego z 1749 r., gdzie
Samuel Beimler naucza domowemi y mało kosztującymi lekarstwy leczyć choroby. Wśród książek
wydanych po 1800 r. szczególną uwagę zwracały
Myśli różne o zakładaniu ogrodów Izabeli Czartoryskiej z 1805 r., pierwsze paryskie wydanie Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza, z 1834 r. i Zbiór

rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi
Zarzecze Magdaleny Morskiej z 1836 r.
Pokazano też książki liberackie autorstwa Radosława Nowakowskiego, przedstawiciela nowego
gatunku, w którym tekst i materialna forma książki stanowią nierozerwalną całość. Prawdziwym
rarytasem kolekcjonerskim była Ulica Sienkiewicza w Kielcach, 11-metrowy traktatotrakt, architekstura i uliceratura z 2003 r., ponadto zwiedzający zobaczyli książkę zamkniętą w butelce, pomysłu
Zenona Fajfera Spoglądając przez dziurę ozonową.
Podczas przerwy w oglądaniu cymeliów można było przeczytać fragmenty wybrane ze starych
rzeszowskich czasopism, prezentowane w formie
animowanej pod tytułem Silva rerum resoviensium. Inną atrakcją dla odwiedzających bibliotekę
była wystawa Oficyna londyńska Stanisława Gliwy, czyli prezentacja sylwetki i dorobku drukarza
i artysty, związanego ze Słociną. Nasi goście mieli
też okazję zwiedzić nowoczesne magazyny książek
i biblioteczną introligatornię, wyposażoną w elementy pracowni typografia i introligatora. Oprócz
współcześnie używanych materiałów i przyrządów
prezentowane były urządzenia introligatorskie
i zecerskie z XIX wieku, ruchome czcionki i ręczne
składy tekstu przygotowanego do druku. Zwiedzający zostali obdarowani pamiątkowymi sentencjami i aforyzmami o książce.
 Barbara CHMURA

Czerwiec 2011

WIROWANIE
NA PLANIE

ODPRYSKI

N

awiedził naszą władzę czarny Barack z Białego Domu w celu poklepania jej po plecach i zrobienia wspólnej fotografii, potrzebnej
amerykańskiemu prezydentowi w zbliżającej się kampanii wyborczej. Prezydent Komorowski wydał na jego cześć nawet „diner roboczy”, bo zwykłego
obiadu nie mógł ze wstydu, że głupio będzie to brzmieć. Ten obiad musiał
być roboczy, ponieważ robiono w jego trakcie dobre miny, wiele huku i dobre wrażenie. Z powodu wizyty w Pałacu Namiestnikowskim pojawił się
nawet Prezes I Ogromny i podał komu trzeba rękę bez rękawiczki. Z tego
powodu, że po katastrofie smoleńskiej do Polski wróciły w trumnach świętej
pamięci składaki, premier Tusk nie wypowiedział wojny Ruskim, a prezes
ma patent na Polaka według prezesa, amerykański prezydent dostał od niego
kwit z prośbą o zrobienie z tym porządku. Pewnie nic z tym pasztetem dyplomatycznym nie zrobi, bo jest to problem taki, jak z warszawską syrenką
– ani nie da się z nią iść do łóżka, ani na patelni usmażyć. Najlepiej intencje
amerykańskiego prezydenta odczytał Lech Wałęsa, który uznał, że plecy go
już bolą od samego tylko klepania, a zdjęć z Jankesami ma skolko ugodno
i dalszych nie będzie miał gdzie trzymać. Ogłosił, że na spotkanie może iść,
ale tylko pod warunkiem, że coś dla Polski ono da. Skoro nie miało dać nic,
Lech Wałęsa miał inne plany, może pojechał na ryby? Ciekaw jestem czy dopnie swego w czasie amerykańskiej kampanii wyborczej. Coś mi się wydaje,
że tak. Przecież głosy Polonii amerykańskiej, to nie w kij dmuchał, a Wałęsa
swoją renomę tam ma. Pewnie nie da się sprawy załatwić starą korwetą, albo
zabytkowymi herkulesami.

BEZ ZARAZY ANI RUSZ

P

o szalonych krowach, ptasiej zarazie i świńskiej grypie musiało paść
na dietę wegetariańską, czyli: pomidory, sałatę, kiełki no i ogórki,
przecież właśnie taki sezon czas zacząć. Znowu gdzieś w świecie, tym razem bliżej Najjaśniejszej, bo u północnego Giermańca, parędziesiąt osób nie
zachowało należytej higieny i z postaci witalnej przeszło do ledwie sapiens,
albo wcale nie sapiens. To rozpoczęło medialną panikę i ludziska przestali
gustować w warzywach, a niektórzy nawet i w owocach. Jednak jadać każdy coś tam musi, no to do łask powróciły ubite bydlątka, ponoć niezdrowa
wieprzowina, spaprany przez grypę drób i nabiałowa drobnica. Tym razem
dołują plantatorzy warzywni, czyli sprawiedliwie nastąpiła rotacja, warzywni uprawiacze tracą, a wegetarianie są w odwrocie. Panikę pogłębiają
informacje, że gdzieś tam znowu komuś paskudna bakteria coli narobiła
krzywdy. A to, że na zwykłą biegunkę i marskość wątroby z przepicia umiera
w samej tylko Polsce więcej ludzi, nie ma żadnego znaczenia. Przecież to
dobrze medialnie nie brzmi. Zmarli z przepicia, to mniej więcej to samo, co
przejechani przez ciężarówkę z kapustą. Zamiast strachu śmiech. A tutaj nie
o to chodzi. Teraz należy czekać na szybkie wynalezienie zbawiennej szczepionki i odpłatnie okłuwać się tym świństwem ile wlezie, oczywiście, ku
uciesze paru koncernów farmaceutycznych. Cóż nam do straszenia jeszcze
pozostało? Ryby, ślimaki, dziczyzna i leśne runo, chociaż tym ostatnim już
gdzieniegdzie straszą, że niby lisy po nim sikają, zwłaszcza po poziomkach,
grzybach i borówkach, no i te kleszcze! Zawsze jakieś straszydło wynajdują
nam w cyklu dwuletnim, czyli do roku 2013 możemy po zgniłych ogórkach
liczyć na spokój. Ale zasad higieny winniśmy przestrzegać nieprzerwanie.
Nie zaszkodzi.

BĘDZIE KŁADKA

P

o sesyjnych bojach w Radzie Miasta i nie tylko, wreszcie zapadła
decyzja o budowie kładki nad al. Piłsudskiego, obok Urzędu Wojewódzkiego. Czegóż w tych deliberacjach nie było. A po co nam taki gadżet,
ryć tunel czy budować kładkę, może gdzie indziej, a może po skosie, było
nawet, że ryć będzie bardziej ekonomicznie, pomimo że drożej. Z drugiej
strony, jak to tak, ryć pod Piłsudskim, co sobie „Dziadek” pomyśli! Chociaż
w przypadku kładki też będzie jakoś nie za bardzo. Byle menel będzie mógł
na naczelnika patrzeć z góry. Teraz, gdy po wakacjach mają ruszyć roboty,
pozostaje tylko wybrzydzanie na kiepski fason kładki, mizerne tło urbanistyczne, za wolno jeżdżące schody czy brak bufetu u góry.
 Roman MAŁEK
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tary slogan, że prasa i telewizja kłamią, można śmiało rozszerzyć o seriale. Seriale kłamią. Także ten już kultowy Ranczo. Otóż w jednym z odcinków młody katecheta rozstawia wieś po kątach, odżegnując mieszkańców od czci
i wiary, a stary proboszcz dobrotliwie tylko wznosi oczy do nieba. Nic bardziej
bzdurnego. Młody katecheta może najwyżej proboszczowi skoczyć po gorzałę
lub wyczyścić buty, a jego prawem jest wybór czy to zrobi przed, czy po zachodzie słońca. A powiedzieć może tylko tyle, że ową czynność wykonał. Naszym
Kościołem bowiem z reguły rządzą starcy, często rozpasani, najczęściej chciwi,
pełni hipokryzji i ignorancji. Ignorancji w stosunku do państwa polskiego, ludzi,
historii i kultury. Rządzą w poczuciu absolutnej bezkarności. I tak to jest również w Rzeszowie, czemu nie chcą dać wiary uzależnieni od polskiego Kościoła
posłowie PiS i ludzie niewykształceni z terenów zacofanych, do których, niestety,
Podkarpacie należy. Rzeszowska hierarchia kościelna doskonale wie o tym, robi
co chce i nawet nie ma zamiaru udawać, że czyni coś dla wiernych. Cokolwiek
czyni, czyni dla swojego partykularnego interesu. Łamie prawo i nie przejmuje
się tym, bo nikt im nic nie zrobi. Posiedli przecież rzeszowski rząd dusz.
Na planie Wiedemanna z roku 1762 wyraźnie widać tereny ogrodowe od
kościoła farnego wzdłuż obecnej ulicy 3 Maja. W XIX wieku pod nazwą „Kalinowszczyzna” były nadal terenami zielonymi z licznymi altanami, czyli miejscem rekreacji wraz z Jeziorem Bernardyńskim. Kurczyły się wraz z rozwojem
miasta. Do niedawna pozostał ich
niewielki fragment, na nieszczęście
we władaniu rzeszowskiego kościoła.
No i co? I już go nie ma. W pogoni za
mamoną proboszcz fary, nie pytając
nikogo o zgodę, wyciął resztki zabytkowych terenów zielonych, by zbudować w tym miejscu parking. Będzie
kolejny stały przypływ kasy.
Proboszcz Szczupak tłumaczył,
że parking jest bardzo potrzebny,
a z drzewami był tylko kłopot. Spadały z nich liście i trzeba było sprzątać.
Zaiste wiekopomne odkrycie. Liście
spadają z drzew! I nie wolno ich nawet
spalić, tylko należy wywieźć. Szkoda
pieniędzy. Lepiej je wyciąć. A tłumaczenie, że z parkingu korzystać będą
wierni podczas uroczystości kościelnych, można między bajki włożyć. Na
msze do fary chodzą, niezbyt tłumnie
zresztą, okoliczni mieszkańcy. Najczęściej piechotą, z przyzwyczajenia,
choć nie wykluczam, że i ci będą się kurczyć, jeśli proboszcz będzie postępował
z równą jak dotychczas pazernością. Jakoś nie widać na mszach wiernych z Leżajska, Kolbuszowej czy Łańcuta, bo msze do porywających nie należą. Ot, najczęściej prymitywny bełkot antypaństwowy, jakiego pełno wszędzie.
W rzeszowskim urzędzie miasta nie toczy się żadne postępowanie w tej
sprawie. W rzeszowskim magistracie nie zgłoszono wycinki drzew. Konserwator
zabytków nie wydawał żadnego pozwolenia na wycinkę, ale o niej wiedział, bo
ksiądz proboszcz raczył go poinformować. Dobry pan. Mógł nie mówić, bo i tak
by mu nikt nic nie zrobił. Nikt z władz bowiem nawet się nie zająknął, że wycinka bez zezwolenia jest ewidentnym łamaniem prawa. Nawet na usunięcie drzew
owocowych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków również niezbędne
jest uzyskanie zezwolenia, w tym przypadku od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków (art. 83 ust. 2, ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody) i w najlepszym przypadku miastu należy się odszkodowanie według ogólnie dostępnych
cenników. Milcząc w tej sprawie nasze władze tylko utwierdzają Kościół w swej
bezkarności.
A sprawa ta wcale nie jest taka błaha. Zniknęła część historycznego Rzeszowa. I za czyją przyczyną? Czyż nie napisano: „Bierzcie i czyńcie ziemię sobie
poddaną”? A także: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie”. A jakiż to dla
księdza Szczupaka pożytek z takiego niby „owoca”? Owocem jedynie słusznym
dla niego jest mamona. Zatem w zgodzie z prawem danym mu przez opatrzność
wziął tę ziemię i czyni ją sobie poddaną. Betonuje ją. Na swoim ranczo posadzi
samochody, a ich owoc sam do kieszeni poleci. Na chwałę bożą oczywiście.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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FELIETON

WAŁĘSA PRZECIW KLEPANIU

RANCZO

Nr 6(68) Rok VII
Jerzy Maślanka

SEKRETY ŻYCIA

ZANURZYĆ SIĘ W CZERWCU

C

Z cyklu - Sport to zdrowie

VOLLEYBALL

Sport to zdrowie,
więc w Rzeszowie
potężniejsi biznesmeni,
by w sukcesów nie być cieniu,
głoszą: ludziom wciąż potrzeba
dobrych igrzysk oprócz chleba!
Karbarz nęci więc Górala
i zakupy tak ustala,
by zaskoczyć wszystkich stylem
i w Asseco mieć Brazylię.
Lotman przyjdzie od Obamy,
bo tam drzwi otwarte mamy.
Aby grało się inaczej
to wspomoże Czech Tichacek.

ROZMAITOŚCI

Gość z Chorwacji i Rumunii
Bełchatowa ścięcia stłumi.
Zabezpieczy środka troski
Kosok oraz Nowakowski.
Również jest koncepcja taka,
by z Grozera mieć Polaka,
który wspólnie wraz z Achremem
też pokocha polską ziemię.
W prasie głośna polemika,
głodny gry Głód, znika Mika,
krzywdę robi się młodzieży
co wysoko w Polsce mierzy.
W tej przedziwnej polityce
pośle się ich na Ropczyce,
bo choć Jasio pięknie ćwiczy,
ale nie jest z zagranicy.
PS
Nad problemem czas się skupić,
czy wychować, czy też kupić?
Trener? – musisz znaleźć sposób:
bądź Kowalem swego (i siatkówki) losu.

KUPAŁOWE ZAKLĘCIA
Baran (21 III–20 IV) Gdy gwiazdy roziskrzą
czerwcowe niebo, niech Twoje serce będzie bardziej czułe na sygnały kogoś z sąsiedztwa. Woda,
ogień, dymu smugi – niech ci da dobry nastrój,
jakże długi!
Byk (21 IV–20 V) Niech Twój wianek świętojański wskaże ci tego, kto od dłuższego czasu, choć
z pozoru chłodny, jest bardzo zaangażowany w
Wasz związek. Aby pieniądze nie odpływały,
sprawdzaj swoje wydatki, żeby za bardzo Cię nie
przerażały.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Ogniska moc rozjaśni
noc, która choć najkrótsza taka da niejednej pannie romantycznego chłopaka. Jeszcze tylko dymu
miarka i przybędzie pieniędzy miarka.
Rak (22 VI–22 VII) Raku, Raku, nieboraku,
niech zaklęcia kupałowe przyniosą Ci zajęcia
nowe, ale oszczędzaj swe siły, boś Ty komuś bardzo miły. Złość swą zostaw na drabinie i nie myśl
o niczyjej winie.
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Lew (23 VII–23 VIII) Niech ogień spali co złe,
a co dobre niech rozjaśni! Bociany krążyć nad
Twym domem będą, zatem goście lub dzieci szybko w Twe progi przybędą.

zerwiec nazywany jest przedpolem lata: wiosna się kończy, a lato stopniowo rozpoczyna. Zieleń jeszcze niespalona słońcem i powietrze też
tak mocno nienagrzane. Nic, tylko siedzieć na łące, w lesie, nad szemrzącym
potokiem. Bo czerwiec zupełnie inaczej wygląda i inaczej pachnie poza miastem. Człowiek obdarzony jest pięcioma zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem i dotykiem. I za pomocą tych zmysłów odbiera świat. A mając
pozytywne zmysłowe doznania nasz mózg wytwarza hormony szczęścia: serotoninę i endorfiny. Chce nam się góry przenosić, a u ramion rosną nam skrzydła. Tak się dzieje, gdy
wokół nas natura daje zieleń przepojoną kolorami, słychać koloraturowy śpiew ptaków, można poznać
niebotyczny smak i zapach leśnych poziomek, jagód, zapomnianych czasem już papierówek, a pod
nogami mamy aksamitną miękkość mchów i traw.
Nie na darmo dawni mędrcy stwierdzili, że najlepsze myśli rodzą się wśród łąk i pól. Przyroda
nigdy nie podsuwa myśli o krzywdzeniu innych w przeciwieństwie do zbiorowisk ludzkich. Czas spędzony na łonie natury, przy właściwym ku temu nastawieniu psychofizycznemu, jest czasem swoistej
introspekcji, czyli wglądu w siebie. Można wtedy spojrzeć w swoje myśli, pragnienia, uporządkować
swe bliższe i dalsze dążenia. Można samemu się odnaleźć, a przede wszystkim poprawić stan swego
samopoczucia. Będąc na leśnej polanie starajmy się wdychać czyste powietrze całym sobą. Wystarczy
zamknąć oczy, rozluźnić ciało i wyobrazić sobie jasnozielone powietrze, które poprzez płuca stopniowo napełnia wszystkie nasze tkanki. Tego typu ćwiczenia oddechowo-wizualizacyjne prowadzone są
w eksluzywnych klinikach w wielu krajach i to za duże pieniądze. Seanse takie uspokajają, wyciszają
i pozwalają się odnaleźć na ścieżce życia. A nocą, z dala od tłocznych i hałaśliwych pubów, spróbujmy
w ciszy popatrzeć w rozgwieżdżone niebo, wsłuchać się w muzykę świerszczy polnych i poczuć jedność z naturą.... Warto, naprawdę warto zanurzyć się w czerwcu...
 Nina ESTERA

FRASZKI

ADAM DECOWSKI
RESTRUKTYRYZACJA
Pewien prezes biorąc
firmę na swe barki
rozpoczął od zmiany
swojej sekretarki.
O TCHÓRZACH
Nawet wielcy tchórze
są odważni w chórze.
NIE POTRZEBA
Nie potrzeba głów tęgich
do przecinania wstęgi.

ZDARZA SIĘ…
Zdarza się też, iż pacierze
odmawiane są w złej wierze.
ZAWSZE MIELIŚMY
Zawsześmy swojego mentora mieli
kiedyś w Moskwie, a dzisiaj w Brukseli.
POTĘGA
W mężczyznach tkwić musi taka potęga
aby sięgali tam, gdzie wzrok nie sięga.

Grażyna Repetowska
POLSKA
Nieszkodliwe dziwaki
są tu dzisiaj w cenie.
Pokazują wielu snobom
ich zwyczajne „skapcanienie”.

KIJ
Los bywa figlarny,
każdy z nas to powie,
jednym końcem walisz dzisiaj,
drugim jutro dostaniesz po głowie.

***
Piękna z niej „laska”,
prawie jak z obrazka.
Długie nogi, piersi duże,
gorzej, gdy…otworzy buzię.
Panna (24 VIII–22 IX) Teraz twe spojrzenie
niech na wyjazd daleki padnie, a serca bicie kogoś
lubego odgadnie.
Waga (23 IX–23 X) Kwiat paproci to nie tak odległe marzenie, ale chwili mgnienie. Co prawda
można teraz stracić głowę, ale Tobie to nie grozi i
inni po poradę do Ciebie biec będą.
Skorpion (24 X–22 XI) Na cóż ci dalekie kraje,
kiedy serce Twe tutaj zostaje! Swe negatywne myśli do warkocza dymu wpleć i niech dadzą miejsce realizacjom Twoich marzeń.
Strzelec (23 XI–21 XII) Wokół Ciebie same trudy,
same dziwy, ale sukces będzie prawdziwy. Brzoza
niech spokój Ci da, a rodzina całusów 102!

Koziorożec (22 XII–20 I) Przy grillu każdy trunek idzie do głowy i o rozwadze nie ma mowy.
Koledzy z pracy nie o wszystkim muszą wiedzieć,
zatem pewne sprawy rozwiązuj w domu.
Wodnik (21 I–19 II) Co się odwlecze, to nie uciecze – przypomina staropolskie powiedzenie. Na
imprezy nadchodzi czas, ale czy na wszystko
wystarczy pieniędzy, gdy rodzina z daleka przybędzie?
Ryby (20 II–20 III) Niech wartka woda sił Tobie
doda! Musisz zakasać rękawy i wziąć się solidniej
do pracy, tym bardziej, że szefostwo zmiany chce
szykować. Niech kupałowe zaklęcia przyniosą to,
czego pragniesz, o czym śnisz i marzysz!
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ENFORMATIC
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 Telefonia internetowa VOIP
 Us³ugi dostêpu do internetu dla firm
i osób indywidualnych
 Hosting, poczta, strony internetowe
 Komputerowe centrale telefoniczne
 Tworzenie oprogramowania dla platform:
Windows, Unix, PocketPC, Internet
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