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MOJE REFLEKSJE

Sprzedawcy w sklepie, babcie w kościele
i w szkolnej ławie dzieci
widzą – choć będzie lepiej, weselej –
rząd zawsze ma mój sprzeciw.
Dziś, pokazując kartą otwartą
moich dokonań wieżę,
to niedowiarkom przypomnieć warto,
że partia – to ja, Prezes!
Wkrótce zasiądę na polskim tronie
stanowczy, groźny i twardy.
A przeciwnicy staną w pokłonie,
tak pisze w Księdze Michaldy.

Jerzy Maślanka

Marzyciel
Dobra pozycja – to opozycja,
rzekł Prezes z taktem i gustem,
patrząc na siebie, gdy pora przyszła,
by się ogolić przed lustrem.
Moim zadaniem ponadczasowym
jest ciągle ludzi pocieszać,
roztaczać wizję raju, odnowy,
narzekać, nękać i mieszać.

Marzę i wierzę – świeci dla PiS-u
wciąż coraz więcej słonka.
W niepamięć pójdą lata kryzysu,
gdy Pan Bóg da mi potomka.
PS
Ileż nadziei w tych pięknych słowach,
co w treści ciepłe i mocne,
RP powstanie nam Kaczorowa,
tak jak w Korei Północnej.

DOCENIĆ
I
WPASOWAĆ
O połączeniu Rzeszowa z Trzebowniskiem cd.
Edward Słupek

W

poprzednim
numerze wyraziłem zadowolenie z uchwały Rady Miasta Rzeszowa
w sprawie przyłączenia albo
połączenia
Trzebowniska
z Rzeszowem. Piszę o przyłączeniu albo połączeniu, chcąc wyrazić szacunek
i uznanie dla władz i społeczności Trzebowniska z ich dokonań społecznych i gospodarczych.
Wszelka arbitralność i apodyktyczność w tej doniosłej sprawie nikomu nie służy, bo może uruchomić nieznane pokłady szowinizmu lokalnego
i zaciętości. Przeczytałem ostatnio opracowanie
sygnowane przez pana wójta gminy Trzebownisko Józefa Fedana i skierowane do społeczności
Zaczernia, którego przesłaniem jest zapobieżenie
przyłączenia do Rzeszowa poprzez podkreślenie
dokonań gospodarczych gminy w samym Zaczerniu. Zaiste, jestem pod wrażeniem gospodarności
całej gminy Trzebownisko wyrażonym w opracowaniu. Dynamizm, poczucie wartości oraz duma
z dokonań małej ojczyzny. Wielki ukłon i podziw
z wykorzystania możliwości wynikających z sąsiedztwa Rzeszowa i czasu koniunktury, w jakim
przyszło nam żyć. Podkreślam, sąsiedztwo Rzeszowa, gdyż to sąsiedztwo w dużej mierze stanowi
o fenomenie gospodarczym gminy. Dla kontrastu
można pokazać gminy odległe od Rzeszowa, gdzie
widać stagnację, brak zasilania sąsiedztwem dynamicznego organizmu miejskiego. Moje spojrzenie
przez dokonania Trzebowniska jest jeszcze bardziej jednoznaczne. Dlatego właśnie należy przyłączyć Trzebownisko do Rzeszowa, gdyż gmina
ta jest najbardziej prężnym i perspektywicznym
gospodarczo obszarem i szansą dla potencjalnej
metropolii rzeszowskiej. Nikt przecież zapyziałej
i rachitycznej gminy w obrębie Rzeszowa nie powinien chcieć. Potraktowanie przyłączenia Trzebowniska jako awansu w przyszłość i rozwój Rzeszowa i województwa ma rozwojowy sens. Węzły
komunikacyjne wynikające z budowy autostrady,
a służące Rzeszowowi, zlokalizowane na terenie
gminy uzasadniają połączenie. Lotnisko RzeszówJasionka nie jest lotniskiem gminnym, a nieopodal
dynamicznie rozwijana strefa ekonomiczna powstała dla tzw. wielkiego Rzeszowa i z inspiracji
gospodarczej organizmu rzeszowskiego.
W kuluarowych rozmowach co rusz podnosi się tzw. przyszłą stołeczność Rzeszowa, czyli

utrzymanie statusu stolicy regionu. Przypomnę
choćby odejście do Krakowa i Lublina szeregu siedzib ważnych instytucji o ważnym znaczeniu dla
województwa. Nie łudźmy się, że nasza pozycja
w kraju jako województwa i miasta wojewódzkiego
jest znacząca. Liczymy się tylko w okresie wyborów jako dostarczyciele głosów dla „spadochroniarzy” albo „przywiezionych w teczce”. Od wielu lat
żaden znaczący i wpływowy polityk, dbający o nasze sprawy na poziomie centrali, nie wywodzi się
z Rzeszowa ani z województwa. Odczuwam także
brak lobby dla Rzeszowa, gdyż także od wielu lat
marszałek województwa oraz wojewoda podkarpacki nie wywodzą się z Rzeszowa i nie zabierają
głosu w sprawie przyszłości Rzeszowa. Szefowie
znaczących i rządzących partii politycznych także
nie dają sygnałów świadczących o zainteresowaniu
rozwojem Rzeszowa jako siedziby znaczącego województwa. Pisząc o przyłączeniu Trzebowniska
do Rzeszowa, należy zadbać o interesy podmiotu
przyłączanego. Na pewno powinno się zabezpieczyć i zapewnić pracę dla wszystkich łączonych
podmiotów, z gwarancją zatrudnienia i awansu.
Należałoby przenieść siedziby szeregu instytucji
do Trzebowniska, jak choćby siedzibę starosty
rzeszowskiego. Nie bez znaczenia jest status szeregu instytucji społecznych w gminie, jak Koła
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, placówek kultury. Wiele z tych instytucji
to dorobek pokoleń i nieznana mieszczuchom siła
oddziaływania. Status dotychczasowych działaczy
gminnych i wiejskich winien być zachowany, doceniony i wpasowany w nowy organizm. Obawa społeczności przed nowym jest dla mnie zrozumiała.
Wymagane jest, co z mocą podkreślam, zaangażowanie przekraczające myślenie tylko kategoriami
miejskimi. Uruchomienie myślenia kategorią województwa może znamionować powodzenie dla
miasta, gminy i województwa. Wielu mieszkańców gminy widzi szansę w połączeniu obu organizmów. Odczuwa się zrozumienie dla pokoleniowego skoku rozwojowego. Należy prowadzić debatę,
o co nalegam jako przedstawiciel Stowarzyszenia
Nasz Dom – Rzeszów. Liczę, że uda się nam zorganizować debatę w tej sprawie. Szczególnie zależy
nam na udziale w niej przedstawicieli Trzebowniska z jego władzami na czele.
 Edward SŁUPEK,
przewodniczący rady programowej
Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

NIE BURZYĆ TEGO,
CO
DOBRE
DLA
LUDZI
Rozmowa z Józefem Fedanem, wójtem gminy Trzebownisko
 Trzebownisko czy Zaczernie już dziś dla kogoś postronnego wizualnie przypominają przedmieście miasta.
– Zwłaszcza w ostatnich latach nastąpiła
u nas wielka zmiana cywilizacyjna. Zadbane są
obejścia wiejskie, a obiekty instytucji publicznych,
może i częstokroć nawet bardziej są miejskie niż
niektóre w samym Rzeszowie, ale do scalenia organizmów miasta i naszej gminy jeszcze droga
odległa. To może się stać tylko wtedy, gdy tego
zapragną nasi mieszkańcy, gdy splotą się różnorakie działania gospodarcze i społeczne, ale nie pod
przymusem administracyjnym, że akurat teraz
i kropka.
 Czy tak traktujecie zabiegi samorządu i prezydenta miasta?

osiedle rzeszowskie jeszcze w 1934 roku było przecież u nas.
 To już niemożliwe, ale czym przekonywalibyście staromieszczan?
– Chociażby tym, że płaciliby mniejsze podatki od wszystkiego, bo w mieście naliczane są
w granicach maksymalnych, a u nas w średniej
skali kosztów. Do siedziby władz gminy też mieliby bliżej i łatwiej, bo cała władza, wszystkie urzędy
są w jednym budynku. Na drzwiach u mnie nie ma
godzin przyjęcia, bo gdy mieszkaniec przychodzi
ze sprawą to jest obsłużony z marszu. Dlatego nie
trzeba burzyć czegoś, gdzie władza jest blisko ludzi. Także wiele rozwiązań ułatwiających życie ludziom i podnoszących standard cywilizacyjny jest
u nas naprawdę na miarę obecnego XXI wieku…

– U nas na
edukację dzieci nie
żałujemy pieniędzy.
Trzeba i opłaca się
inwestować w małego Jasia, aby przyszły obywatel Jan
przysparzał chwały
ziemi, z której wyrósł i był wartościowym człowiekiem.
Nie zlikwidowaliśmy ani jednej szkoły. W klasach
uczy się średnio po 22 dzieci, w 9 zespołach szkół
są także przedszkola. W końcu marca w Wólce Podleśnej przybędzie w gminie kolejne nowe
przedszkole. U nas wszystkie dzieci objęte są opieką przedszkolną.
 Ale ich rodzice w ogromnej mierze pracują
w Rzeszowie.
– I tam przeważnie wydają zarobione pieniądze. Wiele rzeszowskich rodzin wybudowało
domy w naszej gminie. I dzieje się to nadal naturalnie, bez administracyjnego dyktatu. To prawda,
jesteśmy wielką sypialnią miasta, bo lepiej i wygodniej żyć na wsi. Nie wszyscy chcieliby zatem,
aby miasto znowu ich przytłaczało przez całą
dobę. Nasza gmina jest nie tylko nieźle zurbani-

Fot. Marcin Kozioł

– Najpierw była uchwała o zabraniu nam
Zaczernia, ludnościowo obecnie największej wsi
w gminie. Teraz konsultowana jest uchwała miejskiego samorządu o przyłączeniu całej gminy
Trzebownisko do Rzeszowa. W Zaczerniu wypowiedziało się w tej sprawie 89,2 proc. mieszkańców, z czego 91,2 proc. było przeciw włączaniu ich
wsi do Rzeszowa, za 7,4 proc., a pozostali oddali
niewypełnione kartki.
 Czy jednak sąsiedztwo miasta nie wymusza
wspólnego działania?
– Kiedyś zawiązaliśmy, zrzeszyliśmy się formalnie w aglomeracji rzeszowskiej – gminy wokół
Rzeszowa, z wiodącą rolą wojewódzkiego miasta.
I należałoby nawet przygotować wspólny plan
zagospodarowania przestrzennego, co byłoby
początkiem tworzenia centrum metropolitalnego. Ale dwa lata temu Rzeszów się wycofał i w tak
pomyślanej aglomeracji został tylko wianuszek
gmin.
 Gmina z dorobkiem, z perspektywami rozwoju, z 20 tysiącami mieszkańców i obszarem 90
kilometrów kwadratowych dałaby miastu rzeczywiste atuty, aby je uznać za metropolię.
– Same puste przestrzenie nie tworzą metropolii. Rzeszów ma ich aż nadto niezagospodarowanych, zwłaszcza po niedawnych aneksjach
wielu wsi. Ludzi natomiast coraz bardziej irytują
te jednostronne naciski, aby zabrać kolejne wsie,
a nawet, jak w naszym przypadku, całą gminę.
Podpowiadano mi zatem na zebraniach konsultacyjnych, aby wystąpić odwrotnie – o przyłączenie
np. Staromieścia do gminy Trzebownisko, bo to

Boisko Orlik 2012 w Nowej Wsi

 Jakie mianowicie?
– To w naszej gminie pojawiły się pierwsze
w kraju słupy hybrydowe, które oświetlają drogi
i ulice, a ledowe żarówki zasilane są energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, wiatru i słońca.
Dla porównania także, niedawno minister Mucha otwierała w 80-tysięcznym Przemyślu trzeci stadion Orlika, a u nas są już takie trzy. Nasze
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Nowej
Wsi z nowoczesną pływalnią, z dwoma krytymi
kortami tenisowymi, jakich nie ma w całym województwie, jeszcze w tym roku będzie mieć także boisko piłkarskie najwyższej klasy, ze sztuczną
nawierzchnią, zapleczem socjalnym, trybunami
i oświetleniem. W gminie jest 9 drużyn piłkarskich od B klasy po trzecioligową w Trzebownisku.
Nowe gimnazjum z przedszkolem i zapleczem dla
klubu sportowego w centrum gminy są w najwyższych standardach…
 W wielu gminach tnie się wydatki oświatowe, likwiduje szkoły.
Fot. Marcin Kozioł

Gimnazjum w Trzebownisku

Przebudowany most w Trzebownisku na rzece Wisłok

zowana, ale funkcjonuje tu około tysiąca różnych
podmiotów gospodarczych, od jednoosobowych
czy rodzinnych biznesów po wielkie firmy, jak
największa w regionie w swej branży Rzeszowska
Spółdzielnia Mleczarska Resmlecz w Trzebownisku, budowlana spółka Hartbex, po światowe szyldy fabryk, które już funkcjonują w specjalnej strefie ekonomicznej przy lotnisku, a w planie są kolejne. Przecież i sam międzynarodowy Port Lotniczy
Rzeszów-Jasionka jest także na naszym terenie.
I trzy strefy wydzielone dla inwestorów – oprócz
wspomnianej w Jasionce, także w Zaczerniu i Łące,
gdzie już przedsiębiorca z naszej gminy wybudował halę o powierzchni 4 tys. m kw. i budowana
będzie kolejna. A ponadto jest kilka spółdzielczych
podmiotów gospodarczych, bo oprócz Resmleczu
także o działalności rolniczej, telekomunikacyjnej,
ogrodniczej, poligraficznej, bankowej, handlowej.

Niektóre z nich już mają nawet Rzeszów
w nazwie…
– I nam to nie przeszkadza. Powiem więcej,
my wojny z miastem prowadzić nie chcemy. Doceniamy ogromne osiągnięcia i zmianę wizerunku
miasta wojewódzkiego pod rządami prezydenta
Ferenca, co zauważane jest w kraju, ale z autonomii nie zamierzamy rezygnować dla dobra naszych
mieszkańców. I wielkim naciskom już niebawem
przeciwstawimy się w liście do premiera, marszałków parlamentu, z powiadomieniem marszałka
podkarpackiego i wojewody oraz niektórych parlamentarzystów. A podpiszą go, obok starosty,
wszyscy wójtowie gmin powiatu rzeszowskiego.
 Rozmawiał Ryszard ZATORSKI
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Wokalistki z CSW Anny Czenczek
R
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eprezentantki Rzeszowa z Centrum
Sztuki Wokalnej – przygotowane przez
Annę Czenczek, dyrektorkę tej szkoły – zdobyły najwyższe laury podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej im.
Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy sentymentalne” w Lublinie. W kategorii piosenki aktorskiej pierwsze miejsce wyśpiewała Agnieszka
Grębosz, a drugie Mariola Leń, która śpiewa

Agnieszka Grębosz

również w grupie wokalnej CSW Che Donne.
W kat. piosenka Jacka Kaczmarskiego pierwsze
miejsce też przypadło Agnieszce Grębosz, która
otrzymała również nagrodę główną festiwalu –
nominację do finału Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Na-

dzieja”, który odbędzie się w Kołobrzegu i będzie
transmitowany przez telewizję TVP1.
Podczas koncertu galowego miała miejsce
w Lublinie premiera spektaklu wokalno-tanecznego pt. Kaziu zakochaj się... w wykonaniu solistów
i grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie oraz grupy CSW Che Donne. Artystów z Rzeszowa publiczność festiwalowa przyjęła
bardzo ciepło. Reżyserem widowiska jest Kamil
Dobrowolski, scenariusz opracowała Anna Czenczek, która jest autorką aranżacji i przygotowała
wokalnie wykonawców oraz sprawowała opiekę
artystyczną nad całością spektaklu. Ruchem scenicznym zajęła się Edyta Leś, aranżacje instrumentalne są autorstwa Andrzeja Paśkiewicza.
Uczennica Anny Czenczek, jedenastoletnia
Oliwia Skóra, nominowana została do
udziału w programie
Elżbiety Skrętkowskiej w TVP2 „Szansa
na sukces”, a zespół
Che Donne przeszedł kwalifikacje do
2. edycji programu
TVN – X Factor, pokonując około pięć
tysięcy osób. Założycielką i managerem
zespołu jest Anna
Oliwia Skóra

TANECZNE
RYTMY
Wizytówka szkoły i artystyczny dar
Jolanta Niżańska
„Gdzie słyszysz śpiew,
tam wstąp, tam dobre serca
mają”. Słowami Goethego
rozpoczęłam 10. jubileuszowy
koncert z cyklu „Młodzież naszemu miastu” pt. W tanecznych rytmach, zorganizowany
przez Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie. Ta prestiżowa impreza
muzyczna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem
i rokrocznie przyciąga wielu miłośników muzyki. W tym roku, zgodnie z koncepcją artystyczną, program koncertowy zdominowały taneczne
rytmy. Ach, cóż to była za różnorodność: dumny

polonez, lekki walc, wesoła polka, skoczny oberek,
a do tego oczywiście ogniste tango, pełne napięcia
pasodoble, subtelniejsza i spokojniejsza niż samba,
ale niepozbawiona wyrazu bossa nova. A także
światowe przeboje, takie jak Copacabana, Come
in tha rain czy wreszcie Mamma mia, Dancing
Queen i Money, Money Abby. Program koncertowy był więc przeglądem melodii i tańców różnych
epok i stylów. Oprócz hitów muzyki rozrywkowej
zabrzmiały kompozycje z obszaru muzyki klasycznej, a więc Walc z baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego, tańce Wolfganga Amadeusza
Mozarta, Walc cis-moll Fryderyka Chopina oraz
zamykający koncert wspaniały Polonez z opery
Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego.
W koncercie wzięli udział uczniowie i na-

W Lublinie, po premierze spektaklu wokalno-tanecznego
pt. „Kaziu zakochaj się...” – od prawej: Anna Czenczek,
Kamil Dobrowolski, Edyta Leś

Czenczek, a grupę Che Donne tworzy 6 utalentowanych uczennic Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie: Kinga Cieśla, Katarzyna Dudzik,
Luiza Ganczarska, Sylwia Kwarta, Mariola Leń
i Justyna Wołowiec. Każda z nich posiada spory
dorobek artystyczny. Występując od kilku lat w autorskich spektaklach wokalno-tanecznych Grupy
Artystycznej CSW w Rzeszowie (m.in. Zadumany
cały świat, Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, Kaziu zakochaj się...) Kinga, Kasia, Luiza,
Sylwia, Mariola oraz Justyna odnosiły sukcesy
indywidualne na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki. Che Donne z włoskiego
znaczy co za kobiety! Niezwykłe. Zespół posiada
własną stronę internetową: www.chedonne.csw.
info.pl oraz www.chedonne.pl, jest również na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/csw.
chedonne.
 Piotr BIERNACKI
uczyciele ZSM nr 1 − taneczne rytmy połączyły pokolenia młodych adeptów sztuki muzycznej z wytrawnymi artystami. Koncert przygotowany został
z dużą dbałością o każdy szczegół, co było widać
i słychać w prezentacjach scenicznych. Szkoła
przywiązuje wielką wagę do takich imprez, ponieważ są one z jednej strony jej wizytówką, a z drugiej
artystycznym darem dla wszystkich miłośników
muzyki. Wszyscy uczniowie i nauczyciele (a warto
wspomnieć, że w koncercie tym wzięło udział ponad stu muzyków) z wielkim zaangażowaniem podeszli do przygotowań; nauczyciele służyli wiedzą
i doświadczeniem, a uczniowie swoją muzykalnością i młodzieńczym entuzjazmem dodali koncertowi pięknego kolorytu. Z wielką przyjemnością
słuchało się więc orkiestry szkolnej, która pięknie
grała pod batutą dyrygenta Roberta Naściszewskiego. W pamięci pozostaną występy solistów:
Pauli Maciołek, Małgorzaty Kruczek, Małgorzaty Wybraniec i Artura Gierackiego. Nie pozostały bez echa wspaniałe kreacje muzyczne duetu
fortepianowego, zespołu perkusyjnego, kwartetu
gitarowego, kwartetu klarnetowego, kwartetu saksofonowego, kwintetu akordeonowego i big bandu.
Te niezapomniane wykonania są wielką zasługą
młodych muzyków, ale również w dużym stopniu
pedagogów: Stanisławy Mikołajczyk-Madej, Urszuli Budy, Adrianny Sawy, Ewy Orawskiej, Ewy
Łuczyńskiej, Norberta Budy, Moniki Welc, Łukasza Rusina, Roberta Mosiora, Pawła Palucha,
Barbary Kotwasińskiej, Aleksandra Rzeszutka,
Krzysztofa Kopcia, Małgorzaty Walkiewicz, Janusza Szczęcha i Jerzego Czosnyki. Bardzo podobał się także występ tancerzy z klubu Jett, Marzeny
Dudek i Michała Charchuta. Koncert jak co roku
prowadzili: Bożena Martowicz i Łukasz Rusin.
Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie pozostanie
w pamięci państwa i z niecierpliwością będziecie
oczekiwać na kolejne.
 Jolanta NIŻAŃSKA,
dyrektor ZSM nr 1 w Rzeszowie
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olejny raz Klub Młodych Twórców działający przy Stowarzyszeniu Nasz Dom – Rzeszów zaprosił 28 lutego uzdolnioną młodzież do klubu Zodiak.
Przepiękne było wykonanie piosenek przez Justynę Zubę i Oliwię
Wysocką (obie z Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie),
których opiekunem jest Marta Augustyn-Bieda. Justyna mocną barwą
głosu leciutki wietrzyk wiosenny zamieniła w wichurę gestów i wręcz teatralną interpretację swego utworu. Pod kierunkiem pani Marty oraz Urszuli Malinowskiej tworzy utwory poetyckie Anna Kistela, która tradycyjnie oddała je pod ocenę jurorów. Nutki słów powędrowały z ciekawym
wokalem duetu Patrycji Herdy i Karoliny Bryk. Karolina Bryk zaskoczyła
również uczestników scenką niczym z teatru jednego aktora. Zarówno
Patrycja, jak i Karolina są uczennicami III Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie, zaś ich opiekunem jest Lidia Kwolek. Pod kierunkiem pani
Lidii utwory poetyckie tworzy Aleksandra Skwierz, która odważa się sięgać po „flakony ołowiu, wyrzucone przez wodę okruchy szkła”, by w krysztale zobaczyć wszystko. Nie zawiódł również, znany czytelnikom, Michał
Basamon z II LO w Rzeszowie, który tym razem przedstawił wyimki prozy, sięgając po nową tematykę swych opowiadań. Opiekunem Michała jest
Sławomir Gołąb.
Nie zawiedli również jurorzy w osobach Jadwigi Kupiszewskiej, Stanisławy Tobiasz i Teresy Kowal, które na stałe wpisały się w działalność
Klubu Młodych Twórców, co z satysfakcją odnotowuję jako współinicjatorka tego wydarzenia i prowadząca zodiakowe spotkanie.
 Dorota KWOKA

Młodzi twórcy, jurorzy i organizatorzy spotkania

Jadwiga
Kupiszewska

P

ierwsze próby literackie
uczniów
klasy VI Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej nr 2 im.
Wojciecha Kilara w Rzeszowie, które znalazły się w tym tomiku Poezja z nutą
serca, są niezwykle wartościowym świadectwem
warsztatów literackich i poetyckich, prowadzonych przez Ninę Opic. Spotkanie sumujące drugą
już edycję warsztatów odbyło się 24 lutego 2012 r.
w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia przy ul. Starzyńskiego 17. Innowacyjna
forma zajęć dostarczyła dzieciom nie tylko niezapomnianych wrażeń, ale była też zachętą do podejmowania samodzielnych prób literackich oraz
prezentowania umiejętności muzycznych.
„Życie to czas, w którym masz znaleźć swój
cel” – napisał w wierszu uczeń Jakub Al-Sulwi.
Zajęcia warsztatowe prowadzone przy współpracy z Filią nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie taki cel wyznaczają, rozbudzają bowiem zamiłowanie do słowa pisanego,
mówionego, do książki. Wie o tym doskonale kierowniczka biblioteki Anna Kurowska i dlatego

KLAWIATURA
SŁÓW
Próby literackie uczniów szkoły muzycznej
wspiera te spotkania i uczestniczy w nich. Poszczególne ogniwa, jakimi są szkoła, biblioteka, pedagog, literat, tworzą łańcuch kształtujący osobowość ucznia. W scenariuszu spotkania polonistka
Urszula Klimas nie bez powodu zaproponowała
wiersz Wisławy Szmborskiej Niektórzy lubią poezję, który ciepło recytowały uczennice: Dobromiła
Życzyńska i Alicja Drąg. Lekcja poezji, jaką pozostawiła nam w spadku noblistka, inspiruje do
głębokiej refleksji. A utwory dzieci zawarte w tomiku – poruszające się w kręgu trzech tematów:
zabawki, jesień, życie – stały się odpowiedzią lekcji
poezji zatytułowanej „Ty też potrafisz”.
Nie sposób nie wymienić uczniów prezentujących własną twórczość w książce. Są to: Anna
Antas, Jakub Al-Sulwi, Sebastian Błoniarz, Monika Chlebek, Alicja Drąg, Jan Dziuba, Łukasz
Fura, Marta Gardzińska, Tomasz Gasztych,
Michał Herjan, Zuzanna Jandziś, Kalina Klimas, Aneta Kut, Karolina Marecka, Jagoda Niski, Sylwia Nowińska, Wiktoria Ostachowicz,
Aleksandra Roman, Filip Szela, Łukasz Zaręba,

Monika Zięba, Krzysztof Zwoliński, Dobromiła
Życzyńska.
„Piękne chwile w życiu traktujemy jak
barwną, świetlistą tęczę/ lecz to nie tylko barwy,
ale i dźwięki/ piękna muzyka, niepowtarzalna/
dla takich chwil warto żyć”. Z takim przesłaniem
wykonali utwory muzyczne: Sebastian Błoniarz,
Kalina Klimas, Anna Antas, Sylwia Nowińska
i Aneta Kut.
Zainteresowanych wierszami młodych,
zdolnych uczniów odsyłam do biblioteki oraz
szkoły muzycznej. Wicedyrektor tej szkoły, Jolanta Tomkiewicz, z olbrzymim zaangażowaniem
włącza się we wszelkiego rodzaju inicjatywy na
rzecz edukacji dzieci. Warto przeczytać przemyślenia młodych twórców, nie są one banalne, jak
chociażby fragment wiersza Dobromiły Życzyńskiej: „Wiem, że nawet najdalsza podróż zaczyna
się od pierwszego kroku”.
 Jadwiga KUPISZEWSKA

Młodzi twórcy i ich opiekunowie, pośrodku z kwiatami pisarka NIna Opic
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TWÓRCZE
GESTY
Młodzież poetycka i muzykalna
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Nr 3(77) Rok VIII

RZEŹBI
UMYSŁ
I
CIAŁO
Rywalizacja informatyczno-sportowa gimnazjalistów

EDUKACJA  SZKOŁY

N

które pokonało rówieśników z Zespołu Szkół nr 5
w Rzeszowie.
Pobyt w Zespole Szkół Technicznych gimnazjaliści wykorzystali nie tylko na sportową
i informatyczną rywalizację, ale również na zwiedzanie szkoły. Mieli okazję zajrzeć w najciekawsze
miejsca. Wrażenie robiło wyposażenie pracowni
oraz zaplecze sportowe. ZST jest bowiem jedną
z nielicznych szkół, gdzie uczniowie w ramach wychowania fizycznego mogą nieodpłatnie korzystać
z pływalni. Oczekiwanie na wyniki umiliły pokazy uwalniania zakładnika oraz pokaz ochrony vip’a w wykonaniu uczniów klasy wojskowej Liceum
Ogólnokształcącego nr XIV, pod opieką pani sierżant ZS Barbary Gajewskiej.

iedawno Zespół Szkół Technicznych
w Rzeszowie gościł u siebie gimnazjalistów z Rzeszowa, Krasnego, Czudca, Trzebowniska, Łukawca, Boguchwały i Racławówki.
Uczniowie trzecich klas gimnazjów rywalizowali
w VII edycji konkursu informatyczno-sportowego
pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, duszę i ciało”.
A walczyć było o co, bowiem dzięki naszej szkole i firmom ZETO i FENICE można było wygrać
atrakcyjne nagrody, w tym najcenniejszą – notebook dla zwycięzcy konkursu informatycznego.
Szczęśliwcem, a zarazem posiadaczem największej
wiedzy z dziedziny informatyki okazał się Przemysław Materna z Gimnazjum w Czudcu.
Gimnazjaliści zostali podzieleni na dwie
grupy: informatyczną i sportową. Nagrodę główną notebook ufundowała firma ZETO Rzeszów,
a wręczył ją wiceprezes Janusz Błażej. Za zajęcie
II miejsca gimnazjalista otrzymał urządzenie wielofunkcyjne, którego sponsorem była firma Fenice,

a wręczył ją prezes Dariusz Domański. III miejsce
uhonorowano dyskiem przenośnym 500 GB.
Sportowcy rywalizowali w dwóch konkurencjach – piłce nożnej i tenisie stołowym. Gimnazjaliści pokazali ogromnego ducha walki, nie
odpuszczali żadnej piłki, walczyli najlepiej, jak
potrafili. A że hala sportowa w ZST daje możliwości rozwinięcia skrzydeł, nauczyciele wychowania
fizycznego kilkakrotnie musieli nawet nieco hamować zaangażowanych całym sercem w walkę
piłkarzy. Najwięcej umiejętności wykazali zawodnicy z Krasnego, którzy w meczu finałowym
pokonali kolegów z Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie. Dużo emocji dostarczyła także rywalizacja
w tenisie stołowym. Pokaz mistrzowskiej gry dali
zawodnicy AZS-u Politechniki Rzeszowskiej: Tomasz Lewandowski, Piotr Chmiel, Dove Powell,
Damian Wojdyła. Potem w ich ślady z lepszym lub
gorszym skutkiem poszli gimnazjaliści. Mistrzem
w tej dyscyplinie okazało się Gimnazjum nr 7,

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

Gimnazjum w Łukawcu

Gimnazjum w Trzebownisku

Gimnazjum w Racławówce

Gimnazjum w Czudcu

Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie

Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie

Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie

Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

Gimnazjum w Boguchwale

Gimnazjum w Krasnem
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 Elżbieta WOLANIN,
nauczycielka ZST w Rzeszowie
WYNIKI KONKURSU
Informatycy: I miejsce – Przemysław
Materna (Gimnazjum w Czudcu), II – Tomasz
Jaranowski (Gimnazjum w Krasnem), III –
Piotr Garncowski (Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie).
Turniej tenisa stołowego: I – Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie, II – Zespół Szkół nr 5
w Rzeszowie, III – Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie.
Turniej piłki nożnej: I – Gimnazjum
w Krasnem, II – Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie,
III – Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie. Najlepszy bramkarz – Bartłomiej Szybiak (G nr 7),
najlepszy zawodnik – Karol Pietryka (G nr 5),
król strzelców - Karol Skuba (Krasne).
Ogólna klasyfikacja (część informatyczna + część sportowa): I – Gimnazjum nr 7
w Rzeszowie, II – Gimnazjum w Krasnem, III
– Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie.
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od takim hasłem Szkoła Podstawowa nr
22 z Oddziałami Integracyjnymi zorganizowała wojewódzki konkurs plastyczno-literacki „Inni, a jednak tacy sami”. Była to już VI edycja

tego konkursu. SP 22 jest placówką, która promuje
ideę integracji. Od 1987 roku są w niej klasy integracyjne. Była to pierwsza szkoła w województwie,
która otworzyła bramy dla dzieci niepełnosprawnych.
Obecnie uczniowie zdrowi wraz z rówieśnikami niepełnosprawnymi uczą się tolerancji
i zrozumienia, co sprzyja wyrównaniu szans edukacyjnych i ma ogromne walory wychowawcze.
Przy Szkole Podstawowej nr 22 prężnie działa
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja”.
Pomysł utworzenia tego typu działalności zrodził się jeszcze w 2009
roku. Członkami są nauczyciele
oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków
umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania oraz funkcjonowania
w środowisku, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy
dzieciom niepełnosprawnym i ich
rodzinom.
Od 1992 roku Szkoła Podstawowa nr 22 aktywnie włącza
się w obchody Międzynarodowego
Święta Osób Niepełnosprawnych.
Co roku, 2 grudnia organizowany jest Dzień Integracji, podczas którego odbywa się prezentacja
twórczości artystycznej uczniów niepełnosprawnych i zdrowych. Wspólne zabawy i gry sportowe, prelekcje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, a także bardzo ciekawe spotkania, wywiady
z osobami niepełnosprawnymi, którym udało się
odnieść życiowy sukces, to stałe elementy uroczy-

stości z tej okazji. Uwieńczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
jest uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom organizowanego przez tę szkołę konkursu
plastycznego i literackiego „Inni,
a jednak tacy sami”.
Konkurs ten z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością. W tej edycji nadeszło wyjątkowo wiele prac plastycznych
(490) oraz literackich (124) z 18
szkół całego województwa. Były
one oceniane w trzech kategoriach: uczniowie niepełnosprawni,
uczniowie klas I–III, uczniowie
klas IV–VI. Prace literackie oceniało jury pod przewodnictwem
prof. UR, dr. hab. Marka Stanisza
(absolwenta SP 22). Komisji, która
decydowała o przyznaniu nagród
za prace plastyczne, przewodniczył
mgr Wacław Myśliwiec.
Uroczysta gala, w której uczestniczyli znamienici goście, przedstawiciele władz miasta, delegaci placówek oświatowych, dyrektorzy, nauczyciele, ale przede wszystkim laureaci, rozpoczęła się
od części artystycznej. Młodzi aktorzy amatorzy
ze SP nr 22, przygotowani przez Lilianę Krasoń
i Agatę Mróz, przedstawili niezwykle barwną
pantomimę pt. Otwórz oczy. Po zakończonej gali
goście mogli zwiedzić wystawę prac plastycznych.
Dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli zorganizowano szkolenie „Metoda Weroniki Sherbone

w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”. Ten dzień był doskonałą okazją
do zwrócenia uwagi na potrzeby dziecka niepełnosprawnego oraz przybliżenia idei integracji dzieci
zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku
szkolnym.
 Monika GANCARCZYK-DUL

WYBITNY
UCZONY
Prof. Kaczorek doktorem h.c. Politechniki Rzeszowskiej
– W tradycji akademickiej tytuły doktorów
honoris causa są uhonorowaniem uczonych, którzy
określają standardy dla przyszłych pokoleń – mówił prof. Andrzej Sobkowiak, rektor Politechniki
Rzeszowskiej, podczas ceremonii nadawania tej

godności prof. Tadeuszowi Kaczorkowi, cenionemu autorytetowi w dziedzinie automatyki i elektrotechniki. Uroczystość odbyła się 23 lutego br.
Prof. Tadeusz Kaczorek jest związany głównie z Politechniką Warszawską i Polską Akademią

Prace literackie
Uczniowie klas 1–3
I miejsce – Natalia Janas (ZS w Opaciu k.
Jasła, op. Ewa Marchewka), II – Emilia Widenka
(SP nr 17, op. Iwona Ryndak), III – Julia Kowal (SP
nr 16, op. Agata Samborska-Bąk); wyróżnienia:
Aleksandra Rząsa (SP nr 16, op. Agata Samborska-Bąk), Mateusz Zięba (SP nr 22, op. Elżbieta Kruk,
Agata Chady), Kinga Lewieniec (SP nr 22, op. Ewa
Skiba).
Uczniowie klas 4–6
I miejsce – Marcelina Śmigielska (ZS z OI
w Przemyślu, op. Dorota Strociak-Nuckowska), II
– Aneta Tyszko (SP nr 22, op. Monika Gancarczyk-Dul) i Ewelina Paśko (SP nr 15, op. Renata Kędzierska), III – Julia Krasoń (SP nr 25, op. Bernadeta Słysz); wyróżnienia: Dominika Adamska (SP nr
4, op. Agnieszka Paśko-Rak), Anna Jurczak (SP nr
14 z OI w Krośnie, op. Anna Krupa), Anna Urban
(SP nr 22 w Rzeszowie, op. Aneta Dubiel).
Uczniowie niepełnosprawni
I miejsce – Dominik Szczygieł (SP nr 22, op.
Monika Gancarczyk-Dul, Jolanta Kasprzyk), II –
Katarzyna Duda (SP nr 17, op. Agnieszka Gawlik),
III – Roberto Agazzi i Szczepan Wołowiec (SP
nr 22, op. Monika Gancarczyk-Dul, Jolanta Kasprzyk).
Nauk – aktualnie jest jej członkiem rzeczywistym,
w latach 1988–1991 był dyrektorem jej Stacji Naukowej w Rzymie. Naukowo koncentruje się na
sterowaniu i systemach oraz analizie i syntezie
wielowymiarowych układów dynamicznych.
W zakresie liniowej teorii sterowania i systemów
jest uważany za jednego z najwybitniejszych
uczonych. M.in. wypromował 250 inżynierów, 70
doktorów i 20 profesorów. Od blisko 40 lat ściśle
współpracuje z Politechniką Rzeszowską.
– Do szkolnictwa wyższego powinni trafiać
ludzie obdarzeni pasją badawczą i potrzebą dzie-
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OTWIERANIE
BRAM
Integracja zaczyna się w sercu

NAGRODY

Uczniowie klas 1–3
I miejsce – Martyna Łania (SP nr 23 w Rzeszowie, opiekun Małgorzata Wieciejowska), II
– Agata Błońska (nr 10 w Rzeszowie, op. Agata
Wojtyna), III – Marzena Kotowska (SP nr 11 z OI
w Jarosławiu, op. Barbara Grzebyk); wyróżnienia:
Emilia Gotfryd (ZS w Opaciu k. Jasła, op. Jolanta
Czyżewicz), Martyna Szałajko (SP nr 25, op. Wojciech Trzyna), Agnieszka Kaczor (SP nr 16, op.
Małgorzata Woś), Monika Kwoka (SP nr 23, op.
Małgorzata Rowińska).
Uczniowie klas 4–6
I miejsce – Nikoletta Świerczek (SP nr 14
z OI w Krośnie, op. Magdalena Wyżyłowska), II
– Piotr Ciach (SP nr 1, op. Małgorzata Konopelska), III – Wiktoria Foryś (SP nr 25, op. Wojciech
Trzyna); wyróżnienia: Emilia Świątek (SP nr 19,
op. Beata Sitarska), Gracjana Magdoń (SP nr 8, op.
Tamara Machowska-Kinasz), Zuzanna Kwolczak
(ZS w Malawie, op. Dorota Rząsa), Kinga Klucznik
(SP nr 11 z OI w Jarosławiu, op. Dorota Kostka).
Uczniowie niepełnosprawni
I miejsce – Krzysztof Puc (SP nr 22, op. Beata
Sitarska, Joanna Zięba), II – Filip Kukułka (SP nr
17, op. Iwona Niedzielska), III – Gabriela Michałek
(SP nr 22, op. Elżbieta Kruk, Agata Chady); wyróżnienia: Jakub Palcowski i Jan Skoczowski (SP nr 17,
op. Katarzyna Kiełbicka), Katarzyna Duda i Wiktoria Komicka (SP nr 17, op. Agnieszka Gawlik),
Iwona Kulig (SP nr 17, op. Joanna Kawa), Kacper
Grygar i Mateusz Mróz (SP nr 22, op. Elżbieta
Kruk, Agata Chady), Krystian Kluz, Aleksandra
Pelczar i Hubert Sumara (SP nr 22, op. Małgorzata
Łętek, Anna Dziobak), Tadeusz Fąfara i Mikołaj
Migała (SP nr 22, op. Beata Sitarska, Joanna Zięba),
Roberto Agazzi i Szczepan Wołowiec (SP nr 22, op.
Beata Sitarska, Iwona Drożdż).
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lenia się wiedzą z innymi – podkreślił w mowie
dziękczynnej. – Ale czy obecnie w Polsce kariera
akademicka jest atrakcyjna? – pytał retorycznie.
– Żeby tak było, trzeba by znacznie zwiększyć
nakłady na naukę. W Polsce są one kilkakrotnie
mniejsze niż w przodujących krajach europejskich.
Powinniśmy tworzyć szkoły elitarne, których zadaniem byłoby kształcenie młodzieży wybitnie
uzdolnionej, a w wyższych uczelniach rozbudowywać centra edukacyjne koordynujące całokształt
spraw związanych z kształceniem najzdolniejszych
studentów.
Na koniec prof. Kaczorek dotknął roli mediów w promowaniu nauki: – Pisze i mówi się
o rozbojach, gwałtach, gorszących sporach. Wiel-

Fot. Marian Misiakiewicz



kim wydarzeniem jest, kiedy piłkarz strzeli gola.
Ale jeśli wybitny uczony dostaje ważną nagrodę,
jak przykładowo matematyk, prof. Tomasz Łuczak, który otrzymał Nagrodą Piltza – w tej dziedzinie porównywalną i w hierarchii niewiele niżej
stojącą od Nobla – nie ma o tym najdrobniejszej
wzmianki.
Prof. Tadeusz Kaczorek jest ósmym doktorem h.c. Politechniki Rzeszowskiej. Uprzednio ten
zaszczytny tytuł otrzymali kolejno profesorowie
Kazimierz Oczoś, Klaus Jurgen Bathe, Stefan
Węgrzyn, Józef Giergiel, Eugeniusz Świtoński,
Krzysztof Kurzydłowski i Zbigniew Floriańczyk.
 Andrzej PIĄTEK

Prof. Tadeusz Kaczorek
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PO
GRÓB
Kobiety znalazłyby sposób na kryzys
Dorota Dominik

OPINIE  POGLĄDY

R

ok przestępny od
pierwszych dni obfituje w ciekawe wydarzenia,
nie może więc być inaczej
w marcu, zwłaszcza że mężczyźni pogrążyli się w gorących debatach poświęconych
uszczęśliwianiu kobiet pracą do 67. roku życia.
Panowie, którym przypadło w udziale rządzenie
naszym krajem – bo to oni głównie nadają ton dyskusji – uparli się, że liczba „67” to jest ta akurat,
żeby nareszcie przejść na emeryturę, nie będąc
darmozjadem utrzymywanym przez pracującą
młódź. Właściwie dlaczego nie 70? Różnica trzech
lat to przecież pikuś. A najlepiej przecież byłoby
pracować od kołyski aż po grób, choć w przypadku
niemowlaków byłoby to trochę trudne. Nikt wówczas nie mógłby nam zarzucić, że przejadamy nie
swoje pieniądze.
Samozwańcze mądrale przywołują tu przykłady bogatych krajów europejskich, w których
wiek emerytalny został lub ma zostać wydłużony.
Argument akurat chybiony, raczej z gatunku „jak
mały Jasio radzi sobie z kryzysem”. Na pierwszy
rzut oka widać różnice między regułami pracy

Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to mężczyźnie.
Jeśli chcesz, by zostało zrobione – powierz to kobiecie.
Margaret Thatcher

i płacy pomiędzy Polską a dajmy na to Niemcami.
Nie tylko pracy i płacy, ale i wszystkich dziedzin
życia ludzi pracujących – edukacji, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, wypoczynku czy usług skierowanych do osób starszych. Dalibóg, że chciałabym mieć takie zarobki i taką opiekę zdrowotną
jak przeciętna Niemka, a niestraszna byłaby mi
praca nawet do 75. roku życia!
Należę do osób pracowitych, lubię być aktywna zawodowo, ale gdy słyszę w telewizji Wielkiego Likwidatora w garniturze Ermenegildo Zegny, ogarnia mnie strach. O to, jak będzie wyglądał stan mojego zdrowia za dwadzieścia lat. Polka
może i żyje coraz dłużej, ale jakość jej życia jest
o wiele gorsza niż jej rówieśnicy w Danii czy Anglii. Ogarnia mnie strach o to, jaką pracę za dwadzieścia lat będę wykonywać ja i moje koleżanki,
jeżeli już dziś czterdziestoletnia kobieta dla wielu
pracodawców nadaje się jedynie do utylizacji,
a w Internecie 35-latka uznawana jest za staruszkę.
Strach o to, gdzie my, kobiety, będziemy pracować,
jeśli dziś likwiduje się po kolei wszystko – szkoły,
ośrodki, sądy, szpitale, a więc zakłady wybitnie
sfeminizowane. Jednak jak do tej pory nie pojawił
się żaden sensowny pomysł, aby dłuższa praca kobiet była realna i dawała szanse na to, by zmęczona
XIX-wiecznym systemem pracy kobieta pożyła

PRZEMOC
W
RODZINIE
Niemal zawsze ofiarą jest kobieta
Aneta
Tereszkiewicz

P

rzemoc w rodzinie
ma różne oblicza,
przy czym nie ma znaczenia,
czy jest to rodzina patologiczna, czy normalna. Trzeba odejść od społecznych
przekonań, że tylko rodziny z marginesu dotyka
przemoc, i że przemocnik jest alkoholikiem. Nie
każdy alkoholik jest przemocnikiem i nie każdy
przemocnik robi to pod wpływem alkoholu. Za to
niemal zawsze ofiarą jest kobieta, a sprawcą niemal
zawsze mężczyzna. To pokazuje wyraźnie społeczno-kulturowy kontekst przemocy.
W naszym kraju wyraźną sympatią cieszy
się stereotyp „matki Polki”, czyli kobiety, która
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wychowuje dzieci, gotuje, sprząta i nie sprzeciwia
się nawet, gdy w domu dzieje się źle. Na co dzień
o jej byt dba mężczyzna. A że dba, to daje mu wyższą pozycję względem niej oraz społeczny prestiż
i przywileje. To daje mu też niekwestionowaną
władzę w rodzinie, którą wzmacnia mnóstwo
przesłanek społecznych i psychologicznych, wysuwanych przez zwolenników tradycyjnego modelu
rodziny, np., że dzieci muszą mieć ojca, szczególnie
chłopcy lub, że lepszy ojciec zły niż żaden. Uzasadnia to podtrzymywanie relacji w rodzinach opartych na władzy i zależności ekonomicznej kobiet.
Przemoc może być fizyczna jak i psychiczna.
Niektórzy biją i katują swoje ofiary-kobiety, a inni
przezywają, przeklinają i grożą. Każdy rodzaj
krzywdy powinien być potępiony. A jak jest w rzeczywistości? W otoczeniu niestety istnieje ogólne przyzwolenie na przemoc. Istniejące poglądy

jeszcze parę lat, jeśli uda jej się dotrwać do magicznej granicy „67”…
Smutne to, że wciąż przekonujemy się, że
„syty głodnego nie zrozumie”, że politycy obojga
płci tak szybko odklejają się od rzeczywistości i zapominają – jeśli w ogóle wiedzieli – jak wygląda
rzeczywistość. Ale najsmutniejsze jest to, że kobiety polityczki (czy tak należy je teraz nazywać?) oraz
rozmaite „kobiety sukcesu” (nawet jeśli ten sukces
wypączkował z sukcesu stojącego za nią mężczyzny) nie potrafią okazać cienia kobiecej solidarności. Polityczne i biznesowe celebrytki fundują
nam natomiast igrzyska „jak być kobietą przedsiębiorczą” lub równie bezsensowne „kursy jedzenia
bezy”. Kobiety powinny, muszą nareszcie wziąć
się za politykę, ale nie taką, jaką uprawiały z mężczyznami na męskich zasadach, dopuszczane z ich
łaski i dla ozdoby partii. Gdyby rządzeniem zajęły
się zwyczajne kobiety, które na co dzień zarządzają
finansami i zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
pt. rodzina, z pewnością znalazłyby sposób na
kryzys. W świetnym najnowszym filmie o Margaret Thatcher padają znamienne słowa, że „krajem
powinna rządzić osoba, która ma doświadczenie
w prowadzeniu gospodarstwa domowego poparte
dyplomem Oxfordu”.
 Dorota DOMINIK
w społeczeństwie doprowadzają do tego, że kobiety
zamykają się, nie walczą o swoje, pozostają same
z tym problemem i zaczynają widzieć swoją winę.
Powszechnie za przemoc obwinia się alkohol, ale nie jest to do końca prawda. Na ogół skłonność do przemocy w rodzinie nie idzie w parze ze
skłonnością do popełniania przez te same osoby,
znajdujące się pod wpływem alkoholu, innych
przestępstw poza domem. Alkohol nie może być
więc jedynym czynnikiem ryzyka popełniania
przestępstw przemocy w rodzinie. Sprawca przemocy na ogół w ten sposób manifestuje swoją
władzę nad kobietą. Krzywdzenie kobiet jest częścią wizerunku „macho” jako symbolu męskości
i w związku z tym nie podlega potępieniu. Kobiety
są socjalizowane do przejawiania potrzeby zależności i braku autonomii, mężczyźni zaś do dominacji i władzy w życiu osobistym i zawodowym.
Zdarza się słyszeć od mężczyzn: „Co to za żona,
jeśli nie można jej bić?”, „Biję, bo ona nie słucha”,
„Żonę trzeba wychowywać i nauczyć posłuszeństwa”.
Mężczyzna lubi pokazywać swoją władzę już
na etapie tzw. „chodzenia” z dziewczyną, pokazuje
zazdrość i to, że kobieta należy do niego jak jakaś

Marzec 2012
Na podsumowanie rozważań o przemocy
proponuję listę pytań, jeśli odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco choć na jedno pytanie,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz
przemocy w rodzinie. Czy zdarza Ci się, że ktoś
bliski: popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie? *
traktuje Cię w sposób, który Cię rani? * obrzuca
Cię obelgami, wyzwiskami? * zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają? * nie pozwala Ci
widywać się z przyjaciółmi i rodziną? * grozi, że
Cię zabije lub zrani? * zabiera Ci pieniądze, każe
o nie prosić? * niszczy Twoją własność?
Fundamentalnym dobrem człowieka jest
prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności. Poniżanie, przekleństwa bolą tak

KTO DAJE
I
ODBIERA…
Skarga na opieszałość sądów
Bogusław Kobisz
„Nierychliwy, ale sprawiedliwy” – to często u nas
w kraju używane powiedzenie,
ale niestety nie jako określanie
wymiaru sprawiedliwości.
Wiele sondaży wskazuje, że rośnie brak zaufania
społeczeństwa do organów
wymiaru sprawiedliwości oraz niezadowolenie
z jego przewlekłych postępowań.
Artykuł 45 naszej Konstytucji zapewnia
każdemu z nas prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy – bez nieuzasadnionej zwłoki
– przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zapewne temu ma służyć ustawa z dnia
17 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 179 poz. 1843 ze
zmianami, Dz.U. Nr 61 poz. 498), która wprowa-

dziła odszkodowanie, zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania.
Strona postępowania, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego, nadzorującego postępowanie przygotowawcze, albo prowadzącego egzekucję komornika, może domagać
się zasądzenia od tych organów (Skarbu Państwa)
sumy pieniężnej w kwocie od 2 do 20 tysięcy złotych. Opłata sądowa od takiej skargi wynosi 100
złotych i gdy strona skargę wygra, zostaje jej zwrócona. Skargę wnosi się, gdy sprawa dotyczy sądu
rejonowego i okręgowego – do sądu apelacyjnego,
gdy sądu apelacyjnego i najwyższego – do sądu
najwyższego. Gdy sprawa dotyczy komornika – do
sądu okręgowego.
Ludzie się ośmielają, rośnie liczba skarg
oraz wysokość zasądzanych odszkodowań. Skarb
Państwa wypłaca z tego tytułu co roku milionowe

WARTO
ICH
WSPIERAĆ
Do czego zmierzają ekolodzy?
Małgorzata
Wojnowska

S

potkałam się ze
stwierdzeniem, że
w dzisiejszych czasach wiele
uwagi poświęca się problemom związanym z ochroną
środowiska. Myślę jednak,
że więcej się mówi o tych problemach, natomiast
znacznie mniej robi, dlatego ludzie, którzy zajmują
się ochroną środowiska mają pełne ręce roboty. Ci
ludzie to ekolodzy. To oni zajmują się badaniem,
jak człowiek swoim działaniem wpływa na środowisko. To oni – ekolodzy – reagują i starają się
zapobiegać negatywnym zmianom, które wywołał
w środowisku człowiek. To nikt inny jak ekolodzy
prowadzą działania w kierunku ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. To oni – ekolodzy –
mają bardzo ważną misję do spełnienia, polegającą
na uświadomieniu innym jak wygląda problem
ochrony środowiska.
Często słyszałam opinię, że ekolodzy to wariaci. Wiszą na drzewach lub do nich się przypi-

nają. Urządzają demonstracje i blokują realizację
dużych inwestycji, które zagrażają życiu zwierząt
lub roślin. W swojej długoletniej pracy zawodowej,
związanej z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, rozmawiałam z wieloma ekologami i wiem, że
stosowane wyżej metody – akcje ekologiczne – nie
są robione po to, aby ekolodzy mogli zaistnieć lub
też chcieli zrobić komuś na złość. Metoda ekologów, polegająca na manifestacji swoich przekonań
w konkretnych sytuacjach, ma na celu przeciwstawienie się np. przeprowadzeniu autostrady w Dolinie Rospudy, noszeniu futer ze zwierząt.
Efekty są widoczne. Oczywiście manifestacja przeciwko noszeniu futer ze zwierząt może nie
wpłynie znacząco na sytuację tych zwierząt, ale
z pewnością wiele pań po zapoznaniu się z tym
tematem zrezygnowało z futra naturalnego i zakupiło futro ekologiczne. W przypadku Doliny Rospudy były minister środowiska, Maciej Nowicki,
wypowiedział się na konferencji prasowej: „Finał
sporu o obwodnicę Augustowa jest dowodem na
to, że można pogodzić budowę dróg z ochroną środowiska (…) rzeczy niemożliwe stają się możliwe”.
Efekty są!
Inną metodą działania ekologów są akcje

samo jak bicie, maltretowanie. Wcale nie trzeba
mieć oznak fizycznych na ciele, aby być ofiarą
przemocy. Przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, to przestępstwo! Każdy ma prawo do obrony, najpierw jednak musi powiedzieć: DOŚĆ. Ten
moment staje się początkiem powrotu do silnego
siebie.
 Aneta TERESZKIEWICZ
Bezpłatne porady prawne i psychologiczne
udzielane są w Ośrodku Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul.
Leszczyńskiego 3 (we wtorki i czwartki od godz.
16 do 19; tel. (17) 858 10 33 lub 668 667 554 lub
listownie: nowy-horyzont@wp.pl).

kwoty. Stronie przysługuje oczywiście, poza sumą
pieniężną zasądzoną w oparciu o wyżej cytowaną
ustawę, odszkodowanie na podstawie ogólnych
przepisów kodeksu cywilnego, ale w praktyce najtrudniej jest wykazać szkodę.
Niby wszystko jasne i czytelne, ale… Czy
u nas musi być zawsze jakieś ale? Mimo że zasądzona w powyżej opisany sposób suma pieniężna
ma charakter odszkodowania czy zadośćuczynienia, organy podatkowe traktują ją jako dochód
na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasądzona suma
pieniężna traktowana jest jako dochód z innych
źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy). Stanowisko takie
zajął w ramach interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra
Finansów (IPPB4/415-547/11-2/JS) i zaczęło ono
powszechnie obowiązywać.
Pobieranie podatku dochodowego przez
Skarb Państwa od zasądzonej od Skarbu Państwa kwoty odszkodowania jest niczym innym
jak pomniejszaniem tej kwoty. Zakończę tak, jak
zacząłem, popularnym powiedzeniem: „Kto daje
i odbiera…”
 Bogusław KOBISZ,
prawnik
edukacyjne. Akcje bardzo pożyteczne i ważne
z punktu widzenia ochrony środowiska np. Sprzątanie świata, Drzewo za makulaturę, Eko-logiczna
Polska, Godzina dla Ziemi i wiele innych. Ekolodzy docierają do dzieciaczków w przedszkolach
w myśl zasady – czego Jaś się nie nauczy, tego Jan
nie będzie umiał; docierają do dzieci i młodzieży
w szkołach oraz do szerokiego grona ludzi, głosząc
szacunek dla środowiska oraz przyjazne środowisku zachowania.
Największym problemem ekologów są problemy finansowe, gdyż organizacje ekologiczne
w swoim działaniu nie kierują się chęcią zysku.
Potrzebują wsparcia sponsorów lub innych osób,
często zajmujących wysokie stanowiska, którzy
wspierają ich działania, zwłaszcza edukacyjne.
Ponieważ działania ekologów mają na celu poprawę stanu naszej Ziemi oraz zapewnienie nam
wszystkim długiego, zdrowego życia – warto ich
wspierać.
A jest coraz gorzej! Bardzo szybki rozwój
technologii powoduje, że do atmosfery dostaje się
coraz więcej szkodliwych substancji, które powodują różne anomalia np. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, globalne ocieplenie czy też kwaśne
deszcze. Bardzo ważne jest więc wprowadzanie
nowych technologii ograniczających emisję szkodliwych związków do atmosfery, a tym samym odbudowę ekosystemów na Ziemi.
 Małgorzata WOJNOWSKA
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rzecz. Niejednokrotnie zdarza się, że finałem scen
zazdrości między kobietą i facetem jest jej pobicie.
Niestety kobiety mylą romantyczną miłość z zaborczością, nie wiedząc, że ten kanon po ślubie nigdy się nie zmieni i że romantyczny zapał stanie się
rutyną. Oczywiście takie rozważania nie odnoszą
się do wszystkich mężczyzn, są jednak tzw. „odchyły”, które lubują krzywdzić innych, np. kobiety.
Wzorce przemocy znajdują się w rodzinie;
dzieci, w szczególności chłopcy, obserwują jak tata
traktuje mamę. W późniejszym okresie życia sami
to powielają, najpierw w stosunku do mamy, potem do żony. W ten sposób rodzi się błędne koło
naśladowania przemocy, która przekazywana jest
z pokolenia na pokolenie.
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Kronika literacka

P

ODESZŁA
POETKA

oetka zmarła 2 marca
2012 roku po krótkiej,
ale ciężkiej chorobie. Urodziła
się 27 marca 1953 roku w Lubeni,
gdzie mieszkała i tworzyła. W Literackim atlasie Polski przy jej
nazwisku odnotowano: „nieprzeciętne zjawisko literackie”.
Stanisława Kopiec była
niezwykle utalentowaną i cenioną poetką i bajkopisarką, laureatką wielu prestiżowych nagród literackich ogólnopolskich
i międzynarodowych. Należała
do Związku Literatów Polskich.
Zamiłowanie do literatury zaszczepili w niej dziadek oraz matka, która sama pisała proste utwory
prozą i wierszem, wzorowane na poezji ludowej.
W swych wierszach Stanisława Kopiec na dwóch
płaszczyznach malowała świat ludzki i boski, prze-

kazywała paradoksy wynikające
z wnikliwej obserwacji wszystkiego, co ją otaczało – radości i smutki, obrzędy i pejzaże. Wydała
książki poetyckie: Niebieska wieś
(1987) – nagroda literacka im.
Stanisława Piętaka, Spod znaku
Anny (1989) – nagroda literacka
II stopnia miasta Rzeszowa, Osty
i róże (1992), Znak wzruszenia
(1997), Wielki wóz (1997) – Złote
Pióro, nagroda honorowa rzeszowskiego oddziału ZLP, Seans
serdeczny (1998), Nie bój się różo
(2003), Ptasi mszał (2010). Wydała również tomiki dla dzieci:
Fot. Mieczysław A. Łyp
Gospodyni mucha – bajeczki dla
córeczki (2001, 2008), Pokój dziecięcy (2003), Czarodziej (2007), Śliwka i wisienka
(2008).
 Marta ŚWIDERSKA-PELINKO,
prezes rzeszowskiego oddziału ZLP

KULTURA  SZTUKA

ODKRYWANIE WYOBRAŹNI POETYCKIEJ

W

wypełnionej po brzegi sali Klubu
Wojskowego 21 BSP w Rzeszowie
odbyło się 1 marca spotkanie autorskie Teresy Samojedny i Zdzisława Stokłosy. Nastrój wzbogaciły wokalistki Agnieszka Podubny i Kasia Sztaba,
które ćwiczą wokal pod kierunkiem Ewy Jaworskiej-Pawełek. Całość prowadził znany z wielu
zdarzeń artystycznych Stach Ożóg. Mam nadzieję,
że debiut Teresy Samojedny i pierwszy kontakt
z czytelnikami zachęci ją do dalszego odkrywania
poetyckiej wyobraźni, którą wykazała w tomiku
Krajobrazy słowa. Słowo poetyckie Zdzisława Stokłosy z tomiku Dotyk myśli przedstawiał sam autor
wraz ze Stachem Ożogiem. Poeta powrócił meta-

Stach Ożóg, Teresa Samojedny, Dorota Kwoka
i Zdzisław Stokłosa

PO TEATRALNEJ
PRZESZŁOŚCI
Przewodnik półwiecza spotkań
Andrzej Piątek

N

akładem Teatru im.
Wandy Siemaszkowej ukazało się cenne wydawnictwo – Rzeszowskie Spotkania
Teatralne 1961–2011. Opracowane pieczołowicie przez Ewę
Fudalę, dziennikarkę, od jakiegoś czasu związaną z rzeszowskim teatrem. Encyklopedycznie niezwykle pomocne wydawnictwo
przyszłym autorom wszelkich artykułów i nawet
prac naukowych. Ewa Fudala skrupulatnie i z wrażliwością dla licznych detali zebrała dane informacyjne dotyczące poszczególnych sztuk, goszczących
w minionych latach na rzeszowskiej scenie dramatycznej w ramach Rzeszowskich Spotkań Teatralnych – imprezy festiwalowej cieszącej się na Podkarpaciu wielkim uznaniem. Wydawnictwo zawiera bogaty wybór zdjęć, spośród których część stanowią prawdziwe perełki, pozwalające przywołać czas
przeszły i często wybitnych artystów, którzy bądź
już odeszli, bądź ich kariery potoczyły się w sposób
olśniewający i dla nich samych nieprzewidywalny.
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Rzeszowskie Spotkania Teatralne do dziś
wzbudzają ogromne zainteresowanie. Ale szczególnym wzięciem cieszyły się w czasach, kiedy
telewizja była w powijakach, a twarze aktorów
z innych teatrów niż rzeszowski znano jedynie
z prasy lub z filmów. Dlatego coroczny przyjazd
podziwianych gwiazd sceny do Rzeszowa bywał
dużym wydarzeniem. Miasto gościło wówczas
w dość krótkim czasie często po kilkadziesiąt
sławnych osobistości aktorskich. Ówczesna prasa – szczególnie gazeta codzienna „Nowiny”, od
samego początku Rzeszowskich Spotkań Teatralnych i do jakiegoś okresu ich trwania, najczęściej
piórem Krystyny Świerczewskiej – wielkiej orędowniczki i współpomysłodawczyni I Rzeszowskich Spotkań Teatralnych – z entuzjazmem
wypowiadała się o tym święcie teatru i wiernie
starała się oddawać jego atmosferę. Do obejrzenia występów gościnnych teatrów chętnych nie
brakowało. Świadczy o tym ilość sprzedawanych
biletów. A wszystkie teatry zaproszone po raz
pierwszy w 1961 roku, także w późniejszych latach, grały i grają dzisiaj zawsze przy wypełnionej
po brzegi widowni.

Teresa Paryna

Zasłużyłaś na wieczność
Pamięci Stasi Kopiec

Modlili się wszyscy –
bliscy, krewni, powinowaci,
przyjazne drzewa,
swojskie ściany,
koledzy literaci…
I Matka Boża Bolesna
przy szpitalnej bramie
prosiła Syna o cud
jak kiedyś w Kanie…
A Ten, który świat utkał
z prawdy i miłości,
który zawsze wybiera
właściwe pory,
drogi najprostsze,
powiedział:
zabieram czas,
co tak cię prześladował –
zasłużyłaś na wieczność!...
4 marca 2012
Na podstawie wierszy Stasi z tomiku
Ptasi mszał.

forą słów do lat dziecięcych, na rozległe łąki „ziemi
sycowskiej”, zadając przy tym „nieme pytania”, czy
też zatrzymując się w zadumie nad samotnością,
starością, by na powrót powrócić do muzy tęsknoty, miłości. Twórczość poetów w dyskusji podsumowała dr Zofia Brzuchowska, której ocena – jak
mniemam – stanie się zachętą dla nich do poszukiwania i odkrywania nowych przestrzeni wyobraźni poetyckiej. Obydwa zbiory poetyckie wydrukowało rzeszowskie wydawnictwo Bonus Liber.
 Dorota KWOKA
Najwięcej innowacji w programie Rzeszowskich Spotkań Teatralnych wprowadzono w czasie,
gdy dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej
był Bogdan Ciosek (lata 1987–1998). Wtedy wzbogacono ich program m.in. o wystawy dzieł sztuki
i spotkania z artystami. Z kolei w czasie dyrekcji
Zbigniewa Rybki zainaugurowano I Biennale
Plakatu Teatralnego, od 1994 roku organizowane zamiennie z Biennale Grafiki Komputerowej.
W roku 2008 dyrektor Przemysław Tejkowski
podjął decyzję, że miejsce tej drugiej imprezy zajmie Multimedia Szajna Festiwal, na którym oceniane są nie tylko prace graficzne, ale także utwory
sztuki audiowizualnej.
Rzeszowskie Spotkania Teatralne są jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych
na Podkarpaciu i jedną z najstarszych imprez
tego typu w Polsce. Dlatego dobrze się stało, że
zadbano o ocalenie ich od zapomnienia, wydając
Rzeszowskie Spotkania Teatralne 1961–20011 Ewy
Fudali – znakomity przewodnik po rzeszowskiej
przeszłości teatralnej, jak by napisała Krystyna
Świerczewska: tej bardziej, i tej mniej odległej. Niewątpliwego splendoru dodaje temu opracowaniu
szata graficzna Krzysztofa Motyki. Jak przyznaje
autorka, dużo zawdzięcza życzliwej i merytorycznie bogatej pomocy Stanisława Turka, już nieżyjącego dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
w Rzeszowie i Jana Basty, dyrektora Państwowego
Archiwum. Dzięki ich przychylności, a także obecnego dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej
Remigiusza Cabana, ta cenna publikacja mogła
się ukazać.
 Andrzej PIĄTEK
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Stanisława Kopiec
U

rodziła się 27 marca 1953
roku w Lubeni, gdzie mieszkała i tworzyła. Zmarła 2 marca 2012
roku. Spoczywa na cmentarzu w Lubeni.
Ukończyła III LO w Rzeszowie. Wydała
12 książek. Zajmowała się też twórczością
dla dzieci. Przedstawione liryki pochodzą z przygotowywanego przez poetkę
tomu, który jeszcze nie doczekał się tytułu, a Przestroga z tomiku Spod znaku
Anny.
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Andrzej
Ciach

Fot. Mieczysław A. Łyp

Czeremcha

U

r. 26 marca 1951 roku w Jarosławiu, od 1956 r. mieszka w Mielcu. Poeta, autor tekstów
piosenek, ostatnio także rzeźbiarz.
Przez kilka lat był instruktorem ds. teatru w Bieszczadzkim Domu Kultury
w Lesku. Laureat nagrody głównej im. Jonasza Kofty na XXV Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie oraz nagrody Kryształowy Kamerton
na festiwalu w Opolu. Członek ZAKR. Wydał książki poetyckie: Ujeżdżalnia (1999), Szurnięte Anioły (2009). Jego wiersze ukazały się również w antologii poezji pt. Natchnieni Bieszczadem (2008). Testy jego piosenek są na
płytach Krzyśka Krzaka, Andrzeja Szęszoła, Jerzego Mamcarza i zespołu
Trzecia Zmiana.

Wystarczyło kij wbić
w ziemię.
Po paru latach
zakwitł
jak różdżka Aarona.
Przerósł chorą
czereśnię
i niemrawą leszczynę.
– To dopiero drzewo!
– dziwują się ludzie.
Rzuca w oczy kwiatami
nie z tej ziemi.

Ballada na starą szafę
i puste krzesła

Graby, jesiony, buki,
najdorodniejsze dęby
w okolicy
ślą przesłania
do mojej ślicznej
kseni.

Moje okna już skrzypią przed zimą
Stary sweter domaga się łat
Znów udało się jakoś dopłynąć
Chociaż w szafie postarzał się świat

Czeremcha co roku
kupuje biały welon,
świeżymi listkami
stroi
koronkową sukienkę.

A tu lecą znajomi do nieba
Na herbatę dziś mieli tu wpaść
I tak nagle dopada mnie trema
Widząc mola co wtulił się w płaszcz
Nie odlatujcie chłopaki
Na służbę do Pana Boga
Przecież tyle wypiło się wina
Tyle dziewczyn tuliło na schodach
Tak wam śpieszno do posad
W niepojętym błękicie
Co wam chłopcy do tego
Gdy pod ręką jest życie
Znów sikorki za oknem
A wy już w wyższych sferach
Wam to po co chłopaki
W niebie się poniewierać
Czajnik gwiżdże aż pies ogon skulił
Ciepły szal muszę kupić i koc
Puste krzesła czekają na temat
Do rozmowy na bezsenną noc
Wiem znów kiedyś z tej szafy wyjdziecie
Nagle któryś pojawi się w drzwiach
Odwiedzajcie mnie częściej koledzy
Co wam szkodzi na chwilę tu wpaść

Tchnienie
– mgnienie
Takie kruchutkie
tchnienie – mgnienie
na rozpacz
i na uwierzenie.
Że oczy dobre,
rybka złota,
a Bóg jest Bogiem
nie despotą.
Takie maleńkie
tchnienie – mgnienie
na pamięć
i na zapomnienie.

Motyl
świat dąży do prostoty
a piękny życia motyl
polecieć może gdzie chce
i nawet w śmierci siatce
radosnym jest latawcem
bo gdzie doleciał wie

Jesienny wiersz dla umarłych
U mnie jesień.
Leniwe ogrody pełne
zapracowanych ludzików.
Spłowiałym gościńcem turlają się
dynie i jabłka.
O świcie wschodzi słonecznik,
wieczorem
zachodzi jarzębina.
Głośno pękają łupiny orzechów,
Cicho sypie się
koper i mak.
W deszczowe dni
grzybowa procesja wychodzi
z lasu
i liście już
nie słuchają drzew.
Po zagonach tłuką się
brudne niedoschnięte chmury,
a słońce coraz bardziej słabuje.
Z sanatorium śle pocztówki
I gorące pozdrowienia.

Ludzie plotkują,
ptaki dają na zapowiedzi,
robię wino z mleczy
na wesele.

Jeszcze nie skończyłam
nowenny
o szczęśliwą podróż jaskółek,
a już stado dzikich gęsi
wieś całą prosi o modlitwę.

I każdej wiosny
Bóg otwiera okno,
z zachwytem spogląda
na ziemię.
Prosi oblubienicę:
– Bądź moja!

Przechwytuję liście w locie.
Suszę zioła –
dziką różę, jarzębinę, polny głóg.
Piszę wiersze dla umarłych,
prosząc Boga, żeby ziemia nie uciekła
im spod nóg.

Piórko
Tak już zostanie.
Zrozpaczona
matka
i syneczek
zaplątany
w gwiazd sieć.
Ratunku!
Pomocy!
I nic.

Przestroga
Kiedy będziecie przechodzić
przez jesienny park, uważajcie:
Tyle jesienią liści
podobnych do ludzkich serc.
Tyle na świecie serc
podobnych do zwiędłych liści.

Czasem piórko
anielskie
na wiersz.
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Zdzisława
Górska

Andrzej
Sondej

U

P

rodzona w Strzyżowie. Poetka, malarka, autorka licznych
felietonów i esejów, pomieszczonych
m.in. w książce Przylądki dobrej nadziei
(2010). Wydała tomiki wierszy – Wieczne źródło, Przesiewanie czasu, Po rajskim
jabłku ziemi idę, Atlantycka huśtawka,
Ojcu Św. Janowi Pawłowi w darze, Warto być. Jest członkiem ZLP od 2002 roku,
należy także do Polish American Poets
Academy w Wellington N.J.

oeta, happener, animator
kultury i sztuki. Założyciel
Pociągu do Sztuki. Redaktor i współzałożyciel portalu internetowego
www.pogranicze.eu

Mała Elegia
dla chłopca z podwórka
Pamięci i przyjaźni Wisławy Szymborskiej dedykuję
To fotografia
co przypomniała mi małego chłopca
z rzeszowskiego podwórka
oszczekanego wiatrem złudzeń
małego szczęśliwego głupca
zagubionego w prozie dnia
był ubrany w niemodny kożuszek zimowy

Odejścia

Wisławie Szymborskiej – 01.02.2012

Mroźno, aż strach i śniegu nadmiar niespożyty
Odchodzą wielcy, znani i nie wracają...
Odchodzą cisi, bliscy, pokorni
też bez powrotu

i buty z targu na przedmieściach
a czapkę miał jak bocian
taką jak Rosjanin z kołchozu
i tak śmiesznie wyglądał przy studni
jak opuszczony ptak zimowy

Odeszła Szymborska sławna i mądra
z pełnym wyczucia
podejściem do persony Atropos
mówiąc Jej „do widzenia”
Odeszła cicho, jak żyła, w swoim pokoju,
w swoim łóżku, w swoim śnie
W majestacie chronionej prywatności
„jakie życie taka śmierć?!”
Może nawet nie widziała mechanicznie
beznamiętnej Atropos
z którą prowadziła kiedyś dialog ostrożny
Odeszła Wisława Szymborska w zaspy pytań,
wspomnień, niedowierzań
Słowa wierszy układała w logiczno-ironiczną
całość zadziwienia światem
Odeszła, z filozoficzną elegancją, bez cienia pozy
zostawiając nas w osłupieniu

a wokół niego był dom drewniany
za nim widać parę bloków mieszkalnych
to ten jacht pomarszczony ślina i potem miłości
dryfował po otwartym morzu
fali i nadętej mowy – anioła co robił pod siebie
ten chłopiec zadawał prześmiewcze pytania
zaczepiał przechodniów na stacji kolejowej
palił i pił z przyjaźni do słońca
ta fotografia przypomina mi czasy PRL-u
chłodnego od mrozu poranka
bawiłem się wtedy z białym kotem – brutalem
w miasteczku mojego pokoju
czy ktoś zgadnie co to jest za fotografia…

Poezja

Joanna Boćkowska-Cisek
U

r. 6 lipca
1985
r.
w Rzeszowie. Mieszka w Górnie. Dyplom
z grafiki projektowej
uzyskała w 2010 roku
na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni prof. Tadeusza Nuckowskiego.
Zajmuje się grafiką,
fotografią, małymi
formami rysunku, malarstwem, poezją. Laureatka konkursów poetyckich. Publikowała wiersze w książkach
zbiorowych: Rzeszów w poezji (2010) i Poetycki Lombard
(2008), także w „Wersie” oraz na portalach internetowych.
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Do Poezji IV
przyjdź cicho
tak jak jeszcze nikt
nie przyszedł
w dzień zwyczajny
jak liścia kołysanie
przyjdź niespodziewana
tak aby słowo
nagle musiało zaistnieć
poczęte
bez zwiastowania
podyktowane
przez najprostsze pragnienie
deszczu
Górno, 28.04.2011

Trzy spotkania
Przy pierwszym spotkaniu
miałam oczy Zuzanny
choć nie spotkałam starców
– nie wiem jak Rembrandt
uzasadniłby ich nieobecność
Przy drugim spotkaniu
zawołana po imieniu
z perłą przy uchu
z niepokojem spoglądałam na Vermeera
– podarował mi pędzel
Przy trzecim spotkaniu
nie chciałam zostać Olimpią
Olimpia nie była grzeczną dziewczynką
lecz wbrew upomnieniom Maneta
obie nie pozwalamy czytelnikowi
na zaznanie spokoju
Górno, 19.08.2010

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

ZOpera
WYSOKIEGO
C
w Filharmonii Podkarpackiej
Anna Wiślińska

F

ilharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie może odnotować w swoich kronikach
wydarzenie niezwykłe – oto po
raz pierwszy w historii tej instytucji pokuszono się o wystawienie opery! Zmodernizowana sala koncertowa
wyposażona w kanał dla orkiestry dała możliwość

poszerzenia repertuaru filharmonii o dzieła sceniczne.
A zaczęto bardzo ambitnie od jednego z najwybitniejszych dzieł w światowym repertuarze
operowym – Carmen Bizeta. Znakomici soliści
z Philippem Do (Don Jose), Amayą Dominquez
(Carmen), Victorią Vatutiną (Micaela) i Zenonem
Kowalskim (Escamilio) na czele oraz Chór Opery
Krakowskiej i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Podkarpackiej stworzyli prawdziwe widowisko,
które zza pulpitu dyrygenckiego poprowadził szef

artystyczny Filharmonii Podkarpackiej Vladimir
Kiradjiev.
Dyskretny wystrój sceny, subtelne operowanie światłem, przemyślany ruch sceniczny, a przede
wszystkim finezja muzyczna w ariach, duetach i ensemblach zasługują na słowa najwyższego uznania.
Przepięknie zabrzmiały wszystkie „przebojowe numery”, na które zawsze oczekuje publiczność – habanera L’amour est un oiseau rebelle, aria „z kwiatkiem” La fleur que tu m’avais jetée, czy marsz toreadora. Amaya Dominquez mogła zachwycić nie
tylko znakomitą techniką wokalną, ale również
umiejętnościami aktorskimi. Dopełnieniem tej
kreacji był młodzieńczy urok, zmysłowość i „hiszpańska” uroda śpiewaczki, dzięki którym tytułowa
Carmen była niewątpliwie bardzo przekonująca.
Perfekcja wokalna, jak i intensywność emocji była
również udziałem Philippa Do, odtwórcy roli Don
Jose, który z równą maestrią wykonywał partie
dramatyczne, jak i liryczne. Spektakl powtórzony
dwukrotnie spotkał się z owacjami na stojąco!
Z wysokiego C rozpoczęto również romans
z Terpsychorą, otwierając scenę Filharmonii dla
baletu Jezioro łabędzie. Gościnnie wystąpił zespół
baletowy Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej oraz
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą
Jurija Berwetzkiego. Bilety sprzedano w rekordowo szybkim czasie i jak się okazało nawet trzaskający mróz nie zniechęcił publiczności do wyjścia z domu. Podziwiano baletnice „płynące” na
pointach, zjawiskowy ruch ciał imitujący trzepot
skrzydeł łabędzich, grand pas de deux głównych
bohaterów, przepiękne sceny zespołowe i genialną muzykę Czajkowskiego Aż żal było po jednym
tylko przedstawieniu żegnać bohaterów spektaklu,
którzy z właściwą sobie gracją składali pokłony publiczności, jak i orkiestrze.
Jak widać po tłumnie przybywającej publiczności zapotrzebowanie na piękno wciąż jest
ogromne. Dobrych pomysłów i ambitnych planów
również nie brakuje. Pozostaje tylko życzyć hojnych mecenasów.
 Anna WIŚLIŃSKA

Scena z opery „Carmen”

W TEATRZE SIĘ JEST

Z Remigiuszem Cabanem, dyrektorem Teatru
im. Wandy Siemaszkowej, rozmawia Andrzej Piątek
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który będziemy obchodzili 27 marca, czego można życzyć jedynej rzeszowskiej scenie dramatycznej, jej
aktorom, i panu, od niedawna jej dyrektorowi?
– Licznej publiczności, która odnajdzie
w naszych propozycjach wyraz własnych potrzeb
i aspiracji oraz hojnych sponsorów rozumiejących
kulturotwórczą rolę, jaką spełnia ta jedyna scena
dramatyczna na Podkarpaciu. A z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Teatru zechcę zaprosić szanowną publiczność na wernisaż wystawy
fotografii „Faktura czasu” Leszka Mądzika, twórcy
i dyrektora Sceny Plastycznej KUL.
 Kiedy ubiegał się pan o dyrekcję rzeszowskiego teatru, w deklaracji konkursowej napisał pan,
że nie trzeba tej sceny wymyślać od nowa. Do tego
dorobiono później nadinterpretacje, że skoro niczego w teatrze nie zamierza pan zmieniać, nic
oryginalnego nie będzie miał pan do powiedzenia i do zrobienia?
– A ja chciałem wyrazić jedynie, że w repertuarze naszego teatru są już przedstawienia będące
efektywnym instrumentem budowania publiczności. Chociaż same one jeszcze nie stanowią teatru,
są jednak centralnym i osiowym zjawiskiem w nim.

Teatr jest eksterytorialną częścią świata, w której
widz powinien lubić przebywać. Ważnym tego powodem jest spektakl, ale są też inne przyczyny, dla
których ludzie chodzą do teatru. I one razem składają się na coś, co można nazwać potrzebą teatru.
 Nie sądzi pan jednak, że gdybyśmy potrafili
ją dobrze zdefiniować, recepta na prowadzenie
teatru byłaby prosta?
– Myślę, że tak. Ale jedno jest pewne – jeśli
teatr jest powołany do zaspokajania takiej jedynej
swego rodzaju potrzeby, nie może przejmować obowiązków domu kultury, galerii sztuki albo sali koncertowej. To wszystko wchodzi w obręb działalności teatralnej, lecz jako części komplementarne. Już
sama przerwa jest istotnym elementem zjawiska
teatralnego. Widz wychodzi z sali widowiskowej ze
swymi przeżyciami po obejrzeniu części spektaklu
i chce się nimi na gorąco z kimś podzielić. Szuka
odpowiedniego miejsca, właściwej atmosfery. Kto
lekceważy antrakt, nie rozumie, czym jest teatr.
 To w przestrzeni teatralnej, a na samej scenie? Odżegnuje się pan od zmian, może jednak
pan coś zechce zmienić w rzeszowskim teatrze?
– Relacje między sceną i widownią muszą
być w nim bardziej bezpośrednie. Dzisiejsi widzo-

wie z coraz mniejszym entuzjazmem podchodzą
do konwencji tak zwanej czwartej ściany. Ten pomysł: wy tu, my tam i my udajemy, że was tam nie
ma, już się zużył, co widać w spektaklach realizowanych nie tylko w naszym kraju. Może do tego
przyczyniło się kino? Mało który z twórców teatru
dziś tę konwencję podtrzymuje. W Rzeszowie także powinniśmy te bariery przełamywać, nie tylko
za sprawą konfiguracji przestrzennej, ale również
światła.
 Jaki będzie wspólny mianownik takiego teatru, pana teatru?
– Może dotykalność świata, w jakim żyjemy?
Nie będziemy estetyzować, ale skracać dystans pomiędzy aktorem i widzem. Teatr, jaki by nie był,
musi być teatrem, którego się nie ogląda, tylko się
w nim jest. 
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PIĘKNO20KSZTAŁTEM
JEST
MIŁOŚCI
lat chóru Collegium Musicum w Rzeszowie
Andrzej Szypuła
d lat było moim marzeniem, by stworzyć ambitny zespół chóralny,
który mógłby wykonywać wartościowe dzieła znanych kompozytorów. Kiedy na początku
lat 90. XX wieku losy rzuciły
mnie znowu do Rzeszowa (po ponad 20 latach
nieobecności (studia muzyczne w Poznaniu, praca
w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim), postanowiłem założyć chór kameralny. Udało się. Jesienią
1992 roku zebrała się grupa oddanych miłośników
śpiewu, m.in. z chóru parafii Św. Rodziny, którego
byłem wówczas dyrygentem, chóru parafii MB Saletyńskiej, chóru Filharmonii Rzeszowskiej i rozpoczęły się próby – początkowo w Zespole Szkół
Muzycznych przy ul. Chopina 32, gdzie byłem
wówczas pedagogiem muzycznym i dyrygentem
szkolnej orkiestry, a następnie w Wojewódzkim
Domu Kultury przy ul. Okrzei 7, co trwa do dziś.
Nazwa chóru Collegium Musicum zobowiązuje. Praca w zespole to nie tylko umiłowanie
pieśni, szlachetne muzykowanie, ale także radość
przebywania razem, radość wspólnego poznawania i tworzenia muzycznego piękna w koleżeńskiej
atmosferze, wzajemnego szacunku i przyjaźni. Bo
chór, to jakby jedna rodzina, złączona wspólną artystyczną pasją i ambicją wykonywania utworów
muzycznych na jak najwyższym poziomie. To oddana, społeczna praca w służbie pieśni i kultury.
Z rozrzewnieniem wspominam pierwsze występy chóru. Odbywały się one w różnych miejscach
Rzeszowa, m.in. w kościele oo. Bernardynów, farnym, św. Judy Tadeusza, klubie Turkus WDK, rzeszowskim ratuszu. Bardzo owocna była współpraca
chóru z orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych nr 1.
Pozwoliła ona na realizację wielu wartościowych
utworów wokalno-instrumentalnych, także oratoryjno-kantatowych (J. S. Bach, G. F. Haendel, G. G.
Gorczycki). Wtedy powstawały różne inicjatywy
muzyczne w Rzeszowie, istniejące do dziś, jak np.
Diecezjalne Studium Organistowskie, Bernardyń-

Stasiowska-Chrobak (1998–2001), Ewa Drewniak (2001–2007), ponownie Andrzej Szypuła (od
2007). Prezesem chóru jest Bogdan Stopyra.
Wspomnieć trzeba, iż w ostatnich latach,
obok formy chóru kameralnego, tradycją uświęconego, pojawiły się nowe formy pracy chóru
– żeńskiego i męskiego, wreszcie mieszanego liczącego w 2011 roku 40 osób. Pojawiła się także
od 2009 roku forma współpracy chóru z kilkoma
rzeszowskimi chórami – od czasu do czasu wspólne koncerty, np. kolędowe i patriotyczne. Daje to
wszystkim chórzystom wiele radości i satysfakcji ze
wspólnego śpiewu.
Warto dodać, iż w 2005 roku na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego została napisana praca magisterska pod kierunkiem
dr Anny Oberc autorstwa mgr Lidii Jakubiec pt.
Chór Kameralny „Collegium Musicum” przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – próba
monografii. To bardzo cenna praca o walorach dokumentacyjnych, zważywszy, iż dokładna kronika
chóru jest prowadzona dopiero od 2007 roku. Trzeba dodać, iż artykuły o pracy chóru pojawiały się
w takich periodykach, jak „Nowiny”, „Kamerton”,
„Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, „Głos Rzeszowa”,
„Nasz Dom Rzeszów”, „Nad Wisłokiem”, „Głos Tyczyna”, „Kurier Codzienny Chicago”.
W 2012 roku chór obchodzi 20-lecie swej
ambitnej, nieprzerwanej działalności. Przygotowania do jubileuszu już trwają. I te artystyczne, i te
organizacyjne. Bo choć czas ucieka, to przecież pozostają wspomnienia – wielu prób, poświęceń, wyrzeczeń, ale i radości i satysfakcji z wielu koncertów, ze wspólnej, żmudnej pracy nad poznawaniem
i przekazywaniem innym muzycznego piękna,
dobra i prawdy, nieśmiertelnych i niezniszczalnych
wartości humanistycznych znanych już od tysięcy
lat. Bo piękno kształtem jest miłości.
 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa
Muzycznego

Fot. Roman Małek
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skie Wieczory Muzyczne, Koncerty Wielkanocne,
Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”, którego z ramienia oddziału rzeszowskiego Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr byłem pomysłodawcą
i pierwszym dyrektorem artystycznym, powstawał
Festiwal Muzyczny w katedrze rzeszowskiej.
Słowo o repertuarze chóru. To utwory chóralne a cappella i wokalno-instrumentalne, religijne i świeckie, jak choćby: psalmy M. Gomółki, Kryste, dniu naszej światłości i Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł, In virtute Tua G. G. Gorczyckiego,
Adoramus O. di Lasso, Miserere A. Lottiego, Missa
G. B. Casaliego, Cantate Domino G. O. Pitoniego,
Chorał z kantaty nr 6 Bleib bei uns J. S. Bacha, Lacrimosa i Dies irae z Requiem W. A. Mozarta, Kum
i kuma i Przylecieli sokołowie S. Moniuszki, Krakowiak S. Kazury, Locus iste A. Brucknera, Panis
angelicus C. Francka, Stabat Mater Z. Kodaly’a, ponadto bogaty zbiór kolęd, pieśni pasyjnych, wielkanocnych, maryjnych, patriotycznych, popularnych,
towarzyskich, sercu bliskich.
Od początku chór wpisał się na listę ambitnych uczestników, twórców wartościowych zjawisk
życia muzycznego Rzeszowa i regionu. I tak dzieje
się do dziś. Chór koncertuje przy najróżniejszych
okazjach, ma piękne stroje, znakomitą opiekę organizacyjną ze strony Wojewódzkiego Domu Kultury.
Z ostatnich lat warto wspomnieć udział chóru we
wspólnym programie pieśni patriotycznych zrealizowanym przez chóry rzeszowskie z Orkiestrą Symfoniczną w Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją
Tomasza Chmiela, a także udział chóru w realizacji
spektaklu operetkowego F. Schuberta pt. Domek
trzech dziewcząt ze świetnymi solistami pod moim
kierownictwem muzycznym, w reżyserii Jerzego
Czosnyki, z udziałem grupy baletowej Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie pod kierunkiem Niny Wojturskiej.
Chór śpiewał w katedrze we Lwowie podczas uroczystej mszy świętej w intencji zmarłej tragicznie
pary prezydenckiej RP Marii i Lecha Kaczyńskich,
gościł w miejscowości Široké na Słowacji.
A oto dyrygenci chóru od początku jego powstania: Andrzej Szypuła (1992–1998), Bożena
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Andrzej Szypuła z chórem Collegium Musicum w rzeszowskiej Polfie na wernisażu
malarstwa z pleneru w Wiśniowej, przygotowanym przez Podkarpackie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych

Marzec 2012

LINORYTNICZY
RACHUNEK
SUMIENIA
Wystawa prac Tadeusza Nuckowskiego
inoryty, kolaże i grafika książki Tadeusza Nuckowskiego to nowa
propozycja
wystawiennicza
BWA w Rzeszowie na miesiąc
marzec. To trzecia w dorobku
artysty wystawa w rzeszowskiej
galerii. Ostatnio prezentował swoje prace w 1998 r.
w dolnej sali wystawowej. Jak sam pisze w skromnym katalogu do obecnej wystawy, stała się ona
swoistym „linorytniczym rachunkiem sumienia”
artysty. W rzeczy samej zbiór, a właściwie wybór
linorytów stanowi trzon wystawy. Pochodzą one
z różnych okresów i fascynacji artysty.
Tadeusz Nuckowski to znany w naszym środowisku artysta przemyski urodzony w Przemyślu
w 1948 r. W 1974 r. ukończył krakowską ASP na
wydziale grafiki. Zajmuje się grafiką warsztatową,
komputerową oraz wydawniczą. W latach 1976–
1996 był dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu. Równocześnie rozpoczął pracę pedagogiczną w ówczesnym WSP w Rzeszowie, a od
2000 roku jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na wydziale sztuki prowadzi pracownię
projektowania graficznego. Zorganizował, ma się rozumieć, szereg wystaw
i pokazów grafiki i multimedialnych
performanców. Swoje prace prezentował w licznych najważniejszych
polskich galeriach oraz za granicą,
gdzie był doceniany i nagradzany. Jego
prace znajdują się w wielu kolekcjach
muzealnych i prywatnych w kraju i na
świecie.
Obok wspomnianych linorytów, na rzeszowskiej ekspozycji artysta prezentuje swój bogaty dorobek
z zakresu projektowania graficznego.
Choć to nie cała kolekcja, to jest to
ogromny wybór wydanych przez niego albumów, książek, projektowanych
do nich okładek, przewodników i bibliofilskich tomików wierszy znanych Tadeusz Nuckowski – „Clou”, 2009, linoryt, 97 x 145 cm

lasu. I zwykle są to odwołania i inspiracje światem
przyrody. Zresztą sam artysta nie ukrywa, wręcz
potwierdza zainteresowania przyrodą w swoich
nowszych pracach.
Dokumentację tych działań mieli okazję
zobaczyć uczestnicy wernisażu 8 marca br. Wspomniane już multimedialne performance polegające
na wyświetlaniu własnych prac, fragmentów grafik
na tle przyrody prywatnej przestrzeni ogrodu –
jego letniej pracowni. Ekranem dla nich jest śnieg
na ziemi, bluszcz na ścianie domu, drzewo w ogrodzie itp. Oprócz zaskakujących efektów, pięknych
widoków dzieją się nowe obrazy, nowe dzieła.
Pewna stroboskopowość tych zjawisk stała się
najprawdopodobniej podnietą do powstania kilku
zaskakujących grafik, które przykuły szczególnie
moją uwagę. To zestawy maleńkich grafik wykonanych na torebkach po ekspresowych herbatach.
Raster struktury torebki z bibułki, na nim kilka
białych kresek, esów, zawijasów, a w środku torebki
włożona maleńka grafika czarno-biała z akcentem
kolorowego elementu. To takie właśnie zatrzymane
kadry widzianego przeze mnie pokazu, któremu
towarzyszyła muzyka etniczna, co jeszcze bardziej
uzmysłowiło mi, jak artystę interesuje wielokulturowość świata, języka, znaków, za pomocą których
ludzie posługują się i próbują pomiędzy sobą porozumiewać.
Wystawa Tadeusza Nuckowskiego w rzeszowskim BWA zapisuje
pierwszą białą kartę historii nowego
półwiecza, w jakie wchodzi ta galeria.
Potwierdza, że artyści potrafią prowadzić dialog z widzem. Niezwykła
dyscyplina i kultura warsztatu tego
artysty ukazuje jego ogromny szacunek dla widza. Swoista trudność
odbioru niektórych prac świadczy
o wierze we wrażliwość i inteligencję odbiorcy. Oby BWA w Rzeszowie
działało i istniało następne pół wieku
dla takich artystów, takich wystaw
i takich odbiorców sztuki.
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polskich poetów oraz kilka kolaży. Są one, według
mnie, swoistą odskocznią stylistyczną artysty od
nieskazitelnych i rzec by można, sterylnych linorytów. Być może nieco bardziej malarskim zapisem pewnych pomysłów na późniejsze realizacje
graficzne. Jednakże są one autonomicznymi dziełami sztuki o niespotykanym kolorycie biorącym
swój rodowód ze starych map, albumów fotograficznych, starodruków.
One właśnie były i są na różnych etapach
twórczości Tadeusza Nuckowskiego jedną z jego
inspiracji. Odwołania do widoków półkul ziemskich, stworzenia własnych wyobrażeń, przeobrażeń tych widoków zobaczymy na trzech dużego
formatu (100 x 140 cm) linorytach.
Jednak, jak mi się zdaje, najważniejszą jego
inspiracją jest kolebka grafiki – drzeworyty japońskie. Oprócz owej japońskiej poetyki, którą interpretuje i zamienia na swój język znaków – swoistego alfabetu – sposób ich komponowania nasuwa
skojarzenie właśnie z tą grafiką. Zagadką dla mnie
jest jak Nuckowski z pozoru nic nieznaczących
kresek, esów, zawijasów nagromadzając je, to rozwiewając na przestrzeni kartki papieru czy bibuły
opowiada pewne historie, przywołuje obrazy. Raz
widzę zimowy pejzaż, raz babie lato, to znów gąszcz

Fot. Jacek Nowak

Piotr Rędziniak

 Piotr RĘDZINIAK

LESZEK KUCHNIAK

O

statnio na feacebooku skomentowałem
obraz jednego ze znanych w Rzeszowie
artystów, iż „nie wiem, czy bardziej jestem wielbicielem Jego twórczości, czy osobowości”. Wystawa
rzeźby, malarstwa i rysunków Lecha Kuchniaka
(bo o nim mowa) w Miejskiej Galerii Zespołu Szkół
Plastycznych jest doskonałą okazją do przedstawienia w mojej galerii artystów tego właśnie twórcy.
Jego z wyboru osobliwa stylistyka artystyczna
w połączeniu z niesamowitymi, co ważne ciepłymi cechami charakteru i sposobu bycia powodują,
że Leszek Kuchniak to postać za życia legendarna
w naszym środowisku.
Urodzony w 1951 r. w Żarach. Absolwent
PLSP w Jarosławiu. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych na wydziale rzeźby. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby prof. J. Bandury
w 1976 r. Następnie ukończył Studium Scenografii

na tej samej uczelni u prof. A. Majewskiego. Uprawia rzeźbę (także plenerową), malarstwo i rysunek
(również satyryczny). Dotychczas wziął udział
w ok. 120 wystawach zbiorowych i ponad 100 indywidualnych w kraju i za granicą m.in.: w Limburgu (Holandia 1990), Boca Raton i New Yersey
(USA 1995), w Brukseli, w budynku Parlamentu
Europejskiego (2009). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Człowiek Roku 1995
wg American Biographical Institute Inc. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych, a także
w licznych galeriach i centrach sztuki w kraju i za
granicą. 

Fot. Jacek Nowak

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

Leszek Kuchniak – rzeźba drewniana
polichromowana, wys. 50 cm
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SZEKSPIROWSKIE
ECHA
Na scenie Teatru Siemaszkowej
Ryszard Zatorski

P

Fot. Jerzy Paszkowski
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remiera Nadludzi
Stanisława
Brejdyganta wyznaczona została w przeddzień ostatniego
przedstawienia 19. Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych. Tło widowiska, klimat
i nastrój odbiegały oczywiście diametralnie od
poetyki spotkań, ale szekspirowskie echa mimo
woli zawracały pamięć widzów do hamletowskiej
niedawnej inscenizacji rodzimej naszego teatru,
a zwłaszcza do rewelacyjnego przedstawienia Wieczoru Trzech Króli, z którym wystąpili artyści Teatru Polskiego z Warszawy. Widowiska kunsztownego w każdym wymiarze, od scenografii po grę

aktorską wszystkich wykonawców i reżyserskie pomysły. Takie przedstawienie dawno już nie gościło
na tej scenie. Chwała dla organizatorów za podanie
takiej artystycznej doskonałości.
A co z tym wspólnego ma widowisko Brejdyganta, który napisał Nadludzi, a właściwie dla potrzeb sceny skomponował je z dwóch własnych jednoaktówek. I onże zarazem jest w tym widowisku
reżyserem, i aktorsko występuje w duecie z Markiem Kępińskim. Wszystkie honory w jednym
ręku. Chociaż byłoby ciekawe, gdyby twórca przedstawienia, które powielił w Rzeszowie, tym razem
powierzył obowiązki aktorskie komuś innemu.
Choćby Robertowi Chodurowi, bo i posturą byłby
bliższy Stalina. Ale wiemy, że w teatrze wszystko
jest grą i wysoki, szlachetny Stanisław Brejdygant
mógł przecież i z maestrią zagrał Stalina, postać
podłego wzrostu i charakteru. I w widowisku tym
w dwóch odsłonach twórca
z niezwykłą precyzją przywołuje i unaocznia istotę
i przerażające skutki tyranii, gdy władzę posiądą
osoby o paranoicznym charakterze, takie jak Hitler
i Stalin. Pierwszy z nich,
największy
zbrodniarz
w dziejach świata, w widowisku Brejdyganta jest
jeszcze bardziej nikczemną postacią, gdy zderzone
zostają i uzewnętrznione
jego normalne człowiecze
lęki i pragnienia w rozmowie z dawnym druhem, na

Marek Kępiński i Stanisław Brejdygant w „Nadludziach”

którego wyrok śmierci wydał zanim tamten jeszcze
pojawił się u niego. Hitlera z pamięci kolejnych pokoleń wymazują szlachetne czyny i postawy Niemców współczesnych – Brandta, Kohla, Schroedera,
Merkel. Stalin trwa żywiej w naszej propagandzie,
która uparcie chciałaby, abyśmy w takiej roli widzieli obecnych przywódców Rosji.
Jeśli Hitler w tym widowisku jest kreaturą nikczemną, to Stalin jakby postacią o bardziej
wysublimowanym instynkcie zbrodniczym. Stalin Brejdyganta mówiący szekspirowskim Ryszardem III, przywołujący Mandelsztama, Pasternaka
czy Stanisławskiego może nawet wzbudzić pozytywne zdumienie. Stalin, którego fascynuje król
Ryszard III, podły i bezlitosny tyran, też jawi się intelektualnie mniej prostacki niż Hitler. On w grze
aktora, którego zaprosił na rozmowę, a nie w nim
samym, dostrzega zagrożenie i chce usłyszeć potwierdzenie swych domysłów. Lęka się wymowy
sztuki, lęka, że lud usłyszy i zobaczy w scenicznej
postaci szekspirowskiego Ryszarda III jego zbrodnicze czyny. Dlatego po wyjściu od niego aktor
ginie pod kołami samochodu. Ale na rozkaz Stalina ma być pożegnany z honorami jak bohater
narodowy. Cynizm, wyrachowanie i przebiegłość
w każdym wymiarze. I ten pomysł autora, reżysera
i aktora zarazem, by sięgnąć do szekspirowskich
skojarzeń, wydaje się najciekawszym elementem
tego widowiska.
Przedstawienie Nadludzie pojawiło się na
Scenie Ring. Ringu równie umownym jak wszystko w teatrze. Bo prawdziwy ring sportowy jest
przecież okolony publicznością, a ten w widowisku
Brejdyganta jedynie przedłużeniem stałej sceny
o pięć pierwszych rzędów, niczym molo. Boksowanie słowne postaci scenicznych ani nie traci, ani nie
zyskuje poprzez ten formalny zabieg. Tylko po co
w tle ta właściwa wielka i pusta scena, przegrodzona białą kurtyną przeciwpożarową, która „grała”
już w Hamlecie i miało się wrażenie, że za chwilę
otworzą się któreś drzwi i pojawi postać z szekspirowskiego dramatu.
 Ryszard ZATORSKI

DLA JAZZU
DOBRE
KLIMATY
Wpływ ma na to Bogumił Sobota
Jerzy Dynia

W

iele przemawia
za tym, że jazz
na dłużej zaaklimatyzował się
w rzeszowskim Klubie – Restauracji Klimaty. Oczywiście
wpływ ma na to Bogumił Sobota, w którego żyłach płynie
oprócz krwi sporo muzyki. Od kilkunastu miesięcy zaprasza na koncerty znanych polskich, i nie
tylko, jazzmanów. Pod koniec ubiegłego roku aż
tak się rozpędził, że zorganizował trwający trzy
dni festiwal.
W lutym doszło do dwóch koncertów. W klimatach, czy jak kto woli nastrojach walentynkowych zagrał ze swoim Triem Andrzej Jagodziński. Oczywiście nie obeszło się bez ujazzowionych
utworów Fryderyka Chopina, z czego ten świetny
pianista znany jest od lat. Co ciekawe, ten bywały
od czterdziestu lat na polskiej scenie muzycznej
artysta ukończył studia na dość kapryśnym instrumencie, jakim jest waltornia. Przez 5 lat grał
w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji, romansując jednocześnie z fortepianem. Nagroda, jaką
otrzymał w konkursie Old Jazz Meeting „Złota
Tarka”, zmieniła jego życie w pasmo występów
w wielu krajach świata. Podczas koncertu w Klima-
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tach towarzyszyli mu kontrabasista Adam Cegielski
i nie mniej świetny weteran
polskiego jazzu perkusista
Czesław Bartkowski, nie
wiadomo dlaczego nazywany Małym.
Pod koniec lutego
rzeszowskiej publiczności
zaprezentowało się kolejne
trio. Jego szefem jest Jacek
Kochan, perkusista, znany
m.in. z tego, że przez kilka
lat grał w Dżamblach z nieodżałowanym Andrzejem
Zauchą. Ma w swoim życiorysie epizod kanadyjsko-amerykański, a gra i funky
i R&B i jazz.
Prezentuje muzykę trudniejszą w odbiorze. Towarzyszyli mu w Rzeszowie: kontrabasista
Paweł Puszczała i... Dominik Wania, na rhodespianie. Dominika spotkałem kiedyś w Piwnicach
Centrum Kulturalnego w Przemyślu podczas festiwalu Jazz Bez... Siedział skupiony przy organach
Hammonda, ledwie sięgając nogami do manuału
nożnego i grał. Po raz pierwszy na takim instrumencie. Interesująco. Absolwent sanockiej szkoły

Koncertuje Dominik Wania

muzycznej, ukończył studia w uczelni krakowskiej i oprócz przygotowywania się do doktoratu,
jest wykładowcą na wydziale muzyki rozrywkowej
i jazzu (tak to się chyba obecnie nazywa) w macierzystej uczelni.
Organizator, gospodarz Klimatów Bogumił
Sobota, zapowiada następne koncerty.
 Jerzy DYNIA
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bigniew Grzyś jest grafikiem komputerowym, co poświadczone ma także
– chyba jako jedyny wśród dziennikarzy w regionie – międzynarodowym certyfikatem, który uzyskał jako stypendysta studiów dziennikarskich na
Uniwersytecie w Urbino we Włoszech. Ale przy
obecnej masowości i dewaluacji zarazem różnych
świadectw, ważne w tym kontekście jest to, że Zbigniew Grzyś jest artystą, który ma osiągnięcia jako
rysownik, grafik, malarz, autor scenografii teatralnych, plakatów, projektów graficznych i winiet kilkunastu gazet i czasopism oraz kilkudziesięciu podobnych opracowań książek i innych wydawnictw.
Ma też w dorobku projekty akcydensowe. I różnica
pomiędzy nim a dziesiątkami osób, które aspirują
do miana grafika komputerowego jest mniej więcej
taka, jak między mnożącymi się wielkimi luksusowymi sklepami, nazywanymi „galeriami” a nielicznymi galeriami sztuki, którym się to miano
prawdziwie należy.
Na wernisażu grafiki warsztatowej i wydawniczej wykazał dobitnie, że dla niego komputer jest
tylko jednym z narzędzi przy tworzeniu prac plastycznych. Bo jest on przede wszystkim artystą plastykiem, nie tylko o bogatej wiedzy humanistycz-

Dwa Balony i Ten Trzeci

nej, co umiejętnie wykorzystuje i kojarzy w swych
pracach, chociażby tej Coś z Kantora, ale zarazem
utalentowanym manualnie twórcą, co poświadczają jego grafiki z okresu wcześniejszego, gdy był
w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Profile”.
Tamte, zapamiętane czarno-białe publikacje, można było porównać na wystawie z ich przetworzoną
współcześnie komputerową formą. Te same, a inne
już jednak w wyrazie. W ogóle miało się wrażenie
– obserwując wystawione prace, ale i wiele innych
pokazanych filmowo na dużym ekranie – że grafiki Grzysia są niczym obrazy malarskie, jakby je
rysował pędzlem na płótnie. Uświadamiają, że artysta w swoich graficznych kompozycjach zamiast
do palety normalnych farb, sięgnął do nieskończonych komputerowych zasobów kolorystycznych.

Wzbudza podziw malarskość grafik, ale i sentymenty fotograficzne artysty, bo w przeszłości
i takim narzędziem posługiwał się
zdolnie. Zachwyt nad architekturą
Rzeszowa sprzed dziesiątków lat,
a nawet wieków, przekazał plastycznie w przetransponowanych
komputerowo obrazach widokówek. Na wystawie można było
zobaczyć grafiki, publikowane
zarówno we wspomnianych już
„Profilach”, gdzie przez 15 lat był
redaktorem graficznym, jak i późniejsze, gdy pracował w takim samym charakterze w „Nowinach”
i „Super Nowościach” oraz najnowsze, przedstawiane w naszym
miesięczniku, gdzie felietonowa
publicystyka Zbigniewa Grzysia
poszerzana jest każdorazowo autorską refleksją graficzną. A także prace warsztatowe, wykonane bez impulsu czyimś tekstem, jak
chociażby owe Dziergatki – Prząśniczki.
Przed nim wcześniej o wystawienie rysunków i grafiki prasowej pokusił się zmarły dwadzieścia lat temu Jerzy Sienkiewicz. Na swój wernisaż
24 lutego br. w klubie Zodiak Z. Grzyś zaprosił go
w przenośni, bo przypomniał nieżyjącego artystę.
W prezentacji filmowej powróciły zatem graficzne prześmiewcze obrazki Jerzego Sienkiewicza
– zapamiętane z łamów „Nowin Rzeszowskich”
i „Widnokręgu” – karykatury znanych i wybranych
przez artystę osób oraz satyryczny serial z Jacusiem
Rzeszowiakiem, którego graficznie i ideowo, z nieco szwejkowskim sposobem widzenia i komentowania zdarzeń, wymyślił i wykreował J. Sienkiewicz. A co sentymentalną balladą podbudowali
na wernisażu, kwitując tym utworem swój koncert
muzyczno-wokalny, synowie artysty – Bohdan
i Tomasz Sienkiewiczowie, twórcy i liderzy kabaretu muzycznego Dwa Balony i Ten Trzeci. Na gitarze basowej wspomagał ich Grzegorz Pliś.
Spójną, wieńczącą sekwencją spotkania artystycznego w Centrum Konferencyjno
-Szkoleniowym Zodiak przy ul. Mieszka I był
niezwyczajny koncert artystów z Mieleckiego Zagłębia Piosenki. Zdawało się, że słychać jak owe
„szurnięte anioły natchnione Bieszczadem” powracają echem spod połonin. Znakomitą pamięć
i recytacyjne zdolności przejawił Andrzej Ciach,
który raczył zebranych swą poezją, a podwajali te
doznania muzycy, korzystając głównie z jego tekstów – z liderem, kompozytorem, gitarzystą i wokalistą zarazem Andrzejem Szęszołem, o głosie
i balladowej liryce interpretacyjnej, która „przygarnia ludzi”, bo artysta „nadzieję śpiewa”. Można by

Zbigniew Grzyś na wernisażu

rzec, że był to Szęszoł show. Wystąpili z nim gitarzyści: Jarek Dzień (także wokal), Sławek Pogoda
i Gieniu Wilk. A do kompletu zabrakło w tym dniu
flecisty Marcina Hilarowicza i córki lidera, wokalistki Olgi Szęszoł. Ale płyty zespołu dopełniły ten
koncert.
I należy kolejny raz z podziwem odnieść się
do Spółdzielni Zodiak (d. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa) na czele z jej
prezesem Edwardem Słupkiem, który był gospodarzem wieczoru artystycznego, ale i inicjatorem,
aby członka tej spółdzielni, mieszkańca osiedla Paderewskiego, artystę Zbigniewa Grzysia zachęcić
do wystawienia swych grafik. I poszerzył wernisaż
o muzyczno-poetyckie doznania, których autorami
byli także mieleccy artyści, zaproszeni przez prezesa. Zodiak to budująca firma, dosłownie i w prze-

Jarek Dzień, Andrzej Ciach, Andrzej Szęszoł i Eugeniusz Wilk

nośni, bo wznosi mieszkania i dobrze nimi zarządza, ale stara się również zadbać o inne wartości,
których bardzo łakną ludzie.
 Ryszard ZATORSKI

Grafiki Zbigniewa Grzysia. Od lewej: „Ulica kolejowa”, „Taniec” i „Coś z Kantora”
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Fot. Józef Gajda (3)

ZODIAKOWE
BARWY
ARTYSTYCZNE
Grafiki Zbigniewa Grzysia i muzyczno-balladowy show

Nr 3(77) Rok VIII

WIELKANOC
W
GWATEMALI
O książce ks. Janusza Sądela – Misje w kraju między drzewami
Małgorzata Prokop

KULTURA  SZTUKA

W

Europie święta
Bożego
Narodzenia są obchodzone nie
mniej uroczyście jak Wielkanoc. Natomiast w Gwatemali
najważniejszymi
świętami
w roku jest Wielki Tydzień
i Wielkanoc. Źródeł tej pobożności wydaje się,
że trzeba szukać w miejscowości położonej około
200 km od stolicy, gdzie znajduje się sanktuarium
w Esquipulas. Tam od XVI w. czczony jest Cristo
Negro – Czarny Chrystus. Czarny Chrystus jest
czczony w całej Ameryce Środkowej. Sanktuarium
to było także miejscem wielu konferencji pokojowych. Tutaj zawarto 31 maja 1995 r. porozumienie
pomiędzy rządem Gwatemali i walczącymi partyzantami. Rząd zobowiązał się także wtedy do respektowania tożsamości i kultury Majów.
Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Palmy święcone w tym dniu to często bardzo kunsztowne wyroby rzemieślnicze, kipiące
obfitością kwiatów, plecionych liści i innych płodów rolnych. Wyplatane przez zręczne palce Indianek liście palmy przybierają najprzeróżniejsze
formy, często – krzyża. Triduum Sacrum rozpoczyna wieczorna msza św. Wieczerzy Pańskiej, połączona z procesją do ciemnicy zwanej Monumento. Wierni przychodzą do późnych godzin nocnych
na adorację. Przygotowania do Semana Santa,
czyli Wielkiego Tygodnia trwają przez większą

część roku. Wydarzenia Triduum Sacrum wymagają bowiem
odpowiedniej oprawy. W nocy
z Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek mieszkańcy miast i wiosek wylegają tłumnie na ulice, by
z wcześniej przygotowanych kolorowych trocin, kwiatów i owoców usypać barwne alfombras,
(dywany), po których następnego
dnia rano przejdzie procesja. Tworzeniem złożonych z wielu warstw
wzorzystych dywanów zajmują się
zazwyczaj mężczyźni, zaś kobiety
dla wzmocnienia przygotowują
dla wszystkich posiłki i słodką
kawę. Przygotowania te mogą dziwić postronnych obserwatorów,
jeśli w czasie tychże przygotowań
z głośników płynie salsa, reggaeton czy amerykańska papka, niewiele mająca wspólnego z religijnym przeżywaniem misteriów paschalnych. Ale
to wszystko tworzy niezwykły klimat przyjaźni,
życzliwości. Ludzie krążą po ulicach, przyglądając się wykonywanej pracy i misternym dziełom,
a przy okazji rozmawiają.
Wielki Piątek jest zwyczajowo dniem wolnym od pracy, w przeciwieństwie do Wielkiej
Soboty czy Czwartku. Po liturgii wielkopiątkowej
formuje się uroczysta procesja. Jest to wydarzenie
dla całej miejscowości. Grupy kobiet w białych
woalkach na głowach niosą platformę z posągiem
Matki Bożej Bolesnej, za
nimi zaś podąża grupka mężczyzn w fioletowych tunikach
z platformą Jezusa niosącego
krzyż. Wyprowadzane ze
świątyń posągi mają niejednokrotnie ok. 400 lat. Za platformami idzie orkiestra. Procesji towarzyszą także chłopcy poprzebierani za żołnierzy
rzymskich. W trakcie procesji odmawia się różaniec
na przemian ze śpiewami
pasyjnymi oraz donośnymi
utworami granymi przez orkiestrę. Procesję kończy nocne czuwanie zwane z hiszpańska Velorio. Rankiem
zaś w Wielką Sobotę odbywa

się kolejna procesja. Największe wielkopiątkowe
procesje w całej Ameryce Łacińskiej odbywają się
w Antigua de Guatemala. W Wielką Sobotę nie
święci się pokarmów. Triduum kończy się liturgią
paschalną, w czasie której wierni ze świecami w rękach gromko wykrzykują odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych, zaś rankiem w Niedzielę Wielkanocną odbywa się procesja rezurekcyjna.
Więcej o tym ciekawym kraju, a zwłaszcza
o pracy misjonarzy z diecezji rzeszowskiej w Gwatemali możemy dowiedzieć się z wydanej w tych
dniach książki autorstwa ks. Janusza Sądela, pt.
Misje w kraju między drzewami. Książka jest przyczynkiem do udokumentowania pięknej i ofiarnej,
ale i niebezpiecznej posługi duszpasterskiej kapłanów diecezji rzeszowskiej w Gwatemali. Książka
napisana przystępnym językiem, ubogacona pięknymi fotografiami, przybliża czytelnikowi także
okoliczności i uwarunkowania historyczne, w jakich posługują nasi misjonarze.
 Małgorzata PROKOP

-------------------Ks. Janusz Sądel, Misje
w kraju między drzewami, Rzeszów, 2012, wyd.
Referat Misyjny Kurii
Diecezjalnej w Rzeszowie, druk Bonus Liber

KORONKI
Z
NIEBYLCA
W Polfie przez Zachętę przywołane
K

olejnym przedsięwzięciem Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych i rzeszowskiej Polfy było przygotowanie
i otwarcie w sali ekspozycyjnej tej zacnej firmy
farmaceutycznej wystawy rękodzieła artystycznego pod ogólnym tytułem „Koronki z Niebylca”.
Właśnie z taką inicjatywą wystąpiło Towarzystwo
Miłośników Ziemi Niebyleckiej, a pomysł trafił na
podatny grunt Zachęty. Na wystawie można podziwiać niezwykłą precyzję wykonania i misterne wzornictwo koronkarskie. Tę ongiś niezwykle
popularną dziedzinę rękodzieła, obecnie zanika-

jącą, postaniwiono reanimować właśnie
w Niebylcu i okolicznych miejscowościach.
O tym, że z dużym powodzeniem, zaświadczają wyjątkowej urody eksponaty
przywiezione do salonu Polfy.
Licznie przybyłych sympatyków Zachęty i rzeszowskiego świata plastycznego
przywitał gospodarz, dyrektor Tadeusz
Pietrasz, zaś prezes Jacek Nowak przybliżył organizacyjne kulisy całego przedsięwzięcia. Sporo ciekawych spostrzeżeń mieli włodarze
niebyleckiej gminy. W czasie otwarcia można było

Kapela ludowa z Niebylca

zobaczyć koronczarki w akcji oraz posłuchać znakomitej, z dużymi tradycjami kapeli ludowej z Niebylca.
 Roman MAŁEK
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ZŁOTY
LEW
PODKARPACKI
Nasz miesięcznik partnerem medialnym nagrody
T

elewizja Rzeszów ustanawia nagrodę, której nazwa nawiązuje do herbu województwa podkarpackiego. Nagroda w formie statuetki ma charakter prestiżowy oraz honorowy i będzie przyznawana
przez kapitułę zawsze za rok poprzedni w 3 kategoriach: za osobowość, osiągnięcia gospodarcze i naukowe.
Osobno widzowie i internauci wskażą swego laureata głosując na www.tvp.pl/rzeszow
Partnerem przy organizowaniu konkursu jest marszałek podkarpacki.
Głównym celem przyznawania nagrody jest promowanie osób, które swoją osobowością, wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorczością, konsekwencją działania w pokonywaniu trudności i barier oraz przełamywaniu schematów myślenia zmieniają oblicze Podkarpacia i Polski; w tym w obszarach: gospodarki,
nauki, kultury, innowacji, dokonań społecznych, sportowych oraz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego, gospodarczego i kulturowego Podkarpacia.
Regulamin i systematycznie aktualizowana lista kandydatów zgłaszanych do nagrody dostępne są na
stronie internetowej TVP Rzeszów. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas wielkiej gali. 
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grudnia 2011 r. odbyła się uroczysta
sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego związana z zakończeniem projektu pn. „Wykonanie elewacji pałacu i pawilonu z robotami
towarzyszącymi w Zespole Pałacowo-Parkowym
w Tyczynie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Całkowita
wartość projektu – blisko 2,8 mln złotych, z czego
powiatowych pieniędzy wydano niecałe 420 tys.,
a pozostała kwota to dofinansowanie z EFRR.
Pałac w Tyczynie to perła wśród regionalnych zabytków z uwagi na jego XIX-wieczny
eklektyczny charakter oraz dużą ilość pięknych
detali architektonicznych. Jak można przeczytać
w materiałach źródłowych o tym zabytku „w 1862
roku hrabia Ludwik Wodzicki rozpoczął trwającą
siedem lat budowę pałacu w Tyczynie. Fasadą frontową pałac zwrócony jest ku stronie wschodniej.
Bryłę uzupełniają dwie wieloboczne wieże od strony południowej, wieńczone krenelażem. Elewację
południową wzbogaca także dwukondygnacyjna
loggia filarowo-arkadowa. W elewacji północnej

znajduje się kartusz herbowy Wodzickich
herbu Leliwa i Zamoyskich herbu Jelita.
Elewację wschodnią uzupełnia
trójfilarowy podjazd przed wejściem
głównym do pałacu. Eklektyczny budynek został nakryty dachem wielospadowym
i świetlikiem podwieszonym. Wkrótce po zbudowaniu pałacu przystąpiono do dalszej budowy.
W 1881 roku, według projektu Tadeusza Stryjewskiego wzniesiono pawilon gościnny na rzucie kwadratu. Umieszczono go na linii elewacji
północnej pałacu. Kolejne prace budowlane rozpoczęły się w 1892 roku. Ich efektem były zmiany
w bryle pałacu oraz nowa oficyna na rzucie prostokąta, z którą pałac otrzymał komunikację poprzez pawilon. Po śmierci Ludwika Wodzickiego
w 1894 roku dobra tyczyńskie odziedziczyła jego
córka Izabella, która wraz z mężem Januszem
Radziwiłłem sprzedała je w 1911 roku Witoldowi
Uznańskiemu. W czasie pierwszej i drugiej wojny
światowej pałac nie poniósł większych strat. Po
1944 roku posiadłość tyczyńska została przejęta
przez Skarb Państwa. Pałac stał się siedzibą Liceum Ogólnokształcącego”.

W ramach wspomnianego na wstępie projektu wykonana została izolacja pionowa z dociepleniem fundamentów oraz drenaż opaskowy.
Przeprowadzone zostały prace remontowo-konserwatorskie przy rekonstrukcji elewacji pałacu
i pawilonu oraz odtworzone elementy małej architektury, przebudowano też schody, taras oraz mur
oporowy i wymieniono nawierzchnię wokół obiektu. Prace te miały na celu przywrócenie historycznego wyglądu obiektów, poprawienie ich estetyki,
stanu technicznego lub odtworzenie niszczejących
elementów dekoracyjnych elewacji. Przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe i technologiczne
umożliwiły odtworzenie i konserwację elewacji
obiektu dziedzictwa kulturowego z zachowaniem
zasad konserwatorskich.
 Aleksander STOCHMAL,
radny powiatu rzeszowskiego
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Panie Redaktorze,
kończąc przeglądanie lutowego wydania miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”, natknąłem
się na Pański felieton pt. Rutkowski lepszy. Nawiązuje Pan do pogrzebu naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, wspomina przemówienia i puentuje: „(…) o Zagajewskim lepiej sobie pomilczeć. Takie przemówienie, jaki poeta”. Niestety, porażony Pańską ignorancją, nie mogę milczeć.
Łatwo sprawdzić w Internecie, co powiedział Adam Zagajewski. Czy refleksja, że Szymborska
„wybrała taki sposób mówienia, który prowadzi do mądrości” zasługuje na szyderstwo?
A jaki z niego poeta? Informuję Pana Redaktora, że wraz z Julianem Kornhauserem jest
on autorem głośnej w połowie lat 70. minionego wieku książki – manifestu pt. Świat nie przedstawiony. To właśnie ci wtedy młodzi poeci – wespół ze Stanisławem Barańczakiem – dokonali
przełomu w polskiej literaturze, określonego mianem Nowej Fali. Tom Sklepy mięsne Zagajewskiego to przykład tej nowej poezji, która odświeżyła język, bo na celowniku miała gorącą rzeczywistość. To właśnie oni po podpisaniu „listu 59” w 1975 r. przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, do której władza chciała wpisać „przewodnią rolę partii i przyjaźń z ZSRR”, zostali objęci zakazem druku. A inne tomy Zagajewskiego (np. Jechać do Lwowa, Płótno, Trzej aniołowie,
Powrót, Niewidzialna ręka) czy zbiór esejów Solidarność i samotność zgodnie uważane są przez
krytykę literacką za dzieła wybitne. Zagajewski jest laureatem wielu nagród, m.in. Fundacji
im. Kościelskich (Genewa), im. Kurta Tucholsky’ego (Sztokholm), im. Andrzeja Kijowskiego
(Warszawa), Międzynarodowej Nagrody Literackiej Neustadt, zwanej „Małym Noblem”, czy
Europejskiej Nagrody Poetyckiej przyznawanej przez Fundację Cassamarca z Treviso.
Jako wyłysiały felietonista-kombatant z niegdysiejszych „Nowin” nosiłem się z zamiarem
mianowania Redaktora na Rotmistrza Podkarpackiej Felietonistyki. Ale po wpadce z Zagajewskim otrzymuje Pan stopień Szeregowca-Stajennego. Jedyna szansa na awans – po takim walnięciu się w pierś, że aż zadudni.

Czuję się wyjątkowo dowartościowany Pana zainteresowaniem moją pisaniną. Dla mnie największym nieszczęściem
byłaby emocjonalna i intelektualna obojętność. Utwierdził
mnie Pan także w przekonaniu, że w Rzeszowie równie łatwo
jest obrazić czyjeś odczucia literackie, co i uczucia religijne
czy teściowej, jeśli ktoś tylko posiada je nieco inaczej ukierunkowane. Skoro zaś nie ma konstytucyjnego obowiązku wielbienia talentów twórczego i krasomówczego poety Zagajewskiego, którego notabene ongiś miałem sposobność poznać
osobiście i organizowałem mu nawet spotkania autorskie,
pozostanę przy swoich dotychczasowych upodobaniach estetycznych, oratorskich i literackich. Mój sarkazm odnosił się
nie do tego co, ale jak poeta wygłosił swoją mowę pożegnalną.
W tych odczuciach nie jestem odosobniony.
O szeregowca-koniuszego nie chowam najdrobniejszej
urazy. To i tak wyżej od oborowego. Ponadto sądzę, że doglądanie bojowego rumaka, chociaż to nie Pegaz, jest zajęciem
wielce pożytecznym, niejednokrotnie wręcz frapującym oraz
bardziej pouczającym od znojnej orki na poetyckim ugorze.
Chociaż z drugiej strony szansy na zbawienie świata tu nie
uświadczysz, a w poetyckiej orce ona jest, jak najbardziej.
Z onieśmieloną sympatią i nadzieją awansu na starszego stajennego.

 Marek PĘKALA

 Roman MAŁEK
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PAŁAC
W
TYCZYNIE
Odremontowana perła architektoniczna

WIROWANIE
NA PLANIE

Z

ODPRYSKI

ZNOWU TEN „BOLEK”!

nowu jakieś miernoty nadstawiają łapy niczym przysłowiowe
żaby, gdy konie kują. Zaczynają kordialnego już Lecha Wałęsę
od nowa poniewierać niby jego przyjaciele, życzliwi do zarąbania. O tym
„Bolku” to z pewnością będzie jeszcze sennie marzył nawet nieślubny prawnuk Waszczykowskiego i wirtualna prawnuczka ojdoktora, że o potomstwie kota prezesa nie wspomnę. Nie jestem fanem prezydenta Wałęsy, ale
walenie idiotycznym błotem w niego uważam za bezeceństwo. Jest on niezwykłym naturszczykiem, który coś tam potrafił. Można chichrać się z jego
uciesznych lapsusów typu ujemne plusy, ale ciągłe ubieranie go w uniform
esbeckiego agenta staje się nie tylko nudne, ale i wyjątkowo upierdliwe oraz
wredne. Osobiście najbardziej do gustu przypada mi walenie tym oskarżeniem przez posła Macierewicza. Czyni to bowiem z uśmiechem Giocondy
na ustach i błyskiem wyrozumiałego miłosierdzia Dalajlamy w oku. Sama
klinicznie czysta kwintesencja obłudy.

FELIETON

O

NIE O ŻAŁOBĘ TU CHODZI

statnio nasz prezydent wszystkich bez wyjątku obywateli uczynił nieutulonymi w bólu narodowymi żałobnikami z powodu
katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Nie ma historycznego szczęścia
to sympatyczne miasteczko. Wpierw w 1794 wojska rosyjsko-pruskie sprawiły tu tęgie lanie Kościuszce, który postradał nie tylko dwóch generałów,
ale i samego Bartosza Głowackiego. A teraz paskudna katastrofa, która
wywołała u naszych władców spore zdziwienie, podobne do tego, jakiego
doświadczyli po katastrofie smoleńskiej. Albo rżną głupa, albo są po dziecinnemu naiwni. Tu żadna żałoba, nawet roczna, niczego nie załatwi. Tu
trzeba przerwać idiotyczny łańcuch niemocy i zabrać się porządnie za nierobów kolejowych.
Uwiąd państwowej kolei rozpoczął się już pod koniec lat osiemdziesiątych. Najgorsze jednak nastąpiło, gdy zawitała do Polski jutrzenka swobody. Za koleją zaczął snuć się coraz większy smród, dosłownie i w przenośni, gdyż, jak twierdzi Palikot, spsiała nam ona z kretesem. Wybitny
rachmistrz kolejowy niczym Pita Golas jakiś wyliczył, że efektywniejszy
i bardziej ekonomiczny będzie podział jednej firmy na ponad 50 niezależnych spółek. No i zaczęło się! Spółkowa biurokracja zaczęła zżerać własny
ogon. Na jednego maszynistę i konduktora zaczęło przypadać coś z pięciu
gryzipiórków. Na jakiekolwiek roboty na torowiskach, zakupy sprzętu i taboru już brakowało grosiwa, ale na solidne premie dla zarządów spółek za
nicnierobienie starczało. Dlatego nasze pociągi zaczęły poruszać się z taką
prędkością, że wyprzedzały je pielgrzymki rowerowe.
Ta lawinowa degradacja zaowocowała systematycznym przyrostem
wypadków na torach. Pod względem bezpieczeństwa i jakości transportu
kolejowego wyprzedzili nas nawet Rumuni. Robimy pod tym wzlędem za
czerwoną latarnię w całej Unii. Dlatego owa Unia przyznła nam na rewitalizację i modernizację kolei kilka ładnych miliardów euro. I co? Ano nic!
Wykorzystaliśmy 2,5 procent, głównie na pacykowanie dworców przydatnych w czasie mistrzowskiego kopania balona. A jedna trzecia kolejowych
trakcji wymaga natychmiastowej przebudowy, zaś następna jedna trzecia
szybkiej. Aby nie utracić tych środków min. Bieńkowska postanowiła 5 mld
euro przerzucić na budowę dróg. Dlaczego tak dzieje się? Z prostej przyczyny – nikt w kolejowych spółkach nie potrafi spłodzić poprawnego kwitu
wymaganego dla unijnych dotacji. Czyżby nabór do wysokopłatnych zarządów i całej armii urzędników robiono z łapanek? A może kryteriami
naboru była znajomość baletu starochińskiego, wpływu muzyki klasycznej
na mleczną wydajność krów rasy polskiej, czy umiejętność chwytania lewą
ręką za prawe ucho? Ponadto nie wiem, po jaką cholerę w ministerstwie od
transportu siedzi cały, liczny departament od kolejnictwa.
Wiem natomiast, że wójt gminy w Tryńczy potrafi skorzystać z każdej nadarzającej się okazji do skubnięcia dotacji unijnej i stosowne kwity
z tym związane płodzić też potrafi. To może należałoby rozpędzić naczalstwa niekompetentnych spółek oraz ministerialny departament i zatrudnić
owego wójta? A może pogonić tych nieuków i nieudaczników na rekolekcje
wielkopostne w tej sprawie do wójta trynieckiego?
Wydaje mi się jednak, że wszystko skończy się ową żałobą, która niczego nie załatwia oraz znalezieniem kozła ofiarnego wśród szeregowych
wyrobników kolejowych. Później postawi się jakiś pomnik i po sprawie.
I znowu przejdziemy do porządku dziennego w poczuciu, że odwaliliśmy
kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Ciekaw też jestem, czy najbliżsi
ofiar tej katastrofy uzyskają gratyfikacje porównywalne z tymi, które przypadły rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. Przecież ponoć wszyscy obywatele są w naszym kraju konstytucyjnie równi w prawach.
 Roman MAŁEK

N

CZYJE OKO PAŃSKĄ TUCZY?

ie wiem dokąd po sumie chadzał mój pradziadek, ale domniemywam, że na Herrengasse, na sznapsa i niedzielne rozmowy rzeszowskich rzemieślników. Wiem, że mój dziadek po sumie chadzał na ulicę
Pańską, ale już na likier i ciastko, co było powodem coniedzielnych awantur,
bowiem babcia wybornie piekła i nie mogła znieść, że jej mąż jada „cudze
ciastka”. Po okupacji dziadek nadal chadzał w niedziele na Pańską, choć ta
nazywała się już 3 Maja.
I oto dowiadujemy się z prasy, że „Paniaga” zostanie przez miasto wyremontowana. Chwała miastu za to, ale informacja bulwersuje. Lansowanie
przez media i administrację określenia „Paniaga” jest pauperyzacją ulicy, przy
której rodziła się tożsamość i kultura miasta. Rdzenni rzeszowianie określenie
„Paniaga” odrzucają jako pejoratywne. Docent Kotula próbował tłumaczyć
tę nazwę jako „pieszczotliwe” określenie ulicy Pańskiej przez rzeszowskich
skubajów (?), czyli uczniów tutejszego gimnazjum. Jeśli nawet tak było, to nie
powód do dumy, bo to slang niskiego lotu. Po wojnie moja babcia, mama, a i ja
sam używaliśmy określenia skubaniec, nie skubaj, na cwaniaka czy chuligana.
Pamiętam dom „kościorzy”, jak określała ich babcia, w którym gnieździły się prostytutki, nieroby, złodzieje, słowem menele. Przed wojną ich siedliskiem był „Dziadosz”, dzielnica biedy, usytuowana po przeciwległej do Pańskiej stronie rynku. Czy to tamtejsi mieszkańcy tak „pieszczotliwie” ochrzcili
ulicę Pańską? Bardzo prawdopodobne, bo i o ówczesnych menelach pisał Kotula, doszukując się etymologii nazwy rzeszowskiego deptaka. – Panie, pan
panisko, paniaga, daj grosza – mogli mawiać.
Jak zwał, tak zwał. Faktem jest, że po wojnie ulica traktowana była z
godną menela troskliwością, co doprowadziło do zatarcia jej charakteru,
„większego z mniejszych” miast galicyjskich z przełomu XIX i XX wieku. Na
początek rozkradziono cegłę z kamienicy Alsa i gmachu poczty. W to miejsce
powstały socrealistyczne plomby. Nieco później zdjęto elewacje z budynku Komunalnej Kasy Oszczędności, by zastąpić ją szkłem w myśl hasła – idzie nowe.
I nowe przyszło. Ludzie, którzy szli po władzę z hasłem walki z komunistyczną nomenklaturą, w kilka lat zbudowali swoją, jeszcze potężniejszą.
Najpierw wymyślili głupią nazwę województwa, a później zabrali się za wojewódzkie miasto. Samowolka kwitła. Nowi „swoi” robili co chcieli, nie licząc
się ze służbami konserwatorskimi. Wymieniano wszystko na wszystko. Piękny
Maryjan chciał dać zarobić rodzinie i zaproponował prezydentowi Janowskiemu, by ten zlecił aranżację 3 Maja Krzaklewskiemu Stanisławowi. Ten pewnie
przywiózł z warszawskiego Kercelaka gotowy projekt, by go wcisnąć miastu,
bo nie sądzę, że zagorzały przeciwnik Sowietów pojechał oglądać Krieszczatik.
Pewnie nie wiedział, że Rzeszów leżał w byłym zaborze austriackim, dlatego
przywiózł projekt adekwatny dla zaboru rosyjskiego. A może liczył po cichu,
że Rosjanie jednak wkroczą i będzie miał kartę przetargową w postaci pięknie
zaaranżowanej ulicy?
A wystarczyło tylko wyjechać do Krakowa czy Wiednia. Bo teraz czy
będzie remont, czy nie, nic nie zmieni faktu, że główny deptak Rzeszowa został zniszczony przez ignorantów w imię demokratycznej prywaty tak, że jego
obiegowa, menelska nazwa bardzo do niego pasuje.
tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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SEKRETY ŻYCIA
Jerzy Maślanka

Ach te dziewczyny

(naszym Paniom w dniu ich święta)
Codziennie widzisz, jak ulicą
wkoło nas krąży dziewcząt tysiąc,
sama fantazja, mógłbym przysiąc.
Zadaję sobie to pytanie,
ile to pięknych panien kobiet
staruszka Ziemia ma na stanie?
A w dodatku, proszę panów, każda pani
to uśmiechem nas obdarzy tak czasami,
a gdyś szczęściarz, w hoteliku gdzieś na piętrze
cię przytuli i pokaże swoje wnętrze.
Zapominasz, że tu praca, obowiązki,
a ty wolisz, by zapinać jej podwiązki,
szukasz obok, bo gdzieś stoją lampki trunku
i nadeszła wreszcie pora pocałunków.
Miłość jest wszędzie,
Cyganka wywróży ci zawsze ją z kart,
na czas przybędzie,
gdy dzień twój nadejdzie, gdy będziesz jej wart.
Wszystko zdobędzie,
upoi, opęta, sprzeciwi się złu.
Miłość jest wszędzie,
szukajmy, na pewno ukryła się tu.
Męczysz i gubisz się w domysłach,
gdzie ona, zrywasz się nocami,
miała przyjść – popatrz, i nie przyszła.
Te oczy, usta jak aksamit,
nie wiesz, do której już potęgi
ambicje twoje urażone,
dzwonisz i ciągle brak zasięgu
w jej komórkowym telefonie.
A tymczasem wymarzona twoja Pani,
odpłynęła z kimś konkretnym – tam z przystani,
co posiada możliwości różnych wiele,
niezłe konto i uczucia dwa portfele.
Choć kupiłeś najpiękniejszy świata kwiatek,
mocniej dla niej, wonniej pachnie parostatek.
Głowa pęka, tętno wali, serce krzyczy,
też marzyłeś, by ją zdobyć lub zaliczyć.
PS
Marzyciele, marzyciele,
wciąż przed wami zawsze piękne, wyższe cele.
I wspaniałych przeżyć wiele
Bo
Miłość jest wszędzie…

Naprzeciw szczęściu
Baran (21 III–20 IV) Przed Tobą wiosenne porządki na działce, w garażu i... w znajomościach.
Najważniejsze jest rozsądne podejście do istoty
tematu. Możesz liczyć na rodzinę.
Byk (21 IV–20 V) Zanim wyjedziesz gdzieś z dala
od ludzi, wcześniej rozwiąż zawiłe problemy
rodzinne. Warto zadbać też o swoją kondycję fizyczną oraz finansową. Tym bardziej że gwiazdy
Ci sprzyjają.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Nie czas na radykalne zmiany w swoim życiu. Na dalekie podróże
przyjdzie czas. Pisma urzędowe, na które tak bardzo czekasz, napłyną z pewnym opóźnieniem, ale
sprawią radość i uspokoją nerwy.
Rak (22 VI–22 VII) Zawirowania w pracy zaczną
się stopniowo wyjaśniać, ale trzymaj rękę na

Zagłębiałam się niedawno w tajniki starej chińskiej medycyny mającej swoje mocne odzwierciedlenie
we wschodniej filozofii życia. Taoistyczny filozof Czuantsy radził w IV wieku przed naszą erą: „Gdy zmienia się
pora roku, nie przemęczajcie swego ciała, nie wyczerpujcie energii, a będziecie spokojnie żyć”. I wielokrotnie
w Księdze o życiu wewnętrznym (Nej-tsing) podkreślał
znaczenie umiaru w każdej dziedzinie w każdej porze
roku. Najlepszą receptą na zdrowie jest umiar i zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem fizycznym i psychicznym, seksem
a wstrzemięźliwością, gorącem i zimnem, słońcem i cieniem itd. Wspomniany mędrzec
przestrzegał i nawoływał do unikania skrajności i ciągłego zastanawiania się nad tym,
że choroby pojawiają się w naszym życiu wskutek przyczyn zewnętrznych (zimno, gorąco, wiatr, wilgoć) lub wewnętrznych (gniew, strach, tęsknota, nadmierne pożądanie).
Nasze współczesne nauki podkreślają głęboki sens we właściwym odżywianiu
i w umiarze w pracy, ale czy realizujemy te wytyczne? Zatracamy w gonitwie siebie
i innych. Przypatrzmy się przyrodzie – tutaj wszystko ma właściwy tryb swego rozwoju.
Zwierzęta po zimie stopniowo nabierają energii i przez to utrzymują na tym samym
poziomie swoją biologiczną równowagę. Uważamy się za mądrzejszych od mniejszych
braci i chcemy udowadniać innym i sobie, że mamy nieprzebrane pokłady energii. Rozpoczynamy intensywnie wszelkie programy odchudzające, remonty mieszkań czy też
żarliwie poszukujemy swojej drugiej połówki życia. Po pewnym biologicznym odpoczynku, jakim jest zima, taki czy inny zryw niczego dobrego nie wróży, a przynosi rozgoryczenie i żal. Jeśli nie chcemy wczytywać się w filozofię Wschodu, to powtarzajmy
sobie to, z czego słyną spokojni Anglicy: „Step by step” – czyli krok po kroku, a nasze
wiosenne przebudzenie nie będzie szokiem...
 Nina OPIC

Adam Decowski

LIMERYKI
i FRASZKI
Pewien gorący amant w Tczewie
spróbował zrobić „to” na drzewie.
Gdy zbliżał się finał
zbyt słabo się trzymał,
teraz leży w gipsowym odlewie.

PO NIEUDANEJ REFORMIE
Potrzebne są teraz zmiany wyższej formy
aby dokonać reformę reformy.
PODEJRZANA SPRAWA
Dochody
z urody.
REZYGNACJA
Nie marzy o piedestale,
bo trzeba na nim stać stale.
ROLNIK
Z ożenkiem trudności ma
ze względu na… ha.

Edward Winiarski

AFORYZMY

Kto nie zna strachu, ten wszystkiego bać się może.
*
Grubej rybie wiele uchodzi!
*
Kto wie przed kim pełzać, ten uchodzi płazem.
*
Im księga bardziej złota, tym szerszy jej margines.
pulsie i nie daj się ponieść emocjom. W rodzinie
pewne miłe niespodzianki. Fortuna Ci sprzyja.
Dbaj o zdrowie.
Lew (23 VII–23 VIII) Co prawda masz dobrą
konfigurację gwiazd, ale żeby wyjść naprzeciw
szczęściu, trzeba też wykazać się swoją pracą.
Rozmowa z teściową nieunikniona, ale bez większych burz.
Panna (24 VIII–22 IX) Układ planet zapowiada
pomyślne zmiany w Twoim życiu. Będzie nowa
praca, więcej pieniędzy, ale też więcej obowiązków z pojawieniem się dziecka w rodzinie.
Waga (23 IX–23 X) Wzrosną twoje notowania
w towarzystwie, a także upragnione uznanie
szefa. Poznasz też kogoś, kto na długo zawładnie
Twoim sercem.
Skorpion (24 X–22 XI) Mars z Jowiszem to
układ, który nie sprzyja pokojowemu zakończe-

niu sporów. Najlepiej teraz po prostu przeczekać.
Zajmij się samochodem i działką.
Strzelec (23 XI–21 XII) W sferze uczuciowej
wszystko na najlepszej drodze, zatem może warto
pomyśleć o ślubie? Zastanów się nad niepotrzebnymi pożyczkami. Odwiedź dentystę.
Koziorożec (22 XII–20 I) Najwyższa pora zwolnić nieco życie na szybkich obrotach. Zrób podstawowe badania zdrowotne i wybierz się na łono
natury. Z rodziną zachowaj się dyplomatycznie.
Wodnik (21 I–19 II) Nie martw się na zapas! Daj
czas sobie i innym, a poprawa sytuacji jest możliwa w nieodległym terminie. Koniecznie zacznij
uprawiać jakiś sport.
Ryby (20 II–20 III) W imię miłości warto ustąpić
i wspólnie zacząć podejmować życiowe decyzje.
W pracy lepiej. Nie zadzieraj z szefem i z kolegami, a wszystko będzie dobrze.
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Wiosenne przebudzenie

WYSOKIE LOTY
Nowy terminal w Jasionce już niedługo przyjmie pasażerów

L

otnisko w Jasionce należy niewątpliwie do najlepszych portów w Polsce, bo samoloty mogą tu
lądować, gdy w innych miejscach w kraju warunki pogodowe na to nie pozwalają. U nas notuje się najwięcej tzw.
dni lotnych w roku. Nic dziwnego, że miano międzynarodowego portu Rzeszów miał oficjalnie już dawno, bo od początku
kwietnia 1974 roku, i był zarazem zapasowym lotniskiem dla
warszawskiego Okęcia. A przedłużony do 3200 metrów pas
startowy jest obecnie drugim co długości w Polsce, po warszawskim lotnisku im. F. Chopina. Nowoczesna aparatura nawigacyjna i oświetleniowa pozwala przyjmować tu samoloty
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
W minionym roku lotnisko zyskało też nową drogę kołowania i wybudowana została druga płyta postojowa, siedmiokrotnie większa niż wcześniej i o zdecydowanie większej
nośności. Teraz można przyjmować największe samoloty pasażerskie i w ruchu cargo, czego widomym poświadczeniem
było chociażby już trzykrotne wylądowanie w Jasionce Rusłana An-124, który waży blisko 180 ton. Ten kolos, w lotniczym
ruchu transportowym jeden z największych na świecie, gdy
siada na lotnisku to inne samoloty wydają się być w porównaniu z nim jak zabawki. Powstaje też nowoczesna 33-metrowa
wieża kontroli lotów, która będzie spełniać swe funkcje jeszcze w tym roku i ma być zarazem w swej konstrukcji i architektonicznym kształcie jednym z wyróżników rzeszowskiego
lotniska. Jednocześnie w otoczeniu portu oraz w obrębie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis
wyrasta w szybkim tempie nowoczesna technologicznie sieć
różnych firm.
Aspiracje międzynarodowe portu z każdym miesiącem
potwierdzane są lotami bezpośrednimi do kilkunastu miast
w Europie i do USA (w różnych jak dotąd okresach). W ubiegłym roku z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka odprawiono
prawie pół miliona pasażerów i te rokowania rosną, bo zmienia
się tu w szybkim tempie baza i zaplecze techniczne, a nowy
terminal (w jednej godzinie może zapewnić obsługę około
700 pasażerom) już prezentuje się w pełnej krasie, wyposa-

Stanisław Nowak

żany i sposobiony do oficjalnego otwarcia na wiosnę, jeszcze
przed Euro 2012. A jako jedyne dotąd lotnisko w całym pasie
wschodnim i najdalej wysunięte na południowy wschód Polski, nie tylko z okazji europejskiej imprezy piłkarskiej będzie
miało wciąż rosnące znaczenie. Zapewne też realnie lotnisko
w Jasionce stanie się zapasowym miejscem lądowań i startów
w żywiole przemieszczania się kibiców po stadionach Polski
i Ukrainy, w tym zaś do najbliższego nam Lwowa.
Terminal o ciekawym kształcie architektonicznym, widziany z góry w kształcie litery „T”, szerszym swym bokiem
odwrócony jest do płyty postojowej. Na czterech kondygnacjach (w tym jedna podziemna) ulokowane są łącznie na blisko
półtorahektarowej powierzchni nie tylko pomieszczenia do
wypełniania bezpośrednich funkcji obsługi przylotów i odlotów pasażerskich (szacunkowa przepustowość roczna ok. 1,5
miliona pasażerów). Dziewięć wind i ruchome schody oraz tzw.
rękaw, którym można się przemieścić bezpośrednio pomiędzy
terminalem i samolotem, zapewnią podróżnym szybkie i komfortowe poruszanie się. Całość jest komercyjne uzupełniona
i doposażona, m.in. strefą obszaru wolnocłowego i kompleksu handlowego w obrębie przeznaczonym dla pasażerów, jak
również lożami biznesowymi.
Jak podkreśla Stanisław Nowak, prezes zarządu spółki
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., budowa terminala,
który należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów
w Polsce, była jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych
spółki lotniskowej. Tempo prac modernizacyjno-inwestycyjnych na lotnisku jest imponujące. Przypomnijmy w tym kontekście, że spółka zarządza portem od 1 lipca 2009 roku, a jej
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udziałowcami jest samorząd województwa i PP Porty Lotnicze.
Spółka powstała równo 60 lat od bardzo ważnego momentu –
odbudowania lotniska po II wojnie światowej w wyniku decyzji
PKWN i udostępnienia go dla potrzeb komunikacji lotniczej.
W porównaniu z rokiem ubiegłym port w Jasionce notuje 37-procentowy wzrost liczby pasażerów. – Jest to również
przekonującym dowodem, że nasze inwestycje w infrastrukturę, a szczególnie w nowy terminal pasażerski, mają swoje
uzasadnienie – zaznacza prezes Nowak i dodaje też, że już
w kwietniu Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka czekają ważne
wydarzenia. – Otwarcie terminala, tak długo wyczekiwanego
przez mieszkańców regionu i pasażerów korzystających z lotniska, będzie uroczystością o adekwatnej randze i poziomie
Fot. Tomasz Cupryś, Małek Media

botę 21 kwietnia do Jasionki do
nowego terminalu, gdzie przewidziane są liczne atrakcje i niespodzianki.
Już nie tylko Polskie Linie
Lotnicze LOT, ale także inni przewoźnicy pojawiają się w naszym
porcie, bo i Eurolot realizował
rejsy do Szczecina, czyli na najdłuższej trasie w Polsce, zawieszone wskutek małego zainteresowania pasażerów. Niemiecka
Lufthansa obsługuje trasę do
Frankfurtu, a PLL LOT i OLTJetair codziennie do Warszawy
(ten drugi przewoźnik także do
Gdańska via Katowice). Jednym
z pierwszych po LOT partnerów
był irlandzki Ryanair, który od
początku listopada oferuje też
rejsy na trasie do Manchesteru,
a w marcu wznowione zostaną do Barcelony-Girony. Oprócz
wymienionych, w tym roku z Jasionki można będzie dotrzeć
także do Londynu (Stansted i Luton), Bristolu, Birmingham,
East Midlands, Dublina oraz czarterami do Egiptu, Grecji (Kos
i Heraklion), Turcji (Antalya), Tunezji, na Wyspy Kanaryjskie
(Gran Canaria) oraz do Bułgarii (Burgas).

– zapewnia prezes Stanisław Nowak. – Oficjalne uroczystości
z udziałem władz krajowych, samorządowych, a także przedstawicieli linii lotniczych, touroperatorów oraz najważniejszych
firm współpracujących z lotniskiem, zaplanowane zostały na 17
kwietnia. Natomiast 20 i 21 kwietnia to czas otwarcia dla mieszkańców Podkarpacia i nie tylko, ponieważ wraz z marszałkiem
województwa i prezydentem Rzeszowa zaprosimy wszystkich
chętnych na koncert i imprezę na rzeszowskim Rynku, a w so-
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