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Jerzy Maślanka

Epitafium po EURO
Na tarczy nam wracać przyszło,
nie było cudu nad Wisłą,
Czesi też sprawili lanie.
Przebacz nam to, przebacz Panie!

A śnił też się i hołd pruski
oraz pokonanie Ruskich.
To w marzeniach pozostanie.
Przebacz nam to, przebacz Panie!

Z piłką sprawa więc zamknięta, 
a po dniach wielkiego święta, 
kiedy wszyscy szli pod rękę,
powracamy na wojenkę.

A po koko, a po koko
mierzyliśmy za wysoko.
Tak określił to Platini,
chociaż komplementy czynił.

Prezes krzyknął plajta, dziura,
to była infrastruktura.
Gdybym ja – nie Tusk kierował,
ekspres byłby do Kijowa.

Smudzie też bym ściągnął cugle
i można by być na pudle.
A ponadto mam do tego
Jasia „CUD” Tomaszewskiego.

Lato Muchę wciąż ogrywa,
w lecie Mucha jest kąśliwa,
dłużna mu nie pozostanie.
Czas na lep wziąć ją, Nasz Panie!
Czas na lep wziąć ją, Nasz Panie!

PS
Przeszło euro – pochwał tony,
świat docenił już nas za to.
Pozostały nam stadiony 
oraz prezes Grzegorz Lato.

Wydanie miesięcznika współfinansowane jest przez 
województwo podkarpackie i gminę miasto Rzeszów.

ZŁOTA SIATKARSKA
Biało-czerwoni najlepsi przed olimpiadą 

w Londynie

Polska drużyna siatkarzy wygrała 8 lipca w  Sofii mecz finałowy 
turnieju Ligi Światowej ze Stanami Zjednoczonymi wynikiem 3:0 

(25:17, 26:24, 25:20).
Polacy wystąpili w  składzie: Łukasz Żygadło, Zbigniew Bartman, 

Bartosz Kurek, Michał Winiarski, Piotr Nowakowski, Marcin Możdżo-
nek, Krzysztof Ignaczak (libero) oraz Grzegorz Kosok, Michał Ruciak. 
Trener Andrea Anastasi.

Krzysztof Ignaczak z Asseco Resovii został najlepszym libero turnie-
ju, zaś najlepszym atakującym Zbigniew Bartman, też zawodnik Reso-
vii, najlepiej blokującym był również polski siatkarz Marcin Możdżonek, 
a Bartosz Kurek najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP). I dodajmy, że 
aż 5 zawodników Asseco Resovii zagrało w tym złotym dla Polaków finale 
– w polskiej drużynie Piotr Nowakowski, Zbigniew Bartman, Krzysztof 
Ignaczak i Grzegorz Kosok, a w ekipie USA Paul Lotman.  

 
Polacy zwycięzcami Ligi Światowej 2012 
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4  DZIAŁKOWE TSUNAMI 
Małgorzata Wojnowska

4  OSTRZEŻENIE 
Bogusław Kobisz

5  INTERAKTYWNIE 
Tomasz Michalski

6  STADION KULTURY 
Ryszard Zatorski

7  WESOŁE NUTKI 
Rafał Białorucki

8  WIADOMOŚCI AKADEMICKIE 
Andrzej Piątek

8  POETYCKI ZAŚCIANEK 
Stanisław Dłuski

9  POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ 
Małgorzata Zajączkowska

9  NIEZWYKŁA OSOBOWOŚĆ 
Adam Podolski

10 KRONIKA LITERACKA
  WERS – magazyn literacki 

Bogdan Stangrodzki  Ewelina Łopuszańska 
Jan Borcz  Andrzej Talarek  Marzena Bobek 

11 OPERA WCZORAJ I DZIŚ 
Jerzy Dynia

11 BUDOWANIE DOBRA 
Andrzej Szypuła

12 SCENICZNA MALARSKOŚĆ 
Ryszard Zatorski

13 MASKA Z NOWYM DYREKTOREM 
Andrzej Piątek

14 SIŁA WYOBRAŹNI 
Piotr Rędziniak

15 Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH 
Agnieszka Dworak, Monika Ohar-Pawiak

15 MECENAS NAUKI I KULTURY 
Małgorzata Zaremba

16 HEJ, HO! 
Jerzy Maślanka

16  SEKRETY ŻYCIA 
Nina Opic

16 SMAKI RODZINNE 
Iga Szumska

16 FRASZKI 
Adam Decowski

16 LIMERYKI 
Adam Pelc

16 AFORYZMY 
Edward Winiarski

17 W ZŁOTEJ SETCE 
Piotr Biernacki

18 WIROWANIE NA PLANIE 
Roman Małek

18  ODPRYSKI 
Zbigniew Grzyś
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Wojciech Wilk

W szkolnych mi-
s t r z o s t w a c h 

świata w  piłce siatkowej 
(Union Nationale du Sport 
Scolaire), które odbyły 
się w  Toulon we Francji 
w dniach od 2 do 10 czerw-

ca 2012 roku zwyciężyła drużyna z Rzeszowa. 
Młodzi mistrzowie świata uczą się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie 
(V LO im. K. K. Baczyńskiego i Gimnazjum 
Sportowego). To oni reprezentowali Polskę 
w  nagrodę za zwycięstwo w  zeszłorocznej 
gimnazjadzie. W finałach mistrzostw świata 
wzięło udział 31 drużyn, w  tym wiele naro-
dowych szkół siatkarskich i kilka reprezenta-
cji krajowych.

To zwycięstwo jest pierwszym triumfem 
w historii drużyny z Polski w kategorii chłop-
ców. W  grupie reprezentacja Polski grała 
z Chile, Francją B i Turcją. Wszystkie mecze 
zwyciężyła bez straty seta. Kolejne spotkania 
podopieczni trenerów Jacka Podpory i Grze-
gorza Wisza wygrali również łatwo z Turcją, 
Austrią, Francją A. W  półfinale pokonali 
Chiny 3:1. W finale zaś zwyciężyli z zespołem 
Tajwanu 3:2. Finał tych mistrzostw nie był 
łatwy dla naszych zawodników. Nasi zawod-
nicy w finałowym starciu przegrywali już 2:1 
w setach, by w czwartym secie po fenomenal-

MISTRZOWIE ŚWIATA
Uczniowie z Rzeszowa reprezentowali Polskę

nej walce doprowadzić do tie-breaka, w któ-
rym wygrali 15:13 i  ostatecznie triumfowali 
3:2. 

Skład mistrzowskiej drużyny: Jacek 
Podpora, Grzegorz Wisz – trenerzy; Dawid 
Wiczkowski i  Kamil Kalandyk (rozgrywają-
cy), Daniel Gąsior i Marcin Maćkowicz (ata-
kujący), Aleksander Śliwka, Dariusz Jakubek, 
Mateusz Hołobut, Bartosz Urbanik (przyj-

mujący), Bartłomiej Mordyl, Kamil Koniu-
szewski, Karol Ziobro (środkowi), Mateusz 
Masłowski (libero).

  Mgr Wojciech WILK,
dyrektor Gimnazjum Sportowego i V Liceum 

Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

Edward Słupek

Troskałem się, jak to 
będzie po mistrzo-

stwach Europy w piłce noż-
nej. Wydarzyło się pięknie. 
Czas na refleksje po tej 
największej, najbardziej 

prestiżowej imprezie, jaką widział nasz kraj. 
Bałem się, czy jesteśmy w  stanie wytrwać 
w stanie euforii całe mistrzostwa w przypad-
ku sukcesów naszej drużyny piłkarskiej. Ale 
oszczędzili nam tego, odpadając w  elimina-
cjach. Gorycz porażki osłodzili nam Rosjanie, 
Ukraińcy, a nawet trochę później Czesi, od-
padając we wczesnej fazie mistrzostw. Zatem 
w  doborowym towarzystwie braci Rosjan, 
Ukraińców pospołu oglądaliśmy mecze, po-
dziwiając bez narodowej euforii mistrzostwo 
innych, z chłodem i wymownym milczeniem 
przyjmując porażkę faworyzowanych, a jakże 
sąsiedzkich, Niemców. 

Ceremonię otwarcia mistrzostw przyszło 
mi oglądać na Węgrzech. Było to dla mnie 
doświadczenie, jako Polaka, zatrważające. 
Nastawiłem się, że w gronie rodaków obejrzę 

POLAK NA EURO ZA GRANICĄ
Zadbajmy o swoje na obczyźnie

transmisję w polskim kanale dla ludzi na ob-
czyźnie w TV Polonia w takiej wersji jak ro-
dacy w kraju. Nic bardziej błędnego. TV Po-
lonia emitowała w tym narodowym momen-
cie dumy program, a jakże… o nadciśnieniu 
tętniczym. Około 10 mln Polaków, a  może 
i  więcej, rozrzuconych po świecie, a  odbie-
rających Polonię w  lokalnych kablówkach, 
nie mogło odczuwać dumy z  tego, co dzieje 
się w  Polsce i  odbierać w  rodzimym języku 
ceremonii otwarcia, nie mówiąc już o meczu 
naszej drużyny inaugurującym w  Warsza-
wie mistrzostwa, z  komentarzem po nasze-
mu. W węgierskich restauracjach ceremonię 
otwarcia pomijano, a  mecz, co zrozumiałe, 
można było oglądać i  słuchać z  ich kanału. 
Byli nawet skłonni puścić Polonię, ale było to 
w  tamtym momencie niedorzeczne. Współ-
czuję wielu naszym rodakom, rozsianym po 
świecie, że nie mogli poczuć dumy i symbio-
zy z Polską w tym uroczystym momencie.

Niedawno nasz minister spraw zagra-
nicznych odkrył, że w  hotelu, w  którym 
mieszkał, nie ma dostępu do żadnego pol-
skiego kanału telewizyjnego. Nasi turyści 
doświadczają takiej sytuacji powszechnie 

w  wielu ośrodkach wczasowych za granicą. 
Chociaż z rzadka TV Polonię można uświad-
czyć. Inne nacje w ofercie programowej są re-
prezentowane, jak choćby Rosjanie, Niemcy, 
Francuzi, nie mówiąc o języku uniwersalnym 
– angielskim. To dzisiaj żaden problem tech-
niczny, wystarczy tylko minimalna dbałość 
o  rodaków za granicą przez odpowiednie 
nasze instytucje. Podczas pobytu w  Bułga-
rii widziałem, jak nagle wstrzymano obok 
hotelu budowę obiektu na okres wakacji po 
interwencji ministerialnej z RFN, w wyniku 
skargi wypoczywających w hotelu Niemców. 
Niebywała dbałość o swoich rodaków Niem-
ców ze strony kraju ich pochodzenia. Argu-
mentowali to tym, że oni przyjechali nie na 
budowę, ale na wypoczynek i  w  przypadku 
złego traktowania więcej się tam nie pojawią. 

Innym przykładem naszego złego samo-
poczucia za granicą są wieczorne animacje 
rozrywkowe dla turystów z  różnych krajów. 
Widać tam dbałość o  turystę ze strony kra-
jów ich pochodzenia, poprzez animacje w ich 
języku i z prezentacją ich dóbr kultury. Aż się 
prosi, aby nasze instytucje zadbały też o nas 
tak, jak inne nacje o  swoich, wyposażając 
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 nas w stosowne animacje podkreślające nasz 
dorobek kulturalny, z możliwością wesołego 
spędzenia czasu w  formie płyt CD, w  jakie 
wyposażeni są inni. Bo jak dotąd zostaje nam 
podziwiać zorganizowanie choćby Niemców 
i  słuchać np. bawarskich melodii. Nie będę 
opisywał pracy naszych placówek zagranicz-
nych (konsulatów), bo to chyba wierzchołek 
sprawy odczucia, że jest się banitą za granicą 

bez możliwości wsparcia ze strony naszych 
przedstawicielstw tamże. 

Utyskując, jestem przekonany, że stosow-
ny na to czas po sukcesie organizacyjnym 
mistrzostw Europy i traktowanie gości przez 
nas jako gospodarzy. Wymagajmy pomo-
cy od naszych przedstawicielstw za granicą, 
tak jak czynią to inne nacje. Wystarczy, aby 
nasze władze odpowiedzialne za nasz pobyt 

za granicą zachowywały się w  myśl zasady 
zawartej w  polskim paszporcie, a  zapisanej 
tam w kilku językach: „Władze RP zwracają 
się z uprzejmą prośbą do wszystkich, których 
może to dotyczyć, o  okazanie posiadaczowi 
tego paszportu wszelkiej pomocy, jaka może 
okazać się niezbędna w czasie pobytu za gra-
nicą”.

  Edward SŁUPEK

Małgorzata 
Wojnowska

Tematy nasuwają się 
same, jak ten zwią-

zany z  rodzinnymi ogród-
kami działkowymi. W  ze-
szłym roku, gdy odbywały 

się wybory do parlamentu RP zauważyłam, 
że wszyscy kandydaci na posłów RP uczest-
niczyli w  spotkaniach na terenach ogrodów 
działkowych. Ja też tam byłam i  widziałam, 
jak wręczano różne odznaczenia, nagrody, 
puchary przedstawicielom organów samo-
rządowych i innym bardzo ważnym osobisto-
ściom. Już wtedy przedstawiciele działkow-
ców starali się zwrócić uwagę na „nadciągają-
ce na ogrody działkowe tsunami”! 

Ogrody działkowe istnieją w  Polsce od 
kilkudziesięciu lat, a od 2005 roku ich działal-
ność reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Każdy z  nas wie, jak ważne 
jest dla prawie miliona Polaków korzystanie 
z tych ogrodów. Dla mieszkańców aglomera-
cji miejskich działki mają nie tylko znaczenie 
socjalne. Działki są oazą spokoju, wytchnie-
nia, oderwaniem od codzienności, miejscem 
odpoczynku, a  dla emerytów możliwością 
pracy. Nie tylko emeryci korzystają z dobro-
dziejstwa posiadania działki. Również ludzie 
czynni zawodowo starają się na działkach za-
pomnieć o codziennych problemach. Uchwa-
lona w 2005 roku ustawa gwarantuje trwałość 
i rozwój ogrodnictwa działkowego w naszym 
kraju. Chroni i zapewnia działkowcom szereg 
praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzy-
stać ze swoich ogrodowych oaz spokoju. 

Problem tkwi w  tym, że ogrody dział-
kowe są najczęściej usytuowane na terenie 
miast lub w ich pobliżu. Kiedyś były to tere-
ny całkowicie bezużyteczne, dziś o  znacznej 
wartości, dlatego w ostatnich latach rozpętała 
się kampania wymierzona w ich działalność, 
której celem jest przejęcie tych obszarów i wy-
korzystanie ich na cele komercyjne. Ogrom-
na fala tsunami już powstała. Sąd Najwyższy 
zaskarżył ustawę o  rodzinnych ogrodach 

działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. 
Wniosek ten zmierza do odebrania działkow-
com m.in. prawa użytkowania działki, zwol-
nienia z podatków i  czynszów dzierżawnych 
na rzecz gminy, prawa do działki zamiennej 
w przypadku likwidacji koniecznej, prawa do 
nasadzeń, jakie są własnością działkowca. 

Słusznie wyrazili swoje zdanie działkow-
cy w kolejnym już proteście: „Rozbici, pozba-
wieni ochrony zapewnianej przez ustawę i sil-
ny ogólnopolski samorząd, będziemy kolejną 
ofiarą złożoną na ołtarzu <<reform>>, na 
których korzystają wszyscy, tylko nie zwykli 
obywatele”.

A  tak naprawdę? Nie tylko działkowcy 
utracą swoje przywileje. Utraci całe społe-
czeństwo „zielone wyspy” w  miastach, które 
zapewniają dzisiaj wszystkim mieszkań-
com swobodny dostęp do natury, stwarzają 
przestrzeń do wypoczynku i  ruchu. Dzięki 
ogrodom działkowym miasta są miejscami 
bardziej przyjaznymi do życia. Teraz należy 
czekać, czy fala tsunami zmiecie rodzinne 
ogrody działkowe z powierzchni ziemi. Ja ki-
bicuję przyrodzie!

  Małgorzata WOJNOWSKA

Kiedy ostatnie drzewo zostanie ścięte, 
kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta,
kiedy ostatnia ryba zostanie złapana, to 
wtedy stwierdzicie, że pieniędzy nie można 
zjeść.

Autor nieznany

DZIAŁKOWE TSUNAMI
Są oazą spokoju, wytchnienia, miejscem odpoczynku i pracy

Bogusław Kobisz

W kilku ostat-
nich tygo-

dniach wielu znajomych 
oraz klientów zapytało 
mnie, jak mają traktować 
postanowienia i zarzą-
dzenia przysłane im z in-

stytucji związanych z Krajowym Rejestrem 
Sądowym. „Postanowienie” i „zarządzenie” 
– na pierwszy rzut oka pisma te wyglądają jak 
dokumenty urzędowe. Sprytnie zachowano 
układ graficzny charakterystyczny dla pism 
procesowych, czyli miejsce na datę, sygna-
turę, jest godło Polski, pouczenie i podana 
podstawa prawna. Przytoczę w skrócie treść: 
Postanowienie – „w związku z dostępem do 

OSTRZEŻENIE
Uwaga na oszustów

elektronicznego odpisu KRS z dniem pobra-
nia danych podmiotu wpisanego do bazy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
(i tu podany numer KRS adresata listu) po-
stanawia udostępnić odpis z KRS”. Jednocze-
śnie wzywa się do uiszczenia opłaty w wyso-
kości 250 zł na konto Kancelarii Odpisów z 
Monitora Sądowego i Gospodarczego (poda-
ny numer konta) i pouczenie, że brak opłaty 
w terminie 7 dni spowoduje brak dostępu do 
elektronicznego odpisu KRS oraz zabloko-
wanie możliwości itd., a poniżej podana jest 
podstawa prawna. Jest też adres, godło, Kan-
celaria Odpisów Warszawa, ulica itd.

Faktycznie można się nabrać i szef firmy 
wpisanej do KRS ma prawo pomyśleć, że jak 
nie zapłaci owych 250 złotych, to utraci moż-
liwość pozyskania odpisu z elektronicznego 

KRS. Zważywszy na to, że kwota 250 złotych 
dla firmy nie jest znacznym kosztem, wyda 
polecenie zapłaty. Finalnie otrzyma odpis 
KRS swojej firmy, za który zapłaciłby 30 zło-
tych, gdyby sam wszedł na stronę KRS i o taki 
odpis zawnioskował. 220 złotych za 5 minut 
pracy dla pośrednika – gratuluję, piękny za-
robek. Dwa razy wcisnąć enter i 220 złotych 
pozyskane, no może niecałe 220, bo jeszcze 
ok. 10 złotych trzeba wydać na koresponden-
cję. Majstersztyk! 

Ostrzegam wszystkich – takie postano-
wienia, zarządzenia czy wezwania to zwy-
kła „lipa”. Jeżeli nie składaliśmy żadnych 
wniosków, nie prowadzimy procesu, nie 
czekamy na tego typu korespondencję, to 
nie oczekujmy, że sąd sam od siebie będzie 
nas o cokolwiek wzywał. Pokażmy takie pi-
smo prawnikowi. Jeżeli prawnik nie zauwa-
ży, że orzełek, który ma nadać pismu cha-
rakter oficjalny, urzędowy, państwowy ma 
łeb przechylony na lewą stronę (prawidłowo 
powinien mieć w prawą) i nie ma korony, to 
z pewnością zorientuje się, że nigdzie w tre-



5

Lipiec 2012

W
y

d
a

R
Z

e
n

Ia
 

 O
p

In
Ie

 
 L

u
d

Z
Ie

ści pisma nie ma określeń: „Sąd wzywa, sąd 
postanawia” oraz żadnej pieczątki z nazwą 
„Sąd…”. 

Przyjmując, że w KRS w różnych reje-
strach jest ok. 100 tysięcy podmiotów i niech 
da się nabrać czwarta część z nich i zapłaci 
za to pośrednictwo, to licząc na okrągło po 
200 zł od każdego naiwnego daje kwotę pół 
miliona złotych – całkiem niezła sumka. Nie 
wierzę w to, żeby ktokolwiek za coś zapłacił 
250 zł wiedząc, że oficjalnie, bez żadnej łaski 
może to samo mieć za 30 zł, gdyby nie był 

przekonany, że wykonuje polecenie pocho-
dzące od organu państwowego i spełnia nie-
jako obywatelski obowiązek. 

Jest to zatem umyślne doprowadzanie 
osób do niekorzystnego rozporządzania 
swoim mieniem, osiąganie korzyści ma-
jątkowej przez podszywanie się pod dzia-
łalność urzędu państwowego. Prokuratura 
musi działać szybko, a później sądy zdecy-
dowanie i surowo, żeby następnym razem 
nie wpadło komuś do głowy, np. doręczanie 
właścicielom nieruchomości odpisów z elek-

tronicznych ksiąg wieczystych. Żeby w rezul-
tacie nie wyszło tak, że sprawca zostanie uka-
rany na rok pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na dwa lata i 5 tys. złotych grzywny, 
bo przy takiej „karze” niejednemu kombina-
torowi atrakcyjnym może się wydać zarobek 
wielkości 495 tys. złotych.

Ostrzegam, sprawdzajmy tego typu pi-
sma, zawiadamiajmy o nich prokuraturę.

  Bogusław KOBISZ,
prawnik

Tomasz Michalski

Trzecia już edycja 
dorocznej imprezy 

pn. „Dzień Odkrywców – 
Interaktywny Piknik Wie-
dzy” odbyła się 2 czerwca, 
a  jej organizatorami byli: 

Stowarzyszenie ExploRes i  firma Polimedia 
przy wsparciu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Piknik zlokalizowany został 
na terenie obejmującym fragment ul. Szo-
pena, alei Lubomirskich, pl. Armii Krajowej 
oraz fosę rzeszowskiego zamku. 

Znowu zwiększyła się liczba wystaw-
ców. Tym razem w  pokazach, prezentacjach 
i  innych wydarzeniach podczas pikniku 
uczestniczyły ekipy animatorów z  45 in-
stytucji, firm i  organizacji. Scena główna 
umiejscowiona została na parkingu RARR, 
a  od tego miejsca promieniście rozchodziły 

INTERAKTYWNIE
Po raz czwarty z odkrywcami wiedzy

debiutowały Centrum Nauki Exploratorium 
z  Łodzi, Katedra Astronomii Uniwersytetu 
Pedagogicznego z  Krakowa, Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN, studenci z koła che-
mików Politechniki Warszawskiej, Wyższa 
Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Muzeum 
Skamieniałości i Minerałów z Dubiecka i Za-
mek Dubiecko, Muzeum Dobranocek oraz 
Akademia Umysłów Ścisłych, Pracownia 
Warsztatów Edukacyjnych Figaro i  firma 
Serwotech.

Wśród nowości pokazywanych na pikni-
ku na pierwszy plan wybijały się eksponaty, 
pokazy i  zabawy związane ze starożytnym 
Egiptem, prezentowane przez łódzkie Explo-
ratorium, które to stoisko oblegane przez od-
wiedzających umożliwiało m.in. zapoznanie 
się z  obrzędem mumifikacji. Trochę dalej 
w  przeszłość sięgała ekspozycja dubieckiego 
Muzeum Skamieniałości i Minerałów, która 
zawierała oryginalne znaleziska paleontolo-

giczne z  terenu Pod-
karpacia, w tym gigan-
tyczne zęby mamutów. 
Jednym z  ciekawych 
działań były warsztaty 
budowy modelu czą-
steczki fulerenu C60, 
które prowadzili ani-
matorzy z  Centrum 
Nauki Kopernik.

Oczywiście nie 
zabrakło fizyki kla-
sycznej, której różne 
obszary prezentowa-
ne były na stoiskach 
Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Katedry 
Fizyki UMCS, CN 
Kopernik, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej 
i  Muzeum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się pokazy chemiczne, brawurowo 
demonstrowane przez koła naukowe stu-
dentów Esprit z  Politechniki Rzeszowskiej 
i Flogiston z Politechniki Warszawskiej. Ma-
tematyka królowała na stoisku wałbrzyskiego 
Exploraparku, a anatomia człowieka i mikro-
świat w  namiocie Stowarzyszenia ExploRes. 
Teleskopy słoneczne i  inne przyrządy astro-
nomiczne wystawiły Młodzieżowe Obserwa-

torium Astronomiczne, Katedra Astronomii 
UP z Krakowa oraz firma Astroclassic, a obok 
pojazdom kosmicznym, satelitom i rakietom 
przyjrzeć się można było na pięciu stoiskach 
projektu Kosmiczna Wioska.

Niecka placu AK stała się prawdziwą 
doliną lotniczą. To tam w  Parku Techniki 
rozmieściły się firmy lotnicze WSK PZL-Rze-
szów i  Safran Hispano-Suiza z  Sędziszowa 
Młp. uzupełnione studentami z koła nauko-
wego lotników Politechniki Rzeszowskiej. 
Oprócz tego w  Parku Techniki nowoczesne 
technologie energetyczne zaprezentowało 
PGE Energetyka Konwencjonalna i  Górnic-
two, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. 
Aleja Lubomirskich i  fosa zamku to obszar, 
na którym dominowała historia cywilizacji 
i  historia naturalna oraz kultura i  sztuka. 
W Alei Cywilizacji oprócz archeologów, grup 
rekonstrukcyjnych i  kuchni molekularnej 
spotkać można było również stoisko pla-
styczno-literackie Stowarzyszenia Nasz Dom 
– Rzeszów i  Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. Pokazy na scenie głównej 
z wykorzystaniem ciekłego azotu oraz doty-
czące aerodynamiki przygotowane i przepro-
wadzone zostały przez Stowarzyszenie Explo-
Res. Odbył się też tradycyjny konkurs wiedzy 
z nagrodami ufundowanymi przez Discovery 
Science i  ING Życie. Eksponaty i  przyrządy 
do pokazów na scenie oraz te wystawione na 
stoisku Stowarzyszenia ExploRes zostały za-
kupione z grantu Fundacji PGNiG, otrzyma-
nego przez stowarzyszenie na początku roku.

Według naszych szacunków w  pikniku 
uczestniczyło ponad 12 tys. osób i miało do 
dyspozycji ponad 200 różnego rodzaju eks-
ponatów, pokazów i instalacji obsługiwanych 
przez 180 animatorów. Tak jak w poprzedniej 
edycji zorganizowaliśmy dwie imprezy towa-
rzyszące: Konkurs fotograficzny „Foto Od-
krywców”, którego rozstrzygnięcie i  wysta-
wę pokonkursową zaprezentowano podczas 
pikniku oraz wieczorną prezentację „Ko-
smiczna podróż w 3D”, na którą składały się 
unikatowe, trójwymiarowe zdjęcia obiektów 
kosmicznych prezentowane przez dr. Wal-
demara Ogłozę z  Katedry Astronomii UP 
w Krakowie.

Zapraszam do obejrzenia na stronach 
www.explores.pl i  www.dzienodkrywcow.pl 
relacji, zdjęć i filmów z  imprezy oraz na ko-
lejny, Czwarty Interaktywny Piknik Wiedzy 
„Dzień Odkrywców”, który odbędzie się wg 
planu 8 czerwca przyszłego roku.

  Tomasz MICHALSKI,
prezes Stowarzyszenia 

Upowszechniania Wiedzy ExploRes

się poszczególne obszary tematyczne: Strefa 
Nauki, Aleja Gwiazd, Edukostrada, Kraina 
Robotów, Park Techniki oraz Aleja Cywiliza-
cji. Takie usytuowanie i zaplanowanie stano-
wisk umożliwiło swobodne przemieszczanie 
się zwiedzających, którzy oprócz oglądania 
i  uczestniczenia w  pokazach mogli spędzić 
kilka chwil w  otoczeniu zieleni i  historycz-
nych murów zamkowych.

Pojawili się nowi wystawcy. Na pikniku 

Piknikowe atrakcje odkrywców
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Ósma już gala honorowania dorocz-
nymi nagrodami Zarządu Woje-

wództwa Podkarpackiego miała miejsce 
28 czerwca br. i tradycyjnie już w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie. Wyróżnio-
nych w  dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i  ochrony kultury oraz 
gości, którzy przybyli na uroczystość, po-
witał dyrektor WDK Marek Jastrzębski. 

GALA MARSZAŁKOWSKA
Zasłużeni dla kultury

LAUREACI
Za całokształt działalności: 
Ryszard Zatorski – dziennikarz, 
Wojciech Kwiatkowski – aktor, 
Krystyna Szczerbiak – tancerka 
zespołu Rzechy, Marek Pękala – poeta, 
pisarz, dziennikarz, Edward Laska – 
muzyk kapelmistrz, instrumentalista, 
Mieczysław Arkadiusz Łyp – poeta, 
pisarz, publicysta, Józef Tadla – animator 
kultury, Elżbieta Kęsik – animatorka 
kultury, Roman Olszowy – animator 
kultury, Bogusław Wilanowski – muzyk, 
solista, koncertmistrz, Maria Rygiel – 
animatorka kultury, Stanisław Świerad – 
nie doczekał uroczystości, był muzykiem, 
pedagogiem i animatorem kultury, Jan 
Grabarz – rzeźbiarz amator, Franciszek 
Karaś – muzyk, skrzypek, regionalista, 
Marta Wierzbieniec – dyrektor naczelny 
Filharmonii Podkarpackiej, Jerzy Dynia 
– muzyk, dziennikarz, pedagog. 

Za szczególne osiągnięcia: 
Magdalena Kołcz – skrzypaczka, Zofia 
Sokół – animatorka kultury ludowej, 
wokalistka, Andrzej Szypuła – muzyk, 
pedagog, dyrygent, animator kultury, 
Maciej Grzegorzek – fotografik, Dariusz 
Baszak – muzyk, akordeonista, pedagog, 
Jan Kubicki – dziennikarz, publicysta, 
regionalista.

Zespoły nagrodzone za całokształt 
działalności: 
Kapela Ludowa z Gniewczyny, Zespól 
Ludowy Jubilatki, Zespół Szantowy 
Klang, Orkiestra Dęta Dobrynin, 
Orkiestra Dęta PKP w Rzeszowie, 
Chór Męski Echo z Wiśniowej, Chór 
Kameralny Collegium Musicum.

Zespoły nagrodzone za szczególne 
osiągnięcia: 
Zespół Taneczny Iskierka z Łańcuta, 
Zespół Pieśni i Tańca Hanka, Chór 
i Orkiestra Kameralna Nicolaus, Teatr 
Przedmieście, Zespół Redakcyjny 
„Rocznika Przemyskiego”.

Natomiast wicemarszałek Anna Kowalska 
nagrody wręczyła i wraz z dyrektorem depar-
tamentu kultury i  dziedzictwa narodowego 
Grażyną Szeligą gratulowała wyróżnionym. 
Z tej także okazji na scenie w sali widowisko-
wej koncertowała nagrodzona skrzypaczka 
Magdalena Kołcz, a Klang ze swym liderem 
i  założycielem Sławkiem Gołąbem w  Bohe-
mie.   

W Rzeszowie nie grali wprawdzie 
piłkarze, ale w  sobotni wieczór 

i  noc 30 czerwca Euro 2012 pobrzmiało ze 
Stadionu Miejskiego przy Hetmańskiej me-
lodiami znanymi, hitami muzycznymi ze 
światowej listy przebojów znanymi z różnych 
okresów trzynastu minionych mistrzostw 
Europy. Stadion pulsował aplauzem widzów 
dobywającym się z  tysięcy gardeł, dopingu-
jących artystów na gigantycznej estradzie 
ustawionej na nowej wschodniej trybunie. 
Wystąpili z polskiej strony: Kasia Kowalska, 
Czesław Śpiewa, Halina Młynkowa, Ania 

STADION KULTURY
Po raz drugi, oby nie ostatni

Dąbrowska, Raz Dwa Trzy, Sta-
nisław Soyka i  Tatiana Okupnik, 
a z ukraińskiej artyści i zespoły roc-
kowe: Skryabi, S.K.A.Y i  TNMK. 
Pojawili się też na estradzie aktorzy 
w  śpiewnych prezentacjach: Lesław 
Żurecki, Cezary Pazura i  Antoni 
Pawlicki.

Takich miejsc pełnych kultury 
było w  Rzeszowie ponad 70, gdzie 
można było uczestniczyć w  różno-
rodnych propozycjach artystycz-
nych wysokiego lotu, wystawach, 

spektaklach, dyskusjach i zwyczajnie w zaba-
wach i  konkursach wprost na ulicy. Tamże, 
jak chociażby wieczorem w piątek 29 czerwca 
od biura festiwalowego w  pałacyku letnim 
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Grupa laureatów z wicemarszałek Anną Kowalską i dyr. Grażyną Szeligą

Koncert Klangu w Bohemie w WDK
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Lubomirskich podążył ulicami aż na dziedzi-
niec Teatru Siemaszkowej korowód – spek-
takl spontanicznie tworzony na owej rucho-
mej scenie-platformie samochodowej, utkany 
z różnych fragmentów teatralnych widowisk 
minionego sezonu, głównie w śpiewnym wy-
daniu. Chociaż w  tej paradzie – parafrazie 
występów, jakie towarzyszyły zwykle staro-
żytnym igrzyskom olimpijskim, było wiele 
zaskakujących pomysłów, jak choćby ten, gdy 
Józef Hamkało monologiem z  Hamleta za-

trzymał widzów zdumio-
nych jego strojem wprost 
ze Sprzedawców gumek. 
Wzbudzały ciekawość kre-
atywne bohaterki z  Heter 
i Marek Kępiński w mun-
durze i  anturażu kostiu-
mowym Hitlera z  Nad-
ludzi pozdrawiający po-
dążającą za i  wokół sceny 
widownię. A  zakończyło 
się to na dziedzińcu teatru. 
Była biesiada przy stołach 
z  kuflami i  grillowymi 
rarytasami i  zaproszono 
gości na kolejną składankę 
na prowizorycznej scenie, 
też głównie śpiewanych 

utworów, z  komicznym pomieszaniem kon-
wencji, gdy np. Joanna Baran i  Małgorza-
ta Pruchnik (Jacek i  Placek) w  chłopięcych 
kostiumach tańczyły i  śpiewały wespół 
z  innymi aktorkami seksapilową piosenkę. 
W  tym samym czasie w  hali na Podpromiu 
występował Polski Teatr Tańca z Poznania ze 
spektaklem Football@... Ewy Wycichowskiej, 
w  I  LO przy ul. 3 Maja dwukrotnie pojawił 
się z  teatralnym widowiskiem Projekt Wit-
kacy ukraiński Teatr Arabeska z  Charkowa, 

a  tuż przed finałem piłkarskiego turnieju 
w Kijowie na estradzie w Rynku rzeszowskim 
dobiegł końca satyryczny spektakl z musica-
lowym rytem Ławka rezerwowych Micha-
ła Walczaka i  Marcina Kołaczkowskiego. 
A przecież tamże jeszcze i nasz Teatr Maska 
przypomniał się na tej estradzie, a swoją sce-
nę użyczył spektaklowi tanecznemu Oh lala. 

A  to wszystko oplecione gigantycznym 
maratonem artystycznych pokazów i  zabaw, 
jak choćby te w klubie namiocie na dziedziń-
cu pałacyku letniego Lubomirskich, gdzie ze 
słuchawkami na uszach można było się bawić 
na Silent Disco pod wybór muzyki jednocze-
śnie serwowanej przez kilku DJ-ów, grają-
cych różne ścieżki. Po raz drugi Europejski 
Stadion Kultury zgromadził w  Rzeszowie 
blisko trzystu artystów z  Polski i  Ukrainy. 
Były i  piłkarskie strefy kibica, a  jakże, i  ty-
siące uczestników owych propozycji ESK, 
nasyconych kulturą w tych trzech dniach do 
woli. Może resort kultury pozwoli utrzymać 
tę tradycję także w następnych latach, sypiąc 
hojnie, jak uczynił to dwukrotnie, z kiesy me-
cenasa. Przydadzą się znowu te dwa miliony 
złotych, do których miasto dołożyło swój mi-
lion. Warto było.

 Ryszard ZATORSKI 
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Prawie 400 najmłodszych artystów 
wystąpiło na I  Podkarpackim Prze-

glądzie Artystycznym Przedszkolaków pod 
nazwą „Wesołe Nutki”. Przegląd był pierwszą 
podkarpacką edycją i adresowany do przed-
szkolaków w wieku 2–6 lat. – Jego celem jest 
popularyzacja tańca pośród najmłodszych 
artystów, zachęca także przedszkolaków do 
twórczego spędzania wolnego czasu oraz 
rozwija ich umiejętności artystyczne – mówi 
Anna Kniaziewicz z  rzeszowskiego RDK, 
pomysłodawczyni przeglądu. 

15 czerwca w filii Staromieście Rzeszow-
skiego Domu Kultury zaprezentowało się 9 
przedszkoli z Podkarpacia: Brzozów, Dynów, 
Dębica i Rzeszów. Każda z grup przedszkol-
nych pokazała jeden lub dwa układy tanecz-
ne. Występy oceniło konkursowe jury, które-
go przewodniczącą była Swietlana Antoni, 
uznana choreografka, absolwentka Szkoły 
Baletowej w  Mińsku i  Teatralnego Studia 
w  Moskwie oraz członkowie: Magdalena 
Krupa, tancerka rzeszowskiego Zespołu Pie-
śni i  Tańca Karpaty oraz Karolina Słonka, 
instruktorka tańca współczesnego i  chore-
ografka. – Braliśmy pod uwagę muzykalność, 
poczucie rytmu, strój i  ogólne wrażenie ar-
tystyczne – powiedziała o  kryteriach oceny 
jury Magdalena Krupa. 

W  kategorii wiekowej od 2 do 4 lat 
I  miejsce zajęło Przedszkole Publiczne 
nr 12 w Rzeszowie, II – grupa Kwiatki Bo-

Z patronatem medialnym naszego miesięcznika

WESOŁE NUTKI
Taniec i zabawa przedszkolaków

żej Matki Przedszkola św. Józefa z  Rzeszo-
wa, a III miejsce grupa Żabki z Przedszkola 
Miejskiego w  Dynowie. W  kategorii 5–6 
lat I  miejsce zdobyła grupa V z  Przedszko-
la Publicznego nr 12 z Rzeszowa, II – grupa 
Smerfiki z Przedszkola Samorządowego nr 1 
z  Brzozowa, a  III – grupa VI z  Przedszkola 
Publicznego nr 12 z Rzeszowa. Konkursowe 
jury przyznało także wyróżnienia dla grupy 

Na przeglądzie „Wesołe Nutki” umiejętności taneczne zaprezentowało prawie 400 przedszkolaków

IV z  Przedszkola Miejskiego w  Dębicy oraz 
indywidualne dla Radhy Początek z Rzeszo-
wa. Nagrodzone przedszkola otrzymały sta-
tuetki, nagrody książkowe, albumy z bajkami 
oraz pamiątkowe dyplomy.

Honorowy patronat nad przeglądem ob-
jęli: marszałek podkarpacki Mirosław Kara-
pyta i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 
Organizatorami Przeglądu „Wesołe Nutki” 
byli: Rzeszowski Dom Kultury, Stowarzy-
szenie Wspierania Rozwoju Kultury, Na-
uki i  Sportu przy współfinansowaniu przez 
Urząd Miasta Rzeszowa.

 Rafał BIAŁORUCKI
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Stanisław Dłuski

Ona i  on, Eweli-
na Łopuszańska 

i  Janek Borcz zaprezento-
wali swoje wiersze w Starej 
Drukarni, gdzie odbywają 
się od niedawna spotkania 

z  cyklu „Poetycki zaścianek”. Sama nazwa 
cyklu, pozornie negatywna, tak naprawdę 
przypomina o  elementarnej prawdzie, że 
najwięksi pochodzili właśnie z  „zaścianka”, 
na przykład Adam Mickiewicz lub Czesław 
Miłosz. „Zaścianek” przypomina, że to, co 
z pozoru marginalne i niedocenianie, staje się 
wartością, kiedy zostanie przetworzone przez 
twórczą wyobraźnię.

Wiersze Eweliny wyróżniają odległe 
skojarzenia, oryginalna metaforyka, na-
głe przeskoki wyobraźni, nieciągłość, która 
przypomina, że wiersze rządzą się swoją lo-
giką; prawda odsłania się niespodziewanie, 
za lasem widzialnych rzeczy kryje się pięk-
no istnienia, świat duchowych sensów i  do-
bro, którego poszukujemy w  codziennym 
życiu. Autorka nie poddaje się pesymistycz-
nym przekonaniom współczesnych barba-
rzyńców, buduje wizje, w  których dominuje 
światło i  pragnienie miłości, podstawą jest 
głęboka, duchowa afirmacja świata, wrażli-
wość przemieniona w słowo oznacza poczu-
cie sensu i potrzeby walki o dialog z drugim 
człowiekiem.

Janek zmaga się ze słowem od niedawna, 
tak jak Ewelina jest właściwie debiutantem, 
pisze z  potrzeby serca, jego wiersze wyróż-
nia dyscyplina słowa, dyskurs odsłania we-
wnętrzną potrzebę poszukiwania języka, 
który zdolny będzie nazwać wewnętrzne 
doświadczenia, opisać pejzaż ulubionej kra-
iny Borcza, Bieszczadów. Zaskakuje, w  cza-
sach postmodernizmu i  relatywizmu, wiara 
w twórczą moc słowa i wyobraźni, świat wi-
dzialny jest tłem dla prawd elementarnych, 
piękno bowiem ocala, odkrywa przed czy-
telnikiem mistyczne i metafizyczne wymiary, 
dom, w którym odnajdujemy bezpieczeństwo 
i więź z każdym istnieniem.

Obydwoje nie stracili wiary w  sakral-
ną siłę języka, w  mikroświecie dostrzegają 
prawdę o powołaniu człowieka, który budu-
je ojczyznę dla wszystkich ludzi dobrej woli, 
szanują przeszłość, ale też widzą sens w przy-
szłości budowanej na kulturze duchowej, 
ufundowanej na wyobraźni i snach o różach, 
ptakach, drzewach. 

  Dr Stanisław DŁUSKI
Uniwersytet Rzeszowski

POETYCKI 
ZAŚCIANEK
Wiara w twórczą moc słowa 

i wyobraźniAndrzej Piątek

W GRONIE  
NAJLEPSZYCH 

Jedynie 48 uczelni 
zdobyło w  II edycji 

Ogólnopolskiego Konkur-
su i  Programu Certyfikacji 
Szkół Wyższych prestiżo-

wy tytuł laureata i  certyfikat Lider 2012. Są 
wśród nich Politechnika Rzeszowska, Wyż-
sza Szkoła Informatyki i  Zarządzania oraz 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rze-
szowie.

Komisja oceniała uczelnie na podstawie 
m.in. potencjału naukowo-dydaktycznego, 
pozycji na rynku edukacyjnym, umiędzyna-
rodowienia działalności, aktywności biura 
karier i akademickiego inkubatora przedsię-
biorczości, umiejętności praktycznych stu-
dentów i form ich współpracy z otoczeniem. 
Jej ocena miała charakter jakościowy, a  nie 
ilościowy w  oparciu o  wskaźniki liczbowe. 
Dzięki temu przyznawany certyfikat auten-
tycznie jest wyróżnieniem za wysoką jakość 
kształcenia absolwentów kreatywnych, in-
nowacyjnych i  twórczych. Potwierdza zasa-
dę łączenia ogólnego kształcenia z  edukacją 
praktyczną i prowadzenia studiów, tak by jak 
najpełniej przygotowywały do pracy i kariery 
zawodowej. 

Ogólnopolskiemu Konkursowi i Progra-
mowi Certyfikacji Szkół Wyższych patronuje 
Parlament Europejski. Gala finałowa tego-
rocznego odbyła się 12 czerwca w auli Colle-
gium Novum UJ w Krakowie. 

Z RZESZOWA DO CHIN

Dwudziestu studentów Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-

wie wyjedzie na studia w chińskich uczelniach. 
– Nasi studenci będą kształcili się w  Anshan 
Normal University, Baoji Vocational Technolo-
gy College, Beijing International Studies Uni-
versity, Shanxi Agricultural University, Capital 
Normal University i Southern Yangtze Univer-
sity – informuje prof. Andrzej Szelc, prorektor 
WSIiZ do spraw współpracy z zagranicą, który 
w ubiegłym roku podczas Polsko-Chińskiego 
Forum Rektorów Uczelni Wyższych w Pekinie 
podpisał stosowną umowę. 

Ważnym krokiem w  kierunku zacie-
śniania współpracy była wizyta w  Warsza-
wie licznej delegacji chińskich naukowców 
zaproszonych przez Konsorcjum Michała 
Boyma. W czasie spotkania ambasador Sun 
Yuxi zadeklarował, że jego rząd ufunduje dla 
studentów z Polski 2,5 tysiąca miejsc na chiń-
skich uczelniach. Od kwietnia do czerwca br. 
w rzeszowskiej WSIiZ przebywała prof. Yang 
Hongyan, prodziekan Wydziału Informatyki 
Anshan Normal University.

WIADOMOŚCI 
AKADEMICKIE

Certyfikaty, doktoranckie szranki i Chiny

WARSZTATY DOKTORANCKIE 

Blisko 30 doktorantów z  całej Polski 
uczestniczyło 4 i  5 lipca w  Wyższej 

Szkole Prawa i  Administracji w  Rzeszowie 
w  VI Letnich Warsztatach Doktoranckich 
na temat: „Sądowa kontrola administracji 
w sprawach gospodarczych”, m.in. z uniwer-
sytetów w  Warszawie, Białymstoku, Gdań-
sku, Łodzi, Katowic, Poznaniu i WSPiA. Ich 
wystąpienia oceniali profesorowie Roman 
Hauser – prezes Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, Jan Paweł Tarno, Bogdan 
Dolnicki, Jerzy Posłuszny, Zygmunt Nie-
wiadomski, Ludwik Żukowski, Zbigniew 
Czarnik, Robert Sawuła oraz dr Andrzej 
Kisielewicz, wiceprezes NSA i  sędzia Jerzy 
Solarski – prezes WSA w Rzeszowie.

– Taka forma seminaryjna, umożliwia-
jąc prezentowanie dorobku, istotnie wspie-
ra młodych naukowców w  ich dążeniach do 
zdobywania stopni naukowych – twierdzi 
prof. Jerzy Posłuszny, rektor rzeszowskiej 
WSPiA. 

Udział w  VI Letnich Warsztatach Dok-
toranckich w  rzeszowskiej WSPiA gwaran-
tuje opublikowanie wygłoszonych referatów 
w  wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. 
–  Wszystkie wystąpienia naukowe zostały 
zrecenzowane, a najlepsze nagrodzone – pod-
kreśla prof. Jan Paweł Tarno, wiceprzewod-
niczący jury. Jury, któremu przewodniczył 
dr Andrzej Kisielewicz, przyznało pierwsze 
miejsce Dorocie Chromickiej z  Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie, drugie Karolowi Ważnemu 
z Uniwersytetu Gdańskiego, trzecie Jakubo-
wi Szlachetce z  Uniwersytetu Gdańskiego 
i Maciejowi Kiełbowskiemu z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniło 
Adama Kowalskiego z  Uniwersytetu War-
szawskiego, Jaromira Cyska z Uniwersytetu 
Łódzkiego, Joannę Leszczyńską z  Uniwer-
sytetu Białostockiego, Karolinę Jasińską 
z  Wyższej Szkoły Prawa i  Administracji 
w  Rzeszowie i  Ewelinę Żelazko-Makowską 
z Uniwersytetu Śląskiego. 

Każdy referat wywoływał burzliwą dys-
kusję. Jednak, jak mówili jurorzy, nie cho-
dziło tu o krytykę młodych naukowców, lecz 
zwrócenie uwagi na ewentualne modyfikacje 
w ich tezach. – Chcieliśmy wskazać kierunek, 
w którym powinni podążać w dociekaniach – 
twierdzili profesorowie i prezesi sądów. 

Po raz drugi organizatorem Letnich 
Warsztatów Doktoranckich była rzeszow-
ska Wyższa Szkoła Prawa i  Administracji. 
Wsparcia udzielił im WSA w  Rzeszowie. 
Współorganizowały je Zakłady Sądownictwa 
Administracyjnego Uniwersytetów Łódzkie-
go i  Śląskiego. Patronowała rzecznik praw 
obywatelskich, prof. Teresa Lipowicz. 

 Andrzej PIĄTEK
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Małgorzata 
Zajączkowska

Nie zetknęłam się 
z  poezją Bogda-

na Stangrodzkiego aż do 
momentu, gdy wzięłam 
do ręki tomik jego wierszy 

W opałach mgły. Zaskoczył mnie już tytuł, bo 
przecież z mgłą kojarzy się inny, dobrze funk-
cjonujący w  języku, związek frazeologiczny 
„opary mgły”. Zastanawiałam się, jaki był cel 
takiej przeróbki? Czym zaskoczy mnie dalsza 
lektura? Czego się dowiem o  autorze i  jego 
światoodczuciu, skoro już na wstępie pojawia 
się zaskakujący dramatyzm?

Zagłębiając się w wiersze Stangrodzkiego, 
odczułam jakby słowa jednego z nich „gubi-
łem czas/ pamiętam miałem go jeszcze/ wy-
chodząc z domu” odnosiły się do mnie czyta-
jącej i chłonącej ich nastrój. Zapewne nieba-
gatelny wpływ na odbiór tych utworów miał 

Poza czasem i przestrzenią
Złote pióro Bogdana Stangrodzkiego…

właściwy im, odczytany przez doświadczenia 
naszych czasów, romantyzm. Bohater jego 
wierszy szuka dla siebie oparcia w religii i na-
turze, która jawi się jako oddech Boga w dzie-
le stworzenia świata. Stangrodzki snuje po-
etyckie rozważania na wielu płaszczyznach: 
człowiek – Bóg, człowiek – natura, człowiek 
– człowiek, człowiek – życie z  pełnią jego 
światłocienia. Poeta zaskakuje naturalnością 
i głębią metafory opartej często na personifi-
kacji „wieczność stąpa po gwieździstej łące” 
czy też „rosną rosochate mazowieckie wierz-
by zatroskane o  każdą piędź ziemi”. Autor 
W  opałach mgły ujmuje spokojem, a  nawet 
pewnym stoicyzmem wobec zasadzek losu, 
cierpienie zaś jest tu stałym gościem. Widać 
w tej poezji pogodzenie z samym sobą i świa-
tem otwierającym się na rozległą metafizycz-
ną perspektywę, której pozbawiony jest na 
ogół dzisiejszy konsument kultury masowej.

 Laureat Złotego Pióra jest, w opinii osób 
znających go, człowiekiem bardzo pogod-

nym, otwartym i  gotowym w  każdej chwili 
poświęcić swój czas, by służyć innym po-
mocą. W moim mniemaniu takie są też jego 
wiersze. Swoją prostotą, a jednocześnie głębią 
wyrazu wydaje się on realizować ideał trafia-
nia pod strzechy. Każdy, kto sięgnie po tomik 
W opałach mgły, znajdzie w nim coś, co wyda 
mu się pisane tylko dla niego i o nim. Są to 
sprawy, z  którymi boryka się każdy czy to 
na płaszczyźnie metafizycznej rozmowy ze 
Stwórcą, ku któremu wiedzie nas „leśna ci-
sza” sumienia, czy też nieco naiwnego pra-
gnienia Raju, Arkadii, w  których codzienne 
troski odejdą w zapomnienie.

 W  Przestrzeni poezji czytamy: „chętnie 
odwiedzamy ulubioną/ przestrzeń poezji/
zwłaszcza gdy źrenice/ nabrzmiewają sepią/ 
powieki przeciera południe/ wypalonych 
traw/ i coraz cichsze się staje/ łkanie gwiazd”.

Nie znam dotąd osobiście Bogdana Stan-
grodzkiego, lecz po lekturze jego wierszy 
odnoszę wrażenie, iż zawarłam znajomość 
z  samym twórcą. Dziwną znajomość, poza 
czasem i  przestrzenią, ale już nigdy nie bę-
dzie dla mnie kimś obcym…

  Małgorzata ZAJĄCZKOWSKA

Niezwykła osobowość
Książka o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku

Adam Podolski

W 2006 roku 
ukazała się 

pozycja naukowa pt.: Dzia-
łalność duszpastersko-spo-
łeczna arcybiskupa Ignace-
go Tokarczuka, której auto-
rem naukowym jest ks. dr 

hab. prof. UR Andrzej Garbarz, osoba znana 
w  środowisku uniwersyteckim, jak również 
w  środowisku medycznym Rzeszowa, gdzie 
pełni posługę duszpasterza. 

Ks. dr hab. A. Garbarz urodził się w Jaśle 
w  1953 roku. Tam też uczęszczał do szkoły 
podstawowej, a  następnie do Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Stanisława Lesz-
czyńskiego, gdzie złożył egzamin maturalny 
w  1972 roku. W  tym samym roku wstąpił 
do Wyższego Seminarium Diecezjalnego 
w  Przemyślu, kończąc je święceniami ka-
płańskimi w 1978 roku, których udzielił mu 
abp Ignacy Tokarczuk. W  1985 roku pod-
jął studia magisterskie w ATK w Warszawie 
z  zakresu teologii moralnej, które ukończył 
z tytułem magistra w zakresie teologii moral-
nej, a w 1993 roku obronił doktorat również 
na ATK. Po reorganizacji diecezji w  Polsce, 
ks. dr hab. Andrzej Garbarz, został księdzem 
diecezji rzeszowskiej, w której pełni wiele od-
powiedzialnych funkcji duszpasterskich, dy-
daktycznych, administracyjnych, nie zanie-
dbując pracy naukowej. Na dorobek nauko-
wy ks. prof. Andrzeja Garbarza składają się 
książki (12), artykuły naukowe (43), recenzje 

naukowe i  sprawozdania (36). Uczestniczył 
w wielu konferencjach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, gdzie wygłaszał przygoto-
wane i naukowo opracowane referaty.

Pozycja naukowa pt.: Działalność dusz-
pastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego To-
karczuka składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy 
zawiera kontekst życia i działalności arcybi-
skupa Ignacego Tokarczuka. Rozdział drugi 
dotyczy posługi bpa Tokarczuka w  koście-
le lokalnym, a  trzeci traktuje o  pastoralnej 
działalności arcybiskupa. Ostatni, czwarty 
rozdział jest prezentacją postawy arcybisku-
pa wobec państwa. W  pierwszym rozdziale 
zostały przestawione uwarunkowania życia 
rodzinnego i  środowiska, w  którym się wy-
chowywał i  wzrastał arcybiskup Tokarczuk. 
Następnie ukazane są uwarunkowania po-
lityczno-społeczne jego życia i  aktywności 
duszpastersko-dydaktyczno-naukowej, jak 
i uwarunkowania religijne. Do nich zalicza-
my pastoralne wydarzenia związane z  ży-
ciem Kościoła powszechnego i  lokalnego. 
Treść drugiego rozdziału dotyczy kolejno: 
duszpasterstwa i  administracji diecezją, bu-
downictwa sakralnego, relacji do obrządku 
greckokatolickiego, nauczania i  interpretacji 
działalności arcybiskupa. W  trzecim roz-
dziale przedstawiono pastoralną działalność 
biskupa w Kościele powszechnym. Związana 
ona była z pracami na forum Kościoła w Pol-
sce, relacji z Janem Pawłem II, polityką zagra-
niczną Kościoła.

Ostatni rozdział ukazuje postawę bisku-
pa Tokarczuka wobec państwa. W rozdziale 

tym widzimy politykę biskupa, jaką prowa-
dził wobec ówczesnych władz, a także zostało 
zaprezentowane jego stanowisko wobec de-
mokratycznej opozycji.

Parametry formalne ww. pozycji na-
ukowej są następujące: 619 stron tekstu, 460 
przypisów, 384 pozycje bibliograficzne.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk jest po-
stacią o  niezwykle bogatej osobowości. Dla-
tego nie dziwi fakt, że pojawiła się kolejna 
naukowa publikacja dotycząca jego życia 
oraz duszpastersko-społecznej działalności. 
Przedstawiona problematyka w  publikacji 
prof. Garbarza związana jest, owszem z  hi-
storią, ale przede wszystkim z teologią i filo-
zofią społeczną. Celem tej pracy jest ukazanie 
treści, zakresu i działalności pastoralno-poli-
tycznej arcybiskupa Tokarczuka. Tak podjęta 
problematyka nie miała do tej pory miejsca 
w piśmiennictwie, jeśli chodzi o osobę arcy-
biskupa. Przyjęta metoda to analiza doku-
mentów będących źródłem opracowań (zob. 
s. 539). Analityczne podejście wydaje się być 
adekwatnym sposobem przedstawienia zada-
nia badawczego. Ks. dr hab. Andrzej Garbarz 
przedstawił niezwykle bogatą monografię, 
ważną dla nauki, jak i  dla dalszych badań 
dotyczących osoby abpa Tokarczuka. Autor 
publikacji ukazał nam również wielopłasz-
czyznowy portret księdza, biskupa na tle mi-
nionej epoki, w której abp Tokarczuk zmagał 
się z  codziennością, żyjąc i  duszpasterzując 
w  systemie totalitarnym. Niniejsza publika-
cja charakteryzuje się również bardzo dobrą 
bibliografią, zakończeniem, skrótami obcoję-
zycznymi jak i lekkością języka.

  Ks. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski



SPOTKANIE POKOLEŃ
Podczas 13. Radomszczańskich Dni Rodziny odbyło się 31 maja spotkanie 

z poetą, który pochodzi z naszego miasta, a obecnie mieszka w Rzeszowie. Mie-
czysław A. Łyp przywiózł ze sobą najnowszy, ósmy już tomik poezji pt. Panta 
rhei, prezentował również wcześniejsze swoje książki i wydawnictwa społecz-
no-kulturalne Podkarpacia. Dyrektor Muzeum Regionalnego w  Radomsku 
Krzysztof Zygma przedstawił biografię gościa. Fragmenty recenzji odczyta-
ły: Mirosława Łęska, dyrektorka Fundacji Inicjatyw Kulturalnych i Matylda 
Kaszyńska. Wiersze z  Panta rhei recytowała młodzież z  Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ładzicach, przygotowana przez aktorkę Anitę Zygmę, a z pierw-
szego tomiku Na ścieżkach pamięci (związane często z Radomskiem, rodzica-

mi, krewnymi, znajomymi 
poety) czytały panie z UTW 
– Anna Kapuściarek i  Ewa 
Szpruch. Poeta odpowiadał 
na liczne pytania związa-
ne z  jego drogą artystyczną 
i  Radomskiem. Był to no-
stalgiczny wieczór, który 
połączył różne pokolenia 
ludzi wrażliwych na piękno 
słowa.   

 Matylda KASZYŃSKA

OSWAJANIE DIABŁA
Można powiedzieć, że z humorem pożegnała Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Stalowej Woli sezon spotkań literackich w pierwszej połowie roku 
2012. 28 czerwca odbyła się bowiem promocja książ-
ki Ryszarda Mścisza Swojski diabeł i  inne humore-
ski, będącej zbiorem humorystycznych tekstów, które 
przez lata ukazywały się w  gazetce Zespołu Szkół 
w  Jeżowem – „Post Scriptum”. Promocję uświetnili 
współautorzy książki: autor okładki Marek Piśko, 
anglista w jeżowskiej szkole i kolega z pracy autora, 
oraz dwie autorki rysunków do tekstów – Mariola 
Bujak i Angelika Hurej-Dyrcz. Książka R. Mścisza 
– podobnie jak cztery poprzednie – mogła się ukazać 
za sprawą wójta i  Rady Gminy Jeżowe. Dyrektorka 
MBP w  Stalowej Woli – Ewa Biały zaprezentowała 
twórcę, jego dokonania, swoją recenzję Swojskiego 

diabła... przedstawił Mirosław Osowski. Humorystyczny obraz szkoły, wsi, pa-
stisze i parodie znanych dzieł i seriali, historie bajkowe, opowieści o diabłach 
i Mikołaju – to tematy obecne w książce Ryszarda Mścisza.   
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WIERSZE WĘDRUJĄCE
Rzesza miłośników poezji przybyła 17 czerwca 2012 roku do SCK w Mielcu na promocję drugiego tomiku poezji 

Andrzeja Talarka Szukając domu. Wiersze wędrujące. Promocji towarzyszył wernisaż obrazów olejnych Natalii 
Talarek i rzeźb ojca autora tomiku Adolfa Talarka. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczął w 2006 roku i od tego 
czasu wędruje słowem przez kolejne epoki. Głównymi tematami jego twórczości są rodzina i codzienne wydarze-
nia z życia, które – jak twierdzi – może być piękne i ciekawe, jeśli tylko człowiek tego pragnie. Tomik Szukając 
domu... jest swoistą retrospektywą dokonań autora, subtelnym pamiętnikiem z wędrówki poetyckiej, którą autor 
kontynuuje od wielu lat. Promocję rozpoczął zespół Cantica Romanza, przenosząc uczestników w klimaty włoskie 
współgrające z treścią prezentowanego tomiku. 

Była to 89. impreza Grupy Literackiej Słowo współorganizowana z Miejską Biblioteką Publiczną w Mielcu.   

 Zbigniew MICHALSKI

Ryszard Mścisz

Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Stach Ożóg, Adam Janiec 
i Alicja Kustra

W muzeum w Radomsku. Od lewej: dyr. K. Zygma, 
dyr. M. Łęska, M. A. Łyp, M. Kaszyńska, T. Olczyk

IGRASZKI FRYWOLNEJ STASZKI
Nakładem Urzędu Gminy w Lubeni przy współpra-

cy Gminnej Biblioteki Publicznej ukazał się obszerny 
zbiór fraszek niedawno zmarłej poetki Stanisławy Ko-
piec, która do tej pory publikowała tylko wiersze. Au-
torka okazała się bystrym obserwatorem otaczającej nas 
rzeczywistości, celnie godząc w anomalie życia społecz-
nego i politycznego, ukazując wady, ułomności i słabości 
natury ludzkiej. Fraszki te skłaniają czytelnika do prze-
myśleń, ale i  do zdrowego śmiechu, co jest niezaprze-
czalnym walorem tej książki. Zmuszają nas do refleksji 
nad najaktualniejszymi problemami naszego życia, nie 
pomijając również tych posiadających ogólnoludzki wy-
miar. Książka jest bogato zilustrowana rysunkami saty-
rycznymi Wiesława Szypuły. (adec)   

Z POETYCKIM SŁOWEM 
Małgorzata Żurecka i Ryszard Mścisz byli bohaterami 

kolejnego wieczoru poezji w Starej Drukarni przy ulicy Boż-
niczej w Rzeszowie w ramach cyklu „Ona i On. Przestrzeń 
i  Czas”. Autorzy pre-
zentowali swoje teksty 
naprzemiennie, dobie-
rając je wedle pewnych 
kręgów tematycznych. 
Starali się pokazać 
różne punkty widze-
nia, sposoby mówie-
nia na te same tematy, 
przy ostatnim w  ciągu 
prezentowanych tekstów zamienili się i  odczytali wiersze 
partnera w  duecie. Dr Zofia Brzuchowska zauważyła, że 
subtelna kobieca liryka Małgorzaty Żureckiej, w której spo-
rą rolę odgrywają erotyki, potrafi tworzyć nastrój i urzekać, 
a Stara Drukarnia ze swoją aurą i piętnem osobowości Anny 
Ruszel, to oddziaływanie wspomaga. Po tej pierwszej, dość 
długiej poetyckiej prezentacji obojga autorów, Małgorzata 
Żurecka zaprezentowała najnowsze swoje wiersze, a Ryszard 
Mścisz – zmieniając nieco nastrój – odczytał jeden z humo-
rystycznych tekstów ze swojej najnowszej książki Swojski 
diabeł i inne humoreski.   

Z RZEKĄ W TYCZYNIE 
Stach Ożóg i  Dorota Kwoka to poetycki duet, z  któ-

rym miłośnicy poezji mieli okazję spotkać się w  Miejskiej 
i  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Tyczynie już niejeden 
raz. Tym razem zaproszenie przyjęli również Jadwiga Ku-
piszewska i Adam Janiec. Autorzy w takim składzie wystą-

pili w  Tyczynie po raz pierwszy. Prezentując tomik Jestem 
Rzeką, który jest swoistym dialogiem poezji i prozy, autorzy 
recytacyjnie wzbogacili tę poetycką wędrówkę brzegiem 
Wisłoka, wędrówkę śladami wspomnień i  swoich tęsknot. 
A z nimi i my wszyscy docieraliśmy do miejsc, które ocalały 
tylko dzięki wyobraźni Doroty Kwoki i  Jadwigi Kupiszew-
skiej. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
wystawę fotografii Adama Jańca, z wykształcenia polonisty, 
z zamiłowania fotografa i animatora kultury.   

   Alicja KUSTRA
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Urodził się 4 lipca 1948 r. 
w Ciechanowie. Jest ab-

solwentem Akademii Medycznej 
w Warszawie. Lekarz psychiatra. 
Pracuje i mieszka w Stalowej Woli. 
Autor tomików: Zapłakały gwiazdy 
(1997), Gałązka świtu (1998), Ułomki 
z mlecznej drogi (2000), Czas nirwa-
ny czas nadziei (2001), Aż pierwsze 
rzeczy przeminą (2002), Dotyk chlo-
rofilu (2003), Dłonią ongiś podaną 
(2005), Kwiat biorąc w dłonie (2007), 
Przynaglenie ciszą (2008), W opałach 
mgły (2011) i dramatu Lubię gdy śpie-
wa skowronek (2011). Członek Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy. 

Poezja
Bogdan Stangrodzki

Przestrzeń poezji
chętnie odwiedzamy ulubioną
przestrzeń poezji
zwłaszcza gdy źrenice
nabrzmiewają sepią
powieki przeciera południe
wypalonych traw
i coraz cichsze się staje
łkanie gwiazd

w owym to czasie całe frazy obłoków
starają się przybrać
wydźwięk spiżowy
lecą dalej niż sięga horyzont
wspinają się na szczyty
dotykają
sensu naszych słów
upominających się o swoje

Niezapominajki czasu
ta miłość
która za nami nie nadążała
teraz dotrzymuje kroku

czas się zatrzymał
co było naprawdę minęło
przeistoczyło się w ulotny sen

już nie musisz szukać
o gwiazdę pytać
czekać na wodę u skał

wiatr przyjął skargę drzew
w pieleszach obłoków
legł jęk

nieprzeniknione trwa

x x x
w rzece mojej chwytam się dłoni
ongiś podanej
czekam jakbym był
już wiele kroków za bramą

przede mną dziś
a nim
otwartej księgi wyznań
przedtem i potem

strofy tracą swe zmysły
od nagłych wezwań

spoglądam na brzeg
skąd poznanie
poznanego nadchodzi

Brak
W tańcu
obracam się
Kurz opada
Na pobocze
drogi ginącej
Z oczu od razu

Poezja
Ewelina Agnieszka Łopuszańska

Debiutowała w antologii Rzeszów w poezji, wydanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Rzeszowie. Mówi o sobie miastowa poetka, lubi zamknięte przestrzenie, uporządkowane par-

ki, obserwuje ludzi w kawiarniach, na wystawach. Fotografia jest jej pasją, choć sama nie robi zdjęć. Jednak 
porusza ją chwila zatrzymana na zawsze. Pisze wiersze, haiku, zapoznaje się z formami sonetu i oktostychu. 
Zdobyła trzy wyróżnienia w zeszłorocznych konkursach.

Samotność nad nami wisi 
W sieci 
Na nitce pomiędzy oczami
Lekceważąc grawitację
przyszła nawinąć nas
i zalęgła się
aż przeszło ludzkie pojęcie
w objęcia ciszy

Pamiętnik czerwcowy

28.06
Szary dzień pomalutku
szarówką zachodzi
Wilgoć mości się na praniu
mgła zamyka oczy 
i ptaki zgubiły dźwięki
pośród zieleni
Koty eleganckie
w szarych sweterkach 
w paski
ze świerszczami
na koncert skaczą 
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To człowiek, który przerywa 
milczenie i swoje słowa powie-

rza waszej pamięci. Jego wiersze powie-
dzą więcej, kim jest i na czym polega jego 
widzenie świata, które wykracza daleko 
poza twórczą samotność poety.

Debiut. Poezja
Jan Borcz

Moje Bieszczady 
Na początku
Wszystko jest pierwsze
Dookoła
Rosną obrazy
I ktoś
Coś mówi o pięknie
Dopiero później
Jak ochłoniesz
Potwierdzasz
Rozdziawieniem ust
Myślisz
Jak to się stało
Że tak długo
Były na Ciebie cierpliwe
Wystarczyło
Tylko
Pogłaskać zioła
Na połoninach

Połonina Caryńska 
Nagi
Bez możliwości ukrycia
Ciekawości
Ubieram myśli
Spojrzeniem
Po zboczach
Zeszłoroczne dywany
Z zasuszonych połonin
Przerastają
Świeżą zielenią
Wkrótce ożyją borówki
I znikną resztki śniegu
Na Rawkach
Gdy tylko wypatrzy je słońce
Stawiam ostrożnie kroki
By nie rozdeptać
Czarnego żuczka
I jego braci
Co też na szlaku
Szukają swoich połowic

Jesteś

Ranek absolutnie niekosmiczny w swoich wcieleniach
zwielokrotniony w kuliste światy kropel rosy
łzawość traw i ślimak pełzający w poprzek ścieżki
dzielą wielkości nieskończone przez liczby najpierwsze
pozostają w wyniku maleńkie kroczki ludzi

pomiędzy trawami przemykają jagnięta
jak uśmiechy losu trawy delikatnie łaskocą
rozśmieszają choroby by umarły w konwulsjach
wiara jest najlepszym lekarstwem dawanym za wiarę
uśmiech w uncjach podarunek od Ciebie na lato

gdy winne grona powoli zamieniają się w wino
a pszeniczne ziarna dorastają do chleba
otwarte dłonie zbierają krople wody skapujące
z czoła nieba wielkiego obrazu w domu babci

Bezimienny od zawsze chronisz małe
psiaka niedołężnego starca i mnie zapomnianego
Bezimienny bywasz do chwili szeptu modlitwy
wtedy imię Twoje jak grom
jesteś

Dziecko
zabiłam dziecko
bezboleśnie, bezgłośnie
nawet nie cierpiało
nie krzyczało
wczoraj
nazywało się nadzieja

Poezja
Andrzej Talarek

Poezja
Marzena Bobek

Urodzony 15 lutego 
1951 roku w  Przy-

górzu koło Nowej Rudy, od 
60 lat mielczanin. Z wykształ-
cenia inżynier automatyk, 
budował w  swoim czasie i  na 
swój sposób miasto, w którym 
mieszkał i fabrykę WSK, gdzie 
kierował Wydziałem Głów-
nego Automatyka. Ucząc się 
trudnej sztuki pisania poezji, 
zaczął – jak sam mówi – pra-
wie od bluźnierstwa, kiedy 
napisał kilka parafraz Horace-
go. Za swojego mistrza uważa 
Herberta, a  obecnie fascynuje 
go portugalski poeta Fernando 
Pessoa.

Urodzona 7 listopada 
1990 r. w  Rzeszowie. 

Mieszka w  Lutczy, która zrodzi-
ła w  niej natchnienie do pisania. 
Z poezją związana przez całe życie, 
zarówno w sercu, jak i w duszy. Za-
pewne niepoprawna romantyczka 
z sercem na dłoni. Obok poezji jej 
życiem jest literatura, sztuka i film. 
Marzy o  wydaniu tomiku poezji, 
który jest w trakcie przygotowania.

Bóg
jesteś kołdrą która otula mnie co dnia
ciepłem miłości
lekarstwem 
leczysz chore zakamarki mej duszy
a wieczorem zamykasz powieki 
delikatnie spokojnie
całując na dobranoc 
wśród mroków zła
otchłani samotności 
czekam na ciebie rano
łapiąc cię za dłonie
przechodzę przez jezdnię marzeń
i niepewności
kurczowo trzymam się szat
niebieskich jak moje oczy
patrzę w niebo 
i czuję powiew
mówisz mi dzień dobry
a ja z uśmiechem
zapraszam cię do mego życia
rozgość się
wypij ze mną kawę
i bądź moim przyjacielem…
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Jerzy Dynia

Kilka lat temu zna-
lazłem się w  Bie-

lefeldzie. Gospodarze za-
prosili chórzystów z  Uni-
wersytetu Rzeszowskiego 
do miejscowego teatru na 
spektakl. Tytułu dziś nie 

pamiętam. Okazało się, że jest to spektakl 
współczesny zarówno w  treści, jak i  formie, 
traktujący o problemach młodego człowieka. 
Scenografia umowna, w  tonacji czerni, po-
dobnie jak i kostiumy wykonawców baletowej 
pantomimy. Ponadto na scenie kilkuosobowy 
zespół instrumentalny wykonujący współcze-
sną muzykę o  charakterze jazzowo-rozryw-
kowym. Spektakl interesujący, trzymający 
w  napięciu, skłaniający do refleksji na temat 
przyszłości tej artystycznej formy.

W tej dziedzinie kultury, będącej jednym 
z  największych osiągnięć światowej muzyki 
wokalnej i  instrumentalnej, łączącej w  so-
bie również balet, ścierają się ze sobą różne 

OPERA WCZORAJ I DZIŚ
A wszystko zaczęło się w Rzeszowie

koncepcje zarówno co do formy, jak i  treści. 
Klasyczna opera to monumentalne dekora-
cje, dziesiątki śpiewających i  tańczących na 
scenie artystów, rozbudowana, usadowiona 
w zapadni orkiestra. No i oczywiście ogrom-
ne koszty wystawienia takiego dzieła. A dziś 
jesteśmy świadkami wielkiego przewartościo-
wywania. Pachnąca przysłowiową naftaliną 
opera i nawet lżejsza w swej wymowie operet-
ka nie mają już takich fanów, jak sto lat czy 
nawet półtora wieku temu. Ponadto forma nie 
może pozostać w archaicznej już postaci.

Parę dziesiątków lat temu Adam Ha-
nuszkiewicz wprowadził na scenę warczące 
motocykle. Było sporo hałasu, zarówno na 
scenie, jak i  w  krytycznych recenzjach. Szo-
kujące musicale Hair, Koty czy Jezus Chrystus 
Superstar przeszły już do klasyki. Ale poszu-
kiwania trwają. W tym roku Opera Bałtycka 
wystawiła z  najnowszą scenografią Carmen 
Bizeta. Krytyka oceniła to jako styl moto-
cyklowy, bazaru Różyckiego i  barów disco. 
Twórcy spektaklu wyszli z założenia, że to nie 
kostium z epoki decyduje o jego wiarygodno-

ści i  sile przekazu. Poza tym teatr zmuszany 
jest do redukcjonizmu, skrótu, metafory. Za-
miast szpady – kałasznikow, zamiast kryno-
lin – kabaretki. A  do tego za plecami dyszy 
kasjer z minibudżetem.

Nie pisałbym może o tym spektaklu, gdy-
by nie wspaniałe głosy solistów, a wśród nich 
świetna Monika Ledzion (mezzosopran), do-
bra aktorka, piękna kobieta, odtwórczyni roli 
Carmen. A skąd ją znamy? Ta artystka rozpo-
częła edukację muzyczną w  klasie skrzypiec 
rzeszowskiej szkoły muzycznej. Jednocześnie 
kształciła swój głos u  znakomitej, nieżyją-
cej od kilku miesięcy, rzeszowskiej pedagog 
Anny Budzińskiej. Potem były ukończone 
z wynikiem bardzo dobrym studia w Akade-
mii Muzycznej w Warszawie i debiut scenicz-
ny w roku 2000 na scenie Teatru Roma oraz 
Warszawskiej Opery Kameralnej. Ciągle do-
skonali swój warsztat artystyczny, czego efek-
tem są nowe propozycje i nowe role. A wszyst-
ko zaczęło się w Rzeszowie. 

   Jerzy DYNIA

Andrzej Szypuła

17 lipca 2012 roku 
znakomity pol-

ski kompozytor Wojciech 
Kilar kończy 80 lat życia. 
Jego wspaniała, światowej 
sławy kariera muzyczna 

rozpoczęła się właśnie w  Rzeszowie. – To 
moje magiczne miasto! – mówi Wojciech Ki-
lar. Kompozytor tak wspomina rzeszowskie 
czasy: „Wraz z  moją rodziną zostałem przez 
bolszewików pozbawiony mojego rodzin-
nego miasta Lwowa. Ja tę drugą Ojczyznę, 
na tej mojej drodze wygnańczej, znalazłem 
właśnie w Rzeszowie. Trafiłem tam na wspa-
niałych ludzi, którzy jakąś dziwną, wielką 
mądrością ukształtowali mnie i przygotowa-
li na dalszą drogę mojego życia. Myślę tutaj 
nie tylko o muzyce. Myślę o gimnazjum, do 
którego chodziłem, gdzie miałem wspania-
łego łacinnika prof. Romualda Rodzonia, 
a  także wspaniałego, choć surowego poloni-
stę prof. Mariana Szewerę. To oni rozwinęli 
u mnie zamiłowanie do przedmiotów huma-

Całą filozofią sztuki, każdej sztuki, jest to, by była skierowana ku człowiekowi i ku dobru. To łączy się ze świadomością roli muzyki. Jakie 
zadanie ma muzyka? Przede wszystkim powinna dawać radość, dobro, nadzieję, niekoniecznie zaś wyjaśniać zagadkę świata, kosmosu. 

Mozart nie starał się tłumaczyć zagadki kosmosu, ale jego muzyka, budząc w człowieku radość i nadzieję, właśnie to czyni. Tłumaczy zagadkę 
naszego bytu, daje nam pogodzić się ze śmiercią, z faktem końca, który nas czeka.

Wojciech Kilar

BUDOWANIE DOBRA
Urodziny Wojciecha Kilara

nistycznych, a przy tym przekazali mi także 
tę najlepszą, przedwojenną tradycję polską, 
narodową. Bardzo surowy w swych zasadach 
ks. katecheta przekazał mi głęboką tradycję 
religijną”. 

Ze szczególnym rozrzewnieniem wspo-
mina artysta prof. Kazimierza Mirskiego, 
pedagoga fortepianu, który odkrył w  nim 
talent kompozytorski. Po dwóch latach na-
uki w  rzeszowskiej szkole muzycznej (1946–
1947), Wojciech Kilar wziął udział w  kon-
kursie młodych talentów, zorganizowanym 
w czerwcu 1947 roku w Rzeszowie, w którym 
zdobył II miejsce, po Adamie Harasiewiczu. 
Przewodniczącym jury był znany muzyk, re-
daktor „Ruchu Muzycznego”, Zygmunt My-
cielski.

Miałem wielki zaszczyt i  przyjemność 
prowadzić 13 marca 1998 roku wywiad 
z  Wojciechem Kilarem w  jego mieszkaniu 
w  Katowicach, pełnym religijnych obrazów, 
spokojnego, wręcz mistycznego nastroju 
(„Kamerton” 3-4(28–29)1997, s. 55–61). To 
artysta wielkiej, głębokiej wiary, traktujący 
swoje powołanie z  wielką odpowiedzialno-
ścią, ze świadomością duchowego posłannic-
twa. We wspominanym wywiadzie mówi tak: 
„Ja wcale nie uważam muzyki, mimo że ją 
uprawiam, za najważniejszą rzecz na świecie. 
Muzyka służy czemuś. Czemuś większemu. 
A czymś większym jest budowanie dobra, bu-
dowanie człowieka”.

Mistrz odwołuje się do norwidowskiego 
piękna, które „kształtem jest miłości”, miło-
ści do Boga, drugiego człowieka, solidarności 
z  każdą wspólnotą. Czyni to poprzez dzieła 

Wojciech Kilar na swoim jubileuszu w Filharmonii 
Podkarpackiej
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sztuki, zawsze znaczące w polskiej i światowej 
kulturze, odwołujące się do ewangelicznych 
zasad, tradycji narodowych, chrześcijań-
skich wartości. Świadczą o tym choćby takie 
utwory, jak Victoria napisana ku czci Jana 
Pawła  II, Angelus oparty na Różańcu, Bogu-
rodzica, Exodus, Krzesany, Siwa mgła, Orawa 
– dzieła inspirowane ludową muzyką góralską 
i wiele innych. – Jeśli wszyscy, będący człon-
kami Kościoła, czujemy się dziećmi Bożymi, 
to naszym obowiązkiem jest na naszą miarę 
ewangelizacja – mówi artysta.

W  1998 roku Wojciech Kilar został Ho-
norowym Obywatelem Miasta Rzeszowa. 
W 2003 roku Zespół Szkół Muzycznych nr 2 

15 czerwca 2012 roku w  wieku 92 
lat odszedł do wieczności prof. 

Stefan Stuligrosz, znakomity chórmistrz, 
muzykolog, kompozytor, rektor Akademii 
Muzycznej w  Poznaniu w  latach 1967–1981, 
od 1941 roku dyrygent Chóru Chłopięco-Mę-
skiego Poznańskie Słowiki. Był cudownym 
darem niebios. 

Miałem ogromne szczęście studiować 
w poznańskiej uczelni za czasów jego rektoro-
wania. Życzliwy, otwarty, wrażliwy, pomagał 
wszystkim, zawsze z ogromną kulturą osobi-
stą. Spotykaliśmy się potem na naszych życio-
wych traktach wielokrotnie, bo kochany prof. 
Stuligrosz swoją misję propagowania piękna 
muzyki, zwłaszcza polskiej, pojmował bardzo 
szeroko i starał się koncertować wszędzie tam, 

 w  Rzeszowie, którego był uczniem w  latach 
powojennych, nazwano jego imieniem. Przy-
jął te wyróżnienia z wielkim wzruszeniem, ale 
i z dumą. 22 czerwca 2012 roku w Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie odbył się nadzwy-
czajny koncert z  jego utworami i  z  jego oso-
bistym udziałem. Z  wielką mocą zabrzmiały 
dzieła: Mała Uwertura, II Koncert fortepiano-
wy z solistką Beatą Bilińską, Siwa mgła z soli-
stą Leszkiem Skrlą, Krzesany. Dyrygował Ta-
deusz Wojciechowski. Już niebawem koncerty 
z muzyką mistrza odbędą się na Ukrainie, a 6 
lipca 2012 roku – w jego ukochanym Lwowie.

Trzeba dodać, iż ważnym nurtem w twór-
czości kompozytorskiej Wojciecha Kilara 

jest muzyka filmowa. Jej wysokie walory ar-
tystyczne w połączeniu z innymi elementami 
dzieła filmowego znajdują najwyższe uznanie 
krytyków i  publiczności i  są ewenementem 
w skali światowej.

Myślę, że my, rzeszowianie, możemy być 
dumni, iż z  naszego miasta wyszedł artysta 
tak wielkiej artystycznej miary, o  światowej 
sławie, przy tym człowiek wielkiej skromno-
ści, głębokiej wiary i szlachetności. 

Niech dobry Bóg obdarza go zdrowiem 
i artystycznym natchnieniem.

   Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

NON OMNIS MORIAR 
Odszedł Stefan Stuligrosz
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gdzie tylko był zapraszany. Bywał też z kon-
certami i w naszym regionie podkarpackim. 

Odejście prof. Stuligrosza przeżywam 
z  wielkim żalem i  głębokim wzruszeniem. 
Uczył nas, że warto być wiernym swojemu 
powołaniu. Artysta musi być kapłanem wiary, 
nadziei i miłości. Sam dawał temu przykład, 
prezentując dzieła muzyczne na najwyższym, 
światowym poziomie. Poprzez muzykę uczył 
i  wychowywał. Był wielkim autorytetem nie 
tylko w świecie kultury. Pozostanie na zawsze 
w  pamięci tych, którzy go znali i  tych, któ-
rzy grać i  śpiewać będą jego utwory, słuchać 
jego nagrań i czytać jego wspomnienia. Non 
omnis moriar.

    Andrzej SZYPUŁA
Prof. Stefan i Stuligrosz i Andrzej Szypuła po 
koncercie w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie, 
styczeń 1997 r. 

Ryszard Zatorski

W tym roku zo-
stanie odmie-

niona półwieczna tradycja 
Rzeszowskich Spotkań 
Teatralnych. Ich 51. edy-
cja od 17–25 listopada bę-

dzie miała formę konkursową – festiwalu 
scenografów i  kostiumografów pod nazwą 
WizuArt, przy której skrót RST ma kojarzyć 
go z  dotychczasowymi spotkaniami. Remi-
giusz Caban, dyrektor Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej, podkreśla, że festiwal będzie 
także hołdem złożonym Józefowi Szajnie 
i  Tadeuszowi Kantorowi, rodem z  tego re-
gionu, którzy wyróżniali się w  artystycznej 
wizualności teatralnej. – Teatr, który szczyci 
się Szajna Galerią i Rzeszów, który wydał Jó-
zefa Szajnę, tego wirtuoza teatralnej plastyki, 
znanego w  całym świecie mistrza insceni-
zacji, ma zaszczyt i wręcz obowiązek, by raz 
w roku stać się stolicą teatralnej wizji, stolicą 
artystów, którzy dotąd w ruchu festiwalowym 
byli pomijani – uzasadnia dyrektor Caban. 

SCENICZNA MALARSKOŚĆ
Spotkania teatralne w formule festiwalu RST WizuArt

– Nie jestem prekursorem. Wiem, że moi po-
przednicy podejmowali różne próby i  ta jest 
kolejną, żeby uczynić z  przeglądu, który ma 
już swoją publiczność i  tradycję, instrument 
nieco bardziej wyrazisty, nadać mu charakter 
konkursu i  zainteresować nim publiczność 
ogólnopolską. 

Obowiązek artystycznego formowania 
tego festiwalu przyjął na siebie prof. Leszek 
Mądzik i  jest jedno-
cześnie przewodniczą-
cym jury, w  którym 
obok niego są: Kry-
styna Zachwatowicz- 
-Wajda, prof. krakow-
skiej ASP, aktorka, 
reżyser i  scenograf te-
atru i  filmu, Zofia de 
Ines, scenograf, Hen-
ryk Waniek, malarz, 
krytyk sztuki i eseista, 
Zbigniew Taranien-
ko, teoretyk i  krytyk 
sztuki i literatury oraz 
gospodarz festiwalu 

Remigiusz Caban, reżyser teatralny, drama-
turg i  tłumacz. Mecenasem festiwalu jest re-
sort kultury, gdzie doceniono oryginalność 
pomysłu oraz  samorząd podkarpacki. Orga-
nizatorzy szukają wciąż kolejnych sponsorów. 

Dyrektor artystyczny festiwalu, Leszek 
Mądzik, też zaznacza, że angażując się w  to 
dzieło chce spłacić dług mistrzom. – Festiwal 
RST WizuArt – stwierdził profesor – będzie 

Remigiusz Caban (z lewej) i Leszek Mądzik zapowiadają nowy festiwal
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pomnikiem wystawionym tym, którzy żłobili 
od lat kierunek wizualnego myślenia w  te-
atrze, których ceniłem i  znałem, jak np. Ta-
deusza Kantora, a w przypadku Józefa Szajny 
mogę powiedzieć, że się nawet z nim przyjaź-
niłem. I damy szansę artystom, którzy tworzą 
wielką wartość, aby tutaj zaistnieli. Być może 
to jest ostatni moment, by pokazać ku czemu 
zmierza scenografia polska, jakie są jej kie-
runki, czy się jakoś określiła. Chcemy, żeby 
różne języki, różne formy teatralnej wizuali-
zacji się tu spotkały. Przypomniał też zna-
czące nazwiska twórców teatru, którzy mają 
ogromne osiągnięcia w tym obszarze i z tego 
nurtu wyszli – Wyspiańskiego, Pronaszkę, 
Grzegorzewskiego, Wajdę, Strzeleckiego, Fry-
cza, Drabika, Kosińskiego, Stopkę, u których 
malarskość zawsze była siłą tworzonych spek-

takli. – Gdzieś po drodze to zjawisko jakby 
zgubiliśmy i  dobrze, że zrodzona w  Rzeszo-
wie inicjatywa wydobędzie w  skali krajowej, 
a  może i  szerzej wielką wartość plastycznej 
warstwy spektakli, sztuki, którą tworzą sce-
nografowie i  kostiumografowie – twierdzi 
L. Mądzik. 

Należy przypomnieć, że prof. Leszek Mą-
dzik, jak sam podkreśla, jest kontynuatorem 
teatru plastycznego, który zapoczątkowali 
Kantor i  Szajna. Stworzył w  1969 r. słyn-
ną Scenę Plastyczną KUL, a  w  1986 Galerię 
Sztuki Sceny Plastycznej KUL, opracował 
scenograficznie, wyreżyserował i  wystawił 
kilkanaście premier, w  tym własną sztukę 
Pętanie w Teatrze Telewizji, brał udział w kil-
kudziesięciu światowych festiwalach, gdzie 
był nagradzany i  wyróżniany za reżyserię, 

scenografię i technikę teatralną. Jego dorobek 
jest bardzo znakomitą rekomendacją dla rze-
szowskiego WizuArt-u. 

Należy się spodziewać, co podkreśla tak-
że dyrektor Caban, że teatrowi przybędzie no-
wych widzów, ciekawych innowacji w sztuce, 
bez utraty bywalców spotkań do tej pory, któ-
rych przyciągały wielkie nazwiska aktorów 
i  reżyserów. Nowatorski zamysł wydobycia 
na plan pierwszy scenicznej malarskości nie 
musi przecież i  zapewne nie zmarginalizuje 
tych wartości, które tradycyjnie kojarzy się 
zawsze ze sztuką teatralną. A Rzeszów może 
zabłysnąć poprzez ten festiwal w  ogólnopol-
skim wymiarze i może nawet szerszym.

   Ryszard ZATORSKI 

Konkurs na dyrektora Teatru Maska 
w Rzeszowie wygrała Monika Szela, 

aktorka Maski i  prezenterka Telewizji Rze-
szów. Zastąpi Jacka Malinowskiego, który 
obejmuje Białostocki Teatr Lalek. Konku-
rowali z  nią: Przemysław Tejkowski, aktor 
i  były dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej 
w  Rzeszowie, Antoni Mleczko, kompozytor 
i kierownik artystyczny Teatru Lalki i Akto-
ra Parawan w Krakowie oraz dwaj reżyserzy: 
Włodzimierz Fełenczak z  Lublina i  Marcin 
Ehrlich z Warszawy. 

MASKA Z NOWYM 
DYREKTOREM

Wygrała Monika Szela

Monika Szela od 15 lat gra na rodzimej 
scenie, często główne role. Ukończyła ger-
manistykę oraz Studio Aktorskie w  Krako-
wie. Eksternistycznie egzamin aktorski zdała 
w  2001 r. Zasiada w  radzie artystyczno-pro-
gramowej Teatru Maska, m.in. zajmując się 
pozyskiwaniem pieniędzy na jego produkcje 
pozarepertuarowe. Jej kontrakt dyrektorski 
przewiduje zatrudnienie do 2015 r. 

   Andrzej PIĄTEK

Nad jubileuszowym spotkaniem 16 
czerwca w  rzeszowskim WDK – 

z którą to instytucją kultury Chór Kameralny 
Collegium Musicum jest związany – górował 
piękny kosz kwiatów od prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, który skierował także do 
artystów list pełen uznania. Nie brakło listów 
gratulacyjnych od dyrektora WDK Marka 
Jastrzębskiego – opiekuna chóru, od zaprzy-

VIVA LA MUSICA
20-lecie Chóru Kameralnego Collegium Musicum

jaźnionego Towarzystwa Kultury Teatralnej 
w Rzeszowie z prezesem Dariuszem Dubie-
lem, od delegacji chórów rzeszowskich. Złotą 
Odznakę Honorową przyznał zespołowi jubi-
latowi Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Chór zaprezentował się w  uroczystych 
strojach koncertowych, a po przerwie w bar-
dziej kolorowych. W programie była muzyka 
dawna, głównie włoska i  polska. Nie brakło 

wdzięcznej pieśni Przylecieli sokołowie S. Mo-
niuszki, śpiewnej dumki Za Niemen, popu-
larnej pieśni, niemal hymnu kolejnych Świa-
towych Festiwali Folklorystycznych w  Rze-
szowie Kraj rodzinny Matki mej oraz Wiedniu 
mój, Rzeszowskiego Walczyka i  popularnej 
Kukułeczki. Zwłaszcza te cztery ostatnie pie-
śni w opracowaniu dyrygenta chóru Andrze-
ja Szypuły bardzo podobały się publiczności. 
W przerwie koncertu najpiękniejsze fragmen-
ty z wypowiedzi wielkich artystów o muzyce 
prezentowała Maria Mańko.

Chór, który wymyślił i  założył artysta 
muzyk, dyrygent i  pedagog Andrzej Szypu-
ła, gościł niedawno (9–11 czerwca) na Litwie 
i  uczestniczył w  X Festynie Kultury Polskiej 
„Znad Issy” na Laudzie. „Nawet bez polskiego 
otoczenia można wytrwać w swojej ojczystej 
kulturze” – przypomina Andrzej Szypuła 
wzruszone słowa Ireny Duchowskiej, poetki, 
zasłużonej nauczycielki i animatorki kultury 
polskiej na Litwie, ducha sprawczego i  opie-
kuna jubileuszowego Festynu Kultury Pol-
skiej. I  pieczętuje cytatem z  wiersza Mickie-
wicza: „Płomień rozgryzie malowane dzieje,/ 
skarby mieczowi spustoszą złodzieje,/ pieśń 
ujdzie cało”.

   Ryszard ZATORSKI
Collegium Musicum ze swoim dyrygentem 

Fo
t. 

M
on

ik
a 

Za
ją

c-
Cz

er
ki

es



K
u

LT
u

R
a

 
 s

Z
T

u
K

a

14

Nr 7(81) Rok VIII

K
u

LT
u

R
a

 
 s

Z
T

u
K

a

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

Piotr Rędziniak

Na okres wakacji 
rzeszowskie BWA 

proponuje dwie odmienne 
wystawy, które przyciągną 
zapewne skrajnie różnych 
odbiorców. W  górnej sali 

wystawowej prezentowana jest wystawa ma-
larstwa Michała Minora. Autor urodzony 
w  1979 roku w  Zabrzu, w  latach 2000–2005 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach. Dyplom główny uzyskał w pracow-
ni grafiki warsztatowej prof. Jana Szmatlo-
cha, aneks do dyplomu w pracowni malarstwa 
prof. Kazimierza Cieślika. Od ukończenia 
studiów pozostaje na macierzystej uczel-
ni, najpierw jako asystent w  pracowni 
prof. K. Cieślika oraz w pracowni pisma 
i  znaku prof. Z. Pieczykolana. Od 2009 
roku prowadzi samodzielną pracownię 
podstaw projektowania graficznego oraz 
angażuje się w  pracowni projektowania 
komputerowego i  mediów elektronicz-
nych. W 2009 r. uzyskał stopień doktora. 
Równocześnie od 2005 r. jest wykładow-
cą w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projekto-
wania. 

Artysta uprawia twórczość w  za-
kresie malarstwa, grafiki, plakatu. Zor-
ganizował kilkanaście wystaw indywi-
dualnych oraz brał udział w  ponad 100 
prestiżowych wystawach i  konkursach. 
Uzyskał kilka cennych nagród w  takich 
konkursach, jak Sacrum w  Sztuce (Wa-
dowice), Biennale Plakatu Studenckie-
go (Czarnogóra), International Poster 
Triennial (Toyama – Japonia), 5. Trien-
nial of Stage Poster (Sofia – Bułgaria), 
XXII Festiwal Malarstwa Współczesnego 

SIŁA WYOBRAŹNI
Sztuka na wakacje w salonach BWA

(Szczecin). Jest to artysta wciąż poszukujący, 
ufający sile wyobraźni, wierzy w moc sztuki, 
która wzrusza, która zmienia optykę postrze-
gania świata, która daje nadzieję. 

Michał Minor bawi się konwencją i  for-
mą malarskiej wypowiedzi. Malarstwo jest 
dla niego swoistą reakcją na rzeczywistość. 
Odreagowaniem zarówno codziennych, 
zwykłych zdarzeń, rzeczywistości, która 
jawi się w swych złych i dobrych odsłonach. 
I tak też działać będzie na odbiorcę, budząc 
skrajne emocje zaciekawienia, niesmaku, 
wzburzenia albo zauroczenia. I  to jest naj-
większym sukcesem artysty, że przelewając 
swoje uczucia na płótna, wzbudza te uczucia 
u odbiorcy.

W dolnej sali są eksponowane efekty ple-
nerów, jakie odbyły się w ubiegłym roku na te-
renie naszego województwa: Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego – Kolbuszowa 2011 oraz 
wystawa prac uczestników Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego – Boguchwała 2012. Or-
ganizatorem pierwszego pleneru malarskiego 
był Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej wspiera-
ny przez urząd gminy oraz prywatnych spon-
sorów. Komisarzem pleneru od kilku lat jest 
art. malarz Maksymilian Starzec. Uczestni-
kami byli profesjonalni artyści malarze zapro-
szeni z  różnych zakątków kraju oraz dwójka 
artystów z  Ukrainy. Natomiast plener, który 
odbył się w Boguchwale zorganizowało Stowa-
rzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury 
Narodowej oraz Działalności Charytatywnej 
przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczen-
nika w Boguchwale i Podkarpackie Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych przy wsparciu 
miejscowych władz i  sponsorów. Patronował 
projektowi i współfinansował go Podkarpacki 
Urząd Marszałkowski. Kuratorem siódme-

go już pleneru był prezes Zachęty Jacek 
Krzysztof Nowak, na co dzień pracow-
nik BWA w  Rzeszowie. Na wystawie 
obok kilku prac powstałych na plenerze 
pokazane są dzieła charakterystyczne dla 
codziennej twórczości uczestniczących 
w nim artystów. Wystawa ta prezentowa-
na była dotychczas w Galerii Sztuki Dom 
Doktora w Zakopanem oraz w Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Wystawy poplenerowe zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem naszych 
widzów z  racji możliwości obejrzenia 
prac ukazujących uroki naszego zakątka 
kraju. Plenery te są bardzo ważnym ele-
mentem promocji naszego regionu i śro-
dowiska artystycznego.

BWA w Rzeszowie, otwarte na każ-
dego odbiorcę zwłaszcza w okresie tury-
stycznym, czynne jest do końca sierpnia 
w  przesuniętych godzinach – od 11 do 
19. Tym bardziej zachęcam do poświęce-
nia sztuce swojego wolnego czasu.

   Piotr RĘDZINIAK 

MAKSYMILIAN STARZEC

Wspomniana przeze mnie poplenerowa wystawa „Kolbuszowa 2011” 
jest znakomitą okazją do przybliżenia sylwetki jej komisarza, ar-

tysty malarza Maksymiliana Starca. W  Kolbuszowej, jak również w  naszym 
środowisku, jest to znany artysta, propagator sztuki, organizator życia kultu-
ralnego, o czym świadczy chociażby już siódmy raz przygotowywany i organi-
zowany plener.

Maksymilian Starzec ur. w  1951 r. w  Kolbuszowej Górnej. Jest Absol-
wentem PLSP w Sędziszowie Młp. Studiował w Instytucie Wychowania Pla-
stycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  pracowni malarstwa 
prof. Mariana Bogusza. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików w Rzeszowie. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych 
oraz brał udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych. Aktywnie 
uczestniczy również w  związkowych wystawach przeglądowych. Dla Mak-
symiliana Starca inspiracją w twórczości jest codzienność. Każda napotkana 
chwila, sytuacja, pejzaż jest pretekstem do namalowania obrazu, zanotowania 
tego, co ulotne i niepowtarzalne. I w istocie czyni to w niepowtarzalny sposób. 
Świat, który obserwuje, napotyka na swojej drodze, przetwarza, syntetyzuje, 
tworząc swoiste mapy poruszania się po nim.    

Michał Minor „Zajebe”, 160 x 140, olej, 2011

Maksymilian Starzec „Pejzaż”, olej

Fot. Jacek Nowak

Fot. Jacek Nowak
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14 i 15 czerwca br. w 21 bibliotekach 
publicznych woj. podkarpackie-

go odbyły się spotkania autorskie ze znany-
mi i  lubianymi przez młodych czytelników 
twórcami literatury dziecięcej i  młodzieżo-
wej: Barbarą Gawryluk, Izabellą Klebań-
ską, Renatą Piątkowską, Natalią Usenko 
i  Pawłem Wakułą. Organizatorami cyklu 
spotkań autorskich promujących czytelnic-
two wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji 
„Z  książką na walizkach” były Wojewódzka 
i  Miejska Biblioteka Publiczna w  Rzeszowie 
oraz Wydawnictwo Literatura. Tradycyjnie 
już partnerami akcji czytelniczej są szkoły 
i przedszkola z Rzeszowa oraz biblioteki z te-
renu województwa. Pisarze podczas owych VI 
Podkarpackich Spotkań Pisarzy z  Młodymi 
Czytelnikami ciekawie opowiadali o  swoim 
życiu, twórczości, bohaterach książek, pasjach 
i dzielili się refleksjami o świecie.

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH
Spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

  Impreza finałowa akcji „Z  książką 
na walizkach” miała miejsce 16 czerwca w Te-
atrze Maska i przebiegła pod hasłem: „W co 
się bawić…”, a  rozpoczęła się przemarszem 
barwnego, bajkowego korowodu – w którym 
wzięło udział ok. 400 uczestników – od bu-
dynku głównego biblioteki przy ul. Sokoła do 
teatru przy Mickiewicza. Tamże na teatralnej 
scenie spotkali się wszyscy uczestnicy i orga-
nizatorzy akcji, wśród nich bohaterowie spo-
tkań autorskich, a dyrektor WiMBP Barbara 
Chmura zaprosiła wszystkich do wspólnej za-
bawy. Ciekawą część artystyczną przygotowa-
ły dzieci z rzeszowskich szkół podstawowych 
i domów kultury. Na scenie można było zoba-
czyć układy taneczne zespołu artystycznego 
Uśmiech z MDK, zespołu Chochliki ze Szko-
ły Podstawowej nr 11, Jedyneczki z  SP nr 1, 
T 8 z  MDK, inscenizację słowno-muzyczną 
oraz usłyszeć piosenkę Walczyk szczęśliwych 

dzieci w  wykonaniu dzieci z  Zespołu Szkół 
im. UNICEF, inscenizację słowno-muzycz-
ną przygotowaną przez dzieci z  Przedszkola 
Publicznego nr 21 z  ZSP nr 6, a  także usły-
szeć fragment Opowieści z Narnii (rola Laury) 
w wykonaniu Olgi Barchan. 

Przedstawienia były niezwykle barwne 
i pełne pozytywnej energii. Zadowolone twa-
rze dzieci były najlepszą rekomendacją dla 
organizatorów.

Zabawa trwała również poza sceną, gdzie 
odbywały się konkursy i  zabawy dla dzie-
ci, nad którymi czuwały bajkowe wróżki. 
Duże emocje wzbudził konkurs „Bajkowe 
metamorfozy” – konkurs na najpiękniejszy 
kostium bajkowy. Kiermasze książek zorga-
nizowane przez WiMBP w  Rzeszowie i  Wy-
dawnictwo Literatura przyciągnęły tłumy 
chętnych. Odbyło się także uroczyste podsu-
mowanie konkursu plastycznego „Z bajki na 
boisko – turniej piłkarski Euro 2012 z udzia-
łem bohaterów literackich”, zorganizowanego 
przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP 
w  Rzeszowie, kierowany przez Agnieszkę 
Dworak.

   Agnieszka DWORAK
   Monika OHAR-PAWIAK

21 czerwca 2012 r. w  WiMBP przy 
ul. Sokoła 13 otwarta została wy-

stawa pt. „Abp Ignacy Tokarczuk – mecenas 
nauki i kultury chrześcijańskiej”. 

Gości powitała dyrektor Barbara Chmu-
ra, a  wprowadził opisem wystawy dr Zbi-
gniew Wójcik. Nawiązując do osoby abpa 
Ignacego Tokarczuka, podkreślił, że jest to 
postać, która do historii przeszła już za swo-
jego życia, które można rozpatrywać na róż-
nych płaszczyznach – jako hierarchy, ale rów-
nież teologa i filozofa. 

Celem wystawy było pokazanie tej posta-
ci poprzez książkę – arcybiskup był nie tylko 
znawcą, ale i  wielkim miłośnikiem książki. 
Na ekspozycji zgromadzone zostały doku-
menty i  fotografie obrazujące drogę życiową 
ks. abpa Ignacego Tokarczuka – od domu 

MECENAS NAUKI I KULTURY 
Wystawa w bibliotece wojewódzkiej

rodzinnego, poprzez studia teologiczne we 
Lwowie, przyjęcie święceń kapłańskich, pracę 
duszpasterską w  przedwojennym wojewódz-
twie lwowskim, a  później na Warmii, pracę 
na KUL-u  w  Lublinie, aż po służbę Kościo-
łowi jako biskup diecezji przemyskiej. Wśród 
eksponatów zobaczyć można fotografie ludzi, 
z  którymi był związany oraz miejsca, z  któ-
rych wyrósł i które ukształtowały go jako ka-
płana.

W  części wystawy poświęconej mecena-
towi prezentowane są przykłady wspierania 
niezależnej kultury, nauki i  sztuki przez or-
dynariusza przemyskiego. Z  inicjatywy abpa 
Ignacego Tokarczuka powstała Diecezjal-
na Rada Kultury, powołany został Instytut 
Wyższej Kultury Religijnej w  Stalowej Woli, 
Fundacja Chrześcijański Instytut Wschod-

ni ds. Kultury. Angażował się w  działalność 
Wszechnicy Nauczycielskiej i  założonego 
przez studentów Katolickiego Stowarzyszenia 
Pokój i Dobro, a także Ruchu Kultury Chrze-
ścijańskiej Odrodzenie. Przy jego wsparciu 
ukazywała się poza cenzurą „Rola Katolicka. 
Nieregularny Tygodnik Diecezjalny”, a  od 
1989 r. tygodnik społeczno-kulturalny „San”.

Ekspozycję zamyka gablota z  dokumen-
tami informującymi o  nagrodach i  wyróż-
nieniach dla abpa Ignacego Tokarczuka, 
które były owocem prowadzonej przez niego 
działalności duszpasterskiej i społecznej. Wy-
stawę można zwiedzać do końca lipca w Wy-
pożyczalni Muzycznej przy ul. Żeromskiego 2 
w Rzeszowie.

   Małgorzata ZAREMBA

Czas na autografy; od prawej Paweł Wakuła, Renata 
Piątkowska, Barbara Gawryluk
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SEKRETY ŻYCIA

SMAKI 
RODZINNE

FRASZKI

LIMERYKI AFORYZMY

Adam Decowski

Marek Pelc Edward Winiarski
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Jerzy Maślanka

Hej, ho! Hej, ho! 
Do pracy by się szło 
Przyszły wakacje – będą kłopoty,
bo ze szkół wielu i uczelni 
tłum absolwentów pragnie roboty.
Popatrzcie, jacy są bezczelni!

Do wielkich czynów pęd w nich nie gaśnie,
wszędzie machają wiedzy papierem,
tu w Innowacji Stolicy właśnie
chcą rozpoczynać swoją karierę.

Wszyscy rozbiegli się po Rzeszowie
przedstawiciele rodu Einsteinów.
Chcemy wprowadzać, co piękne, nowe
oraz podnosić pracy wydajność.

Cieszy się Góral, Darecki, Marta,
stawiać na młodych ich założenie.
Do naszych Spółek – brama otwarta!
Tylko… należy mieć doświadczenie.

Płacze psycholog, lekarz, inżynier,
swe doświadczenie zaczyna marnie,
by kwiaty kupić swojej dziewczynie,
musi rozwozić leki w CEFARM-ie.

Oni budować Rzeszów powinni,
chętni ciekawych dokonań, czynów.
Ci młodzieżowi, sprawni i silni
jadą posprzątać trochę Londynu.

Ból absolwentów wszystkich nas wzrusza,
więc apeluję dziś do ratusza:
Niech Biznesmeni młodym pozwolą, 
żyć i pracować, bo przecież oni 
Rzeszowa ,,solą”!

PS
Nie dość, że Państwo wam pozwoliło
się znakomicie wyedukować,
– bardzo przepraszam – było nie było.
To wy naprawdę chcecie pracować?!

KROPLA żYCIA

Według wiedzy astrologicznej wokół nas są cztery żywio-
ły: woda, ogień, ziemia i  powietrze i  wszystkie są po-

trzebne do utrzymania właściwej równowagi życia. Z punktu wi-
dzenia biologiczno-egzystencjalnego najważniejsze są woda i po-
wietrze. O ile powietrze jest niekwestionowaną podstawą życia, to 

nad wodą zastanawiamy się czasem, szczególnie gdy słyszy się o powodziach i podtopieniach. 
Ale bez wody nie da się żyć. To ona gasi pożary wokół nas, jak i w nas samych, bo przecież 
wodę pije się w  czasie zdenerwowania. Zapewnia wewnątrzustrojowe bezpieczeństwo. Jest 
żywiołem, który leczy emocjonalne rany i oczyszcza ze złych doznań. Wszystkie rytuały reli-
gijne od najdawniejszych czasów mają w swym wykazie czynności kontakt z wodą, która ma 
dodawać ducha życia.

Od stuleci kapłani jakichkolwiek wyznań przed religijnymi obrzędami myją ręce, oso-
bom po ciężkich operacjach zwilża się wodą spalone od gorączki (wewnętrznego pożaru) 
usta, a  umierający pragną ostatniej kropli wody. Woda na pustyni jest cenniejsza niż zło-
to i  jest przez wszystkich niezmiernie szanowana. Szamani tybetańscy zawsze, spotkawszy 
choćby najmniejszy strumyczek czy dołek z wodą, oddają cześć wodzie wiedząc, że jest ona 
najważniejsza dla wszystkich form życia. Wysoko wyspecjalizowane kosmiczne sondy, lecąc 
kilka lat na inne planety, mają za zadanie zbadanie miejsca swego lądowania, aby później na-
ukowcy mogli powiedzieć: jest przypuszczenie występowania oznak wody, a w związku z tym 
może być tam jakaś forma życia… Ileż to razy po całym dniu pracy wystarczy, że umyjemy się 
i z uśmiechem stwierdzamy, że od razu wstąpiło w nas inne życie. 

Woda uważana jest za duchowy pokarm serca i duszy i dlatego podczas letnich podróży 
warto przystanąć nad jakimś zbiornikiem wodnym i trochę zadumać się. Najprostsze zanu-
rzenie rąk w czystej, płynącej wodzie i przetarcie twarzy doda nam energii i obmyje nie tylko 
zmęczenie, ale też zwątpienie i smutek. Patrząc na spokojne fale morskie, nie tylko odpoczy-
wają nasze oczy, ale też możemy powierzyć morskiej toni swoje troski i niechciane kłopoty. 
Niech woda je zabierze, my jej w myślach za to podziękujmy. I z szacunkiem odnośmy się do 
każdej kropli wody, bo to kropla życia... 

   Nina OPIC

Iga Szumska 
poleca

Placek z czereśniami i pianą

Składniki
•	 5 jaj
•	 5 czubatych łyżek mąki
•	 2 łyżki lekko czubate mąki ziemniaczanej 

zmieszanej z płaską łyżeczką proszku do 
pieczenia

•	 5 łyżek cukru
•	 cukier waniliowy
•	 otarta skórka z połowy cytryny (przedtem 

wyszorowanej i sparzonej)
•	 1/2 kg czereśni lub wiśni * 3 białka * 20 dag 

cukru (do piany)

Sposób przygotowania
1. Umyć i wypestkować czereśnie (podgrzać 

w międzyczasie piekarnik do 180 stopni).
2. Oddzielić żółtka od białek, ubić 

sztywną pianę, dodając pod koniec 
po trochę cukier, następnie wszystkie 
żółtka i otartą skórkę, 2 rodzaje 
mąki z proszkiem do pieczenia i 2/3 
przygotowanych czereśni. Lekko 
wymieszać i wyłożyć na wysmarowaną 
tłuszczem i posypaną bułką tartą blachę.

3. Wstawić do piekarnika i piec, nie 
otwierając go.

4. W tym czasie ubić pianę z 3 białek, 
dodając pod koniec cukier i cukier 
waniliowy. Po 20 min. pieczenia 
sprawdzić ciasto. Gdy wyrosło i zaczyna 
się rumienić, nałożyć na nie pianę 
i posypać resztą czereśni. Wstawić jeszcze 
na kilkanaście minut do piekarnika, 
nastawiając na najniższą temperaturę. 
Gdy piana się lekko zrumieni, należy 
wyjąć ciasto. Można je podawać na 
zimno lub na gorąco.DOCENIONY

Wreszcie został doceniony
i pośmiertnie odznaczony.

AWANS
Kiedyś był jej sutenerem,
teraz zwie go menedżerem.

STRATEGIA
Nie po trupach do celu,
lecz po żywych wielu.

CHOROBA
Ciągle chora
na sponsora.

Nad Wisłą w Krakowie blaszany gad stoi,
łeb mu się świeci niczym rycerz w zbroi,
z paszczy ogniem zionie, 
chciałby zostać koniem,
czkawkę ma po owcy, więc się trochę boi.

Najbardziej człek się smuci, gdy zasmuca go człowiek.
*

Nie lęka się być mądrym, kto jest gotów na wszystko.
*

Gdy marzenia zawiodą, nadzieja usiłuje bratać się 
z rzeczywistością!



W rankingu opracowanym przez 
analityków Wyższej Szkoły Za-

rządzania w  Rzeszowie w  Złotej Setce 2012 
roku znalazł się także po raz kolejny RES-
GRAPH Macieja Dziurgota, zajmujący się 
dystrybucją artykułów biurowych. Firma ta, 
którą prowadzi wspólnie z Januszem Kusiem, 
jest liderem na podkarpackim rynku w bran-
ży biurowo-szkolnej oraz należy do grona 
największych dystrybutorów tych produktów 
w  Polsce. Fachowcy od gospodarki wskazali 
100 przedsiębiorstw w regionie, które osiągnę-
ły najlepsze wyniki, m.in. w sprzedaży ekspor-
towej, w dynamice przychodów ze sprzedaży, 
w udziale eksportu w sprzedaży, wielkości za-
trudnienia, kapitalizacji giełdowej. 

Maciej Dziurgot, biznesmen z  wykształ-
ceniem prawniczym, prezes i współwłaściciel 
oraz założyciel firmy Resgraph, funkcjonują-
cej na rynku od 1990 roku, to jednocześnie 
znany i  ceniony społecznik, m.in. jest wice-
prezesem Stowarzyszenia Nasz Dom – Rze-

szów. Entuzjasta i propagator sportu. Bardzo 
zabiega na co dzień o promocję Rzeszowa i ca-
łego Podkarpacia, inicjuje i wspiera działania 
na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalne-
go. Jeden z trzech sędziów bokserskich w kra-
ju, którzy posiadają trzy gwiazdki światowej 
federacja boksu AIBA. Do niedawna był też 
wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskie-
go i od lat jest wiceprezesem Podkarpackiego 
OZB oraz menedżerem rzeszowskiego klubu 
bokserskiego Wisłok, który współtworzył 
i  gdzie nie tylko przygotowuje się być może 
przyszłych olimpijczyków i  mistrzów, ale na 
co dzień pomaga ogromnej rzeszy młodych 
ludzi rozwijać sportowe talenty i  proponuje 
pożyteczne spędzanie czasu. To m.in. z  jego 
inicjatywy zorganizowano międzyokręgo-
wą ligę bokserską i  w  2009 r. przygotowano 
w  Rzeszowie galę mistrzowską z  udziałem 
najlepszych polskich bokserów, przekazując 
część wpływów z  biletów na Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci. 

Prezes Dziurgot ma satysfak-
cję, że firma, którą stworzył jest 
profesjonalna, mobilna, posiada 
wysoko wykwalifikowany perso-
nel, własną dużą bazę biurowo-
magazynową oraz własny tabor 
samochodowy. – Daje nam to 
możliwość wzmacniania pozycji 
rynkowej oraz tworzenia długo-
falowej strategii rozwoju opartej 
na wspólnych doświadczeniach – 
mówi szef Resgraphu. –  W  roku 
2000 uruchomiliśmy działalność 
filii w Krośnie. Dzięki tym działa-
niom jesteśmy coraz bliżej naszych 
klientów. Dbamy także o  ciągły 
rozwój i  wzbogacenie oferty. Pro-
ponujemy nie tylko typowe arty-
kuły biurowe, ale także specjali-
styczny sprzęt kreślarski, sprzęt 
do prezentacji audiowizualnej, do 
oprawy i  niszczenia dokumentów 
oraz materiały eksploatacyjne do 
peryferyjnych urządzeń kompu-
terowych, ale i  środki czystości 
oraz produkty spożywcze. Mając 
doskonałą pozycję do negocjacji 
cen ze wszystkimi dostawcami, 
możemy oferować partnerom naj-
bardziej atrakcyjne ceny na rynku. 

Pracownicy firmy Resgraph (ponad 60 
osób) – to młody i ambitny zespół, który po-
szukuje najlepszych rozwiązań i  kompetent-
nie, profesjonalnie podchodzi do każdego 
klienta, starając się być otwartym na jego po-
trzeby i wymagania. – Swoją uwagę – podkre-
śla prezes – skupiamy również na działalności 
charytatywnej i  sponsoringowej. Aktywnie 
wspomagamy rzeszowski Caritas, a  także 
wspieramy sport w  naszym regionie, m.in. 
Resovię i  klub bokserski Wisłok, za co uhu-
norowany zostałem wpisem do Złotej Księgi 
Resoviaków. – Za tę działalność byliśmy wie-
lokrotnie wyróżniani, m.in. takimi tytułami, 
jak Przedsiębiorstwo Fair Play, Wehikuły Cza-
su, Gazela Biznesu. Od Podkarpackiego Klubu 
Biznesu otrzymaliśmy także nagrodę gospo-
darczą w kategorii darowizn na cele charyta-
tywne i sponsoringowych.

W gabinecie prezesa Dziurgota jest wiele 
statuetek i wszelkiego rodzaju wyróżnień, dy-
plomów oraz podziękowań. Podczas dorocz-
nych świąt osiedlowych zawsze firma Res-
graph sponsoruje występy zespołów i funduje 
nagrody w konkursach. Biznes nie absorbuje 
jednak Macieja Dziurgota całkowicie. Jego 
miłościami są: rodzina, podróże, praca spo-
łeczna, boks, a  także muzyka. Odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, wpisany do Zło-
tej Księgi Resoviaków. Żona Renata, nauczy-
cielka, uczy języka polskiego w ZS w Jasionce, 
21-letnia córka Agata studiuje stosunki mię-
dzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (zna 
biegle francuski, hiszpański i  angielski), na-
tomiast sześcioletni syn Filip odziedziczył po 
tacie zainteresowanie sportem. Pasją Macieja 
Dziurgota są także podróże. Do tej pory miał 
okazję zwiedzić prawie 50 krajów. A  sukces, 
jak twierdzi, to wartość dodana do życia. 

 Piotr BIERNACKI
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W ZŁOTEJ SETCE
Resgraph Macieja Dziurgota

POCAŁUNKI SŁOŃCA
Baran (21 III–20 IV) Lipiec upłynie Ci pod zna-
kiem poprawy relacji rodzinnych. Zachowaj jed-
nak pewną ostrożność w podejmowaniu decyzji 
finansowych. Twoje ciało pragnie słońca!

Byk (21 IV–20 V) Masz dobry układ gwiazd, aby 
zacząć realizować swoje wakacyjne marzenia po-
dróżnicze, gdzie będziesz spotykać fascynujących 
ludzi. Pojawi się też ktoś, kto będzie wkradał się 
do Twojego serca.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Śmiało weź sprawy w swo-
je ręce, a wizja stałego związku zacznie stawać się 
coraz bardziej realna. Masz szansę zmienić pracę 
lub nawet dostać zasłużoną podwyżkę.

Rak (22 VI–22 VII) Ciągłym wytykaniem nie-
doskonałości drugiej osobie tylko ją tracisz, ale 
możesz tak po prostu zaproponować wspólny wy-

jazd, choćby na parę godzin nad wodę lub do lasu. 
A pocałunki słońca ubarwią wam świat! 

Lew (23 VII–23 VIII) Woda, słońce i wolny czas 
– to właśnie będzie Ci towarzyszyć na przełomie 
lipca i sierpnia. Zanim spakujesz walizki, zapłać 
rachunki, żeby później Cię nie dręczyły.

Panna (24 VIII–22 IX) Masz korzystny układ We-
nus i Marsa, a to oznacza, że odniesiesz sukcesy w 
domu, w pracy, a przede wszystkim na płaszczyź-
nie uczuciowej. Powodzenia!

Waga (23 IX–23 X) Dobra passa będzie trwała 
przez całe lato! Popraw swoją kondycję podczas 
prac na działce. Przygotuj się na krótką wizytę 
teściowej.

Skorpion (24 X–22 XI) Single mogą latem przeżyć 
silniejsze bicie serca, a może to będzie coś poważ-
niejszego? Poprawi się też sytuacja finansowa po-
przez nieoczekiwaną wygraną.

Strzelec (23 XI–21 XII) Teraz latem odetchniesz 
nieco od zawodowego galopu i możesz zająć się 
jakąś nową dziedziną, np. fotografowaniem. 
Spotka Cię też miłe zaskoczenie od kogoś nowo 
poznanego.

Koziorożec (22 XII–20 I) To będzie czas obfity 
w nowe znajomości i w nowe działania na niwie 
literatury i sportu. Masz szansę na udany urlop.

Wodnik (21 I–19 II) To za sprawą Neptuna letnie 
dni upłyną Ci na reorganizacji domu, a efektami 
zaskoczysz nie tylko rodzinę, ale też samego sie-
bie. Tak trzymać!

Ryby (20 II–20 III) Będziesz teraz prawie jak re-
kin finansjery. Dobrze zainwestuj napływające 
pieniądze. Możesz myśleć o marszu weselnym lub 
o... potomku. 
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SKARLAŁE AMBICJE

W prawdziwe zdumienie musiały każdego trzeźwego i inte-
lektualnie sprawnego obserwatora wprawić ostatnio dwa 

zjawiska z życia sfer sportowych. Pierwsze to bezgraniczna, odwza-
jemniona miłość prezesa Laty, bo do siebie samego. Uznał oficjalnie, 
iż zabukowanie Polsce współorganizacji kopanych mistrzostw Eu-
ropy oraz znakomita ich organizacja predestynują go do pobierania 
zdecydowanie nienależnych apanaży prezesowskich przez następną 
kadencję. Należy mu się to bowiem, jak psu buda, za wspomniane 
sukcesy i  spieprzenie wszystkiego, co miał w  zasięgu swoich kom-
petencji, czyli: wyciągania naszego balona kopanego z  cuchnącego 
bajora, budowania sprawnego i  spójnego systemu funkcjonowania 
organizacji, tworzenia zrębów siły reprezentacji i jej zaplecza, odbu-
dowę medialnego wizerunku kopaczy. I  co? Prezes jaki jest, każdy 
widzi. Po owocach pracy jego. Kopacze dostali lanie jak Pan Bóg 
nie przykazał, a prezes wypracował. Lato zupełnie nie zauważył, że 
współorganizację mistrzostw zabukował nam ukraiński oligarcha, 
a organizacją zajęły się kompetentne służby państwowe. Prezes miał 
jedynie zadbać o poziom reprezentacji. Czego ten organizacyjny fe-
ler Pana Boga dokonał w  tej sferze, powszechnie wiadomo. Zresztą 
pojawiła się ucieszna, ale jak najbardziej godna, konkurencja do pre-
zesowskiego „stolca nagłego spadnienia”. Taki polityczny Leonardo 
da Vinci, czyli Ryszard Czarnecki. Wszyscy przecież wiedzą, że zna 
się na wszystkim, w tym i organizacji wykorzystania pegeerowskiego 
gnoju, prowadzeniu subtelnej polityki z wodzem Bunga Bunga czy na 
kierowaniu wyprawą kosmiczną na Słońce. Ze względu na wysoką 
temperaturę poleci tam nocą. Obojętne, który wygra, bajoro pozo-
stanie, a  reprezentacja ma szansę znaleźć się gdzieś na 70. miejscu 
rankingu na sto klasyfikowanych nacji.

Innym zjawiskiem jest naiwność i  głupota niektórych europej-
skich i  światowych federacji sportowych, które powierzają organi-
zację prestiżowych imprez tak niezrównoważonym emocjonalnie 
i niewyrobionym kibicowsko krajom, jak: Serbia, Turcja czy Bułgaria. 
Reakcje kibiców są tam nieprzewidywalne i  przypominają najbar-
dziej prymitywne i  niecywilizowane zachowania. Dlatego właśnie 
zakończony pełnym sukcesem naszych siatkarzy finał Ligi Światowej 
w Sofii przypominał momentami najgorsze wzorce kibolskie z boisk 
pilkarskich. Prawdziwy cyrk zaczynał się od sędziowania. Już Josip 
Wissarionowicz wiedział, że nieważne jest kto i jak głosuje, ale waż-
ne kto liczy głosy. Bułgarscy sędziowie liniowi w czasie przegranego 
z nami meczu zachowywali się jak czterej dodatkowi zawodnicy re-
prezentacji i chcieli wygrać mecz za swoich siatkarzy. A kibice oprócz 
upierdliwego buczenia już w trzecim secie prali w naszych zawodni-
ków tym, co mieli pod ręką. Butelkami, zapalniczkami, odłamkami 
wyposażenia widowni. Zresztą nie oszczędzali również naszych ki-
biców i stanowisk sprawozdawców telewizyjnych oraz sędziów. Tego 
gdzie indziej nie sposób spotkać w siatkarskich halach. Interesująca 
będzie reakcja bułgarskich władz i  federacji sportowych. Kibolskie 
chamstwo musi zostać wytępione na siatkarskich arenach. A Bułga-
rom nie powierzyłbym na razie nawet organizacji międzynarodowe-
go turnieju w kiczki czy cymbergaja. Jedyne co mogą organizować to 
mistrzostwa Bałkanów w szmaciankę. Prawdziwy pokaz kultury siat-
karskiego kibicowania udzielili im nasi rodacy podczas meczu finało-
wego. Przepaść między tym, co pokazali Polacy, a tym, czym uraczyli 
wszystkich Bułgarzy jest taka, jak między cywilizacją kosmiczną a tą 
z epoki kamienia łupanego. 

Nasi, oprócz złotego medalu, złotego pucharu i 1 mln dolarów, 
dostali cztery nagrody indywidualne. Jedna jednak chybiona. Dla 
najlepiej blokującego zawodnika powinni przyznać nie Możdżonko-
wi, lecz prezesowi I Ogromnemu i prezesowi Lacie, ex equo. Lepszych 
świat nie zna.

   Roman MAŁEK

TALES Z EBONITU
czyli wszyscy jesteśmy postmodernistami

 

Umberto Eco kpił z  nadużywania przez niektórych pojęcia 
postmodernizm. Uważał, że jeżeli ktoś próbuje twierdzić, że 

już np. Homer był postmodernistą, to tak rozciąga pojęcie, że przestaje 
ono już cokolwiek znaczyć. Z kolei Abraham Moles utożsamia dzisiej-
szy postmodernizm z kiczem, a  samo zjawisko jako akceptację złego 
gustu, raj dla mało wymagających, na który popyt jest bardzo duży. 
A Andrzej Banach sądzi, że w uznaniu dla kiczu może tkwić uznanie 
dla wulgarności chorych przekonań. I  ja się z  tymi poglądami zga-
dzam, zwłaszcza z Molesem.

W czasach mojej młodości mawiało się o nieukach i innych, którym 
wiedza nie przeszkadzała, że w  swej głupocie nie rozróżniają Talesa 
z Miletu od sedesu z ebonitu. Dziś głupota i cwaniactwo to powszechne 
zjawisko, zwłaszcza w środowisku mediów i polskiego showbiznesicz-
ku. Gdy dodamy do tego poziom debaty publicznej, pseudoperformer-
skie działania pseudoartystów, nasz polski postmodernistyczny kicz, 
poparty hasłem „głupi ludzie to kupią”, jawi się dość nieciekawie, po-
wiedziałbym złowieszczo.

Bo złowieszczo brzmią słowa pani z TVP Info, która nie widzi róż-
nicy między animusem a anonimusem i w poczuciu swej genialności 
nawet nie przeprasza. Tak jak pani z TVP Rzeszów, która zaprasza na 
Balladynę… Mickiewicza czy poczynania ludzi przygotowujących ne-
krolog Henryka Berezy, mylących poetę i prozaika Edwarda Stachurę 
z szansonistą Stachurskim. O biurze prasowym Euro 2012, nierozróż-
niającym flagi ZSRR od flagi Rosji oraz Anglii i Wielkiej Brytanii, nie 
wspomnę.

A  nasz showbiznesiczek? Będzie się trzymał mocno bez na przy-
kład Kasi Nosowskiej czy Anny Marii Jopek, które nie biegają z niemal 
gołymi cyckami po scenie, by sprzedać swe płyty, ale nie przetrwa bez 
różnych prących na szkło „Dód”, „Edzi”, „Wodzianek”, „Grycanek” czy 
Dawida Wolińskiego publicznie macającego biust uczestniczki progra-
mu „Top Model” i przy okazji spowoduje bankructwo kilku tabloidów, 
bo przecież 50 procent ich newsów to fikcja. 

Wojewódzki podczas piłkarskiego Euro po raz kolejny obnażył 
swe chamstwo, dewiacje i ksenofobię, opowiadając chamskie dowcipy 
o Ukrainkach. On sam uważa, że jest genialny, tylko inni się na nim 
nie poznali, ale każdy, kto śledzi jego programy, widzi, jaki to malutki, 
pełen kompleksów, kiczowaty człowieczek. Przy okazji narobił kłopotu 
telewizji TVN. Bo Radio Eska Rock zdjęło jego program z anteny. Je-
żeli nie zrobi tego samego TVN, stanie się nadawcą utożsamianym ze 
wszystkimi poglądami Wojewódzkiego.

A  pan Woliński chyba 
się zapłacze, bo nie poma-
ca sobie, a  zwłaszcza nie 
poliże „wielkiego cyca”, 
w  który chcą zamienić 
kopiec Kraka dwie perfor-
merki, Maria Bitka i  Ilo-
na Barszcz. Ma być on też 
smakowity, bo sutek zrobią 
z wafelków, galaretki i cie-
płych lodów. Ten projekt to 
kwintesencja naszego pol-
skiego, postmodernistycz-
nego kiczu myślowego, 
który dosadnie streszcza 
znane powiedzenie: après 
nous, le déluge, jak mawia-
ła podobno Madame de 
Pompadour.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ



•	 Budowa tradycyjna. Budynki 3-piętrowe, w drewnie skandynawskim, elewacja 
z cegły klinkierowej oraz drewna skandynawskiego. 

•	 Infrastruktura techniczna: drogi, chodniki, place zabaw, fontanna. Skarpy 
otaczające budynki obsadzone krzewami oraz pięknymi różami.

•	 W ofercie posiadamy mieszkania jedno- i dwupoziomowe z antresolami. 
Mieszkania posiadają duże tarasy, niektóre z nich przystosowane do zasadzenia 
zieleni.

•	 Lokale oddajemy w stanie surowym zamkniętym: wybiałkowane, 
wyposażone w drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, piec dwufunkcyjny, płytki 
na tarasie. 

•	 Do każdego mieszkania oddajemy pomieszczenie przynależne – piwnice. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa GEODECI 

w Rzeszowie

SMLW GEODECI
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 16 A/38

tel. 17 853 66 53, faks: 17 862 00 79, e-mail: geodeci@rze.pl, www.spoldzielniageodeci.pl 

Anna Ochalik-Pęcak, 
prezes spółdzielni

Spółdzielnia została założona 
w roku 1982. Na przestrzeni 30 lat 
wybudowaliśmy około 1000 mieszkań 
w budynkach jedno- i wielorodzinnych. 
Administrujemy nasze osiedla 
przy ulicach:
Kolorowej  Cegielnianej  Wita 
Stwosza  Wincentego Pola  Zabłociu 
 Lubelskiej  Kurpiowskiej oraz 
obecnie realizowany zespół budynków 
mieszkalnych w Kielanówce.

KIELANÓWKA
Osiedle budynków mieszkalnych



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

FIRMA NOWOCZESNA

Nowe zestawy pompowe w Zakładzie Uzdatniania Wody

Montaż nowoczesnej pompy 
w przepompowni ścieków przy ul. Jana Styki

Podstawowym zadaniem MPWiK 
jest zaspokajanie potrzeb w  zakre-
sie zaopatrzenia w  wodę oraz od-
prowadzania i  oczyszczania ście-
ków.

Dzięki wykonanej w latach 2003– 
–2010 modernizacji i  rozbudowie 
Zakładu Uzdatniania Wody dostar-
cza swoim odbiorcom wodę speł-
niającą wszelkie wymogi jakościo-
we określone polskimi i  unijnymi 
przepisami. 

Ujęcie wody oraz wszystkie 
obiekty ZUW zabezpieczone są 
na wypadek powodzi wałami. Ich 
całkowita długość wynosi 900 me-
trów, a  wysokość 5,11 m powyżej 
normalnego stanu rzeki Wisłok. 
W wałach wykonane zostały wrota 
mobilne, którymi odbywa się ko-
munikacja piesza i kołowa. W razie 
zagrożenia powodziowego wrota 
są zamykane.

Oprócz inwestycji prowadzo-
nych w  Zakładzie Uzdatniania 
Wody MPWiK nieustannie moder-
nizuje i  rozbudowuje sieci wodo-
ciągowe oraz kanalizacyjne. Obec-
nie Przedsiębiorstwo eksploatuje 
33 pompownie wody (hydrofornie) 
i 81 przepompowni ścieków. Posia-
da ponad 877 km sieci wodociągo-
wych i  prawie 600 km sieci kanali-
zacji sanitarnej, z których korzystają 
nie tylko mieszkańcy miasta Rze-
szowa, ale także sąsiednich miej-
scowości. 

MPWiK eksploatuje mecha-
niczno–biologiczną oczyszczalnię 
ścieków, której maksymalna prze-
pustowość wynosi 75 tys. m3/dobę. 
W  celu osiągnięcia większego niż 
obecnie stopnia redukcji zanie-
czyszczeń planowana jest moderni-
zacja oczyszczalni.

Całkowita wartość zadań inwe-
stycyjno-remontowych realizowa-
nych przez Spółkę w 2011 roku wy-
niosła ponad 12 milionów złotych.
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■ PODŁĄCZENIA WOD-KAN 

■ USŁUGI PROJEKTOWE 

■ SERWIS POMP FLYGT 
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■ USŁUGI GEODEZYJNE 
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