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MOJE REFLEKSJE

Stąd córka w biurze tuż po maturze,
co w szkole miała kroki powolne,
siedzi w promocji albo w kulturze,
a syn doradza w agencji rolnej.
Zdolnych działaczy też poszło paru
na stanowiska do Elewaru,
by pomóc sobie, bratu z kochanką
i dobrą kawę pić ze Śmietanką.

Jerzy Maślanka

Wśród Cherubinów
i Serafinów
Errare humanum est.
Rzeczą ludzką jest błądzić.
Ale kto tylko przy władzy jest,
no to się musi urządzić.
Gdy zaufałeś swojemu guru,
nie plamiąc nigdy partii munduru,
zawsze oddany, czasem uparty,
to się należy wdzięczność od partii.
Spryt i brawura, dążność do celu
to specjalność jest PSL-u.
Wiele w tym prawdy i nieco plotek,
no i z tym mają niezły Kłopotek.

Jak gwiazd na niebie można też zliczyć
enigmatycznych kółek rolniczych,
dążnych do jakże wspaniałych czynów
wśród Cherubinów i Serafinów.
Tuż przy korycie trzeba się trzymać,
obowiązuje taka maksyma,
sieją w Rzeszowie, żniwa w Warszawie,
w chłopskiej rodzinie coraz ciekawiej.
Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka,
bo kto rodzinkę dobrą ma,
to temu bieda dokuczyć nie da,
no bo rodzinka o ciebie dba.
PS
Chłop okazji nie przepuści,
chłop okazji nie przepuści.
Gdy okazja się nadarzy,
wykorzysta ją, a juści!

Patronat medialny miesięcznika

RZESZOWSKIE
ŚWIĘTO WOKALNE
Test dla artystów i organizatorów

B

ędzie to kolejny test na to, czy młodzi ludzie potrafią zorganizować
imprezę o wielkiej wartości artystycznej. Od 20–26 sierpnia będziemy mieli okazję ocenić efekty pracy artystów z Rzeszowskiej Grupy Artystycznej, ponieważ rozpoczyna się ich „uczta”, czyli II Rzeszowskie Święto Wokalne. Warsztaty wokalno-aktorskie w Klubie 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 22) poprowadzi m.in. Magdalena Skubisz – absolwentka jazzu i muzyki rozrywkowej w Katowicach.
Soliści z klubu wojskowego, którzy zaśpiewają podczas II Rzeszowskiego Święta
Wokalnego. Od lewej: Gosia Chruściel, Aga Podubny, Arek Kłusowski, Kasia Sztaba

Sierpień 2012

W tym roku oprócz lokalnych artystów będziemy mieli okazję
zobaczyć na scenie zaproszonych gości z innych regionów Polski. Usłyszymy Arka Kłusowskiego, Ewę Siembidę, Sylwię Łyko, Krzysztofa Iwaneczko, Katarzynę Sztabę, Agnieszkę Podubny, Małgorzatę
Chruściel, Aliego Al Aniego, Filipa Rychcika, Małgorzatę Boć, Kubę
Jonkisza, Gabrielę Janusz, Tomasza Balawendra, Michała Podgórskiego, Aleksandrę Zimny, Mariolę Niziołek oraz gwiazdy tego festiwalu – tercet Mocha i Ralpha Kamińskiego.

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Tercet Mocha

Tradycją Rzeszowskiego Święta Wokalnego stają się koncerty
dedykowane zmarłym artystom. W ubiegłym roku był to koncert
w hołdzie Czesławowi Niemenowi, w tym roku na warsztat tak uhonorowany zostanie Andrzej Zaucha. Utwory z nim kojarzone usłyszymy w pierwszym koncercie 24 sierpnia br. o godz. 20.00 w Polskim Radiu Rzeszów (wstęp za zaproszeniami), a drugi 26 sierpnia
na estradzie w Rynku o godz. 21.30. Zagra zespół towarzyszący.
Kierownictwo muzyczne objął perkusista Tomasz Nosal. Gościnnie
wystąpią: Adrian Adamski (klawiszowiec zespołu Pectus), Stanisław
Domarski (saksofonista) i Tomasz Kot (akordeonista z zespołu Klezmer Band).
Rozdanie nagród muzycznych Estrady odbędzie się 25 sierpnia
o godz. 21.00 w Podziemnej Trasie Turystycznej (Estrada Caffe). Bezpłatne zaproszenia są do odebrania w Estrada Caffe. Podczas tej gali
podkarpackim artystom zostaną wręczone nagrody za wielki wkład
i trud rozwijania kultury w Rzeszowie. Tego też wieczoru odbędzie
się koncert pt. „Recitale”, honorujący jubileusze pracy artystycznej:
Małgorzaty Boć (15-lecie), Tercetu Jedna Chwila – Sztaba, Podubny,
Chruściel (10-lecie) i Krzysztofa Iwaneczki (5-lecie).
Honorowy patronat nad imprezą objęli: prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc, wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, marszałek Mirosław Karapyta oraz europosłanka Elżbieta Łukacijewska.
 Arkadiusz KŁUSOWSKI,

dyrektor artystyczny II RŚW

W NIEŚMIERTELNYM
MIEŚCIE
Szałamaistki i mażoretki na festiwalu w Macedonii
1500 km na południe
od Rzeszowa – Słowacja,
Węgry, Serbia, przejazd
przez całą Macedonię aż
pod granicę z Albanią. Taką
trasę pokonała Orkiestra
Szałamaistek i Zespół Mażoretek Incanto, aby
zaprezentować się na festiwalu muzycznym
w mieście Ochryda w Macedonii. W lipcu
br. Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek, działające przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
„Denovi na Debarce Ohridsko Strusko”, odbywającym się w Ochrydzie w Macedonii.
Oprócz zespołu z Polski w tej międzynarodowej imprezie uczestniczyły grupy muzyczne
m.in. z Ukrainy, Turcji, Serbii i Chorwacji.
– Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział
w tak interesującym przedsięwzięciu. Takie
festiwale to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania efektów ciężkiej i systematycznej
pracy dziewcząt i instruktorów, jak i nawiązania kontaktów z zespołami z całej Europy
– mówi Edyta Gazda-Łuksa, koordynująca
pracę zespołu z ramienia WDK.
Na festiwalu orkiestra z rzeszowskiego
WDK zaprezentowała repertuar składający
się z klasycznych kompozycji marszowych
oraz aranżacji współczesnych utworów muzycznych. Dziewczęta pokazały swoje umiejętności w trakcie przemarszów oraz podczas
finałowego koncertu w sercu miasta Ochryda.

Ponadto zespół wystąpił ze specjalnym koncertem dla telewizji macedońskiej. – Takie
wyjazdy to niepowtarzalna okazja nie tylko
do promocji zespołu, ale przede wszystkim
naszego regionu i miasta. Dziewczęcy zespół
Szałamaistek to unikatowa na skalę światową
grupa i jednocześnie wyjątkowo piękna wizytówka Podkarpacia, która dzięki wsparciu
marszałka województwa podkarpackiego
oraz prezydenta Rzeszowa mogła zaprezentować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej – dodaje koordynatorka.
Uczestniczki festiwalu oprócz gry miały możliwość poznania niezwykle urokliwej
okolicy. Odwiedziły m.in. miejscowość Strug,

a także jeden z najstarszych klasztorów w Macedonii – St. Naum oraz miasto Ochrydę,
zwane nieśmiertelnym, w którym odbywał się
festiwal. Miasto to wraz z Jeziorem Ochrydzkim w 1980 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Nosi
ono miano macedońskiej Jerozolimy, gdyż
znane jest z 365 kościołów, czyli tylu, ile jest dni
w roku. Wspomniane jezioro z kolei jest jednym
z najgłębszych i według większości ekspertów
najstarszym jeziorem w Europie (do 286 m
głębokości). Wszystko okalają góry z niepowtarzalnymi widokami (największy i najwyższy
masyw górski to Szar Płanina), które należało
pokonać, aby dotrzeć na miejsce.


Fot. WDK

Justyna Adamiec

Mażoretki i szałamaistki na plaży nad jeziorem Ochrydzkim
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Festiwal w Macedonii to nie pierwszy
wyjazd zagraniczny w karierze zespołu. Orkiestra, będąca jedyną na świecie dziewczęcą orkiestrą szałamaistek, na przestrzeni lat
koncertowała w takich krajach, jak Austria,
Francja, Litwa, Czechy, Węgry, Hiszpania,
Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Włochy,
Belgia, a teraz do swoich wojaży artystycz-

nych dopisała Macedonię. Macierzystą placówką Orkiestry Szałamaistek, liczącej 35 lat,
jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
świadczący opiekę organizacyjną i finansową. Orkiestrę Szałamaistek i Zespół Mażoretek wspierają dwie patronujące szkoły – II
Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz
Zespół Szkół w Górnie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek Incanto. Nabór
odbędzie się we wrześniu br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
 Justyna ADAMIEC

Patronat Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

ZIOMKI
Z
WYGRANĄ
Turniej żaków w rzeszowskiej Słocinie
Bartosz Cyganik
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czerwca 2012
roku
przy
pięknej pogodzie słocińskie boisko Orlik w Rzeszowie było areną VIII Turnieju Żaków (rocznik 2003
i młodsi) o Puchar Solidarności i KS Junak
Słocina-Rzeszów. W turnieju wzięło udział
6 drużyn. Rywalizowano w systemie każdy
z każdym. W sumie rozegrano 15 spotkań.
Przeżyć ciekawych było sporo, zarówno na
boisku, jak i poza nim, dzięki zawodnikom,
opiekunom i kibicom, którzy dopisali podobnie jak na Euro 2012 i stworzyli niezapomniane emocje. O przepyszne posiłki dla

zawodników i kibiców zadbały sympatyczne
panie ze Stowarzyszenia Ziemi Słocińskiej.
Zwyciężyła drużyna Ziomki Rzeszów.
Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny: ZKS Stal Rzeszów I, DAF Rzeszów, ZKS
Stal Rzeszów II, Jedność Hucisko, Junak Słocina-Rzeszów. Nagrodzono wszystkie drużyny i zawodników. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Adrian Szarek z ZKS Stal
Rzeszów, a najlepszym bramkarzem Jakub
Koptyra z ekipy Ziomki Rzeszów, natomiast
królami strzelców Mikołaj Kliś i Mateusz
Rejewski z drużyny Ziomki Rzeszów. Przyznano również nagrodę ulubieńca publiczności, którą dostał Karol Słuja z teamu Jedność
Hucisko. Wszyscy ci zawodnicy otrzymali
puchary, nagrody i dyplomy. Wyróżniono

także 15 zawodników (z każdego meczu wybrano najlepszego) i przyznano im dodatkowe nagrody.
Organizatorami turnieju byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ ,,Solidarność” w Rzeszowie, Urząd
Miasta Rzeszowa i KS Junak Słocina-Rzeszów. Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości sponsorów, takich jak Stowarzyszenie
Nasz Dom – Rzeszów, Stowarzyszenie Ziemi
Słocińskiej, Rada Osiedla Słocina, Szkoła
Podstawowa nr 5, Osiedlowy Dom Kultury
Słocina, Ergo Hestia, Biuro Turystyczne Józefa Podolca z Wysokiej k. Łańcuta, Bank Żywności z Rzeszowa, Express Bank, PBS Bank,
Resgraph i osób prywatnych.
Mam nadzieję, że uda się zorganizować kolejne turnieje, bo warto dla tych młodych zawodników, którzy rokują nadzieje na
wielkie piłkarskie emocje, propagować takie
przedsięwzięcia.
 Bartosz CYGANIK
Fot. Tadeusz Szyszka

Uczestnicy i organizatorzy piłkarskiego turnieju żaków

W

ydarzenie kulturalne rozpoczęło się 7 lipca koncertem
Chóru i Orkiestry Kameralnej Nicolaus
z Kraczkowej. Zespół powstał w 2004 r.
i jest już utytułowany. Koncertował
w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech
oraz na Ukrainie we Lwowie. Nagrana płyta z Mszą a-moll op. 81 Józefa Elsnera była
nominowana do tegorocznych Fryderyków
w kategorii muzyki sakralnej. Kiedy w kościele św. Walentego zabrzmiały dźwięki tego
utworu, słuchaczy ogarnął zachwyt dla artystów, którzy potrafią wydobyć z harmonii
swych głosów i z instrumentów takie znie4

DNI
FUTOMY
Doroczne święto wsi
walające piękno. Dyrygent Zdzisław Magoń
wyjaśnił, że zdecydowali się wystąpić w Futomie, bo sołtyska tej wsi Małgorzata Drewniak pierwsza z samorządowców Podkarpacia złożyła im gratulacje z okazji nominacji
do Fryderyków. Podziękowania muzykom
przekazał proboszcz parafii ks. Jan Czaja
oraz uczestnik koncertu, burmistrz Błażowej
Zygmunt Kustra.

Po koncercie w szkole podstawowej
otwarto wystawę fotografii i pamiątek
przywiezionych z podróży i pielgrzymek
do Ziemi Świętej, Turcji, Indii, Meksyku
i do innych zakątków świata. Dyrektor
szkoły Zdzisław Chlebek przywitał m.in.
gościa honorowego Elżbietę Dzikowską. Autorami fotografii byli m.in.: Małgorzata i Ryszard Czaplowie, Hanna i Mieczysław Łypowie, ks. Jan Czaja i wielu innych amatorów
dalekich i bliskich podróży. Ciekawym akcentem były cztery artystyczne fotografie modelek
autorstwa Joanny Kustry. Wystawcami byli
też miejscowi artyści, twórcy i rzemieślnicy.

Teatrzyk szkolny z Futomy w widowisku „Chrzciny”

do występu przez Lucynę Nowak. Jak co roku
Augustyn Rybka przygotował konkurs. Tym
razem należało rozpoznać kraj pochodzenia różnych pamiątek przywiezionych z podróży. Ten pasjonat historii materialnej (ma
prywatne muzeum kultury materialnej na
Wilczaku) zorganizował też pokaz rzemiosła

szewskiego. Jadła regionalne przygotowały
mieszkanki wsi, a sławna muzycznie kapela Futomianie zachwyciła gości występem
w odremontowanej przez strażaków sali. Dni
Futomy zakończyły się tradycyjnym festynem
z tańcami przy muzyce zespołu Covers.
 Małgorzata KUTRZEBA

TRADYCJE
I
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Stulecie kościoła parafialnego w Futomie
Edward Łysiak

F

Fot. Zbigniew Nowak

utoma jest wsią
ściśle rodzinną.
Nazwa pojawiła się po raz
pierwszy w 1436 r. jako
Futhomyna. Prawdopodobnie około 1310–1330 r.,
czyli za panowania króla Władysława Łokietka, a później Kazimierza Wielkiego, wieś
otrzymała lokację na prawie magdeburskim
i przyjęła nazwę Futoma. Położona w malowniczym krajobrazie, z Ryjakiem płynącym
w stronę Błażowej, otoczona jest łagodnymi
wzniesieniami. Liczy około 800 numerów

i jest jednolita narodowościowo i wyznaniowo – polska i katolicka.
Pierwszy kościół w Futomie ufundowała w 1451 r. Małgorzata Mościcka, właścicielka Dynowa. Kościół był drewniany i mały.
Wybudowano go tam, gdzie stoi dzisiejsza
świątynia i przetrwał do 1576 roku, kiedy to
otrzymał prawa kościoła parafialnego. Parafia obejmowała Futomę i Piątkową, a podlegała dekanatowi w Dynowie i biskupowi
Piotrowi w Przemyślu. Kto był pierwszym
proboszczem, trudno dziś ustalić.
Drugi, dużo większy kościół w Futomie został zbudowany na miejscu starego
w 1591 r. przez chorążego Piotra Bieykow-

Chór Nicolaus w kościele parafialnym w Futomie, z lewej dyrygent Zdzisław Magoń, z prawej ks. proboszcz
Jan Czaja

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

W drugim dniu święta w budynku OSP
imprezę prowadził Zbigniew Nowak, dyrektor GOK. – Podróżowanie umożliwia poznawanie i odkrywanie świata – przekonywała
Małgorzata Drewniak, nawiązując do motta
tegorocznych obchodów i wskazała na futomian, którzy to czynią, m.in. ks. Zdzisław
Kruczek zwiedził Nową Gwineę, Gosia Panek Indie, ks. proboszcz Jan Czaja zabiera
parafian na wycieczki do Meksyku i do Ziemi
Świętej oraz towarzyszy im w wyprawach do
różnych ciekawych zakątków Polski. W części
artystycznej wystąpiła błażowska orkiestra
dęta, teatrzyk dziecięcy ze szkoły w Futomie
ze spektaklem Chrzciny przygotowanym
przez Krystynę Krywiczanin wg scenariusza
nieżyjącej już Anieli Wielgos, znanej animatorki kultury ludowej. A hitem dnia było
spotkanie z Elżbietą Dzikowską, światowej
sławy podróżniczką i pisarką, która swe podróże i wcześniejsze z nieżyjącym mężem
Tony Halikiem udokumentowała w fotografii
na filmach. Potem na scenie pojawiły się jeszcze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Błażowej
z wiązanką tańców ludowych, przygotowane

Fot. Zbigniew Nowak

Sierpień 2012

skiego za plebana Waleriana Skrobowskiego (1580–1601), konsekrował go abp lwowski
Jan Dymitr. Kościół był fundowany przez
Kmitów Rzeszowskich i istniał do 1910 r.
Między budową jednego a drugiego kościoła
parafia uzyskała różne nadania: całą Topolinę, całe Księże Budy, pole gromadzkie Pod
Gościńcem, Maglarkę, Smyczki i las zwany
Księżą Górą. Ponadto część łąk gromadzkich
w Głębokiem, a także odpowiednią liczbę
poddanych.
Trzeci kościół powstał w wieku XX.
Najwybitniejszą postacią w historii parafii
był ks. dziekan Wojciech Stachyrak, proboszcz w latach 1903–1946. Młody i pełen
energii ksiądz, materialnie niezależny od wsi,
umiał natchnąć swą energią innych, zjednoczyć ludzi i pobudzić do działania. Z jego
inicjatywy rozpoczęto 1 kwietnia 1910 r. budowę kościoła, którą zakończono w 1912 r.
Jak to było możliwe, aby w tym wyjątkowo
trudnym okresie zrealizować tak błyskawicznie obiekt o wielkiej kubaturze? To był przecież czas zaborów, a mieszkańcy wsi Futoma
i Piątkowa bardzo biedni. Nie było też żadnego uzbrojenia technicznego, a dostęp do
materiałów budowlanych prawie niemożliwy.
Ale była ogromna wiara oraz nadludzki wysiłek fizyczny społeczności lokalnej.
Kościół jest murowany z czerwonej cegły. Na zewnątrz w czterech wnękach muru
są figury ewangelistów, a nad głównym wejściem napis D.O.M. – Deo Optimo Maximo
(Bogu Najlepszemu, Najświętszemu). Na
wieży umocowano trzy dzwony, które po- 
5
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święcono w 1920 r. na św. Leonarda. Były to:
„Leonard” (530 kg), „Walenty” (320 kg) z napisem „Josephus Piłsudski president Polonia
A.D. 1920” i „Maria” odlany z przedmiotów
zebranych od ludzi. Po II wojnie światowej
pozostał tylko „Walenty” (w 1973 r. dokupiono drugi). W 1918 r. zakończono malowanie
kościoła, a w 1923 r. zostały odnowione organy. W świątyni są 4 ołtarze tradycyjne i je-
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den soborowy. W ołtarzu głównym, pięknie
rzeźbionym, z licznymi złoceniami pochodzącymi z 1920 r., są wmurowane relikwie
św. Fortunata, Benigny, bpa Mikołaja i św.
Piotra Apostoła, które były w starym kościele. W środkowej części ołtarza jest obraz Najświętszej Marii Panny (XV wiek) – patronki

Futomy, a na górze w owalu św. Teresa z Lisieux. Po bokach figury św. Franciszka z Asyżu i bł. Andrzeja Boboli. W kaplicy znajduje
się ołtarz Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany na desce i sprowadzony z Rzymu
w 1912 r. Korony Matki Boskiej i Pana Jezusa
są srebrne. Obraz poświęcił papież Pius X.
Z kaplicy jest wyjście na ambonę rzeźbioną
z figurami świętych i Pana
Jezusa jako Dobrego Pasterza.
W
październiku
1972 r. oddano kościół
w Piątkowej i tamtejsi
mieszkańcy stworzyli własną parafię, której pierwszym proboszczem został
ks. Stanisław Zieliński.
Współcześnie
los
szczęśliwie sprawił, że do
parafii futomskiej kuria
przemyska
skierowała
na proboszcza ks. Jana
Czaję. Przy wydatnym wsparciu go przez
radę parafialną i strażaków OSP w latach
2000–2012 wykonana została droga dojazdowa do cmentarza parafialnego z trzema
parkingami, ogrzewanie gazowe kościoła,
kaplica cmentarna z chłodnią, drenaż wokół
kościoła, ocieplono strop, wybudowano sani-

KLIMAT
BOISKA
Performance na

rzeszowskim deptaku

R

zeszowski Dom Kultury włączył
się w Europejski Stadion Kultury,
organizując 29 czerwca ministrefę kibica. Na
ulicy 3 Maja w Rzeszowie w sąsiedztwie kina
powstała przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe poczuły klimat boiska
piłkarskiego. Dla najmłodszych piłkarzy
performance pn. „Kopnij Piłkę” prowadziły
doświadczone tancerki tańca współczesnego

Do akcji „Kopnij Piłkę” włączył się prezydent Tadeusz
Ferenc

Sceny Tańca Colibri ze staromiejskiej filii
RDK. Colibri występowały podczas relacji
na żywo z ESK w pierwszym programie Telewizji Polskiej oraz TVP Rzeszów. Do zabawy włączyli się m.in.: prezydent Tadeusz

tariaty, położono kostkę brukową wokół kościoła, wymieniono okna i więźbę dachową,
którą przykryto blachą miedzianą, a zegar
na wieży sterowany jest teraz drogą radiową.
W najbliższym okresie planowana jest m.in.
budowa alejek na cmentarzu i malowanie
ogrodzenia. Inicjatywy księdza proboszcza
wspiera rada parafialna, której najaktywniejszymi członkami są: Stanisław Kruczek, Ryszard Gibała, Marek Karnas, Krzysztof Panek, Eugeniusz Dziepak, Bogumił Skawiński, Stanisław Poligaca, Edward Krygowski
i Jan Mazur.
W parafii w Futomie wyświęceni zostali w minionych latach następujący księża:
Aleksander Kustra (1960), Zdzisław Kruczek (1973), Jan Pępek (1982), Jakub Wielgos
(2006), Maciej Maciołek (2008), Roman Kocaj (2008), Jakub Kruczek (2010).
Jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego w Futomie wyznacza całoroczna dziękczynna nowenna z misjami świętymi we
wrześniu i finalizowanymi podczas mszy
świętej o godzinie 11.00 w niedzielę 7 października 2012 r. Proboszcz ks. Jan Czaja
wespół z radą parafialną zaprosił JE ks. abpa
Józefa Michalika na tę uroczystość i do przewodniczenia w Eucharystii.
 Edward ŁYSIAK

Ferenc oraz przewodniczący rady miasta
Andrzej Dec.
Inny, równie interesujący performance
był z udziałem zespołu Klaps. RDK przygotował miniboiska, a dla młodzieży oraz
dorosłych stoły z piłkarzykami. Sportowej
rywalizacji towarzyszyła muzyka. Ciekawym
artystycznie punktem strefy były prezentacje
młodych tancerek z filii staroniwskiej RDK,
które spacerując po mieście budowały ruchome figury ze swoich ciał.
Obie akcje spodobały się mieszkańcom
stolicy Podkarpacia. Autorką sztuki performance była Karolina Słonka, rzeszowska choreografka i instruktorka tańca, na
co dzień związana z Rzeszowskim Domem
Kultury.
 Rafał BIAŁORUCKI

CISZAW fotograficznym
I INNE przekazie
DŹWIĘKI
M

aciej Zdun fotografuje od wielu
lat. Kiedyś był związany z klubem fotograficznym Negatyw, dziś z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym. Na swoim koncie ma kilka wystaw
grupowych: w Galerii OPe, Galerii Fotografii
Miasta Rzeszowa i w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie oraz wyróżnienie na
lokalnym i ogólnopolskim konkursie foto6

graficznym. „Cisza i inne obrazy” jest jego
pierwszą wystawą autorską. Składają się na
nią w większości pejzaże, te pojmowane bardziej klasycznie i te wypatrzone w mieście,
w których jednak miasto stanowi jedynie tło,
podczas gdy na pierwszym planie są płatki
śniegu, krople deszczu czy drobiny kurzu.
– W pokazywanych w Galerii u Dominikanów fotografiach chciałem zamknąć tytuło-

wą ciszę, ale też inne otaczające nas dźwięki.
Na ile mi się to udało, trzeba ocenić, oglądając te zdjęcia – zaprasza autor wystawy, którą
można oglądać do 23 sierpnia w galerii przy
ul. Dominikańskiej 15 w Rzeszowie. 
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A

gata Widlarz z Centrum Sztuki
Wokalnej, reprezentująca Rzeszów
i Polskę w największym telewizyjnym festiwalu muzyki popularnej Canzoni dal Mondo

we Włoszech, otrzymała wyróżnienie. W finale festiwalu zaśpiewało około 60 wokalistów z całego świata.
Natomiast podczas XIV Międzynaro-

dowego Festiwalu Piosenki Maleńkie Gwiazdeczki w Bułgarii 2012 reprezentantki Rzeszowa z CSW, przygotowane przez Annę
Czenczek, dyrektorkę tej szkoły – zdobyły
aż cztery nagrody w swych kategoriach wiekowych wśród 100 wokalistów; jako jedyne
reprezentowały tam Polskę wśród finalistów
festiwalu, m.in. z Litwy, Mołdawii, Białorusi,
Rosji, Grecji i Francji. Marysia Socha zajęła 2. miejsce, Karolina Kwiecień otrzymała
wyróżnienie, a Marzena Gargas i Katarzyna
Idec miejsca trzecie.
– Już wkrótce – poinformowała Anna
Czenczek – zostanie wydana płyta Czarodzieje uśmiechu 3 z piosenkami Majki Jeżowskiej. Będzie też można na niej usłyszeć Alę
Regę, uczennicę naszego Centrum Sztuki
Wokalnej, która nagrała piosenki z Łukaszem Zagrobelnym. 

Od lewej: Marysia Socha, Anna Czenczek, Sergiej
Savenkov, Marzena Gargas, Karolina Kwiecień,
Katarzyna Idec

DOSKONALIĆ
TALENT
Nagrodzony w miejscu noblistów
Stanisław Rusznica

T

omasz
Wdowik urodził się
w 1987 roku w Rzeszowie. Edukację rozpoczął
w „szesnastce” na osiedlu
Kmity, a później w Gimnazjum nr 6, IV LO i Politechnice Warszawskiej,
którą ukończył z tytułem magistra inżyniera.
Jego główne zainteresowania to chemia i muzyka. Już w liceum wyróżniał się w różnych
konkursach i olimpiadach. W 2006 roku
w polskich eliminacjach XVIII Konkursu
Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej zdobył tytuł laureata, a w finale europejskim w Sztokholmie otrzymał pierwszą
nagrodę, którą wręczono mu w tym samym
hotelu, który co roku gości laureatów Nagrody Nobla. Jego praca konkursowa dotyczyła
syntezy związku chemicznego, który jest potencjalnym beta-blokerem – lekiem, który
może pomóc w zwalczaniu wielu chorób, jak
zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, jaskra,
migrena i uzależnień.
Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał stypendium z Funduszu Pomocy Młodym Talentom im. Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich. Był stypendystą Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci, stowarzyszenia,

które pomaga zdolnym dzieciom i młodzieży
rozwijać swoje umiejętności.
Drugą jego pasją jest muzyka. Gra na
oboju i fagocie. Uczył się tej sztuki w rze-

Tomasz Wdowik

szowskiej szkole muzycznej drugiego stopnia.
W okresie nauki w liceum zdobył tytuł laureata olimpiady artystycznej, która obejmowała
swoim zakresem historię muzyki.
Spośród najnowszych osiągnięć Tomka
warto wymienić otrzymanie głównej nagrody w konkursie Droga na Harvard – 2011,
dzięki której mógł odwiedzić najlepszą uczelnię świata. W 2011 roku otrzymał też tytuł
laureata branżowego (nauki rolniczo-przyrodnicze) w III edycji konkursu Studencki
Nobel. W tym samym roku uzyskał również
na etapie mazowieckim tytuł laureata konkursu branżowego Primus Ekspert. W ogólnopolskim konkursie Student – Wynalazca
2011/2012 otrzymał wyróżnienie.
Co dziś robi Tomek Wdowik? Jest studentem studiów doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Obecnie przygotowuje
się do wyjazdu do USA, aby dalej studiować
na Harvardzie jako stypendysta Fundacji
Fulbrighta.
Rodzice oraz babcia Tomka, Kazimiera
Marciniak, mówią, że jest to chłopak bardzo
skromny. Taką cechę odziedziczył po swoim
dziadku Aleksandrze. Życzymy Tomkowi
dalszych sukcesów.
 Stanisław RUSZNICA
7
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REPREZENTOWAŁY
POLSKĘ
Nasze wokalistki we Włoszech i Bułgarii
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LAILA ARIFULINA
I
JEJ
TANCERKI
Moskiewskie reminiscencje
Ryszard Zatorski
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N

ajstarsza grupa
tancerek z rzeszowskiego Studia Baletowego Laili Arifuliny
gościła w Moskwie w tym
samym czasie, gdy w Polsce trwały zmagania piłkarskie. Mieszkały
w pobliżu Placu Czerwonego i Kremla, oglądały zatem 12 czerwca Święto Narodowe Rosji w dniu, gdy u nas odbywał się mecz drużyn Polski i Rosji. – Stałyśmy na Kamiennym
Moście, który prowadzi do Kremla. Widziałyśmy niebo w gwiazdach, gdy armaty strzeliły fajerwerkami podczas tych uroczystości
– dzielą się swymi wrażeniami z wyjazdu do
Moskwy młode artystki, w większości teraz
licealistki, bo Kasia Paluch jest już studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, a Basia
Południak nauczycielką w Trzcianie i instruktorką tańca w rzeszowskim Skorpionie.
Pozostałe uczestniczki tej artystycznej wycieczki to rzeszowianki: Wiola Dudek, Olga
Bury, Emilka Karpińska, Gabrysia Bąska
oraz Ala Tracz z Jarosławia. Nad młodzieżą
pieczę miała mama Wioli, Urszula Dudek
i oczywiście pomysłodawczyni oraz organizatorka wyjazdu, Laila Arifulina, rodowita
moskwiczanka, a od ponad dwudziestu lat
rzeszowianka, bo przywiodło ją do nas małżeństwo z wybrańcem z Rzeszowa.
Dziewczęta mogły pojechać na kilka dni
tylko dzięki rodzicom, którzy sfinansowali
ten wyjazd i pobyt w stolicy Rosji. Program
natomiast ułożyła Laila Arifulina i pokazała
im „swoją” Moskwę, poczynając od najsłynniejszej europejskiej sceny baletowej, czyli
Teatru Bolszoj. Sama wszak kończyła szkołę
baletową przy tym teatrze. Dziewczyny z zachwytem wspominały ten dzień i zwiedzanie
Teatru Bolszoj. Zobaczyły jego niedostępne
na ogół zakamarki. – To było wielkie przeżycie, że udało się nam tam dostać, postawić nogę na scenie teatru, być na spektaklu
i spełnić swoje marzenie – przypomina Kasia Paluch. – Widziałyśmy tę największą salę
i spektakl, który zawierał trzy jednoaktowe
balety, z udziałem gwiazd baletu światowej
sławy – dodaje Emilka Karpińska.
Zwiedzały Moskwę, płynęły statkiem
spacerowym po rzece, ale tańczyły również
na zaproszenie Teatru Marina, którego kierownikiem jest koleżanka pani Laili, Marina Wodzinskaja. Wystąpiły u boku profesjonalnych artystów z teatru muzycznego,
którzy byli szczerze zdumieni niezwykłymi
umiejętnościami artystycznymi rzeszowskich tancerek, które tańczyły program złożony z siedmiu układów baletowych, tańców
neoklasycznych i współczesnych. – Przyjmowali nas wszędzie ciepło – wspominają inne
uczestniczki. – Zaprosiłyśmy na nasz koncert
8

Rzeszowianki w Teatrze Marina wraz z miejscowymi tancerzami. Od lewej: Ala Tracz, Gabrysia Bąska, Kasia
Paluch, Basia Południak, (tancerz), Laila Arifulina, Marina Wodzinskaja, (tancerz), Emilka Karpińska, Wiola
Dudek, Olga Bury

polskiego konsula generalnego w Moskwie,
pana Ryszarda Winiarskiego, byłego wiceprezydenta Rzeszowa, który nam gratulował
i był uradowany, że jego rodaczki tak wspaniale rozsławiają Rzeszów i Polskę.
Przez te kilka dni wędrówek po „Moskwie Laili”, zawitały do Teatru Muzeum
Bułhakowa, do miejsc znanych z Mistrza
i Małgorzaty, gdzie zobaczyły owego czarodziejskiego kota, jakby żywcem wyjętego
z powieści. Natomiast w Muzeum Puszkina
poznały niczym w pigułce muzea świata, bo
akurat tam była wystawa najsłynniejszych
obrazów i rzeźb oraz innych eksponatów,
sprowadzonych z różnych placówek globu
na stulecie tego moskiewskiego muzeum.
Wyjazd, co podkreślają młodziutkie tancerki, był idealny pod każdym względem. Nie

wiadomo jak szybko i kiedy uda się coś podobnego przeżyć. Bo Studio Baletowe Laili
Arifuliny przypięte organizacyjnie do Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto, korzystające także
z gościnności Teatru Maska i Szkoły Musical,
jest jednak utrzymywane głównie przez rodziców i to oni finansują stroje, scenografię
i koszty wyjazdów tancerkom, jak choćby
tego do Moskwy. Gdyby znalazł się sponsor,
który mógłby wspomóc ten balet rzeszowski
Studia Baletowego Laili Arifuliny (studio.baletowe@wp.pl), mogłyby się częściej pokazywać w Polsce i promować Rzeszów. Mogłyby
być taką twarzą firmy, jaką są np. żużlowcy
dla Marmy czy siatkarze dla Asseco.
Laila Arifulina zaczęła tę rzeszowską
przygodę w 1991 r. Do Polski przyjechała dwa
lata wcześniej za mężem rzeszowianinem.
Pierwszym miejscem, gdzie stawiała artystyczne kroki, był Dom Kultury WSK (obecnie mieści się tam Instytut Muzyki UR), gdzie
akompaniował jej Andrzej Listwan, potem
był Wojewódzki Dom Kultury. – Wprowadziła mnie w ten obieg artystyczny Rzeszowa pani Ania Bytnar, która mnie odnalazła
i poszerzyła moje grono znajomych – przypomina pani Laila. Jej studio baletowe, obecne
w naszym mieście od ponad dwudziestu lat,
ma już rozpoznawalną i utrwaloną markę artystyczną, dlatego zapraszana jest do współpracy i przygotowywania musicali i spektakli
przez Filharmonię Podkarpacką (np. w tym
roku Dziadek do orzechów znakomicie przyjęty przez publiczność), teatry w Rzeszowie
i innych miastach. Pierwszy balet, który robiła z dziećmi w filharmonii z Rolfem Bartkiewiczem, muzykiem stamtąd, to był Piotruś
i Wilk, a potem m.in. Królowa śniegu, Kopciu-
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szek, Księga dżungli, Przygody Alicji, Brzydkie
kaczątko, Dziadek do orzechów wystawiany
w Teatrze im. W. Siemaszkowej, Śpiąca królewna, Przygody Rumcajsa w Teatrze Maska
na zaproszenie Kazimierza Mazura i Katarzyny Gärtner – wiele spektakli i musicali.
Animatorka rzeszowskiego baletu bardzo ciepło mówi o Tetianie Kudyrko, która
kończyła studium choreograficzne dla polonusów, a pochodzi z Winnicy na Ukrainie.
Po obronie dyplomu Laila zaproponowała jej

współpracę i od trzech lat Tetiana prowadzi
grupy w zespole. Jest absolwentką Akademii
Tańca w Kijowie. Dzieci bardzo lubią zajęcia
z nią. Brała też udział w widowisku W poszukiwaniu Shreka w naszej filharmonii z udziałem Cezarego Pazury.
Studio obecnie jest stukilkudziesięcioosobowe, ale przez ponad 20 lat przewinęły
się przez nie tysiące osób. Z tego studia wywodzą się np. dwie profesjonalne tancerki,
Anna Gancarz, która tańczy we Wrocławiu

i Natalia Polak w Bytomiu. Laila Arifulina
jest z nich dumna. Podkreśla, że w balecie
osiąga się najwyższą technikę taneczną. I kto
ma bazę baletową w postaci tańca klasycznego, ten może tańczyć wszystko. Laila nie jest
nastawiona na przeglądy i festiwale, ale na
tworzenie spektakli. Ta forma najbardziej jej
odpowiada i próbuje realizować się w ten sposób. Ma dobre przygotowanie, bo ukończyła
studia reżyserskie i aktorskie w Moskwie.
 Ryszard ZATORSKI

GRUZIŃSKA
LEKKOŚĆ
BYTU
Oni to robią, a my często tylko deklarujemy
G

dy w Polsce rozszalała się afera
z tak zwanymi „taśmami
prawdy”, miło spędzałam
czas urlopu w bratniej
Gruzji – kraju pięknym
i gościnnym, odkrywanym
na nowo nie tylko przez Polaków, ale i resztę świata, szczególnie Amerykanów, których
Gruzini kochają tak samo gorąco jak nas.
Nie było mi więc dane śledzić systematycznie serialu o tym, czyj brat, szwagier, zięć
i za ile pracuje w spółkach skarbu państwa.
Po powrocie i teraz przyglądam się z coraz
większym zdumieniem, jak jeden czy drugi
Katon* piętnuje partyjne rozdawnictwo posad i stanowisk – co śmieszy, tym bardziej że
mając władzę i wpływy każdy z nich zrobiłby
dokładnie to samo. Bo taka jest ludzka natura i taka też specyfika kierowania, że otaczamy się przede wszystkim ludźmi zaufanymi,
mającymi te same poglądy i system wartości,
a z którymi łączy nas silna lojalność jeszcze ze
szkolnej ławki. Nikt z nas nie byłby w takiej

sytuacji samobójcą, zatrudniającym zdeklarowanego wroga, choćby i miał kwalifikacje.
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne
do zajmowanego stanowiska zawsze powinno być bezwzględnym warunkiem, nawet
gdy funkcję miałaby piastować matka, żona
czy kochanka. I pewnie nie byłoby afery, gdyby wszystkie osadzone na stołkach persony
udokumentowane kwalifikacje posiadały.
Anglosaska demokracja od wieków wierna
jest przysłowiu: „Nieważne, co wiesz, ważne,
kogo znasz” i jakoś nikt się nie dziwi...
A co ma do tego piękna Gruzja? Ten
piękny kraj pod wodzą charyzmatycznego,
wykształconego na amerykańskim uniwersytecie prawnika także od kilku lat prowadzi
bezprecedensową walkę z korupcją i nepotyzmem w administracji państwowej. Ponieważ
prezydent Saakaszwili rządzi autorytarnie,
mało kto próbował sprzeciwić się jego wizji.
O ile niektóre przejawy budowania transparentnego państwa mogą budzić śmiech, jak
choćby rządowe budynki ze szkła czy szklane
komisariaty policji na głuchej, biednej prowincji, aby pracujący w nich urzędnicy i policjanci nie mogli mieć nic do ukrycia. Czy

Za oszukaństwo – by oszukać śmierć,
za bicie – by bić się za przyjaciół,
za kradzież – by skraść serce ukochanej.
(toast gruziński)
zwolnienie nieomal w jednej chwili „starych”
urzędników, a następnie zastąpienie ich młodą kadrą – często bezradną i nieporadną,
o czym także turysta może się przekonać,
próbując rozwiązać swoje problemy – ma
sens? Inne rozwiązania, według Gruzinów
skuteczne, mogłyby być dla nas, mających
w genach tradycję liberum veto cokolwiek
szokujące. I tak gruzińska Ustawa Wolnościowa (Liberty Act) wprowadza następujące
zapisy (wspomnę jedynie o kilku); podatki
mogą być podnoszone tylko przez referendum, ustanawianie nowych agencji regulujących jest zakazane (np. zniesiono liczbę licencji z ponad 800 do 140; minister Gowin byłby
zachwycony), państwowa własność instytucji
finansowych jest zakazana.
Czy są efekty tych zmian? Indeks Wolności Gospodarczej Heritage Foundation
daje Gruzji 26. pozycję, podczas gdy Polsce
zaledwie 71. Czy są efekty dla zwykłych ludzi? Bezrobocie, szczególnie w biedniejszych
regionach, jest nadal ogromne, poziom życia
daleko niższy od naszego, zarobki marne
(w przeliczeniu ok. 850 zł miesięcznie), a ceny
wysokie. Z czego tu się cieszyć? A jednak to
kraj ludzi, którzy radość życia i sztukę świętowania mają we krwi, mimo burzliwej i tragicznej historii, mimo wojen, przecież ostatnią mieli zaledwie cztery lata temu… Bo dla
gruzińskiego serca najbliższe są rodzina, wiara, sztuka życia, wolności, wreszcie przyjaźń
i miłość. Bliskie nam? A jakże, tylko że oni to
robią, a my często tylko deklarujemy.
 Dorota DOMINIK
___________

* Katon Starszy – Marek Porcjusz Katon,
zw. Cenzorem (II–III w p.n.e.), polityk i pisarz
rzymski, nawołujący o morale i dobre obyczaje.
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WŁASNOŚĆ
NIEWŁASNA
Wiatr zaszumiał w ogrodach, że jest to sprawa polityczna!
Małgorzata
Wojnowska

działkami i zwiększenie praw samych działkowców.
O co w tym wszystkim chodzi? Ogrody
rybunał
Kon- działkowe funkcjonują na terenie miast od
stytucyjny
28 kilkudziesięciu lat. To naturalne, że musiaczerwca br. rozpoczął ły zrzeszyć się w stowarzyszeniu, jakim jest
rozpatrywanie
wniosku Polski Związek Działkowców. W takim razie
o uchylenie ustawy o Ro- dlaczego nie zarzuca się monopolu innym
dzinnych Ogrodach Działkowych. 11 lipca organizacjom, takim jak np. Polski Związek
sędziowie podjęli decyzję, nie podważyli Piłki Nożnej! Ograniczmy prawa prezesa tego
ustawy w całości, ale zakwestionowali zgod- związku, a dajmy więcej praw piłkarzom.
ność z konstytucją aż 24 z 37 najistotniejszych Albo Polski Związek Wędkarski lub Polski
jej zapisów. Zakwestionowane przepisy utra- Związek Łowiecki? A wobec działkowców?
cą moc prawną po 18 miesiącach od wyroku, Damy im cukierka, ale zabierzemy czekolajeżeli w tym okresie posłowie nie ustanowią dę! Wszyscy wiemy, że bez wsparcia Polskiego Związku Działkowców działkowicze nie
nowych przepisów.
Sędziowie, owszem, podzielili opinię, że będą mieli szans, aby uchronić swoje ogródogródki działkowe stanowią ważny element ki przed inwestorami, którzy zechcą przejąć
krajobrazu polskich miast i organizują życie atrakcyjne grunty. Ewentualne zagospodadla milionów ludzi, głównie osób starszych, rowanie terenów po ogrodach będzie należeć
emerytów i rencistów. Podważyli natomiast do decyzji władz miasta i tu chyba nie trzeba
przepisy, które ich zdaniem dają Polskiemu dalej komentować. Wiatr zaszumiał w ogroZwiązkowi Działkowców nieuzasadnioną, dach, że jest to sprawa polityczna!
Działki zajmują przeciętnie od 2 do 5
zbyt silną pozycję wobec innych stowarzyszeń działkowców. Ba, jedna z posłanek proc. powierzchni największych polskich
PO wypowiedziała się, że przepisy ustawy miast. Ich wartość jest oczywiście gigantyczpowinny ulec zmianie, ale głównie chodzi na i może wynosić kilkanaście miliardów
o złamanie monopolu PZD na zarządzanie złotych. Dla przykładu podam państwu, jakie
obszary zajmują działki np. w Łodzi – 700 ha (2,4 proc. powierzchJeżeli chcemy, żeby ten kraj sprawnie funkcjonował,
ni miasta), w Poznaniu – 815 ha (3
muszą istnieć obszary,
proc.), w Szczecinie – 1155 ha (3,8
gdzie przyroda jest ważniejsza niż człowiek.
proc.), we Wrocławiu – 1420 ha (4,9
proc.). W całym kraju stanowią one
Andrzej Kassenberg
obszar 43,5 tys. ha i w niektórych

 Małgorzata WOJNOWSKA

OBRONIĆ PRAWA DZIAŁKOWCÓW
L

eszek Miller, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz
poseł Tomasz Kamiński, szef podkarpackiego Sojuszu, podczas spotkania 14 lipca br.
z działkowcami ogrodu Walter w Rzeszowie
usłyszeli od nich wiele gorzkich słów kierowanych pod adresem sędziów Trybunału
Konstytucyjnego i politycznych, partyjnych
zamachowców na działkowe obszary, których widzą głównie w rządzącej Platformie
Obywatelskiej. Otrzymał też od działkowców
list z podpisami setek osób, oburzonych trybunalską decyzją. Były premier, za którego
rządów powstała ustawa dziś kwestionowana
– a która przez wiele lat skutecznie chroniła
działkowców i ich ogrody – jest przekonany, że nie był to bubel prawny, czego świadectwem jest stwierdzenie dwóch sędziów
z owego składu orzekającego TK, że ustawa
10
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miastach usytuowane są w ich centrum. Oburzenie, nie tylko moje, wywołała wypowiedź
jednego z posłów PO, który będąc przeciwnikiem działek położonych w centrum miasta
stwierdził, że „nie może być tak, że wyrastają
jakieś budy, często obskurne, blokujące rozwój miasta”. Wypowiedź skandaliczna! Ja nie
mam działki, ale poczułam się urażona i dotknięta tą wypowiedzią w imieniu wszystkich
działkowców! Działki zmieniają się cały czas
tak jak zmienia się miasto i są coraz piękniejsze! Nie wszyscy mogą tak jak pan poseł
spędzać emeryturę w luksusowym domu lub
wyjeżdżać do ciepłych krajów. Dla wielu te
„obskurne budy” są jedynym, ale myślę, że
największej wartości „luksusem”.
Trybunał Konstytucyjny, mając na
uwadze wyłącznie dobro działkowców, zakwestionował ustawowe podstawy funkcjonowania Polskiego Zawiązku Działkowców,
zobowiązał jednocześnie ustawodawcę do
przygotowania nowej ustawy, która w sposób
konstytucyjny określi status tych ogrodów.
Należy więc teraz skupić się nad projektem
nowej ustawy, chociaż jestem pesymistką
w tym zakresie i myślę, że zakończy się ten
temat jak każda inna sprawa lub afera, czyli wybuchnie kolejna sprawa lub afera. Tak
w kółko, aż nie będzie już czego zabrać ani
sprzedać!
Za parę miesięcy nikt już nie będzie
pamiętał ani tym bardziej dyskutował na
temat tego, czy są potrzebne „zielone płuca”
w mieście, czy też nie, a przechodząc obok
terenu, na którym były działki nagle zobaczymy, że zamiast marchewki wyrosła tam
stacja benzynowa, market, bank, kościół i...
pójdziemy dalej, wzdychając jak bardzo jesteśmy bezsilni.

Leszek Miller i Tomasz Kamiński z działkowcami w ogrodach Walter w Rzeszowie

Sierpień 2012
jest zgodna z konstytucją. Przyrzekł szybkie
działania posłów lewicy i przedstawienie nowego obywatelskiego projektu ustawy – pod
którym SLD zbiera podpisy – gwarantującego działkowcom ich prawa i dotychczasowe
bezpieczeństwo. Uznał za absurdalne pró-

by zgładzenia ich prawnie funkcjonującego
związku. W tym projekcie obywatelskim,
podkreślił L. Miller, SLD zagwarantuje każdemu działkowcowi ochronę posiadanego
obecnie prawa użytkowania działki, zwolnienie z podatków i czynszów dzierżawnych

na rzecz gminy, prawa do ochrony ogrodu
przed likwidacją na cele komercyjne, ochronę prawa własności do nasadzeń i inwestycji
działkowych oraz odszkodowania za majątek
na działce i prawa do działki zamiennej, jeśli
dojdzie do likwidacji ogrodu.  (rz)

Edward Słupek

W

szelkie przejawy nierównego traktowania w życiu
społecznym niezmiernie
nas drażnią. Poprzez sytuację, że dane nam jest żyć
w dwu systemach społeczno-politycznych,
ta wrażliwość jest szczególnie wyostrzona.
W realnym socjalizmie PRL-u przynajmniej
w zakresie ogólnych idei sprawiono, że do
dzisiaj jesteśmy egalitarystami, zwolennikami przyrodzonej równości traktowania
wszystkich obywateli w naszej ojczyźnie.
Taka postawa jest nam spółdzielcom szczególnie od zawsze bliska poprzez zasadę wartości, w jakiej spółdzielczość działa (równość
szans).
Rozumiejąc egalitaryzm jako zasadę
konstytucyjną, czujemy się jako spółdzielczość dyskryminowani choćby w zakresie
dostępu do środków, którymi administruje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Otóż w zasadach przyznawania pomocy na
instalacje solarne jest zapis wykluczający
spółdzielnie mieszkaniowe jako beneficjenta
pomocy w tym zakresie. Pomoc to 45 proc.
wartości inwestycji solarnej. Piszę to jako
reprezentant spółdzielni zainteresowanej
uzyskaniem takiej pomocy. W okresie politycznej rozróby w koalicji „na fundusze”
jest to przykład ewidentnej dyskryminacji
ok. 10 mln spółdzielców w dostępie do prorozwojowych środków na ekologiczne rozwiązania energetyczne. Jeżeli w tym zakresie
NFOZ ma nas jawnie dyskryminować, to my
w uzasadniony sposób jesteśmy za likwidacją
takich szkodliwie i wybiórczo działających
instytucji.

Mając na uwadze zapędy Platformy
Obywatelskiej mające doprowadzić do likwidacji spółdzielczości poprzez szkodliwą
ustawę, tym bardziej należy dokonać analizy
różnej maści funduszy będących miejscem
ulokowania gołoty partyjnej i sposobem łupienia kasy państwa. Mechanizm jest prosty.
Ministerstwo powołuje fundusz, który zarządza jego środkami (niekiedy wielomiliardowymi) np. PFRON, NFOŚ, FOZ i inne, gdzie
funkcjonariusze nadani w formie przyznania
im nagrody przez partię rządzącą dysponują olbrzymim majątkiem. To wszystko jest
„obrośnięte” radami nadzorczymi z nadania
partyjnego i nieznanym nam nepotyzmem.
Dlatego co rusz napuszcza się społeczeństwo
– to na spółdzielczość, do której nic państwo
nie dokłada, a to na działkowców, w ten sposób zamydlając rzeczywiste problemy w rządzeniu państwem.
Łza się w oku kręciła, gdy przyszło mi
oglądać materiały przedwojennej spółdzielczości jako pamiątki po mym świętej pamięci ojcu Wawrzyńcu, którego 100-rocznicę
urodzin odnotowuję. Dokładnie tam widać
cel wspólnego spółdzielczego działania jako
obronę przed bezwzględnym, bezczelnym
kapitalizmem nastawionym jedynie na zysk
i pomnażanie kapitału dla nielicznych jego
posiadaczy. Widać w tych pamiątkach spółdzielczości przenikliwość gospodarczą grupy spółdzielców nastawionych na osiągnięcie wspólnego gospodarczego celu. Gdyby
chociaż teraz zastosować przez obecny rząd
Platformy Obywatelskiej te nasze historyczne
zasady, odnoszące się do dobra ogółu spółdzielczego, mielibyśmy na pewno lepszy klimat społeczny w ojczyźnie. Tymczasem zamiast propaństwowego działania mamy nękanie demontażem wszystkiego, co wspólne
i z mozołem wypracowane. Obecny rząd jest

nastawiony na kadencję czteroletnią, zatem
niszczenie, wyprzedawanie i prywatyzowanie winno być zahamowane, gdyż następcy
niewiele zastaną po zniszczeniu całych sektorów życia państwowego.
Państwo dobrobytu to praca wielu pokoleń, w tym pokoleń spółdzielców, a nie demontaż. Ze znanej mi przeszłości dwa okresy jako
pozytywny przykład zasługują na uwagę dla
rządzących – okres tuż przed II wojną światową, gdy stworzono podwaliny przemysłowe
Rzeczypospolitej, by wymienić choćby tylko
Centralny Okręg Przemysłowy oraz tzw. okres
Gierkowski, gdy to za pożyczone ok. 30 mld
dolarów powstały setki zakładów przemysłowych dla zagospodarowania 2,5 mln młodych
ludzi wchodzących w dorosłość, a które to zakłady zostały bez jakichkolwiek konsultacji
za „bezdurno” upłynniono od momentu tzw.
reformy Balcerowicza. Obydwa wspomniane
okresy wyrażały troskę o miejsca pracy i pomnożenie majątku wspólnego.
Wspominając ojca, odkryłem zapiski
po komitetach elektryfikacji z lat 50. minionego wieku, ilustrujące dokładnie wspólny
trud społeczny w tym zakresie. Dokładne
zestawienia pracy społecznej, danin w postaci drzewa oraz wpłaty na komitet wzruszają
i dają do zastanowienia, jak to teraz ten trud
społeczny lekką ręką jest prywatyzowany.
Nikt nie pytał komitetów elektryfikacji, gazyfikacji, wodociągów i innych o zgodę na
wyprzedaż, albo czy chcemy, aby wokół tych
powstałych społecznym wysiłkiem dóbr
wyrosła masa spółek, będących elementem
rozgrywek obecnie rządzących. Wielu z tych
pokoleń tworzenia i budowania odeszło, ale
ja i wielu mi podobnych, jak sądzę, czujemy
się spadkobiercami takiego właśnie systemu
wartości w naszej ojczyźnie.
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A GDZIEDyskryminacja
RÓWNOŚĆ
SZANS?
spółdzielczości

 Edward SŁUPEK

COUrzędy
Wskarbowe
T(P)RAWIE
PISZCZY?
bez przywilejów i niespodzianek
Bogusław Kobisz

W

mediach zaszumiało i ukazało się wiele pozytywnych komentarzy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł
16 lipca 2012 roku (sygn. Akt P 30/11). Wyrok ten ogranicza swobodę działania urzędów skarbowych. Wytłumaczę najprościej, dlaczego ten wyrok jest
niezmiernie ważny dla podatników i urzędów skarbowych.

Zobowiązania podatkowe przedawniają się zgodnie z ordynacją podatkową po
upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała nastąpić zapłata
(art. 70 § 1). Przepis ten jest jasny, nie wymaga
komentarza i gdyby był ściśle przestrzegany, nie budziłby tyle emocji. Ten pięcioletni,
a w praktyce sześcioletni okres przedawnie11
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nia nie rozpoczynał się – a rozpoczęty ulegał
zawieszeniu – gdy w tym czasie urząd wszczął przeciwko podatnikowi postępowanie
o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe
bez względu na to, czy o wszczęciu tego postępowania poinformował podatnika, czy też
nie. Było wiele takich sytuacji, że urząd, nie
informując podatnika, wszczął przeciwko
niemu postępowanie i podatnik, pozostając
w przekonaniu, że jego zobowiązania uległy
przedawnieniu, bo upłynęło np. 7 czy 8 lat,
dowiadywał się, że niestety bieg przedawnienia został skutecznie przerwany i odpowiadał
będzie nadal.
Takich sytuacji zdarzało się około sześciu tysięcy rocznie. Urzędnicy, w sytuacji gdy
nie zdążyli wykazać w terminie, że podatnik
zalega z zapłatą podatku i ustalić jego wysokości, wszczynali postępowanie i prowadząc
je później nawet przez kilka lat, nie pozwolili na jego przedawnienie. Trybunał uznał, że
podatnik nie może być zaskakiwany, że ży-

jemy w państwie prawa i podatnik powinien
mieć zaufanie do organów państwa i obowiązujących przepisów, a praktyki urzędów
skarbowych podważały to zaufanie. Zgodnie
z sentencją wyroku TK „niepoinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego
w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, w sytuacji
gdy podatnik nie wiedział o wszczęciu takiego
postępowania i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, jest naruszeniem zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa”.
Artykuł 70 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej bez wątpienia dawał organom podatkowym szerokie możliwości w zakresie przeciągania postępowań i w praktyce tworzył
fikcję z pięcioletniego terminu przedawnienia. Taka sytuacja prowadziła do naruszania
zasady ochrony zaufania do państwa i prawa

polegającego na tym, że ze zdarzenia, o którym podatnik nie jest informowany, ustawodawca wywodzi niekorzystne dla niego
skutki prawne w postaci zawieszenia biegu
terminu przedawnienia.
Wyrok ten po raz kolejny świadczy
o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest w naszym kraju niezwykle potrzebny. Orzeczenie
jest bez wątpienia niekorzystne dla państwa,
które jest narażone na wznowienia postępowań prowadzonych do tej pory przy wykorzystaniu niezgodnego z konstytucją przepisu. Trybunał Konstytucyjny przedłożył
poszanowanie interesu obywateli ponad polityczne względy. W państwie, którego system
prawny tworzony zazwyczaj na kolanie, jest
niezwykle zawiły, niejasny i niespójny, należy szczególnie zwracać uwagę na pozytywne
działania instytucji stojącej na straży konstytucyjnych praw i wolności obywateli.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

ZAGROŻENIA
W
INTERNECIE
Jak uchronić przed nimi dziecko?
Kasia Wisz

C

o robisz, kiedy
chcesz
zarezerwować bilet, dokonać
transakcji finansowej czy
skontaktować się z dawno
niewidzianymi znajomymi? Siadasz przed komputerem. Wszyscy
przesyłamy informacje, dzielimy się wspomnieniami, publikujemy zdjęcia. Wśród
szkolnej młodzieży i dzieci szczególnie popularne są komunikatory i portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Nasza Klasa. Czy twoje dziecko woli spędzać czas na
Facebooku niż z rodziną i przyjaciółmi? Ile
razy przed pierwszą randką młode dziewczyny lub chłopcy sprawdzają kandydata! W ten
sposób oszczędzają mnóstwo czasu i już wiedzą, czego mogą się spodziewać. Ale co zrobić, jeśli ze zwykłego ułatwiania sobie życia
dziecko przechodzi do uzależnienia? Co, jeśli
spotkania i tradycyjne kontakty z ludźmi nie
są już potrzebne?
Tymczasem Internet niesie dziś nie tylko niezaprzeczalne korzyści, ale też mnóstwo
zagrożeń: cybernałóg, siecioholizm, internetozależność… Uzależnienie jest silną potrzebą przyjmowania coraz większych dawek danej substancji lub poświęcania coraz większej
ilości czasu sytuacji lub zjawisku. Uzależnić
się można nie tylko od alkoholu, papierosów
czy narkotyku, ale również od pewnych zachowań, takich jak zakupy, praca czy przeglądanie stron internetowych.
Skutki uzależnienia od Internetu wydają się błahe. W istocie jednak obejmują
zaburzenia w funkcjonowaniu w obszarze
wielu sfer życia. Zaburzone zostają przede
12

wszystkim relacje interpersonalne, aktywność społeczna nie wydaje się potrzebna,
życie rodzinne jest marginalizowane. Osoba
uzależniona może mieć problemy z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć i emocji, zawęża
swoje zainteresowania, co prowadzi nieraz do
osłabienia możliwości intelektualnych, zaniedbuje naukę i pracę. Oprócz skutków psychologicznych może pojawić się też szereg dolegliwości somatycznych, takich jak: migreny,
zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, tzw.
padaczka ekranowa, bóle pleców i karku, itd.
Cyberprzemoc to po prostu przemoc tak
samo realna i groźna jak ta w świecie rzeczywistym, tyle tylko, że wykorzystuje ona możliwości, jakie zapewniają media elektroniczne
(Internet i telefony komórkowe). Zjawisko
to obejmuje przede wszystkim ataki na osobę, mające na celu wyrządzenie jej krzywdy
lub sprawienie przykrości, akty poniżania,
ośmieszania czy szantażowania. Może być
o tyle groźna, że mniej niż przemoc w realu
rzuca się w oczy. Młodzież czy dzieci nie zawsze umieją się przed nią chronić.
Upokarzające materiały często trudno
usunąć, upokorzenie jest więc długotrwałe
i publiczne. Jeżeli dziecko jest odsunięte poza
nawias grupy z powodu swojej inności i oryginalności, może być podwójnie narażone na
przemoc w cyberprzestrzeni.
Jeżeli nie chcesz, żeby twoje dziecko padło ofiarą cyberprzemocy, nie lekceważ problemów, z jakimi zwraca się do ciebie. To, co
tobie wydaje się błahe, może mieć ogromne
znaczenie dla niego. Lepiej rozwiązać problemy w świecie realnym, niż pozwolić dziecku
na próby uporania się z nimi w świecie wirtualnym. Nie obwiniaj go o treści, na jakie natknęło się w Internecie. W ten sposób możesz

tylko stracić jego zaufanie. Postaraj się, aby
dziecko konsultowało z tobą umieszczane
w Internecie materiały, zwróć mu uwagę na
możliwe konsekwencje ich udostępniania.
Naucz dziecko, że swoją intymność i prywatność należy chronić. Spokojnie wytłumacz mu, że umieszczanie w Internecie na
stronach publicznych informacji, takich jak
adres zamieszkania jest tyleż bezsensowne,
co niebezpieczne. Umawianie się na spotkania z osobami znanymi jedynie z sieci jest
ryzykowne, bo informacji, które człowiek
umieszcza w Internecie np. na Facebooku
w żaden sposób nie możemy sprawdzić,
nikt nie potwierdzi nam ich wiarygodności.
Wymarzony chłopak dla twojej córki, który
podaje się za dwudziestoletniego studenta,
może okazać się… pedofilem z dwudziestoletnim stażem! Nie możemy ochronić dziecka przed takimi informacjami. Nigdy nie
uda się całkowicie wyeliminować Internetu
z życia swojego dziecka. Nie jest to zresztą konieczne i sensowne. Warto natomiast
wspólnie zastanowić się, jak zminimalizować
ryzyko i bezpiecznie cieszyć się korzyściami
płynącymi z sieci.
 Kasia WISZ,

wolontariuszka Stowarzyszenia Nowy Horyzont
w Rzeszowie, studentka psychologii na UJ
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Stowarzyszenie programu Bezpieczna Cyberlandia, sfinansowanego ze środków Fundacji Dzieci Niczyje.
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nowy-horyzont@wp.pl
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Władysław
Serwatowski

Fot. Marie-Anick Dwernicka

„Jeżeli chcecie, aby
o Was nie zapominano po
śmierci, to piszcie rzeczy
warte czytania oraz czyńFot. ProtJarnuszkiewicz.com
cie rzeczy warte napisania”
– głosił Benjamin Franklin (1706–1790), którego spopularyzowano,
umieszczając jego wizerunek na amerykańskich banknotach 100-dolarowych. Wielce trafną myśl Franklina można rozwinąć.
Fotografujmy, filmujmy, malujmy i rysujmy
rzeczy, które warte będą oglądania. Komponujmy i wykonujmy utwory warte słuchania.
Tłumaczmy dzieła warte zrozumienia. Kolekcjonujmy przedmioty warte zachowania.
Podróżujmy do miejsc cywilizacyjnie ważnych, które inspirują, zachwycają i pozostają
w naszej pamięci, osób świadomych swoich
doświadczeń. Postępujmy tak, aby pamiętały
o nas następne pokolenia.

Od prawej: ambasador RP Tomasz Orłowski, Józef
Dwernicki, Krzysztof Dwernicki, Elżbieta Gromnicka,
Roman Dwernicki

Z udziałem wielu gości z kilku pokoleń
26.06.2012 r. w ambasadzie Polski w Paryżu
odbyła się szczególna uroczystość. Prezydent
Bronisław Komorowski, reprezentowany
przez ambasadora Tomasza Orłowskiego,
wręczył pośmiertnie Józefowi Gotardowi
Dwernickiemu (1897–1944) Komandorię
Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczonego
przedstawił w ambasadzie jego syn najstarszy, 83 letni Józef Dwernicki (*1929), który
powiedział: „Dziękuję panu prezydentowi za
wielce znaczącą i symboliczną decyzję wobec
naszego ojca. Decyzję ważną dla osób należących do rodziny Dwernickich, z nami spowinowaconych i zaprzyjaźnionych. Ten dzień

jest wyjątkowy dla Dwernickich,
ale również dla historii stosunków polsko-francuskich, Ambasady Polski w Paryżu i osób
licznie tutaj zaproszonych. Oto
sylwetka ojca, którego nie mogłem pożegnać, gdy zamordowany przez hitlerowców zginął we
Francji. Miałem lat 15 i dramatyczny los naszego ojca był wówczas nieznany.
Józef Gotard urodzony
w rodzinnym Zawalu był praprawnukiem generała Józefa
Dwernickiego, a synem Bolesławy Zarembianki z Bowołowca
i Bolesława Dwernickiego z Za- Od lewej: Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Stanisław Wojciechowski,
wala. Studiował prawo na Uni- Władysław Sikorski – plac Saski w Warszawie; uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, 3 maja 1923 (Fotografia od
wersytecie Jana Kazimierza we Wandy Piłsudskiej (1918–2004), córki marszałka, otrzymana w LonLwowie i Uniwersytecie Jagiel- dynie 25.11.1981)
lońskim, gdzie je ukończył. Był
oficerem w 8. Pułku Ułanów, a potem w 14. Zasługi parlamentarne ojca doceniła Francja
Pułku Ułanów Jazłowieckich, uczestnikiem 27.12.1928. Ambasador Francji w Warszawie
wojny rosyjsko-polskiej w 1920. Od 1921 był Jules Laroche odznaczył Józefa Dwernickiego
sekretarzem posła – ministra pełnomocnego Legią Honorową.
Po inwazji ZSRR na Polskę 17.09.1939
Norwegii w Warszawie, pana Sam Eyde. Pracę
w Sejmie ojciec podjął w 1923 roku. Przygo- Józef Dwernicki z żoną Jadwigą z Serwatowtowywał wizytę marszałka Ferdynanda Focha skich, patriotycznie wychowaną, obrończyw Polsce w 1923 związaną z odsłonięciem na nią Lwowa w 1920, uhonorowaną za heroizm
placu Saskim w Warszawie pomnika ks. Józe- odznaką, razem z synami Józefem i Antonim
fa Poniatowskiego – dzieła Bertela Thorvald- przedostał się do Rumunii, gdzie urodził się
sena. Od 1924 do 1930 był w Warszawie sze- jego trzeci syn Krzysztof. 1 marca 1940 ojciec
fem gabinetu marszałka Sejmu RP – Macieja z rodziną dotarł do Francji, gdzie formował
Rataja, potem marszałka Sejmu RP Ignacego się polski rząd, a armię polską tworzył geneDaszyńskiego. Ojciec mówił biegle po fran- rał Władysław Sikorski. Od marca do czerwcusku, niemiecku i rosyjsku. Uczestniczył ca 1940 ojciec był oficerem łącznikowym
w pracach grupy parlamentarnej polsko-fran- między armią francuską i polską. W czasie
cuskiej w latach 1924–1930 i edycji kwartalni- okupacji Francji 1940–1945 Józef Dwernicki
ka grupy parlamentarnej polsko-francuskiej. należał do aktywnych członków w największej ochotniczej sieci wywiadowczej i dywersyjnej francusko-polskiej F-2, która była pod
dowództwem Londynu. Administrował również szpitalami Polskiego Czerwonego Krzyża w Marsylii i w Aix les Bains. 13.07.1944
w Aix-les Bains ojca aresztowało gestapo.
Przewieziony został do słynnego z reżimu więzienia lyońskiego Fort Mont Luc,
gdzie był torturowany przez pięć tygodni.
20.08.1944 został rozstrzelany podczas maTablica pamiątkowa umieszczona na cmentarzu
sowej egzekucji 120 więźniów w Forcie Cote
w Montmerancy 15.06.1952 (Powinno być: prapraLorette w Saint Genis-Laval. Na cmentarzu
wnuk (synem generała był Tytus, wnukiem Gotard,
prawnukiem Bolesław, praprawnukiem Józef)
Montmerancy umieszczono okolicznościową
tablicę w 1952.
Matka długo czekała z nadzieją na wyjaśnienie tragicznej śmierci męża i naszego
ojca. Zmarła w Ozoir la Ferriere w 1990. Tutaj, kiedyś w naszej obczyźnie, a teraz w drugiej ojczyźnie – Francji tajemnicę losu bohaterskich ofiar w Saint Genis Laval w twierdzy
De Cote Lorette wyjaśniono i upubliczniono
w 1945 roku”.

Od lewej: Bolesława Zarembianka-Dwernicka, 2. v. Lisowska; Jadwiga z Serwatowskich i Józef Dwerniccy,
Wanda z kn. Puzynów Serwatowska

 Władysław SERWATOWSKI
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TRADYCJE  WSPÓŁCZESNOŚĆ

POZOSTAJĄ
W
NASZEJ
PAMIĘCI
Historyczne spotkanie w Paryżu
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WIADOMOŚCI
AKADEMICKIE
Pieniądze, mikroelektronika i ogrody
Andrzej Piątek

TNĄ LIMITY JAK SIĘ DA

UCZELNIE  STUDIA

J

eśli jakaś uczelnia ostatnio bardzo
dużo inwestowała i inwestuje, musi
teraz przyjąć mniej studentów, niż mogła
jeszcze przed rokiem. Takie przepisy uderzają
zwłaszcza w młode uczelnie, które jak rzeszowskie ambitnie się rozwijają. Zmniejszenia
limitów przyjęć wynikają z przepisów, które
obowiązują od 1 października 2011 r. Za ich
pośrednictwem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wymusić na młodych
uczelniach, żeby dostosowywały kształcenie
do rynku. Na fali krytyki, że nazbyt rozrosły się te studia, po których o pracę trudno
i w nadziei, że teraz uczelnie zaoferują więcej
miejsc dla studentów na kierunkach rynkowo
chodliwych, czyli technicznych.

INŻYNIEROWIE
Z UNIWERSYTETU

U

niwersytet Rzeszowski, kończąc
budowę Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Technologicznej, chce
zapewnić studentom nowo powstałego kierunku inżynierii materiałowej zdobywanie
i pogłębianie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii w warunkach na miarę XXI
wieku.
Wyposażenie nowo powstających obiektów pozwoli na stworzenie nowoczesnych
pracowni: zjawisk transportowych i zjawisk

W TOGACH I OGRODACH
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lipca pierwszych 180 absolwentów stacjonarnego kierunku
prawa opuściło Wyższą Szkołę Prawa i Administracja w Rzeszowie. Wśród nich Marta
Lenartowicz, która pierwsza obroniła pracę
magisterską. – Spędziłam w tej uczelni kilka
pięknych lat. Wiele się nauczyłam. Nie tylko
z książek, również praktycznie. Dzięki temu
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Wbrew jednak takim intencjom tegoroczne cięcia limitów przyjęć na studia najmocniej dały się we znaki m.in. w kształcącej
od ponad pół wieku na kierunkach technicznych Politechnice Rzeszowskiej. Bowiem za
ambitnie się rozwijała, odważnie inwestując
w nowo powstałe nowoczesne obiekty i laboratoria (m.in. służące unikalnemu w kraju
lotnictwu). A robiła tak, bo na Podkarpaciu
optycznych w półprzewodnikach oraz programowania mikrokontrolerów. Studenci
inżynierii materiałowej, którzy na trzecim
roku wybiorą jedną z dwóch specjalizacji:
nanotechnologię i materiały nanokompozytowe lub technologię materiałów lotniczych,
będą mogli korzystać z ultranowoczesnych
i innowacyjnych laboratoriów technologiczno-badawczych: technologii dla wzrostu
cienkich warstw z wiązek molekularnych
i nanolitografii dla wytwarzania przyrządów
w skali nano, umożliwiających produkcję,
badanie i testowanie nanourządzeń i nanomateriałów.
Program kształcenia inżynierów materiałowych skonstruowano tak, by zdobyte
mam pewność, że wstępnie jestem dobrze
przygotowana do zawodu prawnika – mówiła podekscytowana. – W pamięci pozostaną
wspaniali wykładowcy, którymi szczyci się
uczelnia. Będzie mi brakowało zajęć w doskonale urządzonym laboratorium kryminalistycznym, dzięki którym zainteresowałam
się bliżej kryminalistyką – uzupełniała ją Joanna Ważna.
Podniosłą atmosferę graduacji, czyli
uroczystego wręczenia dyplomów, podkreślały togi i birety, w które ubrani byli absolwenci.
Na chwile wspomnień i pożegnań najlepszym
miejscem był powstały prawie równolegle pobliski ogród akademicki otoczony tujami, pełen bordowych buków i srebrnych świerków,
żółtych sekwoi oraz platanów i azalii, których
pomarańczowo-granatowe kwiaty kolorystyką nawiązują do barw uczelni. Posadzono
w nim ok. 7500 kwiatów, drzew i krzewów.
Ozdobą skweru przed budynkiem rektoratu

zainteresowanie młodzieży kierunkami
technicznymi w ostatnich latach stale rosło
i wzrosło w dużej mierze dzięki akcjom promocyjnym inicjowanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Rzeszowska, wychodząc temu naprzeciw,
zwiększyła liczbę miejsc na kierunkach, nie
przypuszczając, że w tym roku limity przyjęć
będą określane relatywnie w odniesieniu do
2009 r. i uczelnie będą mogły zwiększyć liczbę miejsc najwyżej o 2 proc., mając prawo co
najwyżej wnioskowania o ich zwiększenie np.
w obszarze lotnictwa. Na Uniwersytecie Rzeszowskim, który również w ostatnich latach
ambitnie inwestuje w nowoczesne obiekty
naukowo-dydaktyczne, na biotechnologii
liczba przyjęć na studia spadła ze 120 do 60,
na biologii z 90 do 50. Wbrew preferowaniu
przez wzmiankowany przepis kierunków ścisłych niewiele zmniejszył się limit na filologię
polską – zaledwie ze 150 na 120 miejsc.
przez nich wiadomości i umiejętności na jednej z dwóch specjalności: nanotechnologie
i materiały nanokompozytowe oraz technologie materiałów lotniczych dawały im szansę zatrudnienia w firmach wszechstronnie
zajmujących się stosowaniem nanotechnologii, a także w wytwórniach sprzętu lotniczego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego
i elektronicznego.
Na kierunku inżynieria materiałowa –
nanotechnologia kształci się na Uniwersytecie Rzeszowskim na razie 70 studentów. Po
studiach I stopnia będą mogli kontynuować
studia II stopnia magisterskie i III stopnia
doktoranckie.

Radość z uzyskania dyplomu prawnika była wielka!

i Collegium Juridicum jest oryginalne bonsai z jałowca. Ogródek kaktusowy zdobi klub
studencki Zemsta Docenta. Ochłody można szukać w pobliżu trzech fontann: w holu
Collegium Juridicum, w klubie studenckim
i w ogrodzie w formie ogromnego kamienia,
po którym ustawicznie spływa woda.
 Andrzej PIĄTEK
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Dawida Ryll

S

iostra zakonna, michalitka
(Miejsce Piastowe). Poetka,
pisarka, publicystka, członkini rzeszowskiego oddziału ZLP. Absolwentka filologii polskiej i teologii (KUL).
Opublikowała zbiory wierszy: Małe
wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowana (1995), Bez poziomek (1999),
Ścieżki niedalekie (2002), Czytanie z
księgi lat (2012) oraz powieść Dom w
cieniu skrzydeł (wyd. I 1998, wyd. II
2008). Jej wiersze publikowane były
w prasie oraz kilkunastu antologiach
poezji, w tym także polsko-słowackiej
i polsko-serbskiej.
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Po pogrzebie Taty

Ze snu

Rozłączyły się linie życia
gorące telefony wystygły
rozrzedzone chłodem
samotne poranki sterczą
przy zarośniętych grządkach

czasem jeszcze wybiegam ze snu
przestraszona ciszą pustego domu
odgłos cepów z klepiska
przepędza widziadła lęków

A teraz
tylko czekać
pozostało
I aż żyć
Do końca

Do Kanaan

(Lb 13,1–41)

Wytańczę tę miłość
na skrzydłach motyli

choć dziś milczy
nawet stara stodoła

Niech odfrunie
z przestrzeni wolności

klepisko mojego życia
niesie echo dzieciństwa
i oczekiwanie
że bliscy wybiegną
ze Snu

Inaczej
nie pokonam
olbrzymów wyobraźni
strzegących mojego lęku
Nie przekroczę granic
ziemi obiecanej

Proza

Edward Guziakiewicz
P

isarz, prozaik, absolwent KUL, członek ZLP. Tworzy w trzech nurtach: dziecięcym, młodzieżowym i fantastyczno-naukowym. Opublikował 5 powieści, 10 mikropowieści, 26 opowiadań, dramat, 2 poradniki dla młodzieży (know-how), jeden dla dzieci, 2 tomy wywiadów, tom eseistyki oraz kilkaset
publikacji prasowych i drobnych utworów poetyckich. Należy do twórców bardzo obecnych w Internecie
(www.guziakiewicz.pl). Fantastyka to główny nurt jego twórczości. Za powieść Zdrada strażnika planety
(2009) otrzymał Złote Pióro.

BUNT ANDROIDÓW
(fragment powieści)

Oglądałem krajobraz po bitwie i z trudem poznawałem miejsca,
które pożegnaliśmy przed kwadransem. […]
Buntownicy z Galaktyki Sombrero byli przystosowani do życia
w takiej atmosferze jak na nieprzychylnej Wenus, więc gdy zawiodło
ich wyposażenie, musieli wyciągnąć kopyta. Masywne kombinezony
utraciły szczelność, a ciała rozsadziło ciśnienie wewnętrzne. Sprzątaliśmy w tej stajni Augiasza, skrupulatnie zbierając do torusów fragmenty pancernych okryć i rynsztunku. […]
Wyciągnięta z bagna Ka jeszcze żyła. Dogorywała jak wiekowy
starzec na łożu śmierci. Rozgarnąłem gałęzie. Była w opłakanym stanie i wyglądała jak strach na wróble. Ubłocona po pas, leżała bezradna
między paprociami, wspierając głowę o wystające korzenie. Z trudem
oddychała. Przyssane do jej nóg czarne pijawki pracowicie kończyły
swoje dzieło. Nikt z gwiazd nie mógł już przybyć jej na ratunek. Kiedy mnie usłyszała, otworzyła zapuchłe oczy, a na jej pobladłej twarzy
pojawił się wyraz zapiekłej nienawiści. Pokonując bezwład, usiłowała
desperacko skierować broń w moją stronę. Z wrażenia zapomniałem,

że jej oręż jest bezużyteczny i odruchowo pociągnąłem za spust, przygważdżając ją do ziemi.
Stęknęła i wygięło ją do tyłu. Siatka drobnych wyładowań elektrycznych szarpała jej szczupłym ciałem. Wreszcie znieruchomiała.
Wstrząśnięty do głębi, odczekałem chwilę, jakby nie wierząc, że byłem zdolny do takiego bestialstwa, a potem pochyliłem się nad nią,
żeby ostatni raz zajrzeć w przepocone, podrapane i brudne oblicze.
Poskręcane w strączki włosy kleiły się do trupiobladego czoła, a puste
oczy spoglądały nieruchomo w górę.
– Trafiony, zatopiony! – cynicznie mruknąłem. – Cóż to za koniec, zdechnąć w błocie?
Groźna wilczyca była martwa. Jej serce przestało bić. Nie ocaliła
głowy. Ukręciła bicz na siebie i wykopała sobie grób. Piękny łabędź
skurczył się i zamienił w brzydkie kaczątko. Nie rozumiałem, jak mogła tak się stoczyć. Nie wiedziała, na co się porywa? Zabrnęła w ślepą
uliczkę, chociaż wszystkie atuty miała w ręku.
Odsunąłem się od niej i spojrzałem na monitor automatu. Prze-
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stał pulsować żółty punkt na moim mierniku. Zastąpił go biały,
wskazujący na obecność uśpionej duszy. Należało świadomość Ka
dostarczyć na drugi poziom.
– Ta donna ściska coś w ręce – zaaferowana Olga z iście kobiecą dociekliwością uklękła przy zwłokach wojowniczki. Rozwarła zaciskające się kurczowo palce dłoni. – Zobacz! – podała mi odebrany
leżącej drobny przedmiot.
Obejrzałem go z uwagą, a potem ostrożnie obwąchałem.
– Zatyczka od buteleczki perfum Chanel N° 5 – wyjaśniłem

z miną Sherlocka Holmesa. I smętnie dodałem: – Biedaczka tęskniła
jednak za rajem. Któż by się spodziewał?
Złośnica dała mi w kość, więc to budzące współczucie odkrycie nie wycisnęło mi łzy z oka. Wyjąłem gładki torus i beznamiętnie
zassałem do niego zwłoki przegranej partnerki. Nie miała mi więcej
spędzać snu z powiek, a kolejny węzeł gordyjski został rozcięty.
Rozejrzałem się dokoła. Bruno zgłosił, że trafił na dusze zbuntowanych androidów. Znalazł się po drugiej stronie bagna, więc należało poczekać, aż wróci.

Proza

Michał Basamon
A

bsolwent II LO w Rzeszowie. Interesuje się chemią, literaturą, pisarstwem i teatrem. Publikował w „Wersie” prozę i wiersze. W przyszłości chciałby wydać powieść i tomik poezji oraz studiować w którejś ze szkół teatralnych.

Bajko-komediowa tragedia życia
(fragment)

Połknąłem jedzenie i odczekałem jeszcze moment, by zbudować wokół nas odpowiednie napięcie. Następnie spojrzałem na kobietę przenikliwie i rzekłem bardzo powoli:
– Ta pizza… ma za grube ciasto… tak… i wyczuwam w niej
aromat nieco starych warzyw… Poza tym jest źle przyprawiona.
Zamilkłem i czekałem z zimną satysfakcją, zachowując pełną
powagę, na reakcję. Sprzedawczyni zbladła.
– Ale… jak… – wykrztusiła, po czym szybko rozejrzała się podejrzliwie po lokalu, sprawdzając, czy nikt mnie nie usłyszał.
– A tak, że serwuje pani niedobre pizze – odparłem niewzruszony.
– To kompletny absurd! Klienci… chwalą… – rozpaczliwie
próbowała się wybronić.
– Ale ja jestem klientem, a nie klientami, prawda? – przerwałem jej bezczelnie, po czym postanowiłem przejść już do głównej
i właściwej ofensywy, by dopełnić brutalnego efektu. – Poza tym
– rozpocząłem wolno, niewinnie – chyba dostała pani dzisiaj… –
przerwałem jeszcze na moment, sztucznie wydłużając jej cierpienia,
po czym dokończyłem z całą mocą i pełną ciętością języka, a jednocześnie ironicznie – grzywnę od sanepidu…
Zatkało ją na dziesięć sekund. W tym czasie kolor jej twarzy
z kredowobiałego zaczął stopniowo przechodzić całą paletą barw
w purpurowy, a nawet buraczany. Równocześnie łzy okropnej,
bezsilnej wściekłości zaszkliły się w jej pięknych oczach. W końcu
złość osiągnęła punkt kulminacyjny, kobieta dłużej nie wytrzymała
i spytała prawie bezgłośnie:
– Skąd... skąd wiesz?
Ja zaś pozostałem obojętnie spokojny, w duchu jednak z trudem powstrzymywałem się od wybuchnięcia śmiechem.
– Widziałem urzędnika idącego do drzwi, kiedy wszedłem tu
z kolegą…
– Ach, tak… rozumiem… – odparła tak samo bezgłośnie, jak
przedtem, po czym zamilkła na kolejne kilka sekund.
Przez tę krótką chwilę zburaczała jeszcze bardziej i wreszcie,
widocznie nie zważając już na innych klientów, krzyknęła z pełną
mocą, dając upust całej swojej dzikiej furii:
– Wynocha!!! Wynocha mi stąd zaraz!
Wstałem wolno, doskonale udając zdziwienie. Wszyscy klienci
patrzyli się teraz na nas, większość próbowała powstrzymać śmiech.
– Ale dlaczego? – spytałem. – Przecież jeszcze nie zjadłem i nie
zapłaciłem. Nie chce pani pieniędzy?
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– Nie chcę! Wynoś mi się stąd, ty bezczelny gówniarzu! Wynocha! Ale już! Powiedziałam! – wskazała palcem na drzwi wyjściowe.
Zrobiłem znakomitą minę rozczarowanego dziecka, któremu
nie pozwolono iść na karuzelę i wolno się ubrałem. Następnie, nie
patrząc na nikogo, wyszedłem z baru, specjalnie trzaskając drzwiami, by dźwięk dzwonka jeszcze dopełnił osiągniętego efektu. Już na
zewnątrz, kiedy mróz zaczął szczypać w twarz i kiedy odszedłem
kawałek, napadła mnie dziwna myśl: „Dlaczego byłem aż tak bezwzględny i ani razu się nie zachwiałem? Dlaczego nie zjadły mnie
tam jakieś wyrzuty, albo nie odezwała się we mnie chociaż krztyna
litości i zrozumienia?” Poczułem, że nie wiem tego. Dopiero teraz
było mi źle z powodu całego zajścia.
Zatrzymałem się i odwróciłem nieśmiało, straciwszy wcześniejszy żywioł, w stronę oszklonych drzwi baru. Zobaczyłem, że
sprzedawczyni w bezsilności spoczęła na jednym z krzeseł i zakryła
twarz w dłoniach, zapewne łkając. Pozostali klienci zaś z grzeczności powrócili do zajmowania się sobą i tym, co mają na talerzach.
Postanowiłem pójść z powrotem do baru. Sam nie wiem, jak
znalazłem na to odwagę. Cichutko otworzyłem drzwi, tak że dzwonek nawet nie zadźwięczał. Klienci natychmiast zaczęli wpatrywać
się we mnie w milczeniu, z pełną powagą, czekając na to, co się stanie. Podszedłem wolno do sprzedawczyni i dotknąłem jej ramienia.
Uniosła głowę i ujrzawszy mnie, zdziwiła się lekko, lecz nic poza
urywanym oddechem z jej ust nie wyszło.
Zbierałem się dobrą chwilę z odpowiedzią.
– Przepraszam panią bardzo za to wszystko, co zrobiłem… –
rzekłem ostatecznie. Doskonale wiedziałem, że te słowa są gówno
warte w porównaniu z moim poprzednim czynem, jednak nie mogłem zbyt wiele zrobić. Wyjąłem portfel z kieszeni kurtki, a z niego
trzydzieści złotych. Położyłem je na stoliku, obok kobiety. – Proszę,
oto należność za pizzę. Jeszcze raz panią przepraszam, choć wiem,
że to niewiele da…
Wziąłem ze stolika kawałek niezjedzonej pizzy i udałem się
do wyjścia. W czasie tej krótkiej drogi poczułem, że sprzedawczyni
z pewnością wodzi za mną wzrokiem spuchniętych oczu. Nie odwróciłem się już jednak. Kiedy naciskałem klamkę, usłyszałem dwa
słowa, będące miodem:
– Wybaczam ci…
Przekraczając próg, odparłem:
– Dziękuję.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@rsdruk.pl
oraz w tradycyjnej formie pod adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4.
www.naszdom.rzeszow.pl
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Panorama literacka Podkarpacia
ODCZUWANIE

zięki gościnności gospodarzy
Pubu Classic przy ulicy Kilińskiego w Rzeszowie 20 lipca br. miłośnicy poezji
mogli spędzić noc pełną niespodzianek. Na
wypełnionym po brzegi patio pubu zostało
zainaugurowane wspólne spotkanie poetów
należących do Klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz niezrzeszonych.
Pierwsze, po wielu latach rozdźwięków, takie
w Polsce zainicjowane przez dr. Stanisława
Dłuskiego z SPP i Martę Pelinko, prezesa

Stanisław Dłuski, animator awangardowego
wieczoru literackiego

ZLP O/Rzeszów, należało do najbardziej udanych i prestiżowych na Podkarpaciu. Przy
założeniu, że stanowić będzie cykliczną akcję
literatów regionu pod nazwą Najazd Awangardy na Rzeszów.
Ciekawe prowadzenie charyzmatycznego Stanisława Dłuskiego sprawiło, że z trwającego do świtu spotkania nikt nie wyszedł
obojętny. Twórcy udowodnili, że literatura
na Podkarpaciu ma się coraz lepiej, a goście
spontanicznym przyjęciem płynących ze sceny poetyckich strof zadeklarowali, że jest ona
potrzebna, ma swoich odbiorców, bo obcowanie z nią sprawia radość tak licznym jej miłośnikom. Wszyscy znowu zyskali wiarę w jej
znaczenie. Klub SPP reprezentowali: Stanisław Dłuski, Krystyna Lenkowska, Grzegorz
Kociuba, Laura Calvados, Piotr Sobota, Katarzyna Bolec, Stanisława Bylica, Mariusz
Kalandyk, Jan Borcz, Ewelina Łopuszańska,
Jan Belcik, a ZLP: Janina Ataman, Adam
Decowski, Marta Pelinko, Wacław Turek,
Zdzisława Górska, Celina Depa oraz goście
specjalni – Jan Tulik i Radovan Brenkus.
Poezja i muzyka zawsze ze sobą idealnie
współbrzmiały. Tak było i tej nocy. Wspaniałą
atmosferę spotkania dopełniała oryginalna
muzyka, mistrzowskie bluesowo-rockowe
jam session Staszka Piątka, Michała Drozda
i przyjaciół. Był czas na małe co nieco z kuchni Pubu Classic i rozmowy w kuluarach.
Z całą pewnością organizatorzy nie poprzestaną na tym. Może uda się w kolejnych latach
zaprezentować również prozę.
 Marta PELINKO

„Marian Berkowicz w dużej mierze jest
realistą, ale nie jest mu też obca wizyjność abstrakcjonisty, łączy konkret z dyskursem, przy
czym warto tu docenić dyscyplinę językową,
uczuciową powściągliwość, bo emocje
kryją się za wierszem, słowo często
tutaj jedynie sugeruje
przeżycia i doświadczenia, jakie przynosi
codzienność” – pisze
dr Stanisław Dłuski we wstępie do
najnowszego zbioru
wierszy tego poety
Odczuwanie, opublikowanego przez Wydawnictwo Sztafeta w Stalowej Woli. Nie są
to wiersze łatwe w odbiorze, bo adresowane
przede wszystkim do wytrawnego czytelnika.
Poeta poszukujący stale własnej tożsamości
bardzo oszczędnie operując słowem, pozostawia czytelnikowi przestrzeń między nimi do
wypełnienia własną wyobraźnią, sugerując
mu, by czytał je po raz wtóry, co nagrodzone
będzie intelektualną satysfakcją. Marian Berkowicz, zrzeszony w Związku Literatów Polskich, jest laureatem wielu nagród literackich,
m.in. Złotego Pióra i Gałązki Sosny. (adec) 
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sierpnia br. w Miejscu Piastowym,
w domu Zofii Barteckiej i pisarza,
poety, eseisty, krytyka Jana Tulika, odbyła
się literacka fiesta z s. Dawidą Ryll, michalitką, w roli głównej i jej poezją pomieszczoną
w nowej książce Czytanie z księgi lat. To piąty
już zbiór wierszy poetki; jest ona także autorką powieści. Gmina Miejsce Piastowe daje dobry przykład mecenatu nad twórcami. Czytanie z księgi lat zapoczątkowuje serię Biblioteki
Poetów Miejsteckich, czyli związanych z ową
gminą.
„To poezja pełna ciepłej refleksji, jednocześnie filozoficznych konstatacji” – odnotował we wstępie zbiorku Jan Tulik. Podkreślił
wszechstronną dojrzałość tych wierszy, zwrócił uwagę, że poetka jest świetnym obserwa-

KOBIECYM GŁOSEM
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sierpnia 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu, w spotkaniu autorskim Celiny Depy i Doroty Kwoki najliczniej byli obecni członkowie Grupy
Literackiej Słowo z prezesem Zbigniewem
Michalskim, który przedstawił literacko za-

Celina Depa i Dorota Kwoka

proszone poetki. W wierszach Celiny Depy
można było usłyszeć słowa pełne pozytywnych emocji i ciepłej kobiecej tonacji. Spowiedź liryczna Doroty Kwoki była równie
udana przy prezentacji utworów z kolejnych
tomików. Obraz literackich odsłon dopełniała wokalistka Barbara Giża. Po ich zakończeniu dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu Maria Błażków wręczyła wykonawcom kwiaty, a następnie rozpoczęła się
dyskusja. (zm) 

KULTURA  SZTUKA

D

CZYTANIE Z KSIĘGI LAT

Fot. Bolesław Bajorski

NAJAZD AWANGARDY

Jan Tulik i s. Dawida Ryll

torem życia i ludzkiej psychiki – „na podstawie drobnych odruchów, najdyskretniejszych
szczegółów, wyciętych z gestów, potrafi oglądać człowieka od wewnątrz, przewidzieć jego
sposób myślenia. Dostrzec w nim zarówno
prawość i anielskie intencje, jak i mroczne,
może i podłe jego zamiary”. Ale, jak zauważa,
„nie wszystkie wątki w twórczości poetki s.
Dawidy odnoszą się do religijności, wiary. Bo
nie o powszechnie widziany typ religijności
tu chodzi. Raczej w tym dzieło, by religijność
polegała także i przede wszystkim na budowaniu refleksji”. […] Wyrażająca się w prostocie formy poezja może zawierać głębokie
myśli, oryginalne obrazy świata oglądanego
przez filtr ludzkich zmysłów – udowadnia to
s. Dawida swą twórczością. Lecz dyskretnie
podpowiada, że obok, i ponad tym wszystkim, istnieje w jej wierszach – nawet króluje
– świat ponadzmysłowy”. (rz) 
LATO Z KULTURĄ POLSKĄ

C

entrum Polonus Uniwersytetu Rzeszowskiego gościło młodych ludzi,
którzy na początku lipca br. uczestniczyli
w kursie języka polskiego i kultury polskiej. 
15
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W grupach bardziej językowo zaawansowanych dyskutowali z zapałem o poezji wybranych przez siebie twórców (ostatnio była to
Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert).
Inni zaś w konwersacjach na różne tematy

Słuchacze Szkoły Letniej Centrum Polonus UR wraz
z literatami i artystami

KULTURA  SZTUKA

(życie codzienne, obyczaje i zwyczaje polskie,
ulubione zwierzęta, itp.), poznawali także
zawiłości polskiej gramatyki, stylistyki czy
leksyki. Zainteresowanie wzbudziła kultura

i sztuka naszego regionu. Słuchacze zwiedzili
wystawy w Muzeum Okręgowym i Etnograficznym oraz Galerię Sztuki Zuzanny Kud.
Wzięli udział w koncercie zespołu Jazz Band
Niebylec i spotkaniu z członkami oddziału
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie,
poetami: Adamem Decowskim, Ryszardem
Mściszem, Teresą Paryną, Martą Pelinko
i gośćmi specjalnymi: Wiktorem Bochenkiem i Dorotą Jaworską, poetką związaną
z Rzeszowem i Kijowem. Poznali wybrane
wiersze Juliana Przybosia, Stanisławy Kopiec, Jana Szelca i Janusza Szubera. Mieli
kontakt z rzeszowskimi mediami. Ważnym
etapem w procesie poznawania Polski była
trzydniowa wycieczka do Zakopanego. Jako
organizatorzy Szkoły Letniej żałujemy, że
mamy zaledwie trzy tygodnie, aby pokazać
naszym gościom całe bogactwo polskiej sztuki, kultury i literatury.
 Dr Hanna KRUPIŃSKA-ŁYP,

T

en Festiwal wymyśliła
Anna
Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Wymyśliła
i zrealizowała go z myślą przede wszystkim o tym, aby stworzyć
możliwości startu na estradzie młodym wykonawcom, wykazania się przez nich wokalnymi, a także kompozytorskimi talentami.
Wymyśliła także dlatego, żeby Rzeszów miał
cykliczną, międzynarodową imprezę. W tym
roku festiwal odbył się po raz ósmy. O tym,
że festiwal jest potrzebny i coraz bardziej
popularny, świadczyć może fakt, że o udział
w tegorocznej edycji ubiegało się 200 wykonawców z 21 państw. Do finału zakwalifikowało się tylko 15 solistów i 14 zespołów. Aura
w tym roku była łaskawa, oszczędziła wyko-
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6. Konkursie Poezji im. św.
Jana z Dukli w Dukli (poezja
dedykowana patronowi konkursu i Janowi Pawłowi II) w kategorii ogólnopolskiej
pierwszą nagrodę zdobyła Regina Nachacz
z Rzeszowa za wiersz Jako w niebie. Cztery
lata temu również zdobyła tu najwyższe trofeum, a w następnych latach wyróżnienia.
Drugie równorzędne miejsca otrzymali: Arkadiusz Stosur z Krakowa i Maria Stefanik
z Żarnowca, a trzecie Ewa Błażewicz-Matwij
z Łodzi, wyróżnienia zaś: Maria Osiadły z Jarosławia, Jarosław Jan Fik z Warszawy i Jan
Gruda z Łodzi. W kat. regionalnej pierwszym
miejscem nagrodzona została Danuta Kostyra, a w kat. polonijnej Adam Szeluga z Jewett
City (USA). Organizatorem konkursu jest
małżeństwo Olga Lalić-Krowicka z Kamilem Krowickim. 

dyrektor Centrum Polonus i Szkoły Letniej
Kultury i Języka Polskiego UR

JESZCZE
O
FESTIWALU
Grand Prix zdobyła Anna Grzelak
Jerzy Dynia

W DUKIELSKICH PEJZAŻACH

nawcom i publiczności ubiegłorocznego chłodu i deszczu. O tym, że laureatką Grand Prix
w tym roku została Anna Grzelak, wiadomo
i świadczyć może o tym, że aby zdobywać
laury, trzeba nie tylko mieć wrodzone możliwości, ale nad nimi ciągle pracować, kształcić
je. Pięknie śpiewająca Anna Grzelak studiuje
wokalistykę jazzową, a zanim zaczęła śpiewać
solo, występowała w chórze.
Zapanowała obecnie zadziwiająca
moda. Większość młodych polskich wykonawców tak się chyba przejęła tym, że jesteśmy w zjednoczonej w większości Europie,
że nie tylko najczęściej śpiewa w języku niepolskim, ale nawet przyjmuje nazwy anglojęzyczne. Wśród najwyżej ocenionych w tym
roku znaleźli się: Riffertone z Cieszyna, De
Trebles z Dąbrowy Górniczej. Inni polscy
wykonawcy, bo z Bielska-Białej, nazwali się
Twinseed, a ze Skarżyska Kamiennej The
Gentile Wood. A tytuły ich i innych polskich
wykonawców brzmią: All
In Gray, Paper Word, Stuck,
Joao, Go Away, Circus in
Babylon, Never Fall in Love
Again, Little Tear, Friends 4
ever.
Inwazja zachodniego
show-biznesu, a także autentyczny kryzys w naszej
kulturze, niesztucznie nakręcany przez wielką finansjerę, sprawiły, że na estradach wszechmocnie królują
elektryczne gitary, potężna

perkusja oraz elektroniczne „klawisze”. Takie brzmienie nie daje większej satysfakcji
bardziej rozsmakowanej muzycznie publiczności. Jego główną zaletą jest to, że łatwiej
można się pokołysać, nie zawsze wsłuchując
się w główne elementy piosenek, jakimi są
melodia i tekst. To między innymi nakazuje grupie jurorskiej ciągłą czujność podczas
wstępnych kwalifikacji kandydatów do udziału w rzeszowskim festiwalu, aby nie było tu
powtórki z Woodstocku. W rozmowie z Zygmuntem Kuklą, jurorem rodem z Rzeszowa,
dziś szalejącym na krajowych estradach, godziliśmy się co do tego, że jeżeli na estradzie
oprócz sekcji rytmicznej towarzyszy kwintet
smyczkowy i część orkiestry symfonicznej, to
wówczas brzmienie całości jest szlachetniejsze. I tak było w tym roku, kiedy do udziału w koncercie została zaproszona Orkiestra
Filharmonii Podkarpackiej. Wiem, że jest to
dodatkowy koszt, obciążający budżet organizatorów, ale taki wybieg artystyczno-organizacyjny jest w kraju dość powszechny.
Systematyczna praca organizatorów nad
festiwalem sprawiła, że jego poziom wzrasta
i to zarówno pod względem organizacyjnym,
ale i selekcjonowanego wcześniej poziomu
artystycznego. Dobre wrażenie pozostawili
po sobie w Rzeszowie, oprócz wymienionych laureatów, Federico Martello z Włoch,
którego mimo niepełnosprawności ruchowej
nie opuszcza piękny głos i pogoda ducha.
Podobali się Vlatko Lazanoski z Macedonii, Roberts Peterson z Łotwy, Czech Jan
Vitasek, Ukrainka Adriana Tsirka. Ładnie
brzmiał kwartet Dolia z Ukrainy śpiewający
zaaranżowaną w stylu pop ludową piosenkę
Viesnianka i otrzymał nagrodę za osobowość sceniczną. Z Podkarpacia występowały
Che Donne – dziewczyny w Centrum Sztuki Wokalnej, które już w tym roku doszły do

Fot. Józef Gajda

Sierpień 2012
finału telewizyjnego programu X Factor, a także zdobyły
laury na kilku krajowych festiwalach. Jest to grupa dużych
możliwości, dobrych warunków głosowych i scenicznych.
Ale – jak widać – jeszcze nie w tym roku. Interesująco zaprezentował się śpiewający po angielsku Jakub Prachowski
i Eden Express z Przemyśla. Dobre warunki głosowe, ciekawa kompozycja, bogata warstwa harmoniczna to atuty
tej prezentacji. Ogólnie rzecz biorąc, niewątpliwie słabszą
stroną młodych wykonawców jest kompozycja. Ale tego
należy się spodziewać, mając na względzie ich krótkie muzyczne doświadczenie.
VIII edycję Carpathii pożegnaliśmy z uznaniem, czekając na następną za rok. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie bardziej życzliwie oceniam koncerty na rzeszowskiej estradzie młodych wykonawców niż repów, którzy od
lat nie wnoszą nic interesującego do swojego repertuaru,
a bywa, że mają odwagę śpiewać z playbackiem, odcinając
kupony od sławy sprzed lat.
 Jerzy DYNIA,

SREBRNY
CZWOROKĄT
Malarstwo współczesne regionu Karpat
Piotr Rędziniak

po jednej pracy pozostałych autorów. Grand
Prix – nagrodę ministra kultury i dziedzictwa
obu salach narodowego – otrzymała rzeszowska artystka
wystawowych Renata Szyszlak.
Nagrodę marszałka województwa podrzeszowskiego BWA prezentowana jest Międzyna- karpackiego otrzymała Emilia Zavacka ze
rodowa Wystawa Malarstwa Słowacji, nagrodę prezydenta Przemyśla
– Srebrny Czworokąt pn. Volodymyr Stetsula z Ukrainy, a nagrodę
Triennale Malarstwa Współczesnego Regionu przemyskiego Elektromontażu Łukasz WojKarpat, które w obecnej ósmej edycji odbywa tanowski. Wyróżnienia i nagrody specjalne
się pod hasłem „Pole i Ulica”. Pomysłodawcą otrzymali: Alicja Czajkowska-Magdziak,
i koordynatorem triennale jest dyrektor Gale- Barbara Szal-Porczyńska, Gabriela Luciana
rii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Janusz Kilary i Zoltan Fatyol z Węgier, Nina ZielińJ. Cywicki, komisarzem artystycznym art. ska-Krudysz i Istvan Burai z Bułgarii.
We wstępie do katalogu towarzysząceplastyk Jadwiga Sawicka, a kuratorem triengo wystawie Janusz J. Cywicki napisał m.in:
nale art. plastyk Andrzej Cieszyński.
Na konkurszgłoszono 294 prace 105 „Triennale jest dzisiaj największym międzyartystów z Polski, Rumunii, Słowacji, Ukra- narodowym przeglądem współczesnego mainy i Węgier. Jury kwalifikacyjne pod prze- larstwa tej części Europy, zorganizowanym
wodnictwem prof. Janusza Karbowniczka pod patronatem prezydenta RP, przy wsparciu
do wystawy przyjęło 100 prac 75 autorów. ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
Jednakże wystawa w Rzeszowie stanowi wy- wojewody i marszałka województwa podbór prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz karpackiego, prezydenta miasta Przemyśla,
a także najważniejszych
galerii i muzeów w Rzeszowie, Krośnie i Tarnowie.
Czynnie wspierany przez
partnerów zagranicznych
z Rumunii (Cris County
Muzeum w Oradea), Słowacji (Vychodoslovenska Galeria w Koszycach, Ukrainy
(Akademia Sztuk Pięknych
we Lwowie) i Węgier (Muzeum Sztuki w Miszkolcu
i Munkacsy Mihaly Museum
w Bekescsaba. Tym bardziej
cieszy liczny udział artystów
Fot. Władysław M. Matusz
naszego regionu Polski, rzeZ wernisażu wystawy Srebrny Czworokąt w rzeszowskim BWA
szowskich, podkarpackich

W

zarówno w konkursie, jak i na liście nagrodzonych. Jak dalej pisze J. Cywicki „wspólna
historia tego regionu Karpat to współistnienie
różnych grup narodowościowych i kulturowych. Sąsiedztwo ukształtowane na przestrzeni wieków pełne było napięć i często
bardzo dramatycznych wydarzeń, ale także
przyjaźni i dobrego współżycia. Przeszłości
już nie zmienimy, ale kształtowana przez nas
teraźniejszość, a także przyszłość jest szczególnym wyzwaniem także dla artystów”. Stąd
też zapewne pomysł na hasło tej edycji „Pole
i Ulica”, które było wyzwaniem dla malarzy
do wyrażenia tych dwóch kultur, różnego sposobu życia, różnic, a także podobieństw, które
mieszają się we współczesnym świecie. Wyzwanie to zdało się jeszcze trudniejsze o tyle,
że wyrażali to na narzuconym formacie metra
kwadratowego papieru. Wiele koncepcji autorów zgłoszonych do konkursu prac okazało się
być podobnymi. Ale wielu artystów wyraziło
koncepcję współistnienia obok siebie tych
dwóch światów na bardzo różne oryginalne
sposoby. Wystawa jest również interesującym
pokazem współczesnej sztuki malarskiej. Interesujące jest jej oblicze, zwłaszcza formalne.
Pojawiają się nowe technologie, coraz odważniejsze posiłkowanie się komputerem, a również nowatorskie łączenie technik.
Wystawa jest swoistą wędrówką po
granicy związanej z tematem konkursu, ale
również granicy postrzegania i rozumienia
współczesnego malarstwa. Mamy niewątpliwie wspaniałą okazję do zwiedzania, poznawania graniczących z Polską państw, ich kultur i estetycznego wyrażania uczestniczących
w tej wystawie artystów z Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Węgier. Mawia się, iż podróże
kształcą. Oby z tej wystawy każdy wyniósł
swoistą naukę tolerancji dla różnic kulturowych, społecznych i estetycznych. Bo pięknie
jest się różnić, ale pod warunkiem, że te różnice się akceptuje.
 Piotr RĘDZINIAK
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artysta muzyk, juror Rzeszów Carpathia Festival 2012
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Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

RENATA SZYSZLAK

L

KULTURA  SZTUKA

aureatką Grand Prix, nagrody ministra kultury i dziedzictwa
narodowego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2012, została rzeszowska artystka Renata
Szyszlak. To chlubny powód, by zapoznać się z tą młodą utalentowaną artystką. Urodzona w 1974 r. w Przemyślu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na Wydziale Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Gustawa
Wiktora uzyskała w 2001 r. Obecnie pracuje w Zakładzie Rysunku w pracowni prof. Stanisława Góreckiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach i konkursach zbiorowych w kraju
i za granicą. Tegoroczne Grand Prix na imprezie o charakterze międzynarodowym to dotychczas największy sukces Renaty Szyszlak. W swoich
rysunkach i malarstwie wypowiada się w sposób abstrakcyjny, jednakże
intuicyjnie wyczuwamy, iż są to opowieści o świecie realnym. Świecie postrzeganym przez malarkę i interpretowanym przez bardzo osobiste emocje i doznania. 

MUZYKA
I
SŁOWO
O Zygmuncie Mycielskim
w 25. rocznicę śmierci

Andrzej Szypuła

M

uzyka i słowo –
te właśnie dwie
dziedziny twórczych wypowiedzi stały się domeną
kompozytora i pisarza Zygmunta Mycielskiego pochodzącego z naszego regionu, z Wiśniowej
nad Wisłokiem. I choć on sam zawsze chciał

Renata Szyszlak – „Zapiski na murze 1”, olej, karton, 100 x 100

być nade wszystko kompozytorem, to historia przyznała pierwszeństwo jego pisarstwu
– jakże głębokiemu, pełnemu filozoficznych
refleksji i to nie tylko w dziedzinie sztuki. To
pisarstwo najwyższej próby, wysoko ocenione
przez Czesława Miłosza, Jarosława Iwaszkiewicza, zyskujące ciągle szerokie grono czytelników z najwyższego diapazonu środowisk
intelektualnych, zachęcające do głębokich refleksji nad czasem minionym w sferze kultury, religii, polityki, z nieustannym dystansem
wobec świata, który ciągle nie może znaleźć
klucza do poznania skomplikowanych meandrów ludzkiej egzystencji, zrozumienia człowieczego losu na tej ziemi i poza nią.
Trzy książki muzyczne, cztery tomy Niby-dziennika, eseje, artykuły, recenzje, korespondencje z ludźmi sztuki i kultury najwyższej rangi, w sporej części już opublikowane
w różnych periodykach, składają się na obraz

życia artysty, arystokraty z pochodzenia,
w pełnym niepokoju wieku XX, w którym legły w gruzach idee i myśli społeczne kształtowane przez stulecia.
Mycielski jest pesymistą. Uważa, iż każde pokolenie na nowo buduje swój świat, nie
bacząc na doświadczenia poprzedników, płacąc za to wysoką cenę.
Wybawieniem jest sztuka, ale ta najwyższej próby, wymagająca wysiłku, kompetencji, pracy nad sobą. Czy człowiek XXI wieku
przyjmie tę propozycję? Czas pokaże.
Mój początkowy wywód o wyższości
pisarstwa nad twórczością muzyczną Mycielskiego może okazać się całkiem fałszywy.
Dzieła muzyczne artysty, zwłaszcza z ostatniego okresu jego twórczości, swego czasu zyskały wysoką ocenę krytyków i publiczności.
Myślę zwłaszcza o Liturgii sacra, Trzech Psalmach, 8 pieśniach do słów Zbigniewa Herberta, Fragmentach do słów Juliusza Słowackiego, Ostatniej symfonii. Powtarzam za Janem
Krenzem, że dzieła Mycielskiego znajdą swój
czas i znaczące miejsce w historii kultury polskiej i europejskiej.
To tylko kilka refleksji, jakie nasunęły
mi się w 25. rocznicę śmierci Zygmunta Mycielskiego przypadającą 5 sierpnia 2012 roku.
Dwanaście dni później przypada 105. rocznica jego urodzin. Artysta nie dożył osiemdziesiątki, bo, jak pisał w ostatnim tomie Nibydziennika, my, Mycielscy, na ogół nie dożywamy tego wieku. Zygmunt Mycielski nie bał
się śmierci. Uważał, że urodzenie i śmierć to
rzeczy proste, niezależne od nas. Trudne jest
życie.
 Andrzej SZYPUŁA,

Jarosław Iwaszkiewicz i Zygmunt Mycielski
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artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego,
prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego
w Wiśniowej nad Wisłokiem

ODPRYSKI

MALAWA UKARANA

Nic się nie stało!
Polacy, nic się nie stało!

olejna inicjatywa mieszkańców sołectwa i miasta w kwestii
powiększenia obszaru Rzeszowa poszła się paść albo, jak
kto woli, spadła do archiwum, czyli urzędniczego kosza. Tym razem
jeżdżącej na pstrej chabecie łaskawości rządu doświadczyli malawianie i władze magistrackie. A miało być tak dobrze. Prezydent już
niemal był w ogródku, już witał się z gęgaczem nieukaczorowionym,
a tu władza zrobiła kuku i po krzyku. Dlatego dzień był smutny i ponury, chociaż na niebie świecił księżyc, jak mawiał Himilsbach. Ale
koalicjanci miejski i rządowy ponoć byli tak za, że bardziej już nie
można. Jednak przecież żadną tajemnicą nie są ambicjonalne animozje naszych lokalnych, wpływowych polityków obywatelsko splatformionych i koniczynowo pozielenionych. Uprawiają oni swoje poletka,
stosując polityczny płodozmian, a nawet nieco archaiczną trójpolówkę, że o zwykłym ryciu krecim nie wspomnę. Zatem zaskoczenia
specjalnego nie odczułem. Jednak zdecydowanie lepiej uczyniliby,
otwierając oficjalnie sklep z kitem bądź usługową firmę specjalizującą się w rżnięciu głupa, zamiast ukazywać elektoratowi swoje oblicza
niby zatroskane w znojnym trudzie o szczęśliwość i dobrobyt obywateli. Powszechnie znana jest też prawda, że od czasu wynalezienia
koła i pieniędzy politycy ciągle kręcą swoje interesy z gębą pełną państwowotwórczych dyrdymałów.

W

ŚCIEŻKI ZAORAĆ

Sopocie urzędnicy wymyślili coś, co przebiło nawet
mianowanie przez Kaligulę swojego konia konsulem
Imperium Rzymskiego. Otóż na świetnie wykonanej ścieżce rowerowej na tle morza wprowadzają ograniczenie szybkości do 10 km na
godzinę. A wszystko dla dobra użytkowników, aby nie zrobili sobie
krzywdy, gdyż ponoć kogoś przewrócono, a jeszcze innemu podrapano odstające ucho. Dziwię się, że nie wprowadzono tego jeszcze na
drogach. Przecież tam dopiero dochodzi do wypadków. A na takiej
ścieżce rozwijać szybkość poniżej 10 km, to jest dopiero prawdziwa
sztuka ekwilibrystyczna. Przecież szybciej poruszają się rolkowcy,
wrotkowcy, furmanki, biegacze, a nawet Szanowny Obywatel Dżeki
Marchewa maszerujący żwawo na piwo. Nie lepiej byłoby dla bezpieczeństwa ścieżkę zaorać albo postawić co dwadzieścia metrów płot,
przez który użytkownicy musieliby przełazić? Z tymi urzędnikami
i rowerzystami jest jak z „Pieśnią o bębnie”, w której pierwsze skrzypce gra beben. Nie sadzę, aby tak rewolucyjne zmiany zechciał ktoś
wprowadzić w Rzeszowie. Sopockim urzędnikom tytuł buraków
roku przysługuje jak czarownicy miotła.

C

NIE CHCĄ KRZYŻA

oraz bardziej podoba mi się prezydent Stalowej Woli i tamtejsi obywatele. Wpierw prezydent Szlęzak nie zgodził się
na samowolkę budowlaną w postaci krzyża ustawionego na Kokoszej Górce i zdobył sądowy nakaz jego rozebrania. Skoro nie chciał
tego zrobić ani biskup Frankowski, ani proboszcz właściwej parafii,
uczynił to Krzysztof Obara z Zaklikowa. Ponieważ nikt nie chciał
odebrać owego krzyża, zabrał go na swoje podwórko, gdzie stoi sobie
bezpieczny i oczekuje na przyjazd powiadomionych o tym doniosłym
fakcie właścicieli w postaci wspomnianych duchownych. I co, przyjechali po symbol wiary? Nic podobnego! Ten brak zainteresowania
nadrabiają jednak prokuratorzy, którzy oskarżają dla odmiany zaklikowianina o kradzież spornego krzyża. Ale jak można ukraść coś, do
czego nikt nie przyznaje się i co jest w każdej chwili do odebrania,
to już słodka tajemnica prokuratorów. Życie to jednak tragedia komiczna w czterech aktach – akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu i akt
głupoty. Szczęść Boże!
 Roman MAŁEK

M

ożna by zaśpiewać na wieść, że wydawnictwo Ossolineum
jest w stanie likwidacji, a pamiątkę po nim – znak firmowy
– kupi sobie minister Zdrojewski do swojej kolekcji.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich ufundował dla Narodu Polskiego w 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliński. Otwarty został
w 1827 roku we Lwowie. Ten zasłużony dla nauki i kultury instytut
był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej. Od założenia aż do 1945 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich mieścił się
we Lwowie. Pod zaborem austriackim skupiał polski ruch umysłowy
i był jednym z najważniejszych ośrodków pracy nad budową kultury
polskiej w czasie zaborów i narzuconej germanizacji. Stał się jednym
z najważniejszych ośrodków badań nad dziejami i literaturą polską.
Do dziś rozporządza jednym z największych księgozbiorów w Polsce,
a także ogromnym zbiorem rękopisów i autografów, w tym rękopisów
średniowiecznych i najstarszych druków. Jest właścicielem rękopisów
czołowych polskich pisarzy i poetów: Mickiewicza, Słowackiego, Asnyka, Sienkiewicza, Kasprowicza, Reymonta, Żeromskiego.
Po zagarnięciu Lwowa przez ZSRR we wrześniu 1939 roku Ossolineum funkcjonowało. Było filią Akademii Nauk ZSRR. W czasie okupacji niemieckiej istniało w strukturach niemieckiej Staatsbibliothek
Lemberg. W 1944 r. władze niemieckie ewakuowały lwowskie zbiory.
Szczęśliwie przetrwały wojnę i w 1947 r. trafiły do Wrocławia. Komuniści w 1947 roku wzięli Ossolineum na swój garnuszek i ta niezmiernie
zasłużona dla kultury polskiej instytucja zaczęła normalnie funkcjonować. Także po 1953 roku, w którym ustanowiono Polską Akademię
Nauk. Biblioteka i wydawnictwo weszły w jej skład.
Zgodnie z założeniami fundatora wydawano przede wszystkim
publikacje naukowe i popularnonaukowe, głównie z historii, literaturoznawstwa, filozofii i kulturoznawstwa. W ofercie można było znaleźć
też literaturę piękną oraz jej opracowania krytyczne. Najbardziej znaną
serią wydawniczą Ossolineum jest ukazująca się nieprzerwanie od 1919
roku Biblioteka Narodowa, najstarsza polska seria wydawnicza. Na jej
książkach wykształciły się setki tysięcy studentów. Znak Biblioteki
Narodowej zagościł w każdym domu, w którym istniał szacunek dla
wiedzy i kultury. Nie tylko inteligenckim. I tak to trwało do czasu, gdy
wybiliśmy się na niepodległość. Nowej władzy bowiem ani kultura, ani
nauka nie jest potrzebna. Nie daje pieniędzy. Zniszczono więc szkolnictwo na każdym etapie, a teraz przyszła kolej na kulturę. Tę z górnej
półki. Bo kiczowate kabarety i disco polo mają się dobrze.
Czy to nie chichot dziejów? Nawet dwa. Instytucja, której zasługi
dla kultury narodowej trudno przecenić, przetrwała zabory, okupację hitlerowską, komunizm, żeby paść w wolnej Polsce. Drugi to fakt,
że stało się to w Europejskiej Stolicy Kultury, we Wrocławiu, z którego wywodzi się minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan
Zdrojewski.
Drogi ministrze od kultury. Tak trzymać! Jest jeszcze wiele do
wyzbycia.
tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

FELIETON

K

WIROWANIE
NA PLANIE

SEKRETY ŻYCIA
TEMPO GIUSTO

Jerzy Maślanka
Z cyklu: Sport to zdrowie

STADION POJEDNANIA
Dudniły werble, brzmiały fanfary,
co atmosferę radosną zwiększa,
gdy zniknął Stali stadion stary,
a wyrósł Miejski – dziecko Ferenca.
Vipów szalała trybuna cała,
biskup obiekty sprawnie poświęcił,
później Maryla nam zaśpiewała.
Szły race w górę – tak ku pamięci.

C

arl Honoré, autor książki Pochwała powolności, podkreśla znaczenie zaprzestania ciągłego pośpiechu i przełożenie na spokój i smakowanie życia. Człowiek współczesny, otoczony komponentami techniki, zatraca swoje naturalne tempo.
Towarzyszy mu ciągły pośpiech. Przez cały dzień pracujemy, ciągle gdzieś gonimy, w biegu jemy, w biegu zajmujemy się dziećmi, w biegu załatwiamy różne
sprawy. Wszystko w biegu. Byle szybko, byle do przodu. Po prostu, niemal wszyscy zamknęli
się w kręgu Fast Life – szybkiego życia. Włoch Carl Pertrini zainicjował kilka lat temu coraz modniejszy na zachodzie ruch Slow Food, który proponuje jedzenie bez pośpiechu, udowadniając, że zwolnienie obrotów w sferze jedzenia przynosi zdumiewające rezultaty. Ludzie
przyjmujący założenia tego ruchu są zdrowsi, radośniejsi i bardziej zadowoleni z życia. Wspomniany na wstępie Carl Honoré podkreśla, że „filozofia powolności zawiera się w jednym
słowie: RÓWNOWAGA – kiedy szybkość jest wskazana, należy być szybkim, ale nie spalać się
szybkością; kiedy sytuacja wymaga powolności – być powolnym”. Należy odnaleźć w życiu to,
co muzycy nazywają tempo giusto – właściwe tempo. Pamiętajmy o tym!

ROZMAITOŚCI

Na nim nadejdą dni zwycięstw, chwały,
miasto rozsławią też w Europie,
żużla kupimy team doskonały,
w nożną każdemu tu się dokopie.

 Nina OPIC

SMAKI
RODZINNE

Wiwat Stal Rzeszów, Resovia Pany!
Wszyscy będziemy w dobrym nastroju.
I jak z armaty strzelą szampany,
kibice palą fajkę pokoju.
Czas już połączyć w przyjaźni ręce,
utworzyć wspólny klub fanów zgrany,
a rzeszowianie wtedy w podzięce
wykrzykną: my was kochamy!
Mój wnuczek, gdy się do snu kładzie,
a w piłkę przecież mu nieźle idzie,
czy na tym Miejskim, no powiedz dziadziu,
zagramy kiedyś w pierwszej lidze?

Iga Szumska
poleca
Placek ze śliwkami
4 jajka i taka sama wagowo ilość cukru pudru
 masła  mąki  pełna łyżeczka proszku
do pieczenia  ok. 70 dag śliwek węgierek.

PS
Cieszmy się Miejskim i w to wierzę,
bo prezydenckie mam na to słowo,
że za lat dziesięć ujrzymy wieżę
dla skoczków – tę dziesięciometrową!

Edward Winiarski

AFORYZMY
Na wietrze dziejowym nawet laury opadają z liści.
*
Kamień milowy jednej epoki trafia na barykadę
drugiej…
*
Owoce myślenia głupców nie zaspokajają głodu nawet
ich samych.

Adam Decowski

FRASZKI

DO POTOMNYCH
Czy następne pokolenie
spłaci po nas zadłużenie?
JESZCZE O MIŁOŚCI
Wyznawała mu miłość
w nocy, o poranku,
dopóki było pełne
jego konto w banku.
CÓŻ…
Cóż, że towar leży w sklepie,
kiedy naród biedę klepie!

Masło utrzeć, dodawać po jednym żółtku
oraz po łyżce cukru (1/3 cukru zostawić do
piany). Gdy żółtka z masłem są dobrze utarte, dosypywać po trochę mąkę oraz proszek
do pieczenia. Wszystko dobrze utrzeć. Ubić
sztywną pianę z białek, dodając pozostały
cukier puder. Delikatnie wymieszać z ciastem i wyłożyć na przygotowaną blachę.
Przygotowane wcześniej śliwki (przekrojone
i z usuniętymi pestkami) układać rzędami
na cieście skórką do spodu. Piec w nagrzanym do ok. 180oC piekarniku. Po wyjęciu
ciasto posypać cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym.

Marek Pelc

LIMERYKI
Raz pewien rzeźbiarz we wiosce Stany
dłutem otwierać chciał Raju bramy.
Drapie, stuka pół nocy,
nagle jak nie wyskoczy…
żona i drze się: tyś znów ochlany!
* * *
Małżonkę rybaka z Pobierowa
strasznie bolała dzień cały głowa.
Tabletka nie pomaga,
ból cały czas się wzmaga.
Po drugim orgazmie była zdrowa.

BEZ SZALEŃSTW
Baran (21 III–20 IV) Zapowiada się dość urozmaicony czas, ale bez zbytnich szaleństw

Lew (23 VII–23 VIII) Możesz jeszcze śmiało pozwolić sobie na letnie leniuchowanie. I to w jakim
towarzystwie.

Byk (21 IV–20 V) Jeśli chcesz wspiąć się na szczyty, to nie idź trzy kroki do tyłu, a jeden do przodu.
Więcej samozaparcia!

Panna (24 VIII–22 IX) Czas zająć się zdrowiem,
imprezy należy trochę odłożyć na zaś.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Wspomnienia egzotycznych wypraw masz za sobą, a przed Tobą rzetelna
praca.

Waga (23 IX–23 X) Dostałeś prezent od losu, to
nie narzekaj! Mieszkanie z dala od teściów będzie
niebawem.

Rak (22 VI–22 VII) Przed Tobą szansa podreperowania zdrowia, ale też wyjaśnienia wielu spraw
w pracy.

Skorpion (24 X–22 XI) Warto zacząć odkładać
nieco pieniążków, mając perspektywę powiększenia rodziny.

Strzelec (23 XI–21 XII) Zapowiada się, że wszystko będzie ok! Nie przesadzaj z trunkami!
Koziorożec (22 XII–20 I) Masz dobry czas na
sprawy kulturalne i sercowe.
Wodnik (21 I–19 II) Narozrabiałeś, to i przyjdzie
Ci ponieść konsekwencje. Szef okaże się nie taki
zły!
Ryby (20 II–20 III) Z kredytem uważaj, natomiast
możesz sobie pozwolić na... miłosne szaleństwa
we dwoje!
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