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Kasia i Krystian
Miąsikowie
podczas własnej biesiady
weselnej 6 października
br. w gościnnym Odeonie
w Boguchwale (hotel,
SPA, restauracja), który
zaprasza do organizowania
wesel, studniówek, imprez
okolicznościowych,
biznesowych i towarzyskich
oraz na bal sylwestrowy;
poleca także catering.
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WIEC
Mienił się w słońcu ten pochód cały,
a wódz oklaski wciąż zbierał.
Głośno, buńczucznie okrzyki brzmiały:
Nie chcemy rządu – premiera!

Z różnych doniesień tajnych wynika,
w jakim kierunku iść chce.
Ceniąc zasługi księdza Rydzyka,
będzie to polski Richelieu.

Prezes jak zwykle nas nie zaskoczył
i niespodzianki nie sprawił.
Wciąż dalej będę wojenkę toczył,
bo kto, jak nie ja, Kraj zbawi?

A Duda trochę zagrał na dudach,
krzycząc z wątpliwym sensem.
Chociaż nie dane mi czynić cuda,
ale przeskoczę Wałęsę.

Życie dostojne oraz wygodne
zapewnię Wam jako żywo,
kiedy zakończę zwycięską wojnę
za Prawo i Sprawiedliwość.

Po znojnym marszu, w poczuciu chwały
i dobrym wiecu wyniku,
hasła, gadżety powędrowały
na swoje miejsce w śmietniku.

Zostawił sobie w rękawie asa,
jako premiera go schował.
Dziś w profesorze nadzieja nasza,
ja będę to nadzorował.

PS
Patrzył z uśmiechem prawie świat cały,
Polak opłaci to wszystko,
bo niezłą forsę partie dostały
na świetne to widowisko.

STREFA DLA AKTYWNYCH
al
Sprzedawca krasn a
e Mask
kami” w Teatrz
ze „Sklepu z zabaw
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Wydanie miesięcznika współfinansowane jest przez województwo
podkarpackie i gminę miasto Rzeszów.

Justyna Adamiec

R

ada osiedla – organ pomocniczy władz miasta, głos
mieszkańców inicjujący działania w osiedlach, forum
dla aktywnych. Każde z tych określeń mogłoby służyć
jako część definicji tego ciała przedstawicielskiego. Dlatego
istotne jest, aby w nadchodzących wyborach do rad osiedli
jak najwięcej mieszkańców Rzeszowa wzięło w nich udział.
Październik i listopad to miesiące, w których każdy z mieszkańców Rzeszowa ma szansę nie tylko zagłosować na przedstawicieli do władz osiedlowych, ale również rozpocząć swoją działalność na rzecz rozwoju najbliższego
otoczenia. W ciągu tych miesięcy na każdym z rzeszowskich osiedli zostaną
przeprowadzone – już na nowych zasadach – wybory do rad osiedlowych.
W maju tego roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła decyzję o zmianach
w statutach rad osiedli. Jedną z ważniejszych z nich – oprócz rozszerzenia
kompetencji – był nowy tryb wyborów. Do tej pory, aby wybory były ważne,
wystarczyło, aby pojawiło się i głosowało co najmniej 45 mieszkańców, teraz
musi być obecnych przynajmniej 100 osób w pierwszej turze i 60 osób w drugiej (jeżeli w pierwszym podejściu wybory nie doszły do skutku). Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi najmniejsze z rzeszowskich osiedli – Miłocin.

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Magdalen

a Leszczyńska

Głosujmy! Działajmy! Wspierajmy!
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N

a uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa 3 października br. w Filharmonii
Podkarpackiej przewodniczący Andrzej Dec
z dumą ogłosił, iż godności honorowych obywateli Rzeszowa przyznane zostały wybitnym menedżerom – Markowi Dareckiemu
i Adamowi Góralowi, szefom firm umocowanych w Rzeszowie, ale o światowym znaczeniu. Prezydent Tadeusz Ferenc, wręczając
te tytuły, przypomniał, że wśród uhonorowanych do tej pory osób są m.in.: Jan Paweł II,
Józef Piłsudski, Józef Szajna, Wojciech Kilar, Ryszard Kaczorowski, ks. bp Kazimierz
Górny, a także obecny na uroczystości sędziwy ks. infułat Józef Sondej, którego powitano
z owacyjną serdecznością.
W laudacyjnym przekazie i wręczonym
dyplomie Markowi Dareckiemu, prezesowi
zarządu i dyrektorowi generalnemu WSK
PZL Rzeszów zapisano, że „tę zaszczytną
godność nadaje się osobie, której praca i doświadczenie uczyniły z największego zakładu
Podkarpacia jedną z najnowocześniejszych
firm lotniczych. Oparty na zrealizowanych
marzeniach fenomen stowarzyszenia Doliny

Lotniczej to jeden z najlepszych klastrów przemysłowych w Europie. Pasje, które realizuje w życiu, potrafi
także przekazać najmłodszym poprzez wizjonerski
projekt edukacyjny, jakim
jest Politechnika Dziecięca.
Swoją dbałością o prowadzenie firmy – zabezpiecza
Marek Darecki
Adam Góral
jej sukces na rynkach międzynarodowych – przyczynia się bezpośred- jedną z największych firm informatycznych
nio do tworzenia dobrego wizerunku Rzeszo- w Europie. Aktywność z jaką angażuje się we
wa w świecie”.
wszelkie przedsięwzięcia rozsławiające nasze
miasto oraz region – to ogromny potencjał,
Adamowi Góralowi, prezesowi zarzą- który służy także promocji Polski. Inicjatywy
du Asseco Poland i konsulowi honorowemu te przynoszą ogromny splendor, czego RzeRepubliki Słowackiej w Polsce zapisano, że szów już niejednokrotnie doświadczył”.
„tę zaszczytną godność nadaje się osobie,
Tacy rzeszowianie realnie przybliżają nas
której ambicja i wytrwałość w przekonaniu, do tego, by Polacy byli pożądanymi partneraże Polacy mogą sprostać konkurencji świato- mi w globalnej przestrzeni, wskazują jak powej, zaowocowała utworzeniem w Rzeszowie zbywać się kompleksów, przekonują, że miarą
informatycznego giganta, jakim jest firma patriotyzmu jest dziś nie walka, ale rzetelna
Asseco Poland. Dzięki umiejętności w po- praca u podstaw, wysiłek ekonomiczny i indejmowaniu europejskich inicjatyw, stworzył nowacyjne działanie. 

Działalność w radzie osiedla to niepowtarzalna okazja, aby kształtować rzeczywistość,
a nie pozostawiać jej biegu w rękach innych.
To strefa dla aktywnych osób, które chcą rozwiązywać problemy, a nie tylko narzekać.
Rada osiedla składa się z 15 członków,
a na jej czele stoi zarząd; działa na podstawie statutu uchwalanego przez radę miasta.
Członkowie rady osiedla oraz zarząd działają
społecznie. W Rzeszowie do tej pory na 29
osiedli działało 28 rad (Rada Osiedla Króla
Augusta nie została wybrana). Jak będzie wyglądała mapa zarządów osiedli po wyborach
2012? Wszystko zależy od naszego udziału,
od naszej aktywności wyborczej.
 Justyna ADAMIEC

FORMUŁA PRZEŻYŁA SIĘ

Daty wyborów do rad osiedli
Śródmieście-Północ (22.10., g.18) * Śródmieście-Południe (06.11., g.18) * Pułaskiego
(22.10., g.18) * Gen. Grota-Roweckiego (07.11.,
g.18) * Piastów (08.11., g.18) * Dąbrowskiego
(25.10., g.18) * Staroniwa (24.10., g.18) * Kmity (23.10., g.18), * Gen. Wł. Andersa (08.11.,
g.18), Staromieście (23.10., g.18) * Tysiąclecia
(06.11., g.18) * Pobitno (26.10., g.18) * Mieszka I (08.11., g.18) * Nowe Miasto (07.11., g.18),
* Wilkowyja (24.10., g.18) * Słocina (25.10.,
g.18) * Zalesie (24.10., g.18) * Przybyszówka (24.10., g.18) * Baranówka (18.10., g.18) *
Kr. St. Augusta (06.11., g.18), Paderewskiego
(18.10., g.18) * Drabinianka (22.10., g.18) *
Krakowska Południe (07.11., g.18) * Franciszka Kotuli (25.10., g.18) * Załęże (18.10., g.18)
* Biała (17.10., g.18) * Miłocin (17.10., g.18) *
Budziwój (23.10., g.18).

Społeczne konsultacje w osiedlach
Stanisław Rusznica

J

esień jest okresem corocznych spotkań prezydenta z mieszkańcami
miasta. Z zaproszenia
można dowiedzieć się, że
są to spotkania otwarte
dotyczące budżetu na 2013 rok oraz spraw
bieżących osiedli. Co roku to samo. Prezydent informuje, co zrobiono w mieście
na przestrzeni kilku lat, jest trochę o osiedlach, z których zostali zaproszeni uczestnicy spotkania, pytania i odpowiedzi.
Frekwencja różna, w zależności od rejonu.
Najczęściej bardzo mała. Przychodzą głównie osoby, które rzeczywiście mają coś do
załatwienia, te same co w latach poprzednich. I tak się w koło wszystko toczy. Są to
tzw. konsultacje społeczne, których formuła przeżyła się.
Moim zdaniem spotkania władzy samorządowej z mieszkańcami należy zmodyfi kować. Najważniejsze to przypomnieć
wnioski z ostatniego spotkania i powiedzieć, co zostało zrealizowane, a co nie
i dlaczego? Jakie sprawy zostały zgłoszone
przez rady osiedlowe i jaki jest stan ich realizacji. Teraz to jest szczególnie ważne, bo
odbywają się właśnie wg nowego regulaminu spotkania sprawozdawczo-wyborcze do
władz osiedli. Jest okazja, aby mieszkańcy
mogli wyrobić sobie zdanie, czy rady osie-

dlowe mają coś do powiedzenia i czy władza liczy się z nimi. Od tego w znacznej
mierze może zależeć też frekwencja na spotkaniach wyborczych. Czy będzie na nich
minimum 100 obecnych, żeby zebranie
mogło się odbyć i było prawomocne.
W mediach toczy się dyskusja nt. wprowadzenia w mieście budżetu obywatelskiego na wzór Sopotu. Konstrukcja budżetu
może być różna. Sopocką metodę należy
traktować jako jedną z wielu. Prezydent
Rzeszowa również w jakiś sposób ją uznaje,
bo mówi, że trzeba patrzeć jak robią to inni
i oddać trochę decyzji ludziom. Mówi nawet, że gdyby przeznaczyć na każde osiedle
po 10 tys. zł, to w przeliczeniu na 29 osiedli
byłoby to ledwie 290 tys. zł. Rzeczywiście,
jak na budżet dużego miasta to prawie nic.
Pocieszające i to, że nad wielkością kwoty
można się zastanowić – uważa prezydent.
Wydaje się jednak, że rzeszowska zmodyfi kowana metoda spotkań z mieszkańcami,
przy poważnym traktowaniu zgłaszanych
wniosków może dawać lepsze rezultaty niż
wspomniana sopocka. Ludzie chcą, aby ich
wypowiedzi traktować z pełnym zrozumieniem. Mówienie, że będzie się realizować to,
co mieszkańcy proponują, nie wystarcza.
Jest jeszcze czas, aby to przemyśleć i aby
budżet na 2013 rok był budżetem na miarę
oczekiwań mieszkańców.
 Stanisław RUSZNICA
3

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

DARECKI
I
GÓRAL
Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa
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 Uniwersytet wszedł w drugą dekadę.
1 października br. jako czwarty z kolei rektor w historii tej uczelni inaugurował Pan
jedenasty już rok akademicki, a także swoją nową funkcję. Pokłonił się Pan przy tym
poprzednikom obecnym na uroczystości,
profesorom: Tadeuszowi Lulkowi, Włodzimierzowi Bonusiakowi i Stanisławowi
Uliaszowi. Z jakim dorobkiem uczelnia
startuje?
– Uniwersytet jest na pewno na fali intensywnego rozwoju. To niesamowity progres
w odniesieniu do tego, co było przed jedenastu laty i do czasów poprzedniczki, czyli
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Mamy nowoczesne centra i kampus na Zalesiu w obszarze kierunków rolniczych i ekonomicznych,
a także oddawane już, wykonane za ponad
211 mln zł przy ul. Pigonia trzy centra: mikroelektroniki i nanotechnologii, innowacji
i transferu wiedzy techniczno-przyrodniczej
oraz modelowania komputerowego. Jest to
baza, która po wyposażeniu w pełni może
konkurować z ośrodkami światowymi. Jej
wykorzystanie, z uwagi na stan kadrowy
i niewystarczające fundusze na badania naukowe, nie będzie jednak wcale łatwe. Ale
trzeba temu sprostać. Tę bazę udało się nam
rozwinąć dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej i w ślad za tym funduszom europejskim. A przed nami nowe ogromne zadania,
wśród których największym w najbliższych
latach jest powołanie kierunku lekarskiego
i wybudowanie uniwersyteckiego ośrodka
nauk medycznych oraz centrum innowacyjno-badawczego ochrony środowiska.
 Uniwersytet kojarzy się z profilem humanistycznym, tymczasem coraz mocniej
widzimy technicyzowanie uczelni.
– Wychowanie techniczne było już obecne i w WSP, ale sukcesywnie rozwijają się
inne kierunki (mechatronika, informatyka).

Dziś uniwersytet jest największą uczelnią w regionie…
– I z tego wynikają raczej nie zaszczyty, ale zadania. Na początku nowej kadencji
stawiam sobie z moimi współpracownikami
za cel umocnienie pozycji uniwersytetu jako
ważnej uczelni w regionie, ale także i w skali
kraju. Chociaż znamy realia i swoje miejsce
w szeregu na obecnym etapie.

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

EDUKACJA  UCZELNIE  STUDIA

BUDOWAĆ
PRZESTRZEŃ
AKADEMICKĄ
Rozmowa z prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko, rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

We wspomnianych nowych centrach jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z Politechniką Rzeszowską. Chcemy, aby zwłaszcza
centrum nanotechnologii stało się centrum
regionalnym. Obserwuje się obecnie tendencje w świecie do kształtowania się profilów
humanistyczno-technicznych w uniwersytetach. Uniwersytet Rzeszowski ma szanse realizować we wspominanych nowych centrach
ten właśnie model.
Czy w sprawach naukowych także przewidujecie wspólne organizowanie się z politechniką dla zyskiwania np. praw promowania doktorów habilitowanych?
– To może być rozważane, choć wcale nie
jest to sprawa prosta i nie chciałbym tu niczego obiecywać.

KORCZAKOWSKIE
HASŁA
Czy znamy potrzeby dzieci?
Halina Hospod

R

ankingi,
wykresy
edukacyjnej wartości
dodanej, liczba laureatów
konkursów przedmiotowych, wyniki egzaminów
zewnętrznych – to mierniki wartości poszczególnych szkół. Dobra szkoła przygotuje nastolatka do wyścigu szczurów, a kolejne zaliczane
testy – punkty, procenty, centyle – warunkują
zadowolenie (lub nie) rodziców i dzieci. Czy
rzeczywiście tak wygląda codzienna praca
z dzieckiem? Czy w tym wyścigu na szczyt
4

listy najlepszych jest czas na korczakowskie
hasła? Wystarczy kilka: partnerstwo, empatia,
samodoskonalenie wychowawcy.
Nauczyciel nie jest wyrocznią i autorytetem tylko dlatego, że jest nauczycielem. Nie
wystarczy być nauczycielem, księdzem, lekarzem, by młodzi słuchali tego, co mówią
dorośli. Bezbłędnie rozpoznają w nas fałsz,
niepewność i maski, które nakładamy na
okoliczność spotkań z nimi – maski nieomylnych, niezależnych i władczych. Wysoko stawiają poprzeczkę. Zaufają, jeśli nam uwierzą.
Możemy tylko pokazać własne pasje, by pomóc im odkryć lub rozwinąć swoje. I pamiętać, że my również wiele uczymy się od nich,

 Kadrą naukowo-dydaktyczną i jakością, wynikami kształcenia studentów mierzy się wartość uczelni.
– Studiuje u nas obecnie na 44 kierunkach
około 23 tys. studentów. Jest zainteresowanie
naszą uczelnią i nie było dramatycznych problemów z naborem. W uniwersytecie pracuje
około 300 samodzielnych pracowników nauki – doktorów habilitowanych i profesorów,
z czego 100 profesorów tytularnych. Mamy
9 uprawnień do doktoryzowania oraz dwa
uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego (historia, archeologia) i staramy się o kolejne. Uniwersytet współpracuje
z ponad stu uczelniami zagranicznymi. Wraz
z innymi szkołami wyższymi na Podkarpaciu, głównie zaś jak wspomniałem z Politechniką Rzeszowską, będziemy nadal budować
przestrzeń akademicką, a wojewoda, marszałek podkarpacki i prezydent Rzeszowa
zapewniają, że udzielą nam wszechstronnej
pomocy w realizowaniu naszych planów i zamierzeń.
I oby ten rok akademicki był dla wszystkich szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny –
quod felix faustum fortunatumque sit, jak
wyraził Pan to życzenie łacińską sentencją,
inaugurując nowy etap w życiu uczelni i we
własnej karierze.
 Ryszard ZATORSKI

a bunt, którego tak się boimy, to ich najlepsza cecha, bo warunkuje zmiany i szukanie
lepszych rozwiązań problemów. Mają prawo
do wypowiadania swoich myśli, bo dotyczą
świata, w którym żyją.
Partnerstwo to nie koleżeństwo. Słuchać,
by zrozumieć, to nie słabość. Zastąpić despotyczny rygor staraniem o porozumienie to nie
porażka pedagogiczna. „Młodzi mają różne
własne sprawy, własne zmartwienia, własne
łzy i uśmiechy, własne młode poglądy i młodą poezję. Często ukrywają przed dorosłymi,
bo się wstydzą, nie ufają, bo boją się, żeby się
nie śmieli”*. Czasem się zdarza, że zaufają, bo
uwierzą, że traktujemy ich sprawy na równi
ze sprawami dorosłych. Wtedy poznajemy ich
zmartwienia, łzy, uśmiechy i poglądy. I w takich chwilach odnajdujemy sens naszej pracy.
Empatia. Czy znamy potrzeby dzieci?
Mamy trochę grzechów na sumieniu. Czasem
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kary są niewspółmierne do win. Czasem siebie traktujemy bardziej pobłażliwie niż dzieci.
A dziecko „ma prawo nie wiedzieć”. Czasem
własne błędy dydaktyczno-wychowawcze
tłumaczymy trudną młodzieżą, która nie respektuje żadnych zasad i norm społecznych.
Słyszymy o chamstwie, braku wartości, autorytetów i celów życiowych. Oburzają takie
słowa. Bo nie dziecko jest winne temu, że nie
zna zasad – żyje w świecie stworzonym przez
dorosłych, gdzie nierzadko normą jest alkoholizm, przemoc, brak środków do życia czy
sieroctwo. Takie dziecko nie trafi do szkoły
na szczycie listy rankingowej. Ale jego prawa
i potrzeby są tak samo ważne – tylko zanim
zacznie rozwiązywać testy, musi uwierzyć, że
potrafi, a świadomy nauczyciel pokaże mu,
jak to zrobić. „Mów dziecku, że jest dobre,
że umie, że potrafi”. I takich szkół jest wiele,
choć nie o nich media mówią najczęściej.

toryjny. Bez niego nie byłoby szans na dalsze
nowoczesne prowadzenie badań i funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku. Cieszymy
się z nowoczesnego Centrum DydaktycznoKonferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego o powierzchni 16,5 tys. mkw. przy al.
Powstańców Warszawy, które mieści bibliotekę, rektorat, administrację, nowoczesne laboratoria, multimedialne sale wykładowe i przestronną aulę z profesjonalnym wyposażeniem.
Inwestycja ta została sfinansowana z programu
Rozwój Polski Wschodniej kosztem 84 mln zł,
z czego 11 mln zostało przeznaczonych na wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt
do prowadzenia zajęć (głównie na kierunkach
lotnictwo i kosmonautyka oraz architektura).
Został rozbudowany i nowocześnie wyposażony Ośrodek Kształcenia Lotniczego, dla którego kupiliśmy kilka nowych samolotów, zbudowaliśmy betonowy pas startowy o długości
900 metrów, nowy hangar oraz pomieszczenie
dla dwóch nowoczesnych symulatorów lotów.
Zaspokoiliśmy potrzeby lokalowe, ale jeszcze
nie wszystkie potrzeby na aparaturę badawczą
najnowszej generacji.

 Żyjemy w czasach rosnącej rywalizacji
uczelni o studentów. Jedną z przyczyn jest
niż demograficzny. Popularne i stosunkowo łatwo dostępne stają się studia w innych krajach UE. Czy młodzież uzdolniona
i chcąca się uczyć nadal będzie wybierała
Politechnikę Rzeszowską?
– Na tle innych województw niż demograficzny na Podkarpaciu nie jest głęboki.
Nam kandydatów na studia nie brakuje, ale
trzeba pamiętać, że 85 proc. spośród nich
pochodzi właśnie z naszego województwa.
Moim zdaniem, większa część kandydatów na
studia będzie nadal wybierała uczelnie państwowe, choćby ze względu na mniejsze koszta studiowania. Niepokoić mogą się uczelnie
niepaństwowe, w których te opłaty są wyższe,
a którymi w zestawieniu z liczbą mieszkańców Podkarpacie jest bardzo nasycone.
 Mamy jednak do czynienia z rosnącym
kryzysem finansowym. W jakim stopniu może
on mieć wpływ na Politechnikę Rzeszowską?
– Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinna być dla naszej
uczelni tylko jednym ze źródeł finansowania.
Uaktywnienie innych źródeł jest w naszym
interesie i w uczelni musimy wszyscy zrozumieć, że od tego zależy poprawa i stabilność
naszej sytuacji finansowej. A tymi innymi
źródłami są m.in. projekty naukowe finansowane ze środków krajowych i wspólnotowych
oraz prowadzenie odpłatnej działalności
eksperckiej, naukowej i technicznej. Są nimi
także środki ze sprzedaży własności intelektualnej, wpływy ze studiów podyplomowych
i niestacjonarnych oraz wszelkiego rodzaju kursów, które składają się na kształcenie
ustawiczne. Ich wykorzystanie w ogromnej
mierze zależy od naszej aktywności, zapobiegliwości i odrzucenia postawy oczekiwania –
w przekonaniu, że państwo nam na wszystko
da, bo dać musi.

EDUKACJA  UCZELNIE  STUDIA

 Co będzie dla pana priorytetem w bieżącej kadencji?
– Trzeba bardziej uaktywnić kadrę naukową w przestrzeni jej uczestnictwa w krajowych i wspólnotowych projektach badań,
realizowanych w konsorcjach z partnerami przemysłowymi, a także uzyskać status
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego przynajmniej na jednym obszarze nauki.
Duże szanse w tej mierze ma Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet – Dolina Lotnicza”, ale nie wykluczam również
obszaru chemicznego i informatycznego.
Kolejnym tematem jest zarządzanie naszą
własnością intelektualną – wyniki badań są
towarem i należy je wyceniać z korzyścią dla
całej społeczności akademickiej. W zakresie
kształcenia musimy zadbać o wyższą jakość,
czego nadmiar studentów nam nie ułatwia.
 To prawda, że na Politechnikę Rzeszowską corocznie o indeksy ubiega się
przybliżona liczba kandydatów raczej dobrze przygotowanych do studiowania?
– Tak, ale by utrzymać tę tendencję, musimy kształcić w sposób nowoczesny, ciekawy,
pożyteczny i dostosowany do szeroko pojętego
rynku pracy. Dlatego będę oczekiwał od kadry
naukowej nowego spojrzenia na kształcenie.
Będę wymagał takiej modyfikacji programów
nauczania, abyśmy mogli dawać absolwentom
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także dobrze
przygotowywać ich do zawodu. Studenci muszą w większym stopniu uczyć się przedsiębiorczości i innowacyjności, wykorzystywania
nowoczesnych technologii, a także umiejętności pracy zespołowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To sprawi,
że jako absolwenci, zamiast wystawać w kolejkach w urzędach zatrudnienia, sami będą
umieli tworzyć miejsca dające pracę.
Jeśli idzie o inwestycje, Politechnika Rzeszowska wyczerpała już swoje możliwości?
– Istotnie, ostatnie lata charakteryzował
znaczny rozwój infrastrukturalny i labora-

Fot. Maria Misiakiewcz

NOWOCZEŚNIEJ
I
POŻYTECZNIEJ
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Orkiszem, rektorem Politechniki Rzeszowskiej

 Rozmawiał Andrzej PIĄTEK

Uczniowie rzeszowskiego Gimnazjum nr 2 na Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Janusza Korczaka,
Kielce 17–18 września 2012 r.
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I trzecia kwestia. Samodoskonalenie
nauczycieli. Tak samo ważne. „Bądź sobą –
szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego,
do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom
poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Bez rozwoju osobistego na wielu
płaszczyznach nie mamy podstaw do rozwijania osobowości drugiego człowieka. Większość nauczycieli ma świadomość, że w tym
zawodzie nie osiągnie się mistrzostwa, bo
praca nad sobą nie zakończy się nigdy.
Najważniejsze założenia systemu korczakowskiego w aspekcie nauczyciel (dorosły) – uczeń (dziecko) są więc niezbędnym
elementem współczesnej szkoły. Nie idealnej,
ale dopóki trwają dyskusje na temat jej kondycji – jest szansa, by mniej lub bardziej do
tego ideału się zbliżyć. Pamiętajmy, że „ma
dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość”, ma
prawa, nawet jeśli nie wypełnia obowiązków.
A my, nauczyciele, musimy podnosić własne
kompetencje, by czuło się bezpieczne. „Ze
wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede
wszystkim”. Pamiętając o dziecku w sobie,
szanujmy to, które mamy obok, bo dziecko
ma prawo, „by było tym, czym jest”.
 Halina HOSPOD
* Wszystkie cytaty autorstwa Janusza Korczaka.

NIE ZMARNUJ TALENTU
Rozwijaj swoje pasje i marzenia

R

zeszowska Grupa Artystyczna i Klub 21.
Brygady Strzelców Podhalańskich ogłaszają nabór wokalistów na sezon artystyczny
2012/2013. Zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w naszych projektach. Oferujemy
m.in. bezpłatne zajęcia wokalne oraz udział
w festiwalach ogólnopolskich. Więcej informacji: musicmusicfestival@gmail.com i pod
numerem tel. 661 227 071.
Rozwijaj swoje pasje i marzenia! Nie zmarnuj talentu! Wokaliści pracują pod kierownictwem Ewy Jaworskiej-Pawełek, doświadczonej wokalistki, reżyserki i choreografki. Jej
podopieczni przez wiele lat zdobyli dla naszego miasta setki nagród i wyróżnień na festiwalach w całej Polsce.
Rzeszowska Grupa Artystyczna działająca
przy Klubie 21. BSP istnieje od około roku, lecz
dopiero teraz zaczyna rozwijać swoją działalność. Zrzeszeni wokaliści mają apetyt na tworzenie coraz to nowszych przedsięwzięć artystycznych. Miła atmosfera i artystyczny klimat
sprawiają, iż każdy z pasją i sercem podchodzi
do sztuki.
Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi środowiskami artystycznymi, chcieliby-

śmy w przyszłości stworzyć w Rzeszowie coś
na wzór krakowskiej Piwnicy Pod Baranami.
Ciągle z trudem poszukujemy sponsorów, którzy wesprą naszą organizację, dając nam możliwości szybszego rozwoju.
 Arkadiusz KŁUSOWSKI,
założyciel Rzeszowskiej Grupy Artystycznej

Pod patronatem Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

W ŻYCIU WAŻNA JEST PASJA
Przegląd twórczości utalentowanej młodzieży
Jadwiga Kupiszewska

P

od patronatem Klubu Młodych Twórców
Stowarzyszenia Nasz Dom
– Rzeszów w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
odbył się pierwszy przegląd twórczości utalentowanej młodzieży liceum. – Profesjonalnie przygotowane spotkanie przez nauczycieli – Lidię Kwolek, Teresę Skałecką, Wiesława Pyzia oraz prowadzone przez sprawdzonych już prezenterów, uczniów z klasy III d,
Monikę Chruściel i Macieja Wilka, stało się
wydarzeniem wartościowym dla naszej szkoły – podkreślił obecny na spotkaniu dyrektor
Mieczysław Pasterski.
Młodzi, utalentowani muzycznie uczniowie: Natalia Strzępek, Natalia Rokosz,
Alicja Dobrzańska, Paulina Prucnal, Elżbieta Węgrzynowska, Kamila Matyaszek
zaprezentowali wysoki poziom wokalny. Na
skrzypcach zagrała Karolina Kwolek, a Justyna Kozłowska, Wioletta Kopeć i Aleksandra Martoń zatańczyły. W tańcu towarzyskim z Aleksandrą zatańczył gościnnie
Bartosz Martoń, absolwent VI LO w Rze6

szowie. Własne teksty poetyckie czytała Justyna Mazurek, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Jasnogórską
Różę”. Nad jakością dźwięku czuwali Julian
Sucharczuk i Maciej Szymański.
– Mamy nadzieję, że inne szkoły podejmą
się organizowania takich przeglądów – podkreśliła obecna na spotkaniu Dorota Kwoka,
członkini zarządu Stowarzyszenia Nasz Dom
– Rzeszów.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
Aleksandra i Bartosz Martoniowie

Utalentowana młodzież i jej opiekunowie
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Dorota Dominik

J

est takie obiegowe powiedzonko, że gdzie dwóch
Polaków, tam trzy zdania.
Moim zdaniem jest w tym
sporo prawdy, choć warto
dodać, że dwóch rodaków
ma często odmienne zdania tylko dla zasady. Możemy wiedzieć, że nie
mamy racji, ale i tak musi wyjść na nasze. Zacietrzewienie i upór często są cechą dominującą w konfliktach międzyludzkich, których
tak naprawdę albo mogłoby nie być wcale,
albo można je rozwiązać spokojnie, w pokojowy sposób. Temperament Polaków sprzyja
raczej walce i agresji, a w sytuacji braku przewagi – obojętności. Co ciekawe, najbardziej
optymalne modele rozwiązania konfliktów,
w rodzaju wygrany-wygrany (ang.win-win),
mimo ewidentnych korzyści, jakie niosą dla
obu stron, wciąż nie cieszą się uznaniem.
Moja prywatna teoria (pracuję już kilka
lat jako mediator) wiąże się z przekonaniami
Polaków, że – po pierwsze – zawsze spór ktoś
musi wygrać, a ktoś przegrać. I nie przyjmują
do wiadomości, że tak naprawdę w wielu sytuacjach obie strony mogą odnieść korzyści
z jego rozwiązania. Po drugie – mamy wciąż
zbyt mało zaufania do siebie nawzajem (co
potwierdza diagnoza społeczna prof. Janusza Czapińskiego), jesteśmy podejrzliwi, paranoidalni, uważamy że każdy „na pewno”

chce nas „wyrolować” i przerobić „na szaro”.
I najchętniej z każdą sporną sprawą kierujemy
się od razu do sądu, zamiast próbować choćby zastanowić się, jak ów problem rozwiązać.
Sądzę, że to istotny powód, dla którego alternatywne metody rozwiązywania sporów, tzw.
ADR-y (Alternative Dispute Resolution), które
pomagają pozasądowo rozwiązać problem, są
w Polsce mało znane i stosowane. Pojęcia takie
jak mediacje, negocjacje, arbitraż, ugoda, słabo funkcjonują w świadomości społecznej, bo
w końcu „wyrok sądu” brzmi dumnie.
Od kilku lat w dniu 18 października,
ustanowionym jako Światowy Dzień Mediacji, nie tylko mediatorzy, ale i sędziowie, prokuratorzy, psychologowie pukają do drzwi
świadomości społecznej, propagując właśnie
te inne, bardziej konstruktywne sposoby na
konflikt. Przebudowa ludzkich przekonań
to długi proces, nie jest lekko, jednak z każdym rokiem zainteresowanie mediacjami
jest większe. Przecież mediacje to „nieinwazyjne lekarstwo bez skutków ubocznych”. To
trochę przypomina historię przekonywania
rodaków np. do produktów eko czy zdrowego stylu życia – kiedyś wszyscy się z tego
śmiali, palcami wytykali panie maszerujące
„z kijami” – dziś każdy widzi w tym korzyść
dla swojego zdrowia. Podobnie mediacje –
ich największą wartością są działania stron
podjęte dobrowolnie, z poczuciem samodzielnego, odpowiedzialnego rozwiązywania
swoich problemów. Taki stan motywuje do

DAJ,
NIE
ODMAWIAJ
Choroba służby zdrowia
Bogusław Kobisz

T

akim tekstem śpiewa
blisko 80 procent państwowych placówek służby
zdrowia do NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Powtarzają
go pielęgniarki i cały w zasadzie średni personel medyczny, ci, o których „jakoś” się zapomniało
podczas strajku lekarzy. Lekarze wywalczyli
wynagrodzenia, o których przed strajkami
nawet im się nie śniło, część pielęgniarek też.
Rzesze techników, fizykoterapeutów, rehabilitantów pozostały na „starych” głodowych
pensjach, widać że mają oni gorzej zorganizowane związki zawodowe.
Skąd wziąć, komu zabrać w sytuacji, gdy
kryzys do naszego kraju się zbliża? Uwagę ludzi nie przyciąga już Smoleńsk. Skończyło się
Euro i igrzyska olimpijskie, do „kabaretonu”
z udziałem szefów PiS i Ruchu Palikota zdążyliśmy się przyzwyczaić, gaz łupkowy i tarcza antyrakietowa przestały już pobudzać

wyobraźnię. Rząd musi zająć się sprawami
przyziemnymi. Powinien dokonać pełnej inwentaryzacji służby zdrowia i ustalić, gdzie
wyciekają nasze pieniądze. Zlikwidować szarą strefę, jaka za przyzwoleniem społecznym
w służbie zdrowia się wytworzyła. Starczy
wówczas pieniędzy i na leczenie, i na podwyżki dla średniego personelu medycznego,
pielęgniarek i na wiele innych rzeczy.
Do lekarzy, a w szczególności do lekarzy
specjalistów, są kilkumiesięczne, a niekiedy
kilkunastomiesięczne kolejki. Znacząca część
obywateli cierpliwie w nich czeka. Im więcej
rząd i NFZ mówi o tym, że robi wszystko,
żeby te kolejki skrócić, tym bardziej się wydłużają. Minister zdrowia od czasu do czasu
odgrywa w świetle kamer spektakl w odcinkach, w których raz lekarzy ruga, a raz ich
pociesza, przy czym zawsze pociesza pacjentów. Z serialu tego ma płynąć przesłanie dla
pacjentów, że już niedługo będzie lepiej, a dla
lekarzy – znajdziemy pieniądze i pomożemy,
ale wy też zaciskajcie pasa. Panie ministrze,
niech pan podejdzie w godzinach rannych

Twarz wroga przeraża mnie wtedy,
gdy widzę, jak bardzo jest podobna do mojej.
Stanisław Jerzy Lec

zachowania opartego o współpracę, skłonnego do kompromisowego, ale satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Postępowania opartego
o działanie w dobrej wierze, szacunek do
oponenta i samego siebie, i co dla nas ważne –
wolności w podejmowaniu decyzji o ugodzie,
zamiast przymusowego wyroku sądu.
Z tym większą radością mogę poinformować Czytelników, że w Rzeszowie działa
już Ośrodek Mediacyjny. Stało się tak za sprawą (oraz dzięki determinacji) dr Sylwii Pelc,
nie tylko rektora Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, ale także
mediatorki. Mamy więc szansę zasypać nie
tylko lukę informacyjną związaną z wiedzą
na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, ale i stopniową zmianę
przekonań, że można inaczej, że konflikt nie
służy dobijaniu się nawzajem, ale może stać
się drogą do budowania zaufania i współpracy – ku powszechnemu pożytkowi.
 Dorota DOMINIK
OŚRODEK MEDIACYJNY
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE
INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNEJ
W RZESZOWIE
Adres: ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
tel.: 696 072 328 lub 787 436 446
e-mail: mediacje@wsie.edu.pl
www.mediacje.wsie.edu.pl

pod okienka kilku rejestracji w przychodniach osiedlowych (nie zważając na przekleństwa, które są tam na porządku dziennym).
A w godzinach popołudniowych proszę odwiedzić kilka przychodni, szpitali i gabinetów prywatnych. Najlepiej jak pan zaprosi na
te oględziny premiera i swoich zastępców. Po
co? Po to, żeby zrozumieć. Bo nawet dziecko
by się zorientowało, o co w tym wszystkim
chodzi, o co chodzi z tymi kolejkami.
Obecny system, organizacja i finansowanie służby zdrowia doprowadziły do tego,
że spora grupa lekarzy zarabia w ten sposób:
do południa przyjmuje kilku czy kilkunastu
pacjentów w państwowych placówkach, a po
południu w gabinetach prywatnych już bez
ograniczeń. Pracownicy rejestracji prywatnych przychodni i szpitali są już wyćwiczeni
i błyskawicznie udzielają informacji, że rezonans to „na kasę chorych” za cztery miesiące
albo w przyszłym roku, ale prywatnie może
być już jutro. Taką samą informację otrzyma
pan pytając o innego specjalistę. Lekarze liczyć potrafią i wiedzą, że chory pacjent i tak
do nich trafi, gdy nie będzie się mógł dostać
za darmo, zdecyduje się na wizytę prywatną
i zapłaci. Tylko z tą różnicą, że lekarz za tego
pacjenta zarobi znacznie więcej niż w ZOZ.
Po co więc mordować się za znacznie mniejsze pieniądze na państwowym? Pacjenci reje7
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KŁÓTLIWY
JAK
POLAK?
18 października – Światowy Dzień Mediacji



strują się do kilku lekarzy i na kilka terminów.
Zdarza się oczywiście, że czyniąc łaskę lekarz
przyjmie jakiegoś pacjenta ponad limit, ale
w rezultacie to kolejki nie skraca, bo pacjent
z niej się nie wypisuje, a jedynie nie przychodzi. Pomijam fakt, że wiele z tych wizyt polega
wyłącznie na tym, że lekarz dowiedziawszy
się, że pacjentowi się nie pogorszyło, ani nie
polepszyło, przepisuje mu te same leki, nie robiąc i nie zlecając żadnych badań. Takim praktykom też należałoby się przyjrzeć, bo część
lekarzy w ten sposób dba o to, żeby pacjent był
do nich przywiązany „na dłuższą metę”.
Wiele osób skarży się, że lekarze przyjmują pacjenta prywatnie, ale w państwowych placówkach, gdzie pracują, robią potem
wszystkie badania, przygotowują chorego
do zabiegów, a te wykonują już w gabinetach
prywatnych. Słyszałem też, że rehabilitacja
odbywa się później, a jeśli zdarzą się komplikacje pooperacyjne, to leczy się pacjenta już
w szpitalach państwowych. Skoro o tym się
mówi i o tym się słyszy, to znaczy, że takie
zjawiska mają miejsce, że stworzyła się „szara
strefa” w służbie zdrowia – finansowana z naszych składek. Paradoksalne w tym wszystkim jest to, że nawet akcje darmowych szcze-

pień, np. przeciw grypie, kolejki te wydłużają.
Bo aby zaszczepić się przeciw grypie, trzeba
przynieść zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że jest się zdrowym. Tak więc kilka tysięcy zdrowych ludzi wędruje po zaświadczenia do lekarzy, wydłużając kolejki ludziom,
którzy bardziej tej pomocy potrzebują.
Regułą stało się, że prywatnie nigdzie na
nic się nie czeka, a w ZOZ-ach na wszystko. Znamienne jest to, że lekarze pracując
prywatnie nie rezygnują z pracy na państwowym, choćby na 1/4 etatu. Dlaczego?
Najważniejsze, żeby państwo opłaciło składki ZUS i kiedyś może też będzie jakaś emerytura „na waciki”. Ważne dla lekarza jest
mieć kontakt z większą liczbą pacjentów,
bo to zawsze okazja, żeby kogoś skierować
na prywatę. Bardzo ważne też, żeby w razie
potrzeby dysponować łóżkiem na oddziale
i móc zlecać badania. Wokół szpitali tworzą
się małe prywatne szpitale, kliniki, przychodnie i co ciekawe żadna z tych placówek
nie organizuje oddziału intensywnej terapii
ani laboratorium z prawdziwego zdarzenia
czy prosektorium.
Przypominam sobie sytuację sprzed wielu lat, gdy syndyk w jednej z wytwórni wę-

dlin w upadłości zaproponował, aby część
pracowników nie przychodziła do pracy, a on
będzie i tak wypłacał im należne pobory.
Grupa, która miała siedzieć w domu, zagroziła strajkiem, uzasadniając swoją postawę
pytaniem: to za co my mamy przeżyć. Syndyk
szybko mi wytłumaczył o co chodzi. Uważają, że jak państwowe to niczyje i każdy coś do
jedzenia po zmianie wyniósł, trwało tak wiele lat i słusznie twierdzą, że ja ich chcę tych
korzyści pozbawić.
Premier, jak już zrozumie o co w tym
wszystkim chodzi, powinien zorganizować
ogromny, społeczny okrągły stół w sprawie
reformy służby zdrowia, a następnie przy
pomocy Ministerstwa Zdrowia rozliczać dyrektorów wszystkich państwowych placówek
z każdej złotówki, zakazać dawania przyzwolenia na działanie „szarej strefy”, marnotrawienie otrzymywanych środków. Chorobę,
na którą zachorowała służba zdrowia, należy
szybko leczyć, bo może ona szybko ogarnąć
cały organizm. A jak sami lekarze twierdzą –
wczesne wykrycie choroby i jej leczenie daje
najlepsze rezultaty.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

LEGENDA
O
NASZYM
RZESZOWIE
Odczuwać dumę z miejsca zamieszkania
Edward Słupek
Przekaz w postaci legendy spełnia albo może spełnić
ogromną rolę w tworzeniu
sławy swojej miejscowości.
Legendy to są stosowane
obecnie zabiegi marketingowe, które mają na celu pokazać – zwłaszcza
obcym – atrakcyjność naszego miasta. Legenda
o swoim mieście to także odpowiednio ukształtowane morale mieszkańców, pozwalające odczuwać dumę z miejsca zamieszkania.
Z pozoru to takie proste, ale w przypadku
naszego Rzeszowa dość skomplikowane. Jak
z miasta, które jeszcze w 1945 r. liczyło niewiele
ponad 20 tys. mieszkańców, wykrzesać pozytywne skojarzenie – legendę. Splot okoliczności, a także postawa rzeszowian, sprawiły, że
Rzeszów stał się stolicą województwa zwanego dawniej rzeszowskim. I szkoda dla nas, że
zmieniono nazwę na podkarpackie, kojarzące
się z nazwy niezbyt fajnie, niemające uzasadnienia ani historycznego, ani geograficznego,
ani konotacji geologicznych także. Obecne prawie 200 tysięcy mieszkańców tworzy miasto. Są
to w przeważającej mierze przybysze, których
miasto jak magnes przyciągnęło, zachęciło swoją perspektywą i siłą witalną na tworzenie tutaj
swojego miejsca szczęśliwego zamieszkania.
I zastanawiam się właśnie, dlaczego przy
tym zasileniu Rzeszowa przybyszami, także
z utraconych ziem wschodnich, a zwłaszcza
Lwowa, nie przyszła z nimi tamta legenda, obyczaj, to wielkie wschodnie utracenie. Mieliśmy
tę legendę na wyciągnięcie dłoni, ale nie dokonało się to. Na pewno elementem legendy Rze8

szowa jest ważna fabryka d. Centralnego Okręgu Przemysłowego – WSK z jej produkcją silników lotniczych, w odbiorze społecznym traktowaną jako symbol nowoczesności i najwyższej
techniki. Legendę kultywuje pomysł nazwania
Doliną Lotniczą przedsięwzięcia wspaniale obrazującego dumę z naszej wyższości w tej dziedzinie. A strefa przemysłowa obok lotniska jest
konsekwencją legendy WSK, bo tam lokalizują
się firmy z najwyższej półki technologicznej.
Ten motyw legendy w moim przekonaniu
ma sprawić, że każdy obywatel Rzeszowa będzie zawsze i wszędzie dumny, że wywodzi się
stąd właśnie. Taki automatyzm skojarzeniowy,
jak ten wśród znawców siatkówki na świecie,
że podwójna krótka jako zagranie kojarzy się
z Rzeszowem, a zwłaszcza z nieodżałowanym
trenerem Janem Strzelczykiem, który swoim nazwiskiem sygnuje halę na Podpromiu.
Przypominam, że stało się tak z inicjatywy
naszego stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów.
Legendę tworzą uczelnie, a zwłaszcza studenci
z odległych stron, najlepiej z zagranicy. Pamięć
z młodości i o młodości jest najmilsza. Mam
świadomość potrzeby takiej naszej legendy, bo
Rzeszów poprzez swoje świetne niebawem skomunikowanie ze światem będzie jednym z najbardziej obiecujących miast w Polsce. Przybliży
to realnie autostrada, lotnisko i kolej oraz legenda o Rzeszowie – zależna od nas, od naszej siły
intelektu, aby olśnić innych, zachwycić, a nawet
uwieść. I aby nam po prostu było przyjemniej
żyć tutaj. Sprawią to miejsca pracy, gdy pojawiać
się zaczną kolejni inwestorzy zwabieni legendą
Rzeszowa. Dzięki temu nasza młodzież, pozostając tutaj i pracując, będzie dokładać swoje
cegiełki do legendy o naszym mieście. Taki spo-

Fot. Józef Gajda
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sób myślenia i działania zahamuje odpływ młodzieży do innych uczelni w kraju, chyba że na
unikatowe kierunki, a z perspektywą powrotu
do swojego miasta.
Rzeszów w 90 procentach tworzy populacja ludzi z wiosek okolicznych i dalszych, czyli pierwsze albo drugie pokolenie tzw. awansu
społecznego. To też legenda pewnych pozytywnych cech charakteru, zwłaszcza wytrwałości,
etosu pracy, przywiązania do tradycji. Wiele
narodowości chłopskość uważa za synonim witalności, rokujący dobre perspektywy. W Rzeszowie w 1895 r. powstało Stronnictwo Ludowe
jako powszechna partia ludowa. Lansuję taką
tezę, że zrodzenie i ukształtowanie świadomości powszechnej, w tym chłopskiej, działania
wspólnego dla celów wyższych, doprowadziło do odrodzenia naszego państwa w 1918 r.,
w tym i owego „cudu” nad Wisłą z orężem
w rękach chłopów i mieszczan. Kształtowanie
poczucia dumy z legendy Rzeszowa to zadanie
dla polityków, ludzi władzy i nauki. To nasze
wspólne posłannictwo wobec miasta i regionu.
 Edward SŁUPEK

Październik 2012

SEGREGUJMY
Im większy dobrobyt, tym więcej śmieci
Małgorzata Wojnowska

W

Zespół Tańca Współczesnego Scena Tańca Colibri

SUKCES
COLIBRI
Reprezentowały Polskę i Rzeszów
D

rugie miejsce podczas 5. Światowego Karnawału Młodzieży „Orfeusz
w Italii” w Lido di Jesolo zdobył rzeszowski Zespół Tańca Współczesnego
Scena Tańca Colibri. Tancerki działają na co dzień w staromiejskiej fi lii Rzeszowskiego Domu Kultury. Choreografem i instruktorem zespołu jest Karolina Słonka. W dniach 10–16 września reprezentowały Polskę i Rzeszów podczas
festiwalu we Włoszech. Zespół został zakwalifikowany do udziału w festiwalu
na podstawie swoich dotychczasowych osiągnięć. Scena Tańca Colibri to wielokrotne zdobywczyni pierwszych miejsc na przeglądach tanecznych o zasięgu
podkarpackim jak i ogólnopolskim.
Grupa zaprezentowała cztery układy taneczne. Wszystkie opierają się na
technice tańca współczesnego oraz improwizacji ruchowej: „W pułapce podświadomości”, „Letarg”, „Rozdźwięk” oraz „Symulakrum”. Dwa pierwsze zostały zaprezentowane w części konkursowej festiwalu, a pozostałe na koncertach, które towarzyszyły imprezie.
Konkursowe jury doceniło autorską choreografię rzeszowskiego zespołu.
Colibri jako jedyny zespół podczas festiwalu otrzymał dyplom za oryginalną
choreografię. W imprezie uczestniczyły także zespoły z takich państw, jak Izrael, Bułgaria, Włochy, Białoruś, Litwa, Azerbejdżan, Szwecja, Gruzja, Rumunia
oraz Rosja. Sukces podczas festiwalu zaowocował kolejnym oficjalnym zaproszeniem dla rzeszowskich tancerek, tym razem na festiwal tańca w Gruzji.
 Rafał BIAŁORUCKI

Patronat medialny miesięcznika

MISTRZOSTWA W SZACHACH
Turniej w ﬁlii RDK Staromieście

J

uż po raz piąty odbędą się Szachowe Mistrzostwa Rzeszowa. Zawody są skierowane do wszystkich miłośników tej
dyscypliny sportu, zarówno zawodników, jak i kibiców. Celem turnieju jest wyłonienie szachowego mistrza Rzeszowa
w kategorii seniorów i juniorów oraz w kategorii do 10 lat.
Turniej popularyzuje także szachy jako dyscyplinę sportową pośród mieszkańców Rzeszowa. Dla najlepszych zawodników przewidziano puchary, nagrody
rzeczowe, statuetki oraz nagrody finansowe. Honorowy patronat nad imprezą
objął Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.
Turniej zostanie rozegrany w dniach 2–4 oraz 9–11 listopada. Oficjalne
otwarcie zawodów nastąpi w dniu 3 listopada (sobota) o godzinie 10. Miejscem
rozgrywek jest sala widowiskowa Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Staromieście przy ulicy Staromiejskiej 43a.
Organizatorem imprezy jest Rzeszowski Klub Szachowy oraz Rzeszowski
Dom Kultury. Sędzią głównym turnieju jest Roman Wąsik, sędzia klasy państwowej. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego z 2009 roku.
Kontakt z organizatorem: telefon kom. 792 183 588 lub e-mail: bapu@o2.pl
 Rafał BIAŁORUCKI
9
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raz ze wzrostem poziomu naszego życia wzrasta ilość wyrzucanych przez
nas odpadów. Pozbywamy się ich w naszych
domach, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W Polsce wytwarzamy
ponad 135 milionów ton odpadów rocznie.
U nas przeciętny obywatel wytwarza ich około 300 kilogramów rocznie (w bogatszych państwach europejskich obywatel wytwarza ich średnio 200 kilogramów więcej).
Około 90 proc. to odpady przemysłowe, a pozostałe 10 proc.
to odpady komunalne. I mimo że komunalnych jest znacznie
mniej, sprawiają nie mniejszy kłopot niż przemysłowe.
Odpady przemysłowe wytwarzane są w większych ilościach,
ale za to najczęściej są jednorodne i zgromadzone na niewielkim
terenie, komunalne zaś wytwarzane są bez mała w tylu miejscach, ile jest mieszkań i lokali użyteczności publicznej, i są bardzo różnorodne. Od wielu lat z inicjatywy rządu i organizacji
pozarządowych trwa kampania, której celem jest przyzwyczajenie obywateli do segregowania śmieci. Dzisiaj już każdy dorosły
obywatel wie, że śmieci należy segregować, że w konsekwencji
recykling i odzysk opłacają się. W wielu miastach stoją specjalne
opisane pojemniki na papier, szkło i plastik. Często w pergolach
znajdują się kubły opisane i w różnych kolorach, na wsiach rozdawane są worki w różnych kolorach, odbierane po zapełnieniu w ściśle ustalone dni. W sklepach pojawiły się pojemniki na
śmieci, worki i stojaki w różnych kolorach opisane, które mają
tę segregację wymusić.
Mogłoby się wydawać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale uważam, że nie jest tak różowo. Rzecz w tym, że pojemników specjalistycznych do segregacji jest zbyt mało i stoją
niekiedy w nieodpowiednich miejscach, że w pergolach pojemniki malowane są na dowolne kolory bez względu na to, jaki
widnieje na nich napis, podobnie stojaki i worki na śmieci. Czasami jest podział pojemników wyłącznie na śmieci suche i mokre. Jeżeli uczymy siebie i młodsze pokolenie segregacji śmieci,
to zadbajmy o to, aby obowiązywały w całym kraju takie same
zasady. Jeżeli ustalone jest, że papier wrzucamy do niebieskiego
worka czy pojemnika, plastik do żółtego, a szkło do zielonego –
to tego przestrzegajmy, bo inaczej trudno będzie nam przyzwyczaić do segregacji nasze dzieci.
Przypomnę, że przypisanie poszczególnym odpadom
konkretnych kolorów nie jest wymysłem władz lokalnych, bo
są to przepisy obowiązujące, zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku,
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
opakowaniowymi. Przepisy te są spójne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i zgodnie z nimi odpady wkładamy do pojemników: papier do niebieskiego, szkło bezbarwne do białego z napisem „szkło bezbarwne”, szkło kolorowe
do zielonego z napisem „szkło kolorowe”, metale i tworzywa
sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe do żółtego. Prawa należy przestrzegać i wszystkie przejawy jego łamania
powinny być karane. Nie uważam, że ludzi należy zamykać
do więzienia za to, że źle opisali czy pomalowali pojemniki,
ale działalność podmiotów zajmujących się zbiórką odpadów,
produkcją pojemników i worków powinna podlegać szerszej
kontroli odpowiednich służb. Można np. wprowadzić obowiązek załączania przez przedsiębiorców do wniosków o uzyskanie dotacji ze środków unijnych i dofinansowania z innych
źródeł opinii w sprawie przestrzegania m.in. wyżej przytoczonych przepisów.
Ucząc młodzież racjonalnie postępować z odpadami, uczmy
ją zarazem szacunku dla prawa.
 Małgorzata WOJNOWSKA
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SZALONE
DNI
MUZYKI
Z udziałem młodych artystów z Rzeszowa
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dniach 28–30 września 2012 roku
w Warszawie odbyła się polska edycja
Międzynarodowego Festiwalu „La Folle Journée” poświęcona muzyce rosyjskiej. Twórcą
Festiwalu „Szalone Dni Muzyki” oraz jego
dyrektorem artystycznym jest René Martin.
Z polskiej strony w organizację zaangażowało się wiele podmiotów, a przede wszystkim
Sinfonia Varsovia. Na 3 festiwalowe dni zaplanowanych zostało 60 koncertów. Oficjalnej
inauguracji dokonała „rosyjskim” programem
orkiestra Sinfonia Varsovia.
Do wykonania Tańców połowieckich
z opery Kniaź Igor Aleksandra Borodina or-

ganizatorzy zaprosili reprezentantów szkół
muzycznych biorących udział w festiwalu.
Z naszej strony była to Małgorzata Wybraniec
– skrzypaczka ZSM nr 1 w Rzeszowie, ucząca
się w klasie mgr Adrianny Sawy. Wśród 950
wykonawców, obok muzyków światowej sławy,
na organizowanych koncertach wystąpiły też
najlepsze zespoły ze szkół muzycznych w całej
Polsce, w tym orkiestra symfoniczna Zespołu
Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie pod dyrekcją Roberta
Naściszewskiego. Orkiestra została zakwalifikowana do udziału w festiwalu na podstawie
osiągnięć artystycznych i nagrań z wcześniej-

szych koncertów. 29 września 2012 roku orkiestra wystąpiła dwukrotnie prezentując utwory
Piotra Czajkowskiego. Pierwszy koncert odbył
się w Sali „Dostojewski” (Zascenium) Teatru
Narodowego, gdzie orkiestra z wielkim powodzeniem wykonała Uwerturę – fantazję Romeo
i Julia, drugi koncert z pełnym programem
– Polonez z opery Eugeniusz Oniegin i Walc
z baletu Jezioro łabędzie wraz ze wspomnianą
uwerturą odbył się w namiocie przy Teatrze
Wielkim – w festiwalowej Sali „Gogol”.
Młodzi muzycy wspaniale współpracowali
z dyrygentem, wydobywając z utworów Piotra
Czajkowskiego subtelne odcienie emocjonalne.
Koncerty naszej orkiestry cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a po wykonaniu dyrygent
kilkakrotnie wywoływany był na scenę przez
licznie zgromadzoną publiczność.
 Bożena MARTOWICZ

SERCEM KULTURZE
Wojciech Władyczyn – dyrektor i menadżer

U

rodził się 6 kwietnia 1944 r. w Przemyślu w rodzinie inteligenckiej. Studiował w przemyskim SN na kierunku historii
z wychowaniem muzycznym, a wcześniej
równolegle z nauką w podstawówce, a później LO im. K. Morawskiego, uczęszczał do
Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu
w klasie fortepianu. Był nauczycielem historii
i taki profil studiów wybrał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończył
w 1970 r. obroną pracy magisterskiej nt. mu
bliski: „Rola Twierdzy Przemyskiej na froncie
wschodnim w I wojnie światowej”.
Od młodości Wojciech Władyczyn zafascynowany był kulturą muzyczną. Grał i prowadził
zespoły big-beatowe, m.in. Pięć Gwiazd. Był
autorem muzyki i wielu tekstów piosenek, pisał
też dla kabaretu Lancet, który prowadził przez
15 lat. Zajmował się również kolekcjonerstwem
i sztuką dawną – malarstwem, wyrobami rzemiosła artystycznego. Miał zaledwie 26 lat, gdy
objął stanowisko kierownika Przemyskiego
Domu Kultury, a po reformie administracyjnej
został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. W tym czasie był inicjatorem wielu imprez
artystycznych o charakterze ogólnopolskim,
m.in. Przemyskiej Wiosny Teatralnej, Biesiady
Teatralnej w Horyńcu-Zdroju, Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Orkiestr Podwórkowych czy
Jazzowych Mikołajków. W 1984 r. wyremontował i wyposażył gmach przedwojennego Sokoła,
przebudował scenę, zaplecze i salę teatralną.
W uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i zdolności menedżerskich w 1984 r. został
powołany na stanowisko wicewojewody przemyskiego i funkcję tę pełnił do 1990 r. W tym
okresie nadzorował m.in. sprawy oświaty i kul10

tury, współpracował z resortami rządowymi, co zaowocowało licznymi
inicjatywami kulturalnymi, remontami, rewaloryzacją wielu zabytków
architektury (m.in. Zamek Przemyski)
i doposażeniem placówek kultury. Po
reformie administracyjnej w 1990 r.
odwołany ze stanowiska wicewojewody przez pięć lat miał status osoby
bezrobotnej. Potem przez rok kierował oddziałem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Heros w Przemyślu. W roku 1996 r. wygrał
konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki – Pałac Lubomirskich w Przemyślu. W tym czasie
wyremontował zabytkowy XIX-wieczny pałac.
Z końcem stycznia 1998 r. odwołany został
z tego stanowiska.
W 2003 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej, którą to funkcję pełnił do
lutego 2010 r. W tym okresie nadzorował i prowadził remonty dwóch zabytkowych kamienic
w przemyskim Rynku, co umożliwiło utworzenie tam Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej (Rynek 9). Nadzorował i prowadził także remont dwóch kamienic przy ulicy
Śnigurskiego (10–12) w Przemyślu. Był także
pomysłodawcą i inicjatorem dwóch wystaw
malarskich: twórczości Zdzisława Beksińskiego
oraz Wlastimila Hofmana.
Wielkim wyzwaniem stała się dla niego
budowa nowej siedziby Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej przy placu płk. Berka Joselewicza, którą prowadził od chwili przygotowania
wniosku o środki unijne w ramach Europej-

Wojciech Władyczyn

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aż do
oddania gmachu do użytku. Tak też wybudowanie muzeum jest w dużej mierze jego zasługą
i stanowi rzeczywiste osiągnięcie w kulturze nie
tylko dla miasta Przemyśla, ale i województwa
podkarpackiego. We wrześniu 2010 r. współinicjował powstanie wystawy stałej pn. „Twierdza
Przemyśl” w nowej już siedzibie muzeum.
Za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy
zawodowej został uhonorowany nagrodą przyznaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i ministerialną odznaką Zasłużony dla
Kultury Polskiej, a prezydent RP odznaczył go
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
18 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej, a 4 września 2012 r. został powołany na stanowisko na siedmioletnią kadencję.
Należy podkreślić, że podczas wieloletniej pracy na stanowiskach kierowniczych
w przemyskich jednostkach kultury dyrektor
Wojciech Władyczyn dał się poznać jako człowiek energiczny, konkretny, pracowity, oddany
całym sercem kulturze i ludziom, z którymi
współpracował.
 Dr inż. Piotr SZAL
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czestnik Międzynarodowych Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie, był zaprzyjaźniony z arFot. ProtJarnuszkiewicz.com tystami Rzeszowa, Krakowa,
Wrocławia i Warszawy. Malarstwem i projektowaniem reprezentował Polskę na EXPO’92 w Sewilli i EXPO’98 w Lizbonie.
W 2011 był, z Bartłomiejem Sapeto, laureatem
Amerykańskiego Instytutu Architektów w New
Hampshire, w kategorii Architektury niezbudowanej. Nagrodzono projekt pomnika pokoju,
który w Jerozolimie połączy chrześcijan, islam
i judaizm. Zdaniem jury, projekt nawiązuje do
Pasji i poezji oraz sentencji Mahatmy Gandhiego: „Nie ma drogi dla pokoju. To pokój jest drogą” i Johna Lennona: „Wszyscy mówią, aby dać
pokojowi szansę”. Atak serca 9. 8. 2012 r. w High
Falls, (Nowy York) okazał się dla Jana Sawki zbyt
silny.
Jana znałem od roku 1976. Gdy otrzymał
francuskie stypendium do powstającego Centrum Georges Pompidou, wyjechał do Paryża
z rodziną w 1977. Poruszony międzynarodowymi konfrontacjami wojennymi i zagrożeniami
społecznymi, namalował w Paryżu obraz Samochód Roku, który mimo interwencji cenzury
odrzucającej jego pokazanie w Polsce, nagrodzono złotym medalem na VII Międzynarodowym
Biennale Plakatu w Warszawie 1978.

stron”. Namalowany wysłał do Warszawy na VII
Międzynarodowe Biennale Plakatu (MBP).
Sawka wiedział, że projekt samochód – czołg
będzie ocenzurowany, ponieważ za postawę patriotyczną musiał wyjechać z Polski. Ambasada PRL w Paryżu odebrała Sawce ważny polski
paszport. Jesienią 1977 PRL porozumiała się
z Francją na temat jego ekstradycji do Polski.
Wysłanie obrazu na konkurs do Warszawy było
gestem odwagi i artystycznym manifestem opozycjonisty. Ekstradycja oznaczała dla cenzury
zakaz rozpowszechniania dorobku artystycznego. Mimo barier, Sawka obraz wysłał. Pomocny
był Gilles de Bure, dziennikarz i dyrektor Galerie
d’actualité w Centrum Pompidou, który podpisał deklarację zgłoszenia plakatu na VII MBP
w Warszawie. Adres nadawcy CCI Centre Internationale d’art Contemporaine Georges Pompidou, Paris, sprawił, że czujna cenzura w Polsce
nie reagowała. Praca Sawki dotarła do Galerii
Zachęta – organizatora VII MBP w Warszawie.
Sawka zawiadomił ówczesnego dyr. departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury Konstantego Węgrzyna, o sprawie lewicowego dyrektora
Francois Barré, wyrzuconego z Centrum Pompidou przez francuskich prawicowców. „Węgrzyn
po tej informacji zadziałał niebiańsko – napisał
Sawka. – Wymógł na Komitecie Centralnym
PZPR, aby zaproszono do Warszawy Fançois
Barré na przewodniczącego jury Międzynarodowego Biennale Plakatu’78”.
Obraz Samochód roku był cierpko przyjęty
przez organizatorów Międzynarodowego Bien-

Obraz La voiture de l’année był miarą odwagi Sawki, który wskazywał na hipokryzję rządu
francuskiego. Francja, mimo międzynarodowego embarga, sprzedawała czołgi firmy Renault do
Republiki Południowej Afryki. Po latach, w liście
Sawka wspominał: „…bardzo łatwo mi poszło
projektowanie, bo producent samochodów Renault reklamował w metrze i na billboardach
w całym Paryżu nowy model „Renault 14”, który
zdobył nagrodę dziennikarzy, jako „Samochód
Roku”. W ciągu nocy zrobiłem kolaż, w kolorze zielonkawym… bo wszystko było zasyfione
grzybem. Namalowałem pastisz ulicy z identycznym napisem i pustym miejscem na logotyp. Samochód wymieniłem na czołg, politycznie kolażowy. Podwozie pochodziło z czołgu radzieckiego T-72, a wieża z lufą z amerykańskiego M-62.
Było równo dla wszystkich zaangażowanych

nale Plakatu. Był źle eksponowany w ciemnym
rogu Galerii Zachęta. Sawka wspominał, że „nikt
nie dawał tej pracy nawet 1% szansy na wyróżnienie”. W międzynarodowym jury’78 był Japończyk Shigeo Fukuda. On pierwszy zobaczył
Samochód Roku. Był zachwycony i rozpoczął
ostrą walkę o medal dla tego obrazu. Odmienną opinię wobec Fukudy prezentowali polscy
jurorzy. Ryszard Stanisławski uważał, że z politycznych względów praca Sawki nie może być
nagrodzona. Fukuda oświadczył, że domaga się,
aby przewodniczący jury Barré zamknął obrady,
a nazajutrz w ambasadzie Japonii zorganizuje
konferencję prasową, w pełni odcinając swoją
osobę od „podłych manipulacji politycznych”.
W KC PZPR informacja wywołała wielogodzinną debatę. Następnego dnia KC PZPR powiadomiło telefonicznie organizatora VII MBP

U

Jan Sawka

i jury, że „można Sawkę nagrodzić czymś symbolicznym”. Fukuda, wybitny plakacista i szanowany w świecie artysta, złoty medalista na IV
MBP w Warszawie, opowiadał o tym zdarzeniu
w Tokio i w czasie wizyt w Polsce. Fukuda jako
juror zaproponował i przyznał Sawce złoty medal, z aprobatą większości jurorów.
Sawka wygrał. Otrzymał za La voiture de
l’année Grand Prix i zaproszenie do wystawy
indywidualnej w Muzeum w Wilanowie w 1980.
Nagrodzony obraz uplasowano nie w kategorii
plakatów kulturalnych czy reklamowych. Obraz Sawki, wcześniej cenzurowany i wykluczony
z obiegu w Polsce, uznano za najlepszy w światowej rywalizacji plakatów ideowo-społeczno-politycznych. Cenzura była bezradna – przegrała
z jawną opozycją. Wobec przyzwolenia KC PZPR
i decyzji międzynarodowego jury, zniesiono zapis o odmowie reprodukowania i pokazywanie
pracy, najlepszej w międzynarodowym konkursie. Sawka pokazał jak można cenzurę polityczną w Polsce pokonać, a zwycięskim dziełem
przynosić Polsce międzynarodowy prestiż.
Gdy osiadł w Stanach Zjednoczonych, wspierał przemiany w Polsce rozpoczęte w sierpniu
1980. Pomagał gromadzić środki dla Solidarności. Jego plakat był cegiełką za 7 USD i reklamował w USA międzynarodowy koncert na rzecz
Solidarności organizowany przez AFL-CIO. Prezydent Reagan pokazał plakat Sawki w telewizji, namawiał rodaków do zakupu tego plakatu,
obiektu historycznego i ważnego cywilizacyjnie.
Plakat przyniósł 2,5 mln dolarów, które CIA
przekazała rodzinom internowanych. Był także
pokazywany w amerykańskich kanałach telewizyjnych przy emisji Żeby Polska była Polską.
Sawka chciał, aby egzemplarze okazowe tych
plakatów trafiły do Muzeum Plakatu w Warszawie. W stanie wojennym, wysłane egzemplarze
do dyr. Muzeum Narodowego prof. Stanisława Lorentza w Warszawie były ocenzurowane
i zniszczone w stanie wojennym. Druga przesyłka z plakatami, zaadresowana przewrotnie, do
Marksistowsko-Leninowskiego Muzeum Plakatu w Warszawie, doszła nienaruszona z pełną
zawartością. Z pieczęcią na opakowaniu „przesyłka ocenzurowana”. Czy cenzura udawała, że
pracuje, czy rzeczywiście źle pracowała? A może
zrozumiała swój bliski koniec. Grę z cenzurą Jan
Sawka wygrał dwa razy. Z chorobą przegrał.
 Władysław SERWATOWSKI
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Panorama literacka Podkarpacia
DOCIEKLIWY REPORTAŻYSTA

A

ż 27 lat czytelnicy czekali na trzecią książkę
Edwarda Bolca, zatytułowaną Facet z nocy,
którą autor promował 11 września br. w Pubie Galerii Stara Drukarnia w Rzeszowie. Książka ta jest
zbiorem opowiadań i opowieści, często ocierających
się o reportaż literacki i felieton, jako że pisarz, były
dziennikarz, posiada niesamowity temperament
dociekliwego reportażysty, a czasem nawet nostalgicznego liryka i jak sam wyznał, trudno mu się od
dziennikarstwa oderwać. Biografię pisarza przedstawił prowadzący spotkanie Adam Bienias, prezentując też zebranym kilka utworów z poprzednio

Literackiej Słowo i Stowarzyszenia Nasz Dom –
Rzeszów. Spotkanie prowadziła poetka Małgorzata Żurecka (Związek Literatów Polskich), która
przedstawiła krótką charakterystykę autorów oraz
odczytała fragmenty ich wierszy. Interpretacji poezji towarzyszył duet muzyków z WDK: Kamil
Niemiec – skrzypce i Dariusz Kosak – pianino.
Odrębnym akcentem była interpretacja przez Jerzego Wiśniewskiego wiersza Żarowa Gdyby tak
zatrzymać się, dedykowanego dr Zofii Brzuchowskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która poddała analizie literackiej twórczość gości wieczoru.
Gospodarzem spotkania była Anna Ruszel.
 Zbigniew MICHALSKI

WSPÓLNA OBECNOŚĆ

C
Fot. Alicja Borowiec

iekawa impreza literacka pn. „Wspólna Obecność” odbyła się 5 i 6 września br. w Kamionce oraz w Niebylcu i Gwoźnicy z inicjatywy poety,
prozaika i eseisty Wiesława Zielińskiego i dzięki
i życzliwości wójtów: gminy Ostrów Piotra Cielca
gminy Niebylec Zbigniewa Koraba. Gośćmi i wykładowcami byli: dr Janusz Termer z Warszawy i dr
Stanisław Dłuski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W pierwszym dniu uczczono pamięć urodzonego

m.in.: Małgorzata Żurecka w imieniu zarządu rzeszowskiego oddziału ZLP oraz Marta Gdula-Żukowicz, prezes Stowarzyszenia Literackiego Witryna.
Spotkanie autorskie prowadziła dyr. MBP, Ewa
Biały, a muzycznym akcentem był występ młodej skrzypaczki, uczennicy PSM w Stalowej Woli,
Aleksandry Walickiej oraz Ryszarda Marchewki,
nauczyciela tej szkoły. 

PAMIĘCI PRZYBOSIA

5

października, w przeddzień 42. rocznicy śmierci Juliana Przybosia, najwybitniejszego poety
Awangardy Krakowskiej, członkowie rzeszowskiego oddziału ZLP uczcili jego pamięć. Janina Ataman, Adam Decowski, Mieczysław Arkadiusz
Łyp, Marta Pelinko i Zdzisława Górska spotkali
się z gronem pedagogicznym i uczniami w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej. Poeta urodzony
w Gwoźnicy spoczywa na tutejszym cmentarzu.

IZBA Z ŻAROWEM

W

kolejnej odsłonie Podkarpackiej Izby Poetów
w klubie Turkus w WDK w Rzeszowie z miejscowym środowiskiem literackim spotkał się 20
września br. poeta Stefan Żarów, wiceprezes RSTK
oraz członek mieleckiej Grupy Literackiej Słowo,
znany przede wszystkim z prezentacji swojej poezji
w rozlicznych publikacjach zbiorowych, prasowych
i internetowych, człowiek o bogatej biografii nie tylko artystycznej, animator kultury i działacz samorządowy. Interpretacji wierszy w wykonaniu poety,
Danuty Pado i Jolanty Nord towarzyszył występ
Sebastiana Stachurskiego. Szeroką dyskusję prowadził gospodarz wieczoru Czesław Drąg.
 Zbigniew MICHALSKI

W PRZESTRZENI STAREJ DRUKARNI

W

Fot. Alicja Borowiec

cyklu „Ona i On Przestrzeń i Czas”, organizowanych przez Pub Galerię Stara Drukarnia w Rzeszowie z miłośnikami swojej twórczości spotkali się 26 września Dorota Kwoka
i Stefan Żarów – poeci związani ze środowiskiem
literackim skupionym wokół Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie i Grupy

Małgorzta Żurecka, Stefan Żarów i Dorota Kwoka
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Fot. Mieczysław A. Łyp

opublikowanych książek: Bieg po schodach (1983)
i Odyseusz w poczekalni (1985). O bohaterze wieczoru mówili: dr Zofia Brzuchowska oraz dr Jan
Wolski, redaktor tej książki i autor posłowia do niej.
A sam pisarz odpowiadał na wiele pytań, dotyczących twórczości jak i swojego pobytu w Ameryce.
Na zakończenie miłym akcentem była loteria książek, którą przeprowadziła Anna Ruszel, inicjatorka
tych wieczorów literackich.
 Adam DECOWSKI

Fot. M. Lenart

KULTURA  SZTUKA

Adam Bienias, Edward Bolec i Jolanta Bolec

Marta Pelinko, Radovan Brenkus, Zdzisława Górska,
Janina Ataman i Adam Decowski przy grobie Juliana Przybosia

w Kamionce pisarza Wilhelma Macha. A Stanisław
Dłuski przybliżył twórczość miejscowych poetek
i pisarek: Aleksandry Bal i Leokadii Wolak. Swoje
utwory dla dzieci zaprezentowała Lidia Miś-Nowak.
6 września uroczystości poświęcone urodzonemu
w Gwoźnicy Julianowi Przybosiowi rozpoczęły
się od spotkania uczestników z młodzieżą Szkoły Podstawowej jego imienia w Gwoźnicy Górnej.
Dzięki dyrektorce tej szkoły, Małgorzacie Pryć,
uczniowie kultywują pamięć o słynnym rodaku.
Kontynuowano literacką imprezę w szkole gimnazjalnej w Niebylcu. Dr Dłuski przybliżył uczestnikom twórczość Przybosia, a także poetki z Baryczki
Edyty Pietrasz historyka Antoniego Chuchli oraz
Lucyny Podolskiej. 

W KRAINIE DZIECIŃSTWA

27

września w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Stalowej Woli odbyła się promocja książki Mirosława Osowskiego W krainie dzieciństwa,
którą zrecenzował Ryszard Mścisz, poeta, krytyk
literacki, polonista. Przypomniał m.in. miejsca
i ludzi, z którymi losy pisarza złączyły. I kolejne
utwory bohatera wieczoru. W krainie dzieciństwa –
wspomnienia to dziesiąta książka Mirosława Osowskiego, a ósma prozatorska. I jakkolwiek w istotny
sposób dopełnia ona już poznane, opublikowane historie, to wciąż w bogatym życiu autora sporo kart,
które czekają na
odkrycie. Należy wierzyć, że
wkrótce odsłonięte, twórczo
ukazane w kolejnych książkach i one trafią
do czytelników.
Życzenia
autorowi złożyły Mirosław Osowski

Dyrektor szkoły Małgorzata Pryć przypomniała J. Przybosia, a uczniowie zaprezentowali
program słowno-muzyczny, przygotowywany przez
nauczycielkę języka polskiego Annę Borkowską.
Sylwetkę poety, jego wiersze i eseje przypomniały
uczennice: Julia Borkowska, Natalia Prasoł, Katarzyna Kowalska, Edyta Górczana, Amanda Stanisławczyk, Karolina Stanisławczyk, Marcelina
Domino, Katarzyna Ćwiąkała, Adżelika Kornas,
Mariola Lubas i Justyna Hajduk. A literaci z Podkarpacia zaprezentowali młodzieży swoją twórczość, dziękując w ten sposób za wspólnie spędzony
czas i oddali hołd niedoścignionemu poecie – „Wątłemu chłopcu z Polską w ciężkim tornistrze”.
 Marta PELINKO

WIERSZEM PISANE
„Życie wierszem pisane” to Ogólnopolski Konkurs Poetycki przeprowadzany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu. W tegorocznej 9.
edycji II nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem – Aneta Bąk. Do pokonkursowego
tomiku poezji został wybrany także wiersz innej
licealistki z Jeżowego, Katarzyny Dąbek. Dla Anety
Bąk to już trzeci sukces w konkursie rangi ogólnopolskiej. Swój poetycki talent rozwija od początku
pod okiem polonisty i poety zarazem Ryszarda
Mścisza.
Komisji konkursowej przewodniczył Grzegorz
Kociuba. W kategorii gimnazjalnej I nagrodę przyznano Maciejowi Modzelewskiemu z Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach, II
Mateuszowi Głogowskiemu z Jasła, a III Katarzynie Powierży z Tarnobrzega, zaś w kategorii ponadgimnazjalnej I miejsce Justynie Grzesiowskiej
z I LO w Zielonej Górze, a nagrodę III – Jagodzie
Magdzie z Nowej Dęby, wyróżnienia zaś Justynie
Kiełkowicz z Krakowa i Pawłowi Pakulskiemu
z Tarnobrzega. 
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MUZYCZNE WZRUSZENIA
Inauguracja sezonu w Filharmonii Podkarpackiej
Andrzej Szypuła

Vladimir Kiradjiev

go grana była na wielu estradach koncertowych
Europy i Ameryki, zyskała ogromne uznanie
i sławę. Jakby ukoronowaniem tego uznania
było wystawienie 27 kwietnia 1936 roku w Paryżu baletu Harnasie, co stało się wydarzeniem
bez precedensu i ogromnym sukcesem muzyki
polskiej w Europie. Światowym wydarzeniem
było wystawienie opery Król Roger pod dyrekcją rzeszowianina Stanisława Wisłockiego
w 1981 roku w Teatrze Colón w Buenos Aires
w Argentynie. W 2012 roku operę tę wystawiono w Operze w Santa Fe w Nowym Meksyku
w USA z Mariuszem Kwietniem w roli głównej.
Z satysfakcją wysłuchaliśmy I Koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego

WĘDRUJĄCA MUZYKA
Godne wielkiej akceptacji i wsparcia

N

a ziemi lubaczowskiej
nieopodal
granicy
z Ukrainą położona jest niewielka wioska Radruż. Znana jest przede wszystkim
z tego, że znajduje się w niej
jeden z najcenniejszych zabytków architektury
drewnianej, do których zaliczana jest wybudowana w 1583 roku cerkiew, ufundowana przez
starostę lubaczowskiego Jana Płazę.
Pod koniec września świątynia ta zapełniła
się zaproszonymi na koncert muzyki kameralnej melomanami z Radruża, Horyńca i okolicznych wiosek. Na zaproszenie dyrekcji lubaczowskiego Muzeum Kresów z muzyką kameralną
przyjechał działający przy Filharmonii Podkarpackiej Kwartet Smyczkowy Po Trzynastej,
a wraz z nim dyrektor tej placówki prof. Marta
Wierzbieniec oraz rzeszowska aktorka Beata
Zarembianka. Wykonawcy zaprezentowali repertuar pomyślany o odbiorcach niezbyt często
spotykających się z tym gatunkiem muzycznym. Zainteresowanie koncertem przerosło
oczekiwania organizatorów, wszystkie miejsca,
nie tylko siedzące, były zajęte, odbiór muzyki
gorący, a na zakończenie owacja na stojąco.
Nie był to jedyny tego rodzaju występ rzeszowskich filharmoników. 9 września w Dy-

nowie pod batutą Tomasza Chmiela zagrał
z udziałem solistów Zespół Kameralny. 15 września w Galerii Siekierezada w Cisnej zagrał kwintet instrumentów dętych Resovia Wind Quartet
z udziałem rzeszowskiej aktorki Marioli ŁabnoFlaumenhaft. Ta sama aktorka wystąpiła tego
dnia z recytacjami wraz z Duetem Harfa-Flet
w baligrodzkiej cerkwi. Następnego dnia w przeniesionym z Bączala Dolnego na teren Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku kościele wy-

słuchaczy, pełnych nadziei, mimo trudności
finansowych, na udany i bogaty w muzyczne
wzruszenia nowy sezon w naszej filharmonii.
 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, pedagog i dyrygent, wiceprezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

stąpił Kwartet Smyczkowy z Robertem Naściszewskim przy pierwszym pulpicie.
Jak na jeden miesiąc aktywność rzeszowskich artystów była duża. Ten cykl koncertów
odbywał się w ramach programu „Przestrzeń
otwarta dla muzyki”. Pani dyrektor filharmonii, prof. Marta Wierzbieniec, obiecuje
kontynuowanie go. W czasach, gdy muzyka
poważna niezwykle rzadko bywa prezentowana na telewizyjnych ekranach i antenach
przelicznych stacji radiowych, gdy do źródeł
takiej muzyki niełatwo jest dotrzeć, inicjatywa wyjeżdżania do słuchaczy w terenie z takim rodzajem kultury muzycznej jest godna
wielkiej akceptacji i wsparcia.
 Jerzy DYNIA

Fot. Jerzy Dynia

Jerzy Dynia

Erzhan Kulibaev
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„Wieś Tymoszówka w guberni kijowskiej położona
była na granicy powiatu czehryńskiego, prawie
u wstępu do dzikich stepów
Chersońszczyzny, na urodzajnej równinie, przecinanej częstymi jarami. Dwór stał pośrodku wielkiej wsi, w dużym ogrodzie, otoczonym prawie ze wszystkich stron zabudowaniami wiejskimi. Z jednej tylko strony ogród schodził do dużego,
pięknego stawu”. Tak opisuje dom rodzinny
Karola Szymanowskiego Jarosław Iwaszkiewicz w książce pt. Spotkania z Szymanowskim
wydanej przez PWM w Krakowie w 1947
roku, 10 lat po śmierci kompozytora.
Ten krajobraz Kresów Wschodnich odnaleźć można w muzyce Karola Szymanowskiego – na wskroś polskiej, bodaj najbogatszej
i najcenniejszej od czasów Chopina. Warto
wymienić choćby koncerty skrzypcowe, III
Symfonię Pieśń o nocy, IV Symfonię na fortepian i orkiestrę, oratorium Stabat Mater, balet
Harnasie czy operę Król Roger. W połowie lat
30. XX wieku muzyka Karola Szymanowskie-

na inaugurację sezonu w naszej fi lharmonii.
Precyzyjne, czyste, głębokie, wyważone, dojrzałe wykonanie partii solowej przez młodego artystę z Kazachstanu Erzhana Kulibaeva,
laureata konkursu skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, zachwyciło wszystkich. Było wręcz doskonałe! Nasza orkiestra
pod dyrekcją Vladimira Kiradjieva jakby
dostała artystycznych skrzydeł i poniosła nas
w rajską krainę ułudy pełnią swych artystycznych możliwości. Potężne akordy i rytmy IX
Symfonii Wielkiej F. Schuberta w drugiej części wieczoru podniosły na duchu wszystkich

Kwartet Po Trzynastej koncertował w cerkwi w Radrużu
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ŹRÓDŁA
PAMIĘCI
Po raz drugi w Rzeszowie
W

został założony w 1964 roku przez Eugenio
Barbę, bliskiego współpracownika Jerzego
Grotowskiego. Ponadto we wspólnym programie wystąpią: Teatr Gekidan Kaitaisha
z Tokio, zaliczany do grona najważniejszych
teatrów alternatywnych Japonii oraz polski
Teatr Cinema z Michałowic. Gekidan Kaitaisha słynie z nowatorskich rozwiązań scenicznych i eksperymentów łączących teatr, taniec,
muzykę i sztuki wizualne, tworzy teatr ponad
barierami językowymi, zaangażowany społecznie. Oba teatry zaprezentują dwa spektakle: Hotel Dieu Teatru Cinema i Finality Living Gekidan Kaitaisha z udziałem mieszanej
polsko-japońskiej ekipy. W dniu poświęconym Józefowi Szajnie swój monodram Sona-

ta księżycowa pokaże Irena Jun – mistrzyni
słowa, wieloletnia aktorka tegoż artysty.
Przewidziane są również prezentacje filmowe, warsztaty teatralne z Teresą Nawrot,
założycielką szkoły aktorskiej Reduta-Berlin
oraz spotkania z aktorami: Iben Nagel Rasmussen, Bogdanem Renczyńskim, Romanem Siwulakiem, Ireną Jun. Tak jak przed
rokiem dyrektorem artystycznym jest Aneta
Adamska – reżyserka i założycielka Teatru
Przedmieście.
 Maciej SZUKAŁA

Ryszard Zatorski

J

akąż trzeba mieć wyobraźnię, aby sklep z zabawkami dla dzieci pomieścić w jednym płaszczu
zawieszonym na postaci
niezwykłego
Sprzedawcy krasnala, którego znakomicie aktorsko
kreuje Henryk Hryniewicki. Płaszcz utkany
z bajkowych figur, zabawek i bohaterów był
niczym owe postaci sceniczne, które zawładnęły i kierowały emocjami widzów – dzieci
i dorosłych.
Bo do wszystkich powinno trafić przesłanie czytelnie wyrażone w tym plastycznie baśniowym widowisku, iż należy umieć
cieszyć się i korzystać z tego, co już osiągnęliśmy, albowiem niepohamowana zachłanność może być srodze ukarana. Mówi się,
że nabywamy doświadczenia z upływem
lat i mała Dina (Ewa Mrówczyńska), która
z uratowanym przez siebie i towarzyszącym
jej wiernie Zajączkiem (Kamila Olszewska)
trafia do baśniowego sklepu, płaci taką cenę
– nie pieniędzmi, bo mag krasnal darowuje
jej ze swego sklepu-płaszcza każdą kolejną
zabawkę, którą dziewczynka wybiera. Ceną
jest jednak jej mknące życie, bo za każdą zabawkę świadomie płaci tym, że staje się od
razu o kilka lat starsza, aż dochodzi wręcz do
starczej postury. I gdyby nie przyjaciele, ów
Zajączek zwłaszcza, i baśniowa czarodziejka
Noc (Marta Bury), która może odwrócić bieg
czasu i powrócić Dinę w dzieciństwo, nie wiadomo, jak daleko by nasza bohaterka zaszła.
Premiera Sklepu z zabawkami inaugurowała 22 września nowy sezon artystyczny
w Teatrze Maska. Mądre, ale nie moralizatorskie przedstawienie, przygotowane ciekawie reżysersko przez Roberta Drobniucha
14

i wsparte ogromną
wyobraźnią plastyczną
scenografk i Anny Chadaj oraz muzyką Piotra
Kurka. Z zabawnymi,
ale i wstrzymującymi
oddech momentami.
Godne obejrzenia i polecenia nie tylko dzieciom.

B

ardzo udanie również tydzień później
wystartował w tym sezonie Teatr im. W.
Siemaszkowej z premierą widowiska Śmierć
pięknych saren, którego tworzywem literackim są opowiadania czeskiego autora Oty
Pavla. Proza w scenicznym przekazie zawsze
wymaga talentu tych, którzy przedstawienie
tworzą, bo widz nie przychodzi wszak do teatru, by ktoś czytał za niego książkę. I reżyser
Paweł Szumiec, który tę prozę udramatyzował teatralnie, okazał się w tym względzie
mistrzem, podobnie jak
i dobrany przezeń zespół aktorski, który artystycznie sprawił się na
medal, bez żadnej skazy. W tym widowisku
wszystkie bez wyjątku
role zagrane są perfekcyjnie.
W tej opowieści –
od przedwojnia po soc-realia – o żydowskiej
rodzinie w Czechosłowacji, w tej niekończącej się gawędzie syn Ota
(Robert Żurek) wszystko kojarzy z zapamiętaną nadrzędną rolą Tatusia (Robert Chodur),

Fot. Magdalena Leszczyńska

W
NOWY
SEZON
Udany start w Masce i Siemaszkowej

Scena ze spektaklu „Sklep z zabawkami”

żywiciela i nieustannie bohatera zabawnych
sytuacji życiowych, które sam wywołuje
i wplątuje w nie innych. Robert Żurek nie
pierwszy raz dowodzi swego talentu narracyjnego. Przez prawie dwie godziny opowiada, opowiada i nie nuży. Przeciwnie, z coraz
większą ciekawością czeka się na to, co jeszcze dopowie za chwilę. A tę narrację, niczym
w niemym kinie, za mgiełką kotary ekranu
ilustrują jakby sekwencje fi lmowe – z Tatusiem, czyli sprzedawcą odkurzaczy i lodówek,

Fot. Jerzy Lubas
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dniach 21–24 października 2012 oraz
4 listopada br. w Rzeszowie odbędzie
się kontynuacja ubiegłorocznego wydarzenia „Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski
– Kantor” poświęconego trzem wybitnym
postaciom światowego teatru, które swój rodowód mają w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie aktor oraz jego rola w spektaklach
i poszukiwaniach twórczych wielkiej trójki
reformatorów teatru. Druga edycja festiwalu
nabierze charakteru międzynarodowego.
Gościem specjalnym będzie jeden z najważniejszych teatrów poszukujących na świecie – Odin Teatret, który przywiezie do Rzeszowa spektakl White as jasmin. Odin Teatret

Scena ze spektaklu „Śmierć pięknych saren”

Październik 2012

KASIA
II Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

Była idolką co najmniej dwóch pokoleń.
Nastolatkowie uwielbiali ją także dlatego,
że była ich rówieśnicą, wzorem do naśladowania. Dorośli słuchali jej piosenek, bo były
uniwersalne, melodyjne, z tekstami, których
treść trafiała do ich świadomości. Na estradach występowała blisko 30 lat. Najszczęśliwszy był dla niej okres w Polsce. Mało wiemy,
co było po wyjeździe w roku 1992 do Chicago,
a jeśli już, były to wieści smutne. Najczęściej
żyła tam w trudnych warunkach. Jej piosenki
nie miały już takiego poklasku jak w kraju.
Nowy repertuar, dwie solowe płyty Ogrzej mi
serce i Niewidzialne, podobnie jak u piosenkarzy, którzy zapragnęli sukcesów na kontynencie amerykańskim, nie rzuciły na kolana nowej widowni. Pozostało środowisko polonijne
zajęte przede wszystkim swoimi codziennymi
sprawami. Do kraju powróciła w roku 2008
chora. „Duszę oddała obłokom” w lipcu 2010
roku.
Ale w Polsce do dziś wielu pamięta jej hity:
Mały książę, Trzynastego, Nie bądź taki szybki Bill, Biedroneczki są w kropeczki, O mnie
się nie martw, Był taki ktoś i wiele innych.

Wprawdzie pamięć ludzka jest zawodna, ale
w Tyczynie, gdzie się urodziła i gdzie przez
kilka lat biegała po ulicach tego miasteczka,
nie zapomniano o niej. Dzięki staraniom Zofii Matys, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
nosi imię Katarzyny Sobczyk. W 2011 roku
zorganizowany tu został Festiwal Piosenek
Kasi Sobczyk – O Złotą Różę Małego Księcia.
W tym roku druga edycja festiwalu odbyła się w ostatnią niedzielę września. Wystąpiło 33 młodych artystów – piosenkarek, piosenkarzy i zespołów. W przeważającej części
poziom wykonania był wysoki. Złotą Różę
Małego Księcia otrzymała Aleksandra Bernatek z Przemyśla. Drugą nagrodę otrzymała
Katarzyna Motyka z Przeworska, zaś trzecią
Magdalena Pamuła z Przemyśla. Wśród wyróżnionych m.in. zwracał uwagę swoją interesującą interpretacją piosenek Arkadiusz
Kłusowski z Rzeszowa. Podobała się również
grupa wokalna Equale z Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Pruchniku. Skromnie,
bez wielkiego halo wyrosła nam kolejna, bardzo sympatyczna muzyczna impreza.
 Jerzy DYNIA
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Leonem Poperem, który wykazuje w tym fachu talent tak niezwyczajny, że nawet we wsi,
gdzie nie ma prądu potrafił znaleźć nabywców
na swój towar. A w swej pasji łowienia ryb tak
zapamiętały, że nawet staw kupił… z jednym
tylko karpiem, jak się to potem okaże, zamiast
Mamusi (Małgorzata Machowska) i dzieciom
zafundować wymarzone wczasy we Włoszech, na które to pojedzie Doktor (Wojciech
Kwiatkowski), beneficjent owej transakcji. Ale
gdy go potem spotyka, to zamiast obić twarz
oszustowi, Leon za taką samą cenę sprzedaje
Doktorowi lodówkę bez wnętrza, która ma
wartość króliczej klatki. I aż rojno od owych
komediowych spięć, aktorsko wysublimowanie podanych, by wspomnieć tylko o tych
z udziałem artysty Nachleby i sprzedawcy Leona w przepysznym przekazie Piotra Napieraja i Roberta Chodura, np. w scenie biesiadnej zażyłości śpiewnie pieczętowanej w pracowni malarskiej profesora. Albo z udziałem
Irmy, żony Koralika (Marek Kępiński) właściciela fabryki lodówek, w której kocha się ów
sprzedawca, a którą tak znakomicie kreowała
Mariola Łabno-Flaumenhaft. Ileż finezji jest
w śpiewnych i tanecznych scenach z udziałem
urodziwych artystek Małgorzaty Pruchnik
i Joanny Baran.
W tym przedstawieniu takich urodziwych subtelnych smaków komediowych jest
co niemiara. Nawet i wtedy, gdy pojawia
się groźny czas wojny „sprowadzonej przez
kaprala Hitlera”, jak to ujmuje Ota, i Tatuś
wyprawia się rowerem nad odległą rzekę
poza miastem, by złowić nocą ryby na posiłek dla syna, który ma być zesłany do obozu
koncentracyjnego. W jakimś mistycznym
przekonaniu, że ta sytość uratuje jego dziecku życie. Ale księżycowa noc może i poetom sprzyja, jednak nie połowom. Także
i przyjazny Karol boi się zapolować z psem
na rogacza, choć przed wojną czynił to zawsze, użycza jednak mu łownego zwierzęcia i Leon mięso do domu przywozi. I syn
powraca z obozu. Tatuś też przetrwał i po
wojnie z pełnym oddaniem poświęca się idei
i agitacji komunistycznej z przekonaniem,
że teraz już nikt ludzi nie dzieli i nie poniża.
Do czasu aż przeczytał w gazecie o „towarzyszach żydowskiego pochodzenia”. Od tej
pory „Tatuś przestał być komunistą i znowu
stał się Żydem”, który za wszystkie oszczędności założył hodowlę królików, specjalnie
tatuowanych, a fi nał był prawie podobny do
owego biznesu ze stawem.
Śmierć pięknych saren to odniesienie do
zapamiętanego symbolicznie miejsca, kojarzonego z polaną, gdzie polował pies Karola.
Ale ten tytuł może i metaforycznie wyrażać
nostalgię za czymś, co przeminęło, za tym kolorytem znaczonym choćby współobecnością
kultur różnych nacji. Na scenie metaforycznie te marzenia określały wszechobecne ryby
płynące na owym umownym ekranie mgielnym, którym Marek Braun scenograficznie
zakreślił i oddzielił te różne plany sceniczne
– z narracyjnym współczesnym „synem Tatusia, który był mężem Mamusi” i „fi lmowymi”
obrazami przeszłości przewijanymi niczym
skecze.
 Ryszard ZATORSKI

A
JEDNAK
JEST
SENS…
Malarstwo Zbigniewa Ważydrąga
Beata Klimkowska

4

października br. miał
miejsce finisaż wystawy malarstwa Zbigniewa
Ważydrąga w rzeszowskim
Biurze Wystaw Artystycznych. Dolne sale gmachu
wypełniła ekspozycja składająca się z obrazów oraz niezwykle osobistej instalacji odwołującej się do rodzinnego domu artysty.
Zbigniew Ważydrąg urodził się w 1952 r.
w Borku pod Bochnią. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1971–1980 studiował na wydziałach rzeźby,
konserwacji i malarstwa. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. Prowadzi
poszukiwania twórcze w obszarze malarstwa,
rzeźby, fotografii, rysunku i poezji. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz

Zbigniew Ważydrąg – „to NIC to”
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 zbiorowych. Dwukrotnie otrzymał stypendium

prezydenta Krakowa. Artysta wiele podróżuje,
był m.in. w Paryżu oraz Szwecji. Echa wyprawy
do Izraela szczególnie dźwięcznie brzmią w jego
twórczości malarskiej, powracając w obrazach
z cyklu „Golgota” i „Jerozolima”.
Dzieła eksponowane w rzeszowskim BWA
dotykają kwestii egzystencjalizmu, wiary i filozofii. Jego malarstwo sprawia wrażenie podszytego światłem, jakby w obrębie płaszczyzny toczyła się walka pomiędzy smutkiem a nadzieją.
Tka swoje obrazy nie tylko plamą barwną, ale

także słowami i zdaniami. Pomiędzy wierszami
można wyczytać pytanie, które zapewne niejednokrotnie zadaje sobie twórca: po co? W takich
chwilach, jak sam mówi, przypomina sobie
słowa swego przyjaciela, karmelity bosego, ojca
Sylwana: „Maluj, to ma sens. Maluj dla Pana
Boga, nawet gdybyś miał to za chwilę podrzeć.
W ten sposób będzie to również dla ludzi. Będzie powiększać w tym świecie dobro i piękno”.
Szczególną uwagę zwraca również cykl
kolaży wykonanych z blachy, na której czas
rdzą namalował pejzaże – tło dla dalszych

działań Zbigniewa Ważydrąga. Elementy,
z których tworzy, odbijają w sobie upływające
dni, miesiące, lata… Zamknięte w surowych
ramach ze starego drewna przypominają
o przemijaniu i nietrwałości materii. Artysta
oprócz dzieł umieszcza w galerii także narratora wystawy – swoje wiersze, niekiedy puentujące, a niekiedy stawiające pytania. Prowokuje do refleksji nad przemijaniem – końcem
i początkiem. Jest sens – taka właśnie puenta
wystawy Zbigniewa Ważydrąga zapisana została na jednym z obrazów.
 Beata KLIMKOWSKA

TERMOPILE W RZESZOWIE
Wystawa rzeszowskich
i podkarpackich artystów
została przygotowana specjalnie na Festiwal Kultury
„Termopile 2012” w Grecji
we wrześniu 2012 roku. Ekspozycja ta na polu kulturalnym, artystycznym łączy oba nasze narody. Sposobność do
tego daje zawiązane w 2005 roku partnerstwo
dwóch miast: greckiej Lamii i polskiego Rzeszowa.
Termopile przygotowały się wyjątkowo
do jubileuszu 2500 lat od sławnej bitwy. Co
prawda bitwa pod Termopilami z roku 480
p.n.e. zakończyła się dla Greków klęską militarną, ale ogromnie zwiększyła ich morale.
Starcie to miało duży wpływ na losy dalszej
wojny grecko-perskiej. Armia Kserksesa została bowiem zatrzymana na trzy dni, co dało
czas na wycofanie się i tym samym ocalenie
greckiej floty, która jesienią owego roku bitwą
pod Salaminą zdecydowała o ponownym wyparciu najeźdźców z Attyki. Wybudowano na
tę okazję nowocześnie wyposażone Muzeum
Historii Termopil, gdzie była prezentowana ta
właśnie wystawa.
Obok wielu środowisk, środowiskom
profesjonalnych artystów plastyków naszych
miast udaje się łączyć na gruncie ich działań.
Obecna wystawa jest kolejnym przedsięwzięciem, które rozwija naszą współpracę i dodaje
chęci do wymiany artystycznych, estetycznych i osobistych doświadczeń. Nie pierwszy
raz gościliśmy w Grecji, a i odwrotnie – nasi
greccy koledzy odwiedzali Polskę, Rzeszów
i jego okolice. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem rzeszowskiej i podkarpackiej reprezentacji środowiska plastycznego do
udziału w tak znaczącym i ważnym dla Greków wydarzeniu jak Festiwal Kultury „Termopile 2012”. Wybrana grupa artystów jest
reprezentacją środowiska naszego regionu.
Owi artyści tutaj mieszkają i aktywnie działają twórczo, zawodowo i społecznie. Przedstawiają oni prace z wielorakiego zakresu tematów, stylów i technik, które odzwierciedlają
obecne trendy polskiej sztuki współczesnej.
Mam nadzieję, że ta wystawa w godny sposób wpisze się w to kulturalne wydarzenie
i będzie potwierdzeniem kontynuacji naszego
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partnerstwa, przyjaźni i artystycznej współpracy.
Prezentacja tej wystawy w rzeszowskim
BWA jest powtórzeniem ekspozycji z greckiej
przestrzeni. Dyrektor BWA artysta malarz
Ryszard Dudek, który jest komisarzem wystawy, zgromadził do niej 60 prac 29 artystów
z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku. Miejmy nadzieję, że zostanie ona równie entuzjastycznie i przychylnie przyjęta przez naszych
miłośników sztuki i odbiorców artystycznych
propozycji BWA, podobnie jak to miało miejsce w Grecji.
Piotr RĘDZINIAK

Dudek Ryszard – „A 2012”, olej, płótno

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

ŁUKASZ GIL
Związek Polskich Artystów Plastyków otworzył podwoje nowej galerii na ścianach patronackiego sklepu ZPAP przy ulicy Mickiewicza 7 w Rzeszowie. Druga prezentacja młodych
członków tego związku dotyczy twórczości niezwykle utalentowanego, ambitnego, młodego
artysty z Rzeszowa – Łukasza Gila, urodzonego w 1982 r. w Rzeszowie, absolwenta rzeszowskiego PLSP, który studiował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom ukończył z wyróżnieniem, uhonorowany
nagrodą im. Jerzego Panka w 2010 r.
Od tego roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Autor 7 wystaw indywidualnych. Uczestniczy
w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich oraz wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach; jest laureatem
nagród i wyróżnień.
Mieszka i pracuje
w Rzeszowie. Uprawia
malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę
warsztatową. Autor
scenografii w Teatrze
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
do spektaklu Czesława Sieńki Żar – rzecz
o Ignacym Łukasiewiczu. W swoich pracach zajmuje się ludzką
kondycją i egzystencją.
Abstrakcyjnym kontekstem przedstawia
nastrój i ludzki los.
Łukasz Gil – „Strażnik czasu 1”, tempera, karton, 25 x 33, 2012

Fot. Jacek Nowak
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Piotr Rędziniak

Fot. Jacek Nowak

Twórczość artystów z Rzeszowa i Podkarpacia

Październik 2012

POETYCKIE (OD)LOTY
Fantastyczne kolaże, światy wyobrażone

JESZCZE O BLACKOUTACH
W spółce autorskiej z zespołem
Bogdan Loebl

U

ważnie przeczytałem interesującą rozmowę
Zbigniewa Grzysia z Józkiem Hajdaszem.
Stanisław Guzek, którego poznałem jako poetę, kilkakrotnie proponował mi pisanie tekstów dla Blackoutów, ale odmawiałem, ponieważ ta dziedzina
twórczości była mi całkowicie obca. Kiedy w Rzeszowie miały się odbyć Pierwsze Krajowe Targi
Piosenki, Staszek Guzek i Tadeusz Nalepa przynieśli do mojej kawalerki magnetofon z trzema kompozycjami Tadeusza Nalepy. Obiecałem, że spróbuję
napisać do nich słowa. „Spróbuję”, ponieważ nie mam pojęcia, jak się to robi.
Napisałem owe trzy teksty: Boję się psa, Ktoś wziął mi i Nic mi więcej nie
trzeba. Zespół Blackout zaprezentował piosenki na owych Pierwszych (i jak
się okazało – jedynych) Targach Piosenki i otrzymał wyróżnienie, ponieważ
artyści warszawscy już wcześniej nagrody pieniężne przyznali sobie. I być
może moja „kariera tekściarza” skończyłaby się wówczas, gdyby Mateusz
Święcicki nie zakomunikował mi, że moje teksty zainteresowały go ze względu na swoją oryginalność oraz że jako szef Studia Rytm Polskiego Radia
chciałby nagrać owe trzy piosenki Blackoutów.
I zaczęło się. Niemal każdego dnia spiker Polskiego Radia zapowiadał
„rzeszowski zespół Blackout”. Ale naprawdę wielka popularność Blackoutów
zaczęła się po nagraniach w Trzecim Programie Polskiego Radia przez Sławomira Pietrzykowskigo, który prowadził audycję „Przeboje z Ukaefu”. To
on m.in. nagrał Annę.

Dyptyk Huantinga Chen

dyptyk My life trajectory of calculus in 2000 i My life trajectory of calculus
in 2012.
Praca chińskiego fotografika wyróżnia się refleksyjnym namysłem
nad sobą. Są to dwa wizerunki autora z różnych okresów jego życia. Subtelne zabiegi przetworzenia fotografii podkreślają zmiany, które w wyglądzie wprowadza czas. To nie tylko starzenie się twarzy, ale też odmienny
sposób ubierania się – garnitur i białą koszulę młodziutkiego abiturienta
uczelni po latach zastępuje wielobarwna koszula i swobodny gest osoby
dojrzałej (może świadomego siebie artysty?). Ile znaczeń kryje się w tych
z pozoru prostych wizerunkach! Choćby aluzja do słynnych portretów
Jamesa Whistlera, ich kolorystycznej wirtuozerii, zwłaszcza zaś monumentalnego wizerunku matki artysty ubranej w czerń i biel, które czynią
zeń niemal boginię życia i śmierci. Biel i czerń stroju konotuje bowiem nie
tylko jego oficjalność, ale też nasycona jest znakami przemijania, bo oba
kolory są barwami żałoby.
Pora najwyższa, by spróbować odpowiedzieć na postawione w pierwszym zdaniu pytanie o rys wyróżniający tegorocznej edycji konkursu.
Podpowiedziały mi go powracające w wielu „odlotowych” fotografiach
motywy skrzydeł oraz rozbudowane metaforyczne tytuły prac. Jednym
z patronów konkursu jest fantastyczne stworzenie – uskrzydlony rumak
Pegaz. Patronuje wszystkim unoszącym się na skrzydłach wyobraźni artystom, ale najbardziej opiekuje się poetami. Otóż uczestnicy „Foto Odlotu”,
a szczególnie jego laureaci są poetami fotografii! Kreują bowiem metaforyczne, wieloznaczne kompozycje, poprzez które odsłania się przed nami
niejasna i nieostra przestrzeń tajemnic i zagadek bytu.
Dr Magdalena RABIZO-BIREK
Uniwersytet Rzeszowski

Rosnąca popularność Blackoutów zaniepokoiła Rzeszowską Estradę. Jej
szef artystyczny i reżyser Julian Krzywka zaprosił Staszka G. i Tadka N. na
spotkanie. Poprosili mnie, żebym w tym spotkaniu uczestniczył. Wówczas to
pan Krzywka zaproponował połączenie Blackoutów z zespołem muzycznym
Estrady oraz skład personalny zmodyfikowanego zespołu. Dla Józka Hajdasza w składzie owego zespołu nie przewidywał miejsca.
Jako literat i prezes Rzeszowskiego Klubu Literackiego (jak również „kierownik literacki Blackoutów”) miałem w Rzeszowie na tyle mocną pozycję,
że mogłem się nie zgodzić na realizację planów pana Krzywki.
Nie sądzę, żeby Mateusz Święcicki „postawił warunek”, że na owe pierwsze nagrania w Studio Rytm „pojedzie z nami jeszcze jeden muzyk, Jurek
Bąk”. Myślę, że Mateusz Święcicki nie miał pojęcia o istnieniu tego muzyka.
To Tadeusz Nalepa zaproponował, żebyśmy tworzyli ścisłą spółkę autorską. Dlatego nie skorzystałem m.in. z propozycji Polan. Natomiast T. Nalepa
(nie powiadamiając mnie o tym) przyjął ofertę współpracy Franciszka Walickiego, czyli Jacka Grania. Ale po powrocie z Holandii T. Nalepa zaproponował mi pisanie tekstów bluesów (gwoli ścisłości pierwszy mój bluesowy
tekst napisałem dla Wojtka Kordy: Przyszedł do mnie blues). Pierwsza bluesowa płyta Breakoutów to najbardziej ceniony: „blues Breakout”, ze znakomitą
okładką Marka Karewicza.
Zgadzam się z Józkiem Hajdaszem, że „odejście Guzka było wielką stratą dla zespołu”. Byłem świadkiem tego „odejścia”. Otóż kiedy już nagrano
longplay Blackoutów, Tadeusz Nalepa tuż obok reżyserki nagrań oświadczył
zupełnie tym zaskoczonemu Staszkowi: „Już ze mną nie pracujesz”. Staszek
powiedział wówczas do mnie: „Jak on mógł. Gdyby to było możliwe, porwałbym na strzępy taśmę z nagraniem”.
Moim zdaniem T. Nalepa zerwał współpracę ze Staszkiem głównie ze
względu na Mirę, która jednak znajdowała się w zespole na drugim planie. I,
co dla mnie zrozumiałe, nie mogła się z tym pogodzić.
 Bogdan LOEBL
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Dość długo zastanawiałam się, jaki charakterystyczny rys mają prace
nadesłane na XV edycję Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego „Foto Odlot” organizowanego przez Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie. Na pierwszy rzut oka, zwłaszcza w szerokim
zestawie prac przyjętych na ekspozycję a nienagrodzonych, odnalazłam to
wszystko, co „już było” i co wyróżnia i charakteryzuje tę imprezę. Oglądamy zatem fantastyczne kolaże, ilustrujące światy wyobrażone i wyśnione, ekspresyjne przetworzenia obrazów rzeczywistych (portretów,
pejzaży, martwych natur, scen rodzajowych), a także wychwycone przez
wytrawnych obserwatorów i z pietyzmem wyeksponowane niecodzienne,
dziwaczne i oryginalne wizerunki, ujęcia, zdarzenia i obiekty wzięte z rzeczywistości realnej i obiektywnej.
Poznajemy prace stałych uczestników konkursu, którzy wypracowali
wyrazisty autorski styl lub stworzyli – jak w dawnych mitologiach czy popularnych współcześnie gatunkach fantasy i science fiction – alternatywne,
własne światy przedstawione i na kolejnych „Foto Odlotach” przedstawiają
ich kolejne zakątki, nowych niezwykłych mieszkańców oraz dokumentują
wymyślone przez siebie niecodzienne sytuacje i zdarzenia. Taki charakter
ma posępny i mroczny, wykreowany z pietyzmem detalu świat Argentyńczyka Raula Villalby, który od jego nazwiska można byłoby nazwać Villalbią. Wielokrotny laureat rzeszowskiego konkursu, uhonorowany w tej
edycji Złotym Medalem Fotoklubu RP, twórczo przetwarza wiele kulturowych motywów, szczególnie z greckich i judeochrześcijańskich mitów
i przypowieści, barokowych emblematów i alegorii, o czym świadczą wymowne, bardzo literackie tytuły jego prac: Queen of the Woods, The Angel
of the Justice, The Angel of the War, The Island of the Centaurus.
Podobnie spójne światy tworzą prace innych tegorocznych laureatów,
na przykład zestaw prac Belga Guya-Henri Vanden Eynde, który prezentuje cykl wysmakowanych wizualnie kompozycji, będących wariacjami na
kanwie weneckiego karnawału. Ciekawe, że podobny motyw pojawia się
także w wyróżnionej fotografii innego z bywalców rzeszowskiego konkursu – Igora Boychenki z Ukrainy. Motyw maski, przebrania, kostiumu, czytelny także w fotograficznych deformacjach i kolażowych przetworzeniach
ludzkich portretów to zresztą jeden z wyróżników tegorocznej edycji konkursu, czego najwyrazistszym przykładem jest tegoroczna nagroda główna – Złoty Medal FIAP – przyznany Chińczykowi Huantingowi Chen za
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ŚWIADECTWO
MIŁOŚCI
Na 20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Adam Podolski
siążka ks. dr. hab. Andrzeja Garbarza Świadectwo
mocy miłości, wydana w 2012
roku przez Bonus Liber na
20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej (CDR), została opracowana na podstawie materiału
dokumentującego działalność Caritas: kronik oraz
publikacji w prasie lokalnej o tej instytucji, a przede
wszystkim w „Niedzieli Południowej” – rzeszowskim dodatku diecezjalnym do tygodnika „Niedziela” oraz takimż dodatku do tygodnika „Źródło”.
W publikacji zastosowano metodę krytycznej analizy dokumentów dotyczących działalności CDR.
Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia osoby, które aktywnie uczestniczyły w powstaniu i rozwoju Caritas na terenie diecezji
rzeszowskiej. Autor ukazał sylwetkę bpa diecezjalnego Kazimierza Górnego, który wydał dekret
powołujący Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz jego
piśmiennictwo dotyczące tego dzieła. Biskup pomocniczy diecezji ks. dr Edward Białogłowski to
druga postać niezwykle zaangażowana w prace Ca-

STRAŻ
OGNIOWA
Sto lat OSP w Nienadówce
Edward Winiarski

W

1912 r. utworzono
w Nienadówce straż
ogniową. Założycielem był kierownik miejscowej szkoły powszechnej Jakub Pieńczak, we
współpracy z ówczesnym proboszczem, ks. Ludwikiem Bukałą. Początki nowej jednostki
były nadzwyczaj trudne, a czas wybitnie temu niesprzyjający. Wkrótce bowiem (1914 r.) wybuchła
I wojna światowa i wielu strażaków z Nienadówki
powołano pod broń; niektórzy nie powrócili z pól
bitewnych. Gdy w 1918 r. odrodziła się Polska i nastał czas budowania, młodzi chłopcy znów podążyli
na front, broniąc w 1920 r. młodej niepodległości.
Ogromną wyrwę w strażackich szeregach poczyniła
II wojna światowa i czas okupacji. Działania wojenne, wywózka na roboty przymusowe, pacyfikacja

wioski 21czerwca 1943 r. zebrały w tym środowisku
swoje wyjątkowo krwawe żniwo.
Pierwszy sprzęt gaśniczy stanowiły sikawki
ręczne, dopiero w drugiej połowie lat 20. ub. wieku
straż pozyskała dwucylindrową sikawkę osadzoną
na czterokołowym podwoziu, zwaną „Wandą”. Służyła ponad 40 lat, do 1964 r., gdy pojawił się pierwszy samochód bojowy marki Bedford. W 1934 r.
wzniesiono na gminnym pastwisku drewnianą szopę na sprzęt strażacki. Murowaną remizę ze stanowiskiem na samochód zbudowano dopiero w 1956 r.
Na swoje 25-lecie nienadowska straż otrzymała
sztandar, ufundowany przez wioskową społeczność.
Uroczyście poświęcony 6 czerwca 1937 r., w okresie
okupacji przechowywany był w ukryciu przez ówczesnego komendanta Leona Nawłokę. Po wojnie
wydobyty ze schowka służył dziesiątki lat podczas
uroczystych wystąpień jednostki z okazji świąt państwowych, strażackich i regionalnych. Wokół niego
26 sierpnia 2012 r. w kościele parafialnym zebrali

 Ks. dr Adam PODOLSKI,
Uniwersytet Rzeszowski

się strażacy nienadowskiej OSP w galowych mundurach, w asyście orkiestry strażackiej z Brzózy
Królewskiej. Podczas Eucharystii, którą celebrował
diecezjalny kapelan strażaków ks. Zbigniew Gargaś, poświęcono nowy sztandar jednostki. Ma być
jej znakiem przewodnim na drugie stulecie, co celebrans podkreślił w okolicznościowej homilii.
Po nabożeństwie zabrani przeszli pod remizę,
gdzie we fronton wmurowano tablicę pamiątkową,
którą, po poświęceniu przez ks. kapelana, odsłonili:
młodszy kapitan Janusz Wiercioch z PSP w Rzeszowie i Bożena Prucnal z Nienadówki. W części oficjalnej prezes OSP w Nienadówce Daniel Poźniak
oddał hołd druhom poległym w obydwu wojnach,
zamęczonym w więzieniach, zastrzelonym podczas
pacyfikacji; po imieniu przywołał pamięć druhów,
którzy odeszli już na wieczną służbę po długoletnim
zaangażowaniu w obchodzącej jubileusz jednostce.
Zabytkowy sztandar udekorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. Tym samym odznaczeniem
uhonorowano zasłużonych strażaków-ochotników:
Józefa Krzanowakiego, Stanisława Mikołajczyka,
Stanisława Chorzępę, Jana Śliża. Uroczystość zakończyła tradycyjna biesiada strażacka.
 Edward WINIARSKI

MAMY DUŻY POTENCJAŁ
Z Andrzejem Kowalem, trenerem Asseco Resovii,
siatkarskich mistrzów Polski, rozmawia Jerzy Nachman
 We wrześniu na Podkarpaciu uczestniczyliście w dwóch poważnych turniejach. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Krosna zajęliście drugie
miejsce, a w memoriale Jana Strzelczyka triumfowaliście, wygrywając wszystkie mecze. Proszę
o ocenę formy zespołu.
– Na razie jeszcze trudno mówić o jakiejkolwiek formie. Na dobrą sprawę nie mieliśmy możliwości trenowania w pełnym składzie. Większość
treningów jest sztukowana tak, by dać radę przeprowadzić zajęcia. Na tym etapie jednak nasza gra
nie wygląda źle.
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W ubiegłym sezonie sięgnęliście po tytuł mistrza Polski. Czy obecnie trudniej będzie obronić złoto po zmianach kadrowych, jakie zaszły
w zespole?
– Staram się nie wracać do przeszłości. Teraz
jest nowy sezon. Są nowi zawodnicy i nowe oczekiwania. Mamy też nowe cele przed sobą. Musimy się skupić na tym, co teraz jest. Ten skład ma
duży potencjał. Jeżeli zdrowie będzie dopisywać
zawodnikom, to jesteśmy w stanie grać na dobrym poziomie. 

Fot. Robert Harasymowicz

SPORT  TRADYCJE  KSIĄŻKI

K

ritas. Ks. dr hab. Andrzej Garbarz przedstawił zarząd CDR, etatowych pracowników, wolontariuszy,
parafialne, szkolne i akademickie koła Caritas wraz
z ich strukturą, formacją i działalnością. Niezwykle
cenną częścią tego rozdziału jest „Memento”, które
ukazuje osoby na różny sposób związane z CDR,
a które zakończyły już ziemską pielgrzymkę.
Rozdział drugi pt. Caritas – miłość bez granic
przedstawia wszystkie możliwe formy działalności
CDR wśród chorych, bezdomnych, ubogich, potrzebujących, dzieci, niepełnosprawnych. Szczególnie cenny materiał dotyczy problematyki związanej
z powstaniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji
i Edukacji dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.
W powstanie tego ośrodka włączyli się wszyscy
ludzie dobrej woli na czele z władzami kościelnymi, samorządowymi, fundatorami imiennymi
i bezimiennymi. Na szczególną uwagę zasługuje
omówiona działalność CDR na rzecz rodaków ze
Wschodu, w tym dzieci, młodzieży i studentów
z Ukrainy oraz z innych części Europy Wschodniej.
Ogromna popularnością wśród rodaków tamże cieszą się kolonie i tzw. rzeszowskie „Kaziuki”.
Rozdział trzeci prezentuje ośrodki CDR, ze
szczególnym uwzględnieniem ośrodka w Myczkowcach, oraz stacje opieki Caritas i inne placówki

pomocowe, wraz z Domem Samotnej Matki. Publikacja zawiera w aneksie wszystkie adresy związane
z działalnością CDR. W bibliografii autor nie zapomniał uwzględnić pozycji naukowej ks. dr. hab.
Stanisława Nabywańca Idź i ty czyń podobnie, która
została wydana z okazji 10-lecia CDR. Ta pozycja
naukowa zapewne ułatwiła autorowi Świadectwa
mocy miłości ukierunkowanie własnej książki. Ks.
A. Garbarz świadomie zrezygnował z prezentowania
pozostałych źródeł, w których można by doszukać
się wielu innych elementów funkcjonowania CDR.
Można domniemywać, że przedstawione źródła
wiedzy na temat działalność CDR staną się inspiracją do napisania prac naukowych dla studentów.
Książka Świadectwo mocy miłości ukazuje nam
– jak sobie autor założył – nie jednorazową, ani nie
jednodniową pomoc potrzebującym, jak to się dzieje w innych organizacjach czy stowarzyszeniach, ale
systematyczną codzienną pracę na rzecz pomocy
wszystkim, którzy jej potrzebują i oczekują. To jest
nieustanny wysiłek setek ludzi, darczyńców, fundatorów w ciągu 365 dni każdego roku. Media tej
pomocy nie zauważają albo nie chcą zauważyć. To
wydawnictwo prezentuje działalność Caritas tylko
jednej diecezji w Polsce, a jest ich prawie 50. Małym
mankamentem publikacji wydaje się nieumieszczenie całości bibliografii na końcu książki. Wartością
tej książki jest obszerne udokumentowanie działalności CDR, jak i zamieszczone tam zdjęcia.

Andrzej Kowal

Październik 2012

Stanisław
Zaborniak

N

a przełomie września
i października pojawiła się w mediach, zwłaszcza w TVN24, ciekawa
dyskusja dotycząca budowy skoczni narciarskiej na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Czuję
się winny powstaniu tej koncepcji. Sprawa się
wiąże z moim pobytem 7–9 sierpnia 2012 r.
w Wiśle, gdzie spotkałem się z Apoloniuszem Tajnerem, prezesem PZN i Adamem
Małyszem w sprawie uzyskania od obu panów listów intencyjnych do mojej monografii
pt.: Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907–
1939, której wydanie zawdzięczam PWSZ
w Krośnie, stąd promocja publikacji ma się
odbyć w Krośnie przy okazji konferencji naukowej pt. „Sporty zimowe” (jeszcze przed
Bożym Narodzeniem).
Uczestnictwo we wspomnianej konferencji zapowiedział Apoloniusz Tajner, a także – o ile mu kalendarz zajęć na to pozwoli
– Adam Małysz. W trakcie pobytu, oprócz
udziału jako widz w Letnim Pucharze Skoków Narciarskich (podczas którego zgasło
światło) i konsumpcji znakomicie przyrządzonego ryżu z jabłkami i cynamonem przez
Panią Prezesową, przedstawiłem publikację
obu najbardziej kompetentnym znawcom

problemu szybowania z nartami. To
wówczas pokazałem
zdjęcie skoczni zbudowanej w 1937 r.
w Chicago1. Rozbieg
zaczynał się na wysokości 80 m, zamykający go próg kończył
go tuż za najwyższą
linią siedzisk, później
zaczynała się „bula”
wraz z lądowiskiem,
a trawiasta murawa
była miejscem wyjazdu skoczków.
Czy uda się zbudować skocznię na
warszawskim
sta- 1937 r. Skocznia narciarska zbudowana na stadionie Solder’s Field posiadała kondionie, mam pewne strukcję metalową, a jej wieża wznosiła się na wysokość 80 m., (dodatek do nr 60
wątpliwości
zwią- „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z 1 marca 1937 r.)
zane z warunkami
niezbędnymi dla spełnienia, m.in. wyma- 1 W 1937 r. sympatycy skoków narciarskich zaskoganiami konstrukcji skoczni, które muszą czeni zostali wielkością i lokalizacją skoczni naruwzględnić istniejący dach, a także innymi ciarskiej, którą wybudowano w centrum Chicago
uwarunkowaniami. Brać należy pod uwagę wykorzystując trybuny stadionu Solder’s Field. Widoczna na fotografii skocznia posiadała konstrukrównież interes środowisk narciarskich i gór- cję metalową, a jej wieża wznosiła się na wysokość
skich miejscowości, w których do tej pory 80 m. Podczas jej otwarcia naturalny śnieg uzupełskoki się odbywały.
niano sztucznym. Nic nie wiadomo o rezultatach,
 Prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK

jakie osiągnęli skoczkowie podczas konkursu skoków z okazji otwarcia skoczni.

Uniwersytet Rzeszowski

SPORT  TRADYCJE

NARCIARZE
NA
NARODOWYM?
Czuję się winny powstaniu tej koncepcji

Jerzy Nachman
Wydarzeniem sportowym września na Podkarpaciu była inauguracja
Ford Germaz Ekstraklasy
w Łańcucie. Koszykarki
AZS OPTeam Rzeszów
w pierwszym meczu sezonu przegrały z mistrzem Polski i czołową
drużyną Europy Wisłą Can-Pack Kraków
39:78 (12:23, 10:13, 7:15, 10:27).
W ekipie rzeszowskiego beniaminka debiutowała na najwyższym szczeblu rozgrywek 21-letnia Klaudia Kąsek. Wychowanka
UKS Siódemki Rzeszów kontynuuje rodzinne koszykarskie tradycje. Mama Klaudii, Elżbieta, pod panieńskim nazwiskiem Wojtyszyn występowała w barwach AZS-u podczas
poprzedniego pobytu zespołu ze stolicy Podkarpacia na najwyższym szczeblu rozgrywek
żeńskiej koszykówki.
Klaudia Kąsek na parkiecie hali MOSiR
w Łańcucie przeciwko koszykarkom Białej
Gwiazdy pojawiła się w końcowych 120 se-

kundach. – Szału nie było – oceniła swój debiut w ekstraklasie Klaudia Kąsek, grająca na
pozycji rozgrywającej i rzucającej. – Pierwsze
minuty na parkiecie ekstraklasy zostały zaliczone i z tego jestem bardzo zadowolona.
Klaudia Kąsek przez pięć lat w kategoriach młodzieżowych reprezentowała barwy
krakowskiego klubu. – Miałam możliwość
obserwowania i czasem trenowania z pierwszym zespołem seniorek Wisły – mówi Klaudia Kąsek. – Klub spod Wawelu występuje
w tym sezonie w personalnie nowym składzie i z pewnością będzie chciał obronić mistrzowski tytuł.
Mecz rzeszowskiego beniaminka z krakowską Wisłą obserwowała mama Klaudii,
pani Elżbieta Kąsek. – Kiedyś to mama
biegała po parkiecie, a ja siedziałam na trybunach – dodaje Klaudia. – Teraz to uległo
zmianie, co mnie bardzo cieszy.
Pojedynek rozgrywany w hali MOSiR
ściągnął na trybuny wielu kibiców z Rzeszowa. Krzysztof Gałkowski, oglądając mecz
z sektora VIP, tak ocenił postawę Klaudii
Kąsek: – To młoda i perspektywiczna zawod-

Fot. Robert Harasymowicz

SZAŁU
NIE
BYŁO
Udany debiut Klaudii Kąsek

Klaudia Kąsek swoją dobrą dyspozycję rzutową powinna potwierdzić wkrótce na parkietach koszykarskiej Ford Germaz Ekstraklasy

niczka. W swoim krótkim debiucie nie mogła
w pełni pokazać na co ją stać. Jeżeli w przyszłości dostanie od trenera więcej szans grania, to pokaże przydatność dla drużyny. Jest
typową playmerkerką, potrafiącą oddać celny
rzut za trzy punkty.
 Jerzy NACHMAN
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WIROWANIE
NA PLANIE

ODPRYSKI

ONANIZM POLITYCZNY

FELIETON

N

asi dzielni parlamentarzyści znowu dali czadu i całą parę z wielkim
zapałem dmuchnęli w legislacyjny gwizdek. Fakt, że jacyś ministrowie zdrzemnęli się przy swoich ministerialnych biurkach i przespali parę
unijnych okazji nie ma większego znaczenia, podobnie jak i kolejne drastyczne pogorszenie kondycji struktur państwa i finansów publicznych.
Postanowili z uporem uprawiać onanizm polityczny, jak mawia literatka
Gretkowska, czyli walić problematyką aborcyjną o ścianę we wszystkich
kierunkach. Niczym trębacz na wieży Mariackiej. Jedni są za złagodzeniem, drudzy zaostrzeniem i razem robią głupa ze swoich wyborców.
Przecież złagodzenie jest nierealne w naszym klęcznikowym kraju, a zaostrzać już przecież nie ma co.
Znalazło się jednak sporo mularczyków, gowinów, kaczyńskopodobnych i kogoś tam jeszcze z koniczyny, którzy za wszelką cenę chcą zamienić życie wielu rodzin w prawdziwy koszmar. Z jakichś sadystycznych
pobudek zamierzają odebrać prawo do aborcji w przypadku stwierdzonego medycznie upośledzenia płodu. Zatem zagrożeni wychowywaniem
upośledzonych latorośli rodzice i lekarze to banda durniów i bandytów,
których należy zmusić mądrością owych parlamentarzystów do przyjęcia na świat człekopodobnych, trwałych kalek, a nawet czegoś w rodzaju
wegetacyjnych roślin ludzkich. W ten sposób skazują ich na codzienną
męczarnię, żebranie o wsparcie w kosztownej niezwykle opiece, w dodatku bez najmniejszej nadziei na poprawę, a tylko na pewne pogorszenie
i tak drastycznie ciężkiej sytuacji. Jeśli miałoby mieć jakikolwiek sens i logikę nowelizowanie w ten sposób ustawy antyaborcyjnej, to należałoby
w ustawie od razu obarczyć państwo ciężarem pełnej opieki nad tak narodzonymi nieszczęśnikami, a nawet ich rodzicami. A jeszcze lepiej byłoby
tym obarczyć również owych mularczyków i gowinów, którzy z pewnością nawet nie za bardzo wiedzą o czym ględzą. To mi przypomina zakładanie klubu abstynentów przez narąbanych dżentelmenów.
No i coś super urokliwego! Posłowie na trzeźwo podeliberują o podatku od deszczówki, zamiast od parlamentarnej głupoty. Ciekaw jestem
ogromnie, jak będą ten podatek liczyć: od metra kwadratowego dachu, ze
śniegiem i gradem czy bez, inaczej od dachu ze spadem i płaskim, z bocianim gniazdem czy bez, a psia buda też będzie liczyć się? A jeśli Bozia
poskąpi opadów, to będą zwracać nadpłaty? No i tam, gdzie spożywają
dużo piwa, to będą sporo do owej deszczówki dolewać i co wtedy? Nie
będzie sprawiedliwie!

JANUSZ STRZELCZYK SUM!

W

naszym grodzie po raz trzeci rozegrano turniej siatkarski im. Janusza Strzelczyka. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie kilka drobnych szczegółów. Pierwszym było to, że owego Strzelczyka w całym turnieju nie było ani śladu poza banerem. No, jeszcze udało
się w ostatniej chwili odszukać na widowni syna trenera, który wyrwany
poprzez zaskoczenie, niczym z łapanki, wygłosił sakramentalne „trzeci
turniej imienia Janusza Strzelczyka uważam za otwarty”. W hali na Podpromiu wisi tablica upamietniająca tego wybitnego trenera, wmurowana
staraniem Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów. Całe szczęście, że złomiarze jej jeszcze nie podprowadzili, bo wisi sobie jakby to było urządzenie z innej bajki. Jeśli komuś dla przykładu brakuje żarówki, idzie sobie
pod tablicę i wykręca z zamontowanej tam iluminacji. Myślałem, że organizatorzy przed turniejem oficjalnie złożą tam jakieś solidne warzywo
albo coś w tym rodzaju, palną w przerwach kilka okolicznościowych spiczy, przeprowadzą pogawędki z żyjącymi gwiazdami ówczesnej Resovii.
Nic z tych rzeczy. Sam bohater nie mógł zaprezentować się, bo nie żyje.
Zapytałem z ciekawości kilkunastu uczestniczących w turnieju kibiców, czy wiedzą, kto to był Janusz Strzelczyk. Nie wiedzieli i w dodatku
nikt im tego w trakcie turnieju nie powiedział. A tak właśnie dzieje się
podczas innego turnieju siatkarskiego, organizowanego również dla upamiętnienia imienia innego wybitnego trenera, Huberta Wagnera. A szkoda, ponieważ nie mamy się tu czego wstydzić. Przecież to kawał chlubnej
historii rzeszowskiego sportu, godny upamiętnienia. Ale organizatorzy
mieli znakomite poczucie znakomicie spełnionego obowiązku.

 Roman MAŁEK

NA KOLANACH

N

urtuje mnie od pewnego czasu pytanie, do czego potrzebna jest
nam telewizja publiczna. Wychodzi mi, że po to, by mogło tam
pracować kilka tysięcy osób, nie licząc współpracowników, by mogła
utrzymywać kosztowne nieruchomości, studia, samochody, wypłacać
wyśrubowane pensje członkom politycznego zarządu, odprawy i mieć
na inne drobne wydatki. Prezesowi Braunowi nie starcza więc na programy dla dzieci i ambitne materiały z wydarzeń kulturalnych. Utyka
swe ramówki żenującymi „Szansami na sukces”, „Plebaniami”, innymi
„Klanami” i przeplata popisami kuglarzy kabaretowych, dla których
odpustowe stragany przykościelne to wyżyny sztuki.
Kiedyś telewizja niosła w sobie misję, była tubą władz, które chciały dotrzeć ze swoim głosem do miast i wsi niczym Mickiewicz, gdy
pisał: O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,/ Żeby te księgi zbłądziły pod
strzechy… Tylko że wieszcz robił to z maestrią, czego o telewizji publicznej powiedzieć nie można. Zwłaszcza że to moloch i w dodatku
zabetonowany. W dobie telewizji „na zamówienie”, kiedy wszystko, co
wartościowe, można ściągnąć i zobaczyć w Internecie, telewizja publiczna wydaje się niepotrzebna…
Jest jednak „ale”. Widziałem wczoraj w telewizji…, w wiadomościach podali…, słyszy się telewizyjną wiedzę w ogródkach piwnych.
I to „ale” dotyczy jej wpływu na tępe w swej masie społeczeństwo.
Bo w niej każdy, żeby nie wiem jak oszołomiony polityk, ma prawo
zaprezentować swoje brednie całemu społeczeństwu. Tu na przykład
wódz Jarosław z pełną świadomością kompromitowania się w oczach
inteligencji może uprawiać politykę zamachu i udawać, że Antoni jest
poważnym człowiekiem. I naród to kupuje.
Chyba że jest to oddział rzeszowski telewizji publicznej, który
ostatnio zaistniał za sprawą oskarżenia dwóch jego szefów przez część
dziennikarzy tam zarobkujących o mobbing. Dobrze, że choć w ten
sposób, bo materiały robi się tam na kolanach, kierunkowo, jak to
w pisowskim województwie, tak by zawierały jedynie słuszną prawdę. A mobbing zawsze budzi ciekawość. W rzeszowskich mediach jest
tak powszechny jak powszechny jest coniedzielny, podkarpacki pęd na
sumę. Wynika on z toczącego się w nich wyścigu szczurów do stołków.
Bo, by znaczyć coś w rzeszowskich mediach, trzeba mieć krewnego
w Solidarności lub układy w kurii. Wtedy kompetencje nie są potrzebne i pozostaje tylko utrzymać pozycję.
Niszczy się więc mądrzejszych od siebie, bo są realnym zagrożeniem. Donosi się przełożonym, najczęściej konfabulując, bo każdy
przecież ma jakiegoś przełożonego. Uprawia się lizusostwo, bo każdy
szef nosi w sobie nieco próżności. To ostatnie, jak się niedawno okazało, stymulowane jest przez grupę „przełożonych”, przygotowujących
młodzież do tej jakże ważnej czynności życiowej. Rozpoczyna się od
lizania kolan przełożonego już w pierwszej klasie gimnazjum. A że kolana są blisko od miejsca, w którym plecy tracą swą szlachetną nazwę?
No cóż. „Inteligentni” szybko załapią o co chodzi.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

SEKRETY ŻYCIA
Jerzy Maślanka

Porozmawiajmy

N

Już opadł Listek i mija Lato,
co ciekawego jesień przyniesie?
A cała Polska wciąż czeka na to,
co jeszcze może wymyślić Grzesiek.
Idą wybory, z Zarządu wielu
dalej szykuje się znów do startu,
aby w wygodnym zasiąść fotelu,
nie mogą zrobić – błędu, falstartu.
Gdy zegar wybił koniec podpisów,
wszyscy zamarli w wielkim napięciu.
I ogłoszono wśród nocnej ciszy,
że kandydatów jest tylko pięciu.
Zatarli ręce, poszli do boju,
rośnie wyborcza adrenalina.
Każdy w pogodnym, dobrym nastroju:
dostojny kwartet oraz Kręcina.
Stoją przed swoją życiową szansą,
po co po ﬁrmach, spółkach się pętać.
Zwalczą nepotyzm, korupcję stłamszą.
No! Za trzykrotny grosz prezydenta?
Świeże pomysły, pełna odnowa,
wszystko na lepsze w związku się zmieni.
Ta rewolucja październikowa
wskaże, kto w polskiej piłce to Lenin.
PS
Na Podkarpaciu nadejdą zmiany,
choć niby wszystko jest cacy, cacy.
Po co nam nowe – stare kochamy,
rzekł dożywotni prezes – pajacyk.

SMAKI
RODZINNE
Iga Szumska
poleca

 Nina OPIC

Adam Decowski

FRASZKI
O DYKTATORZE
Dyktatorem był przez lata,
dzisiaj wielki demokrata.
TOAST
Zawsze podczas libacji
wznoś toast: „na zdrowie”,
bo potem możesz przecież
leżeć w przydrożnym rowie.

Edward Winiarski

AFORYZMY
Kłopot wyniesionego na fali. Dobrze osiąść.
*
Nie trać głowy. To bardzo zwraca uwagę.
*
Zakochanym w sobie, trudno sobą być.
*
Zabójczy pokarm stanowią owoce myślenia
głupców.

Marek Pelc

LIMERYKI
Tak zachęcała pewna Halina:
„Nikt nas nie widzi – niech pan zaczyna!”
On zdjął jej gacie,
gdyż był na etacie...
damskiego krawca z Lublina.

Regina Nachacz
W irlandzkim mieście Limerick,
nieposkromiony Fryderyk
robiąc głupią minę,
rozkochał dziewczynę.
Taki był z niego choleryk.
***
Panna Melancholia
poszumu złotych liści,
piękna złotych myśli,
polskich złotych pieniędzy,
na progu jesieni życzy.

Wuzetka
 10 jaj, 5 dkg kakao, 2 łyżki mąki (1 pszenna, 1 ziemniaczana), 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 szklan-

ka cukru, cukier waniliowy.  Utrzeć żółtka z ½ szklanki cukru, dodać mąkę, proszek i kakao. Ubić pianę
z resztą cukru, delikatnie wymieszać. Piec w 1800C ok. 40 min.  Bita śmietana – ¾ l śmietanki 30%, 1 cukier waniliowy, cukier kryształ do smaku, 1 śmietanfi x.  Śmietanę dobrze ubić, dodać cukry – razem ubić
na sztywno. Przestudzone ciasto przekroić na połowę. Na jedną część nałożyć ¾ ubitej śmietany, przykryć
drugą częścią ciasta, posmarować resztą śmietany boki i górę ciasta. Tabliczkę czekolady gorzkiej rozpuścić
na parze, dodać 1 łyżeczkę masła. Połączyć razem, polać ciasto cienkim strumieniem, robiąc tzw. esy-floresy.  Uwaga: przepis na ciasto W-Z jest bazą. Wystarczy zmienić masę i już jest inne ciasto.

CZAS NA ZMIANY
Baran (21 III–20 IV) W wolnej chwili możesz śmiało wybrać się z rodziną na jesienny spacer po lesie.

Lew (23 VII–23 VIII) Przypływ energii pozwoli
Ci załatwić kilka zaległych spraw.

Strzelec (23 XI–21 XII) Chroń się przed stresem
i dbaj o swoje zdrowie.

Byk (21 IV–20 V) Przed Tobą czas na zmiany zawodowe i uczuciowe. Jednak dobrze zastanów się,
czy to wszystko jest warte Twego silnego zaangażowania i czy to będzie na dłużej.

Panna (24 VIII–22 IX) Dopisze Ci szczęście w finansach i w inwestycjach budowlanych.

Koziorożec (22 XII–20 I) Bądź ostrożniejszy
w słowach, szczególnie gdy jesteś zdenerwowany.

Waga (23 IX–23 X) Jeśli się sprężysz, nadążysz za
wydarzeniami. Warto stanąć na wysokości zadania – jest o co walczyć. Natomiast w domu oddaj
prym w inne ręce.

Wodnik (21 I–19 II) Dopisze Ci bardzo dobra
passa, która przerodzi się w nowy ciekawy pomysł
na życie.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Obecnie najważniejsze niech
będzie Twoje zdrowie, a nie wyjazdy bliższe i dalsze.
Rak (22 VI–22 VII) Miałeś wszystko, co chciałeś,
i bardzo szybko to utraciłeś. Znajdź w sobie trochę
czułości, miłych słów, jeszcze nie wszystko stracone!

Skorpion (24 X–22 XI) Czas na spotkania, rozmowy i szukanie pracy.

Ryby (20 II–20 III) Jesień nie powinna oznaczać
spadku aktywnego trybu życia.

ROZMAITOŚCI

POŻEGNANIE LATA
Z LATEM

a naszych oczach ginie jedna z najcudowniejszych sztuk ludzkich,
jaką jest rozmowa. Owszem, umiemy w ten czy w inny sposób prezentować swoje poglądy, przemawiać, kłócić się, ale nie umiemy rozmawiać. Bo rozmowa to nie tylko wyrzucenie z siebie tego, co nas gnębi,
denerwuje czy oburza – to także wsłuchanie się w drugiego człowieka.
Rozpadają się przyjaźnie, małżeństwa, znajomości, bo nastąpiło odejście
od tego, co stanowiło niegdyś istotę każdego bliskiego związku dwojga ludzi – odejście od rozmawiania
z sobą. Ch. Sheedr, autor popularnych w USA poradników psychologicznych, po zbadaniu ponad 1000
par małżeńskich dokonał zastraszającego podsumowania – otóż, przeciętne małżeństwo ze 168 godzin,
jakie liczy tydzień, na rozmowę przeznaczało... 19 minut, nie w ciągu dnia, ale w ciągu tygodnia. I tutaj
nasuwa się pytanie: Jak zatem ci ludzie mieli się wzajemnie rozumieć, czuć się ze sobą trwale związani,
skoro nie potrafi li ze sobą rozmawiać? Piękną sztukę rozmowy, którą tak wysoko ceniła starożytność,
a nowożytność znakomicie rozwinęła, XXI wiek zabija poprzez pośpiech, pogoń za pieniądzem, karierą. Również to, co jest nowoczesne – komputer, telewizja, SMS-y, maile – pozbawia nas autentycznego
kontaktu w rozmowie. A może jesienne wieczory otworzą choć na chwilę drogę do rozmowy? Warto
spróbować!
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