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A prezes Jarosław Wielki,
dobrze wiemy – sztuka twarda.
Wciąż odrzucał zarzut wszelki:
to afera jest Donalda.

Drzewieckiego też potępiał,
zanosiło się na drakę,
gdy pytała Becia Kempa:
pan jest sam, czy z Sobiesiakiem?

PS
A my wciąż radochę mamy
z owych hazardowskich mitów,
jak to w Polsce zamykamy –
jednorękich, a bandytów.

I było odczucie takie –
wszyscy uśmiechnięci, mili,
gdy pytanie padło z hakiem,
to Sekuła je uchylił.

RADNI
DO
DYSPOZYCJI
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
W

SŁAWOMIR GOŁĄB
slawomirgolab@interia.pl
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Szły pytania i podchody,
można rzec w zawrotnym tempie,
lecz nasz premier – chłopak młody –
nie pośliznął się na „Kępie”.

Chlebowskiemu włos się zjeżył,
pot ocierał z czoła, twarzy,
bo Wassermann mu nie wierzył,
że miłośnik on cmentarzy.
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Komisarze ustalili:
szczerą prawdę, by wyłuskać,
korzystając z prawa chwili,
to zawezwać trzeba Tuska.

Grzmią fanfary, biją dzwony,
w Sejmie pompa i odnowa,
każdy będzie oczyszczony,
chyba, że coś hazardował.

JERZY MAŚLANKA
jerzymaslanka@interia.pl

naszym miesięczniku chcemy wiele miejsca poświęcać problemom rzeszowskich osiedli. Opisywać to,
co dzieje się w miejscach, w których mieszkacie. Problemy, sukcesy,
ciekawostki.
Jednocześnie, jako redakcja oraz Stowarzyszenie Nasz Dom
Rzeszów, chcemy pomagać w rozwiązywaniu powstających problemów. Dlatego też do Waszej dyspozycji pozostają nasi radni, związani
organizacyjnie ze stowarzyszeniem (J. Maślanka, S. Gołąb), jak i inni,
którzy zadeklarują taką otwartość do kontaktowania się poprzez nasze łamy.
Prosimy zgłaszać swoje problemy i braki występujące na osiedlach, a nasi radni będą pytać i interpelować w Waszych sprawach.
Pytania i interpelacje kierowane będą do władz Rzeszowa i zgłaszane
do właściwych komisji Rady Miasta Rzeszowa.
W zgłszonych sprawach interweniować będą:
l
radny SŁAWOMIR GOŁĄB, członek komisji edukacji Rady
Miasta Rzeszowa, tel. 0 604 27 85 61, e-mail: slawomirgolab@
interia.pl
l radny JERZY MAŚLANKA,
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa,
tel. 0 602 37 73 03, e-mail: jerzymaslanka@interia.pl
l radna MAŁGORZATA RĄCZY z klubu Platformy Obywatelskiej, członkini komisji
budżetowej i komisji edukacji
Rady Miasta Rzeszowa, tel.
501247825, e-mail: mraczy@
interia.pl

MAŁGORZATA RĄCZY

mraczy@interia.pl

Jednocześnie każdą zgłoszoną sprawę przedstawimy także
na naszych łamach. Wskażemy też
metodę, jaką obraliśmy, by rozwiązać problem, i efekty działania naszych radnych.

Luty 2010

Fot. Józef Gajda

SPOŁECZNICY
I
WOLONTARIUSZE
Z działalności Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

N

ajpierw był pomysł na zorganizowanie
się przed wyborami samorządowymi w Rzeszowie w październiku 2002 r. Potem
23 kwietnia 2003 r. 18 członków owego komitetu
wyborczego wystąpiło o zarejestrowanie Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów, co Sąd Rejonowy
w Rzeszowie potwierdził 9 października 2003 r.
Datę tę uważamy za początek naszej tradycji.
W wyborach samorządowych w listopadzie
2006 r. dwóch naszych członków (Sławomir Gołąb i Jerzy Maślanka) uzyskało mandaty radnych
Rady Miasta Rzeszowa.
Głównymi celami naszej działalności jest
promocja naszego miasta i regionu oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego oraz
krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców
Rzeszowa.
W roku minionym realizowaliśmy te zadania m.in. poprzez aktywność społeczną zarządu
i rady programowej. Z naszej inicjatywy powstał
Kub Młodych Twórców, w którym uczestniczy
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z opiekunami i przedstawicielami dyrekcji. We wrześniu
2009 r. w klubie Zodiak spotkali się radni miasta
Rzeszowa z prezesami zarządów i rad nadzorczych
spółdzielni mieszkaniowych i debatowali na temat
współpracy spółdzielców z samorządem i urzędem
miasta oraz rozwojem naszego miasta. W listopadzie zorganizowaliśmy tamże sesję pt. „Rzeszów
dzisiaj i jego perspektywy” z udziałem wielu radnych i znamienitych gości z byłym posłem do
Parlamentu Europejskiego dr. Mieczysławem Janowskim.
Program Stowarzyszenia wypełnialiśmy też

jako radni (Jerzy Maślanka, Sławomir Gołąb) aktywnie w pracach Rady Miasta Rzeszowa i komisjach problemowych. A poza tym forum uczestnicząc w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych, naukowych i innych.
Byliśmy współorganizatorami i uczestnikami osiedlowych imprez kulturalno-oświatowych
(Staromieście, Zwięczyca, Staroniwa, Załęże), festynów i zawodów rekreacyjno-sportowych (Słocina, Załęże i w hali na Podpromiu.
Z naszej inicjatywy, wspólnie z KS Asseco
Resovia, ufundowaliśmy tablicę pamiątkową im.
Jana Strzelczyka, która jest umieszczona w rzeszowskiej hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu. Rada Miasta Rzeszowa we wrześniu 2009
r. podjęła uchwałę o nadaniu tej hali imienia tego
wybitnego sportowca, trenera i wychowawcy młodzieży.
Zarówno sam, jako prezes Stowarzyszenia,
jak i wiceprezes Maciej Dziurgot reprezentowaliśmy Nasz Dom – Rzeszów w kilkunastu obchodach rocznicowych związanych z jubileuszami
(m.in.: 225-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, 65-lecie Zespołu Szkół w Ropczycach,
20-lecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Rzeszowie oraz uroczystościach naszych sponsorów i sympatyków – 50-lecie MPDiM w Rzeszowie, 70-lecie Zapelu w Boguchwale, 65-lecie ZKS
Izolator w Boguchwale).
Zespół muzyczny Klang, którego założycielem i szefem jest członek zarządu naszego Stowarzyszenia Sławomir Gołąb, był wielokrotnie obecny artystycznie na imprezach organizowanych
w Rzeszowie, regionie a nawet za granicą.
Nasz miesięcznik społeczno-kulturalny cią-

gle rozwija się, a od maja 2009 r. został poszerzony
o dodatek dla dzieci – „Pluszak”. Od dwóch lat natomiast integralną częścią czasopisma jest magazyn literacki „Wers”, upowszechniający twórców
z regionu, ze szczególną dbałością o debiutantów.
Miesięcznik jest coraz popularniejszy i utrzymuje
wysoki poziom wydawniczy, a treści w nim zawarte są obrazem naszego współdziałania z organizacjami i instytucjami społecznymi z Rzeszowa
i województwa podkarpackiego. Czasopismo jest
także głównym miejscem dokumentacji celów Stowarzyszenia, które na co dzień realizujemy.
Od września 2009 roku, dzięki uprzejmości
kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie, w klubie Zodiak
działa Klub Młodych Twórców, skupiający młodzież utalentowaną aktorsko, poetycko, literacko,
muzycznie i w innych dziedzinach sztuki.
Dobrze funkcjonuje strona internetowa Stowarzyszenia, dzięki czemu nasz miesięcznik jest
dostępny w kraju i za granicą. Dlatego szczególne
podziękowania kieruję do kilkudziesięciu wolontariuszy, redaktorów współpracujących z nami na
co dzień, dzięki którym rośnie poziom czasopisma
oraz marka Stowarzyszenia. Spośród prawie 100
naszych członków chciałbym szczególnie podziękować za aktywność i wyróżnić: Annę Prokop,
Małgorzatę Prokop, Bartosza Maślankę, Edwarda Słupka, Ryszarda Świątoniowskiego, Bogdana
Kobisza, Sławomira Gołąba, Macieja Dziurgota,
Dorotę Dominik i Ryszarda Zatorskiego. Zawsze
byli i są oni gotowi do działania na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
Jerzy MAŚLANKA,
redaktor naczelny i prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
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POLITYCZNE
OPISANIE
RZESZOWA
Nie po drodze nam z partyjnością w samorządach
Edward Słupek
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O

d dawna mnie
korci, aby dokonać krytycznego opisania
politycznej mapy Rzeszowa
na tle województwa podkarpackiego. Oczywiście chodzi
o spostrzeżenia w perspektywie zbliżających się
wyborów samorządowych. Takie opracowanie
powinno zawierać nazwiska działaczy partyjnych
z opisaniem ich zalet, dokonań i pozycji. Powinno, ale ja jednak tego nie uczynię.
Wypada zacząć od prawicy tej najbardziej
prawicowej. Taką należy uznać Prawo i Sprawiedliwość. Nasze województwo uważane jest za
matecznik prawicy, a zwłaszcza PiS. Zaświadczają o tym wyniki wyborów, gdzie prawie zawsze wygrywa PiS. Zatem powinniśmy opływać
w znaczące nazwiska na szczeblu centralnym
we władzach PiS. Nic bardziej mylnego. Funkcjonowało jedynie jedno nazwisko, działacza
partyjnego z Przemyśla. Funkcjonowało, gdyż
ostatnio jakby jego gwiazda przygasła. Gdybyśmy
chcieli dociec roli działaczy PiS reprezentujących
Rzeszów w strukturach wojewódzkich, to jest to
rola znikoma. Dominują działacze spoza naszego miasta. W Radzie Miasta Rzeszowa stanowią
zaś opozycję do zwolenników prezydenta. Po co
zatem głosujemy na taką prawicę, która nas nie
reprezentuje?
Następną prawicą, chełpiącą się przymiotem rządzenia Rzecząpospolitą, jest Platforma
Obywatelska. Jej rola dla Rzeszowa jest znikoma.
Prawie nic nie mają do powiedzenia w struktu-

rach wojewódzkich, nie mówiąc o jakimś znaczącym przedstawicielu w Warszawie, realnie sprawującym poważne stanowisko jako osoba z partii
rządzącej, ale od nas – z Rzeszowa. Tacy przedstawiciele, jak uczy historia sprawowania władzy, to
wielki i użyteczny atrybut dla regionu.
Następną partią godną opisania jest Polskie
Stronnictwo Ludowe, którego rodowód poczyna
się u nas, bo właśnie w Rzeszowie powstało w 1895
r. Stronnictwo Ludowe, o czym zaświadcza tablica pamiątkowa na gmachu teatru. Najstarsza polska partia polityczna, kojarzona ze środowiskami
wiejskimi i małomiasteczkowymi. Wielu skazywało PSL na polityczny upadek. A ono trwa, mając poważne i bardzo polskie zaplecze polityczne.
Partia poważna, dobrze zorganizowana, mająca
mocną reprezentacje na szczeblu centralnym PSL
oraz będąca koalicjantem rządowym i parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. Szef struktury
wojewódzkiej jest wpływowym posłem i wiceministrem poważnego resortu. Stronnictwo nie jest
reprezentowane w strukturach władz Rzeszowa,
ale nie ma się co czepiać, gdyż to nie Rzeszów
jest solą tej partii. Wielokrotnie PSL decydowało o rządzeniu w województwie. Posiada dobrze
zorganizowane struktury powiatowe i gminne
oraz siedzibę władz wojewódzkich w reprezentacyjnym miejscu Rzeszowa. Partia o dużym potencjale koalicyjnym. W swej historii z każdą poważnym ugrupowaniem politycznym była w koalicji,
w zależności od potrzeb i układu politycznego
dla sprawowania władzy. Partia w województwie
o strukturze wodzowskiej, czyli sprawna organizacyjnie. Głębszą analizę pozostawiam członkom
PSL, bo 115 lat tradycji to na pewno ogrom historycznego przekazu.

W OSIEDLU ZAŁĘŻE
Bardzo potrzebne i oczekiwane inwestycje
Tadeusz Dudek

P

iąty już rok Załęże
jest dzielnicą Rzeszowa. W tym czasie sporo
się już odmieniło w naszym
otoczeniu, w tym bardzo pożądana i widoczna jest budowa nowej szkoły. W budżecie miasta na ten
rok uwzględniona jest kontynuacja tego zadania
(3 mln zł). Szkoła ma być oddana do użytku do
końca lipca.
Wybudowany ma być też chodnik wzdłuż
ul. Załęskiej – od ul. Rzecha do Zakładu Karnego. W ramach przebudowy ul. Załęskiej opracowywana jest dokumentacja budowy prawoskrętu
i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Załęskiej i Rzecha, z planowanym terminem realizacji na koniec kwietnia 2010 r. Przebudowany
też zostanie przystanek autobusowego przy ulicy
Załęskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Rzecha od
strony Zakładu Karnego (koło kaplicy).
Uwzględnione są środki na bieżące utrzymanie w tym roku ulic: Rubinowej, Cyrkoniowej,
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Perłowej, Brylantowej, Agatowej i św. Floriana – od budynku OSP do przejazdu kolejowego.
W tegorocznym budżecie przeznaczono 5 tys. zł
na opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. hr.
A. Potockiego. Natomiast wykonanie oświetlenia
ul. św. Floriana i Spichlerzowej przewidziane jest
w latach następnych.
Zaplanowano na ten rok konserwację rowów melioracyjnych oraz rowu S7-2-2 w naszym
osiedlu. Będzie to poprzedzone przeglądem rowów w pierwszym kwartale br. z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Załęże i Miejskiej Spółki
Wodnej Rzeszów.
Do ujęcia w planie budżetu na 2011 r. będziemy znowu wnioskować kolejne inwestycje,
np. opracowanie projektu technicznego kanalizacji w ulicach Załęskiej, św. Floriana i Kwarcowej, i budowę drogi łączącej ul. Spichlerzową
z ul. ks. J. Stączka. W budżecie tegorocznym
nie przewidziano środków na remont pawilonu sportowego KS Korona Rzeszów. Zadanie to
jednak uważa się za zasadne i w przypadku pojawienia się wolnych środków z rezerwy budżetowej czynione będą starania o przeznaczenie
ich na ten cel.

Sojusz Lewicy Demokratycznej – partia lewicowa – kilka lat wstecz była wzorem sprawowania władzy i oddziaływania na region. Oświadczyłem, że była, gdy z Rzeszowa mieliśmy wiceministra fi nansów, który był jednocześnie szefem
struktury wojewódzkiej SLD. Niektórzy jeszcze
do dzisiaj pamiętają i przypominają, że mając
w centrali taką osobowość, możemy jej przypisać
zasługę rozbudowy lotniska w Jasionce jako inwestycji centralnej. Sądzę, że tych zasług dla regionu
byłoby więcej , gdyby w rządzie i Sejmie wspólnie oddziaływała reprezentacja Podkarpacia pod
kierownictwem SLD. Potem podkarpackiej SLD
szefował znany brydżysta, też mocna osobowość
o wizji i sile oddziaływania. Teraz, drugą już kadencję, prezydentem Rzeszowa jest członek SLD,
któremu służą szefowie tej partii miejskiego i wojewódzkiego szczebla, ale nie udało się im wyperswadować jemu, aby nie popierał przedstawicielki
innej partii w eurowyborach. Wprawdzie SLD jest
kierowane z Rzeszowa, ale aż się prosi, aby byli
charyzmatyczni działacze wrócili do aktywności
politycznej z bieszczadzkiego odosobnienia.
Moje impresyjne opisanie partii politycznych na Podkarpaciu przed wyborami uwidacznia słabości ich struktur w mieście wojewódzkim,
w naszym Rzeszowie. Sądzę, że wielu mandatariuszy, bez względu na przynależność partyjną
mogłoby zasiadać w Radzie Miasta Rzeszowa,
reprezentując tam nas – mieszkańców, którym
nie po drodze z partyjnością, bardzo sztuczną
w wyborach samorządowych, które są kojarzone
lokalnie. I takich kandydatów na radnych trzeba
dziś szukać i wskazywać.
n Edward SŁUPEK

Przypomnieć też należy, że Rada Miasta
odrzuciła w tym roku niektóre z wnioskowanych przez nas zadań. Postulowaliśmy zagospodarowanie lasu „Dębina” z przeznaczeniem
go na miejski park rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw dla dzieci. Wskazaliśmy,
że należy rozbudować infrastrukturę szkoły
i klubu sportowego na osiedlu Załęże oraz odnowić nawierzchnie ulic św. Floriana i Rzecha.
Oczekiwane są inwestycje dotyczące przedłużenia ulicy Ciepłowniczej do istniejącej drogi
w Trzebownisku i likwidacji zbiornika wodnego
przeciwpożarowego przy ulicy ks. Jana Stączka. Należy ułożyć kostkę brukową (ok. 130 m
kw.) przy budynku OSP Załęże. Konieczny jest
remont pętli autobusowej przy bloku AR ( końcówka linii MPK nr 11) do czasu uregulowania
spraw terenowych. Obecnie pętla zlokalizowana
jest na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Inne równie ważne sprawy, które mieszkańcy osiedla Załęże zgłaszali na spotkaniach
z prezydentem Tadeuszem Ferencem, a przez
nas do kolejnych budżetów miasta to: budowa
chodników przy ulicy ks. J. Stączka – od ul.
Szafirowej do ul. hr. A. Potockiego; budowa
chodników przy ulicy Załęskiej – od ulicy Rzecha do ulicy Spichlerzowej; budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. św. Floriana i Kwarcowej;
wykonanie oświetlenia ulicy św. Floriana od
przejazdu kolejowego wzdłuż torów.
n Tadeusz DUDEK,

przewodniczący Rady Osiedla Załęże
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ORDYNARIUSZ
JUBILAT
Ksiądz biskup Kazimierz Górny
K

P

od takim tytułem w dniach 24 - 25 listopada 2010 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się XIII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Musica Galiciana”.
Jej organizatorzy to Rzeszowskie Towarzystwo
Muzyczne, Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. W. Łysenki we Lwowie.
Z racji Roku Chopinowskiego, wszystkie
referaty poświęcone będą wielkiemu polskiemu
kompozytorowi F. Chopinowi, a także jego nauczycielowi J. Elsnerowi i uczniowi K. Mikulemu,
obom związanym ze Lwowem. Prezentowane będą
wyniki badań związane z twórczością i popularyzacją dzieł Mistrza, pamiątkami po nim we
Lwowie i innych miastach niegdysiejszej Galicji,
przedstawiony będzie dorobek szkół muzycznych
jego imienia w woj. podkarpackim, także w Rzeszowie. n

Ksiądz biskup Kazimierz Górny

NOMINACJA
NAUKOWA
Profesor dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
P

rezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora doktorowi hab. inż. Aleksandrowi Kozłowskiemu.
Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
urodził się 31 stycznia 1955 roku w Jarosławiu. Studia wyższe odbył w latach 1974 – 1979 na Wydziale
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Rzeszowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Stopień naukowy doktora nauk
technicznych nadała Aleksandrowi Kozłowskiemu
Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie w 1988 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał
w 2000 roku uchwałą Rady Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk technicznych
przeprowadziła Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Prof. Aleksander Kozłowski ma 30-letni
staż pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej.
Działalność naukowa profesora dotyczy zagadnień
modelowania i zaawansowanej analizy konstrukcji
budowlanych. Szczególnym polem jego zainteresowań jest zagadnienie węzłów podatnych – w tej
dziedzinie jest uznanym autorytetem krajowym
i zagranicznym. Kierował oraz brał udział w realizacji kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje
polskim zespołem w europejskim projekcie badawczym Renovation of Buildings using Steel Technologies ROBUST, realizowanym w ramach Research
Fund for Coal and Steel – Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Jest także kierownikiem grantu - Modernizacja budynków z zastosowaniem konstrukcji
stalowych. Prof. Kozłowski współpracuje naukowo
z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
bierze udział w międzynarodowych programach

badawczych, m.in. europejskiego programu COST
(Cooperation in Science and Technology), w którym uczestniczył w grupach roboczych i był członkiem Management Committee projektów: COST
C1, COST C12, COST C16, COST C25, COST C26,
TU0601, TU0701. Jest też zaproszonym członkiemzałożycielem Międzynarodowej Sieci Naukowej
w dziedzinie konstrukcji stalowych „International
Network of Scientific Partners in the field of Steel
Construction”, prowadzonej przez ArcelorMittal,
2007. n

Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski

STO LAT
HARCERSTWA
Dzień Myśli Braterskiej

D

zień 22 lutego to rocznica urodzin założyciela skautingu Roberta Baden
-Powella. Corocznie wtedy obchodzony jest Dzień
Myśli Braterskiej. Jest tradycją, że w tym dniu
skauci – harcerze przesyłają sobie pozdrowienia,
odwiedzają się wzajemnie na zbiórkach, szczególnie dbają o pogłębienie braterstwa w drużynach.
Braterstwo jest przecież – obok służby i pracy nad
sobą – jedną z trzech podstawowych zasad skautingu. Dzień Myśli Braterskiej obchodzony na całym świecie ma uświadamiać skautom, jak jest ich
wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie
od koloru skóry, narodowości, wyznania wiary czy
wieku.
W Polsce prekursorem ruchu skautowego był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę
harcerstwa – polskiej odmiany skautingu. Ruch
skautowy to ruch apolityczny, ruch wychowawczy
dla młodzieży, otwarty dla wszystkich. Początki
skautingu (polskiego harcerstwa) datować można
na rok 1910, kiedy to Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski podręcznik Roberta Baden
-Powella Scouting for Boys (Skauting dla chłopców).
W tym też roku zaczęły powstawać pierwsze zastępy, a później drużyny harcerskie we Lwowie.
W obecnym zatem roku przypada jubileusz 100-lecia harcerstwa. W naszej Podkarpackiej
Chorągwi ZHP obchody te, jak można sądzić, mają
szczególne znaczenie, bowiem Olga i Andrzej
Małkowscy są jej patronami.
Komitet Organizacyjny Harcerskich
Spotkań po Latach w Warszawie przygotowuje dla
instruktorów harcerskich, legitymujących się stopniem harcmistrza, specjalny słownik biograficzny,
ujmujący biogramy harcmistrzyń i harcmistrzów
działających w czasie stuletniej historii ZHP. Zachęca się druhny i druhów do sporządzenia własnego biogramu i przesłanie go pod adres Komendy Chorągwi ZHP, w której można też otrzymać
odpowiedni jego wzór.
n Stanisław RUSZNICA
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s. bp Kazimierz Górny, ordynariusz
diecezji rzeszowskiej, sakrę biskupią
otrzymał 6 stycznia 1985 r. z rąk papieża Jana
Pawła II. Dewizą biskupa Górnego jest: Omnia
Tibi – Wszystko Tobie. Dokładnie w 25. rocznicę
tego wydarzenia, 6 stycznia br., w katedrze rzeszowskiej odprawiona została uroczysta msza św.
w intencji Jubilata.
Ordynariuszem rzeszowskim ks. biskup Kazimierz Górny jest od 25 marca 1992 roku, czyli
od momentu utworzenia diecezji. W tym roku
przypada też złoty jubileusz – 50-lecie kapłaństwa
księdza biskupa, który jest absolwentem Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie odbył studia fi lozoficzno-teologiczne i formację pastoralną. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca
1960 r. z rąk ówczesnego biskupa krakowskiego
Karola Wojtyły, późniejszego papieża.
Ks. biskup Kazimierz Górny urodził się 24
grudnia 1937 roku.
Serdecznie gratulujemy Jubilatowi i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w tym, co czyni ku
pożytkowi innych. Ks. biskup znany jest bowiem
z wielu inicjatyw społecznych, m.in. był orędownikiem powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego,
wspierał tę inicjatywę i nadal przyjaźnie sekunduje
rozwojowi owej humanistycznej uczelni. n

Fryderyk Chopin
w kulturze
muzycznej Galicji
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KOLĘDOWO I POETYCKO
Młodzi twórcy w gościnnym Zodiaku

Z

WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

końcem stycznia w Zodiaku spotkała
się na imprezie noworocznej młodzież
utalentowana literacko i muzycznie. Było to kolejne
spotkanie inspirowane przez Nasz Dom- Rzeszów.
Zaprosił ich Jerzy Maślanka, szef stowarzyszenia
i naszego miesięcznika oraz inicjator utworzenia
Klubu Młodych Twórców. Społecznik, radny obecnej kadencji i przewodniczący komisji edukacji
Rady Miasta Rzeszowa. Był nauczycielem i przez
ponad 30 lat dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Otwarty na młodzież aktywną
artystycznie. Sam też pisze teksty satyryczne i scenariusze kabaretowe. Reżysersko przygotował kilkadziesiąt takich widowisk, w tym najwięcej zrealizował ze stworzonym przez siebie w Dębicy kabaretem Skra. Autor książek o podobnym profi lu,
obecny z wierszowanymi komentarzami satyrycznymi w każdym numerze naszego czasopisma.

A zaczęli znani już w tym gronie uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ci spod
artystycznej ręki polonistki Marii Tomkiewicz.
Rej wodzili Mateusz Porada i Martyna Orzechowska jako konferansjerzy. A kolędowanie
rozpoczął chórek Gimnazjum nr 4 (ZSO nr 1)
w składzie: Barbara Jastrzębska, Patrycja Grad,
Magdalena Przyboś, Natalia Kostycz, Agata de
Tournelle i Nikoletta Kalinowska, a nastrojową
Cichą noc usłyszeliśmy w wykonaniu solistki Joanny Morawy. Ich starsi koledzy z IX LO tegoż
ZSO nr 1, uczestnicy warsztatów dziennikarskich
prowadzonych przez panią Tomkiewicz, zaprezentowali widowisko kolędowe staropolskie przez
nią reżyserowane, a muzycznie opracowane przez
Katarzynę Dorosz. Wykonawcami byli: Eliza
Czerniakowska, Martyna Leś, Edyta Lelek, Andżelika Szeliga, Martyna Orzechowska, Piotr
Krztoń, Mateusz Porada, Gabriela Wróbel,
Marzena Łącka, Joanna Lip, Sylwia Rudka. Potem w instrumentalnym koncercie usłyszeliśmy
młodych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr
2 im. Wojciecha Kilara: skrzypaczki – Aleksandrę Nowak, Aleksandrę Kłębukowską z klasy
Adrianny Sawy oraz gitarzystów – Grzegorza
Niziołka i Monikę Sochę z klasy Jolanty Lisowskiej. Wielkimi brawami obdarzono również chór
Zespołu Szkół im. UNICEF, przygotowany przez
nauczycieli muzyków: Dorotę Kretowicz i Tadeusza Maziarza. Wystąpiły uczennice: Natalia
Różańska, Aneta Flak, Natalia Skwirska, Ka-

Jerzy Maślanka i Sławomir Gołąb

Jerzy Maślanka przywitał młodzież i zachęcił do artystycznej ekspiacji, a w roli gospodarza
wieczoru wystąpił Sławomir Gołąb, muzyk, pedagog, który jak wszyscy wiemy, stworzył niezrównany zespół szantowy Klang, radny Rzeszowa
obecnej kadencji. Zachęcał, przedstawiał młodych
wykonawców i poetów, a potem dyskutował z nimi
i doradzał. I sam w pewnym momencie też zasiadł
do pianina i zakolędował.

Teresa Czarna

Daniel Romanik

Gabriela Grata

Katarzyna Szkutnik

nej klasy maturalnej III LO im. C.K. Norwida
wprowadziła widzów w nastrój teatralny, zarówno gdy czytała-inscenizowała swoje wiersze
w oszczędnej, acz zauważalnej oprawie scenograficznej, jak i wtedy, gdy z temperamentem śpiewała Tango Tandresse oraz liryczną opowieść, która
miała słuchaczy „pozbawić lęków oraz uspokoić
serce i duszę”. I zachęceni poetycko pokazali się
znowu, debiutujący w naszym magazynie literackim „Wersie”, uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych – z własnymi wierszami Teresa Czarna
i fragmentem prozy Daniel Romanik. Z wierszami pojawił się także ich kolega z tej samej szkoły
Adrian Zarzecki. Kolędowanie, muzykowanie
i poezjowanie zakończył minihappening, gdy
wspomniany już muzyk radny Sławomir Gołąb,
wywołał na bis chórzystki spod szyldu UNCEF-u
i zagrał oraz zaśpiewał z nimi. Potem było już
w innej poetyce – dyskotekowo.
n Ryszard ZATORSKI
n Fot. Józef GAJDA

Monika Socha, Grzegorz Niziołek, na skrzypcach Aleksandra Kłębukowska i Aleksandra Nowak

Chór Zespołu Szkół im. UNICEF

rolina Rzucidło, Barbara Kośniowska, Klaudia
Kośniowska, Magdalena Marszałek, Agnieszka
Antoniszyn, Magdalena Nycz, Iwona Bytnar,
Sylwia Gajewska, Kornelia Kutacha, Dominika
Kutacha, Iwona Jamróz. Z podziwem przyjęto
muzyczną prezentację uczniów I LO im. ks. Stanisława Konarskiego – na gitarze grała Joanna
Byszuk (absolwentka ZSM nr 2), a na wiolonczeli
Katarzyna Kawałek (uczennica ZSM nr 2). I tym
razem także Katarzyna Szkutnik z humanistycz-

Kolędowe widowisko przygotowane przez Marię Tomkiewicz z uczniami IX LO w Rzeszowie (ZSO nr 1)
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Joanna Byszuk, a na wiolonczeli Katarzyna Kawałek

Chór Gimnazjum nr 4 (ZSO nr 1) – z lewej solistka Joanna Morawa

DLANiezwykle
PRZEDSZKOLAKÓW
udana i niezapomniana impreza
Józef Gajda

W

„Karnawałowym Show
dla rzeszowskich przedszkolaków” udział wzięły dzieci
z rzeszowskich Przedszkoli
Publicznych nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 34,35,
36, 37,38, 40, 41, 42, 43, z Przedszkola Prywatnego Akademia Małych Odkrywców oraz ze Szkół
Podstawowych nr: 1, 5,6, 8,9, 14, 17 i 20.
Organizatorzy tej znakomitej imprezy
(Alicja Bialic, dyrektorka Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie i jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Przedszkola Przyszłości wraz ze
współorganizatorami – Grzegorzem Mierzejewskim, wiceprezesem rzeszowskiej sieci sklepów
Jedynka oraz radnym Rzeszowa Waldemarem
Wywrockim) zadbali o wiele atrakcji podczas
tej trzygodzinnej zabawy. Do hali na Podpromiu
przybyły wręcz tłumy wystrojonych w karnawałowe kreacje dzieci z ponad 30 przedszkoli i szkół
podstawowych, gdzie prowadzone są oddziały
tzw. zerówek.
W programie artystyczno-estradowym
dzieci wraz z nauczycielami, rodzicami, babciami
i dziadkami obejrzały oraz wysłuchały wspaniałego, specjalnie przygotowanego na tę imprezę
programu artystycznego w wykonaniu solistów
oraz grupy artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pt. „Piosenki z bajek Walta
Disney’a”. W jubileuszowym programie iluzjonistyczno-ekwilibrystycznym na 50-lecie działalności artystycznej i estradowej wystąpił Jan

Dander, a wspólne zabawy i animacje przy muzyce poprowadził Waldemar Wywrocki.
W trakcie owego show odbywały się również: pokazy tańca w wykonaniu Łukasza „Izi”
Skowrona, instruktora Tito Dance Studio
w Rzeszowie, zabawy z chustą Klanzy, konkursy
z nagrodami oraz szalone makijaże, organizowane przez Centra Fantazja oraz portal www.dzieckowrzeszowe.pl. Ciekawy, niezwykle żywiołowy
program estradowy pt. „The Clown Circus Show”
zaprezentowali prowadzący całą imprezę Klowni
Ruphert & Rico.

A wszystkim tym zabawom towarzyszyła
pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Jedynka ma już 18 lat”. Były przy tym i nagrody
w konkursach plastycznym oraz na najpiękniejszą
szopkę ufundowane przez Polski Sklep Jedynka.
W trakcie imprezy dziecięca grupa muzyczna Gabcia i Przyjaciele, działająca przy
Przedszkolu Publicznym nr 10 w Rzeszowie na
osiedlu Staroniwa i Stowarzeszeniu Przyjaciół
Przedszkola Publicznego nr 10 wspólnie z założycielem zespołu Waldemarem Wywrockim,
współautorką piosenek Gabrielą Wywrocką (niektóre poznali już wcześniej czytelnicy naszego
„Pluszaka”) i wszystkimi dziećmi uczestniczącymi w imprezie, zaśpiewali przebój rzeszowskich
przedszkolaków – piosenkę pt. Wolę przedszkole
z płyty Waldemar Wywrocki – Dzieciom. W wykonaniu tej piosenki udział wzięły również dzieci,
które w latach 2002 – 2008 uczęszczały na zajęcia zespołu Gabcia i Przyjaciele do Osiedlowego
Domu Kultury Staroniwa oraz Maluszki z Krasnego (Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem).
Patronowały imprezie władze samorządowe
Rzeszowa z przewodniczącym Rady Miasta Konradem Fijołkiem, który był osobiście podczas
show karnawałowego, i prezydentem Tadeuszem
Ferencem. Wśród medialnych opiekunów był
także miesięczniki „Nasz Dom Rzeszów” i „Echo
Rzeszowa.
n Tekst i zdjęcia Józef GAJDA

Karnawałowe kreacje przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 24 z osiedla Staroniwa w Rzeszowie – na fotografii wraz z paniami: Agnieszką Kras, Katarzyną Kiełtyką,
Arlettą Worosz-Byczyńską oraz dyrektorką Małgorzatą
Tarnawską.

W imieniu przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr
40 z osiedla Krakowska Południe nagrodę za zwycięstwo
w konkursie na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową
odbiera dyrektorka Alfreda Cyran. Nagrodę wręczają organizatorzy imprezy – Alicja Bialic, prezeska Stowarzyszenia
Przedszkola Przyszłości oraz z rzeszowskiej sieci sklepów
Jedynka – Grzegorz Mierzejewski (wiceprezes) i Kinga Rozborska (kierowniczka działu handlowego).

Soliści oraz grupa artystyczna Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie w specjalnym programie dla dzieci, przygotowanym jak zwykle przez panią Annę Czenczek, dyrektorkę
Centrum Sztuki Wokalnej i Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Rzeszów Carpathia Festival.
Grupa Muzyczna „Gabcia i Przyjaciele”, z Przedszkola
Publicznego nr 10 z osiedla Staroniwa w Rzeszowie wraz
z założycielem zespołu Waldemarem Wywrockim. Podczas
całej imprezy „Gabcie” z „dziesiątki” „szalały” ze swoimi
paniami: Celiną Słonką, Dorotą Kochanowicz i Małgorzatą
Furą oraz dyrektorką Moniką Czerwińską .

W specjalnym programie iluzjonistyczno-ekwilibrystycznym na jubileusz 50-lecia działalności artystyczneji estradowej wystąpił Jan Dander.

Dla około półtora tysiąca rzeszowskich przedszkolaków „Karnawałowe Show” okazało się tzw. strzałem w dziesiątkę. Impreza z całą pewnością pozostanie w pamięci dzieci na długo.
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WIZJA
SZKOŁY
Inna niż tradycyjna
Waldemar
Wywrocki

EDUKACJA l SZKOŁY

P

rogram
według
Howarda Gardnera
pn. „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej
nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie na osiedlu Staroniwa pozwala inaczej widzieć możliwości
rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne. Jest
to spojrzenie na dziecko w sposób nieoceniający.
To jest inna niż tradycyjna wizja szkoły i inna wizja człowieka dorosłego. Takie są główne założenia
teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
– amerykańskiego psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół
wyższych i uniwersytetów na całym świecie
Programem tym zainteresowało się wiele
szkół na terenie Rzeszowa i całego Podkarpacia.
Wśród nich jest również Szkoła Podstawowa nr 14
w Rzeszowie na osiedlu Staroniwa. W roku 2009
pod hasłem „Sport, zabawa to jest dla nas ważna
sprawa!” realizowała go obecna klasa II, której
wychowawczynią jest Danuta Partyka. Odbyło się
w tym cyklu wiele ciekawych spotkań, zawodów,
wycieczek, konkursów, np.: spotkanie z Marcinem
Wiką – zawodnikiem drużyny siatkarskiej Asseco
Resovia (dzieci przeprowadziły wywiad z siatkarzem, a następnie odbył się trening „siatkówki”).

Były wyjazdy do Teatru Maska na spektakle
teatralne, m.in.: Gwiazdkę Pana Andersena, Wróżkę Bzów, Śpiącą królewnę oraz na lekcje teatralne:
„W muzeum lalek teatralnych” i „Spotkanie z aktorem”. Dzieci brały też udział w lekcji ,,O dawnym
Rzeszowie” w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
oraz w zwiedziły zabytki naszego miasta. Uczestniczyły również w spektaklu muzycznym ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowanym przez Filharmonię Rzeszowską, a także
w lekcji ,,Żywot św. Mikołaja’’, zorganizowanej
przez Muzeum Zamku w Łańcucie.
`W szkole odbyło się też wiele zawodów
sportowych. Na pokazach dla rodziców i dziadków dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
lekkoatletyczne i sprawnościowe. A podczas „Bożonarodzeniowych jasełek” odbyło się podsumowanie programu z udziałem Aliny Pieniążek,
koordynatorki do spraw projektu z Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, oraz Marii Balawejder, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 14.
Od bieżącego miesiąca realizację programu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy” przejęła klasa I, której wychowawczynią
jest Anna Lisowicz.

Chłopcy z kl. II podczas pokazów sprawnościowych – „Siatkówka”.

Dziewczynki z kl. II podczas pokazów sprawnościowych
– „Hula – hop”.

n Waldemar WYWROCKI,

przewodniczący komisji kultury i promocji Rady Miasta Rzeszowa

FERIE MUZYCZNE
Z TRIOLĄ
Bezpłatne warsztaty
gitarowe

„Krakowiaczek” w wykonaniu tancerzy z kl. II podczas „Bożonarodzeniowych jasełek”.

S

zkoła Muzyczna Triola oraz Rada Młodzieży Miasta Rzeszowa przy współpracy
z Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie w ramach „Ferii
Muzycznych” zaprasza na bezpłatne warsztaty gitarowe, podczas których oprócz szlifowania umiejętności gry na instrumencie, będzie można uzupełnić swoją wiedzę z zakresu teorii muzyki, skal
czy improwizacji.
Na warsztaty zapraszamy wszystkich, którzy
nie są uczniami naszej szkoły, a chcieliby rozpocząć
swoją przygodę z muzyką. Program przygotowany
został, bowiem zarówno dla zaawansowanych, jak
i początkujących gitarzystów.
Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Szkoły Muzycznej Triola przy
ul. Starzyńskiego 17 (obok pływalni Muszelka)
w Rzeszowie w okresie ferii zimowych, tj. od 15
do 25 lutego – od poniedziałku do czwartku, od
godziny 16.00.
Do udziału w ciekawych warsztatach tematycznych zapraszamy również wokalistów, perkusistów i basistów. Bezpłatne zajęcia teoretyczno
-praktyczne, prowadzone przez doświadczonych
muzyków, odbywać się będą kolejno:
• wokalne – od 15 do 18 lutego;
• perkusyjne – od 15 – 18 lutego;
• basowe – od 22 – 25 lutego.
Szczegółowe informacje na stronie szkoły:
www.triola.pl
Kontakt: 0695-199-982 Damian
lub 0606-937-085 Marcin n
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Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie na osiedlu Staroniwa wraz z wychowawczynią Danutą Partyką na wycieczkach w ramach realizacji projektu.
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KAŻDE DZIECKO
JEST
ZDOLNE
Zajęcia pozalekcyjne w szkole
Janina Kubaszek
zkoła Podstawowa
nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie znalazła
się w gronie szkół, realizujących Ponadregionalny Projekt Edukacyjny „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
współfi nansowany przez EFS i budżet państwa,
którego beneficjentem jest Grupa Edukacyjna S.A.
Istotą projektu jest wspieranie rozwoju uczniów,
szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Poprzez praktyczne działania
uczniowie mają szansę zdobyć doświadczenia
edukacyjne i społeczne. Zadaniem rodziców i
nauczycieli jest bowiem dostrzegać, rozwijać i
wspierać zdolności dziecka.
Od września realizowane są w szkole zajęcia
pozalekcyjne w klasie drugiej. Uczniowie chętnie
w nich uczestniczą, korzystając z różnorodnych
pomocy dydaktycznych, jakie szkoła otrzymała
w ramach projektu. Świetnie się przy tym bawią,
rozwijają wyobraźnię, zainteresowania i odkrywają swoje mocne strony. W czasie zajęć każdy
znajdzie coś dla siebie ciekawego i nowego. Przy
takiej nauce i zabawie czas szybko mija. Podsumowaniem pierwszego etapu projektu jest pokaz
umiejętności uczniów i przekazanie pomocy dydaktycznych zgromadzonych w ośrodkach zainteresowań uczniom klasy pierwszej. W ten sposób kolejna grupa dzieci ma większą szansę na
rozwój swoich zainteresowań. W przyszłym roku

Ser Szwajcarski – to doskonała zabawa.

Mozaika – układanki dla każdego.

Zabawa w teatr.

Uczniowie kl. II b z wychowawczynią Janiną Kubaszek.

szkolnym do tej grupy dołączą nowi uczniowie
klasy pierwszej.
Projekt „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w którym uczestniczy

nasza szkoła, jest ciekawą propozycją zarówno
dla nauczycieli, jak i dla uczniów i ich rodziców.

BIESIADA
POETYCKA
W dobie zanikania kultury pisania i mówienia
Anna Putyło

P

o kilkuletniej przerwie
rzeszowskie
I Liceum Ogólnokształcące
ponownie gościło (4 grudnia
ub. roku) młodych poetów na
XI Ogólnopolskiej Biesiadzie
Poetyckiej. Owa przerwa nie wynikała wyłącznie
z problemów finansowych, braku sponsorów. Jednak w tym roku, na przekór wszystkim i wszystkiemu, biesiada znów dała możliwość utalentowanym
twórcom zaprezentowania swoich wierszy. Przyjechali uczniowie z Łowicza, Krosna, Łańcuta, Dębicy. Przybyli także uczniowie z liceów rzeszowskich.
Dzięki uprzejmości ks. dr. Franciszka Dziedzica
uczestnicy zostali zaproszeni do wspaniałych wnętrz
Muzeum Kurii Diecezjalnej, gdzie mogli wysłuchać
wykładu inauguracyjnego pt.: Czy zmierzch kultury pisma? Język polski pierwszej dekady XXI wieku,
który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.
Warsztaty poetyckie, mające wzbogacić
warsztat literacki młodych twórców, poprowadzili
dr Alicja Jakubowska i prof. UR, dr hab. Zenon
Ożóg.
Drugą część Biesiady rozpoczął wieczór poetycki. W kameralnej atmosferze przy świecach

n Janina KUBASZEK,

nauczycielka kształcenia zintegrowanego, realizowała I etap
projektu w SP 1

w auli I LO ks. Tomasz Nowak zaprezentował tomik swojej poezji Krew i woda. Ten wieczór autorski
poprowadziła red. Marta Januszewska.
W dalszej części młodzi poeci zaprezentowali swoje utwory w Turnieju Jednego Wiersza, który
zawsze budził najwięcej pozytywnych emocji. Jury,
któremu przewodniczył dr Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pierwsze miejsce – nagrodę
ufundowaną przez dyrektora I LO Ryszarda Kisiela – przyznało Ewie Strug z I LO za wiersz Drzwi.
II miejsce i nagrodę Fundacji Pomocy Szkole im.
ks. Stanisława Konarskiego otrzymał Michał Warzocha za utwór Emblema pro memoria amicitiae
nostrae in lingua Polonica, III miejsce oraz nagrodę
Rady Rodziców przy I LO im. ks. S. Konarskiego
– Beniamin Bukowski za wiersz Impresja apriorycznie zimowa – obydwaj są uczniami rzeszowskiego LO im. Jana Pawła II ss. Prezentek. Jury przyznało także wyróżnienia dla Pauliny Kamyk z II LO
w Rzeszowie za wiersz Odejście, Anny Błachowicz
-Wolny z II LO w Łańcucie za utwór *** przychodzą
ją oglądać, oraz Moniki Kotowicz, uczennicy I Liceum w Rzeszowie, za wiersz trzeciomajowe okno.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy
od pierwszych biesiad czytają i oceniają nadesłane
utwory i prowadzą warsztaty poetyckie, najcenniejsze dla młodych artystów. Wszystko to robią dobro-

czynnie, z sympatii dla młodych, utalentowanych
ludzi.
W poprzednich edycjach w biesiadzie brali
udział uczniowie z najdalszych zakątków Polski.
Być może ta kilkuletnia przerwa spowodowała, że
uczestnicy sprzed lat, którzy już opuścili mury swoich szkół, nie mogli zachęcić młodszych kolegów
do udziału w rzeszowskim spotkaniu poetyckim.
W pewnym sensie biesiada zaczyna się od nowa…
Doświadczenia tegoroczne oraz z lat poprzednich
pokazują, że do Rzeszowa przyjeżdżają ludzie zdolni, wrażliwi, ambitni, poszukujący. Właśnie im taka
impreza umożliwia kontakt z twórcami oraz z krytykami literatury. Dla nich organizowane są zajęcia,
które pozwalają popracować nad własnym warsztatem poetyckim. Pokłosiem biesiady jest wydawany
almanach z utworami jej uczestników.
We wstępie do ostatniego Almanachu Barbara Nizioł i niżej podpisana (współorganizatorki
imprezy) napisały, że biesiada jest imprezą potrzebną, znalazła bowiem swoje miejsce na mapie spotkań organizowanych z myślą o rozwoju młodych,
wrażliwych ludzi, mających wiele do powiedzenia.
W taką młodzież warto inwestować pieniądze, siły
i czas organizatorów. Jest jeszcze jeden powód, dla
którego biesiada powinna znów znaleźć się w kalendarzu corocznych imprez w I LO. Może to zabrzmi
banalnie, może zbyt górnolotnie, ale w dobie zanikania kultury pisania i mówienia, młodzi poeci
dają nadzieję, że język polski nie umiera, że wciąż są
ludzie, którzy starają się pięknie mówić i pięknie pisać. O sobie, o otaczającym ich świecie, o poezji…
n Anna PUTYŁO
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DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ

Zaskakują rozwagą, mądrością i spostrzegawczością
Dorota Dominik

POSTAWY l PRAWO

W

ielu dorosłych
żywi
przekonanie, że dzieci są głuche,
ślepe i pozbawione rozumu.
Tymczasem dzieci zaskakują
rozwagą, mądrością i spostrzegawczością. Dziecko jest
młode i niedoświadczone, ale z pewnością niegłupie. Skąd te refleksje ? Otóż zdarza mi się niekiedy pracować na paskudnym „materiale”, jakim są
konflikty międzyludzkie – rozwodzący się rodzice,
problemy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
czy spory między dziećmi w szkole. I ze zgrozą stwierdzam, że dopóki dzieci same decydują
o sposobach na rozwiązanie problemu, wszystko
da się naprawić, natomiast jeżeli w spór wmieszają
się dorośli, konflikt eskaluje, zaś koszty (psychologiczne i proceduralne) i tak ponosi dziecko. Oto
przykłady.
Dajmy na to, rozwód. Dziecko – często
wbrew obiegowej opinii – wiele rozumie i uczy się
żyć w sytuacji, gdy jedno z rodziców zamieszkuje
osobno. Bywają nawet takie sytuacje, gdy dziecko
rozstanie rodziców przyjmuje z ulgą, bo lepsze to,
niż niekończące się awantury. A dorośli ? Zapytani o to, co jest dla nich ważne, odpowiadają, że
najważniejsze jest szczęście dziecka. A jednak do
ostatniego tchu, pod sztandarami tego szczęścia
i miłości do potomka walczą z eks-partnerem,
choćby przez utrudnianie kontaktów z dzieckiem,
czy próby oczerniania go w jego oczach. Przykłady
rodziców współpracujących po rozwodzie są niestety rzadsze, bo „polactwo”, czyli nasze paskudne
cechy, jak zawiść, żądza odwetu czy myślenie wyłącznie o własnym czubku nosa, biorą górę. Cieka-

we jest to, że chyba w żadnym innym kraju rozwiedzeni małżonkowie nie pozostają tak zażarcie
i tak długo w starciu „na noże” – dla dobra dziecka,
oczywiście…
Drugi przykład to konflikty dzieci w szkole. Zdolności adaptacyjne młodego człowieka są
ogromne, podobnie jak zdolność do ćwiczenia
rozmaitych umiejętności społecznych. Uczeń
w szkole doświadcza nie tylko wiedzy, ale przede
wszystkim uczy się funkcjonowania w grupie, podporządkowania, nowych ról, empatii i odporności,
wrażliwości i twardości. W grupach rówieśniczych
konflikty są tak oczywiste jak to, że po nocy przychodzi dzień, a sposoby ich rozwiązywania przez
dzieci, choć nie zawsze dyplomatyczne, najczęściej
nie wyrządzają poważniejszych szkód. Zdarzają
się oczywiście sytuacje, w których konflikty są niebezpieczne dla dzieci, ale to rzadkość i najczęściej
wiążą się z dodatkowymi, specyficznymi czynnikami ryzyka. Dzieci od zawsze przeżywają się
i dokuczają sobie, przy czym chłopcy rozładowują napięcie poprzez bójki, dziewczynki natomiast
sięgają po broń kobiecą, taką jak plotka, obmowa,
fochy i wyzwiska. Najczęściej jednak „po sprawie”
przechodzą do porządku dziennego i spokoju, aż
do… następnego razu.
Prawdziwy problem pojawia się jednak, gdy
do dziecięcych spraw nadgorliwie wmieszają się
dorośli – rodzice czy nauczyciele, za wszelką cenę
chcą znalezienia winnego i surowego go ukarania,
podczas gdy najczęściej albo winnych nie ma, albo
„winne” są wszystkie skłócone dzieci. Jeszcze gorzej, gdy w konflikt ingerują dorośli, którzy sami
w konflikcie pozostają, lub nie darzą się sympatią,
a najgorzej, gdy jeden z rodziców ma zdecydowaną
przewagę (np. wyższą pozycję społeczną, majątkową, etc). Wtedy o konstruktywne rozwiązanie jest
najtrudniej, co obrazuje zdanie, wypowiedziane

ALIMENTY
TO
DŁUG
Co ma z tym wspólnego prawo jazdy?
Bogusław Kobisz

T

rybunał
Konstytucyjny miał rację.
Dlaczego ktoś, kto nie płaci
alimentów, ma być pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych? Są przepisy o ruchu drogowym, które
stanowią, kto i w jaki sposób może prawo jazdy
uzyskać oraz w jakich okolicznościach i kto może
go tych uprawnień pozbawić. Co ma wspólnego
prawo jazdy z alimentami?
No, gdyby się tak zastanowić, to faktycznie
na pewno wielu kierowców nie płaci alimentów.
Załóżmy na przykład taką sytuację, że facet nie
płaci alimentów, a jeździ samochodem zawodowo,
bo pracuje jako kierowca. I co – zabrać prawo jazdy
i zwolnić „dziada”? To rozwiązanie wydaje się być
idiotyczne – jak straci pracę, to jak ma płacić? A
jeśli jeździ, ale nie pracuje? To uważam, że trzeba
sprawdzić, czym jeździ i za co, a może nawet dokąd
jeździ, a nie zabierać mu prawa jazdy.
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Cały ten szum – moim zdaniem – jest wynikiem ogromnego nieporozumienia. Alimenty
to dług. Dłużnikiem najczęściej jest ojciec, matka
czasami dziadkowie, a wierzycielem najczęściej
dziecko, które, gdy jest małoletnie, to działa przez
przedstawiciela ustawowego, a jeśli dorosłe to samodzielnie. Ten dług jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego uprzywilejowany. Wydaje
się, że przepisy ułatwiają zarówno dochodzenie
sądowe przy ustalaniu i zasądzaniu alimentów, jak
również ich dochodzenie w drodze egzekucji.
Twierdzę, że zarówno egzekucje alimentów,
jak i innych długów w Polsce są mało skuteczne.
Dlaczego nikt nie widzi, że komorników jest za
mało? Dlaczego minister sprawiedliwości nie
mówi o otwarciu rynku komorniczego? Wykształcone rzesze prawników chętnie zajmą się egzekwowaniem, tylko należy im pozwolić, dopuścić do
zawodu. Dzisiaj aplikanci w kancelariach komorniczych czekają, aż któryś z ich starszych kolegów
umrze, zachoruje, lub przejdzie na emeryturę, bo
to jedyna droga do wymarzonego rewiru.
Gdyby była, prawdziwa konkurencja na rynku komorniczym to inaczej wyglądałaby spraw-

Prawdziwie wielki mąż powinien zachować
serce dziecka.
Mencjusz (fi lozof chiński, III w. p. n. e)

przez jednego z ojców; „Ja chcę, żeby było dobrze,
ale na moich warunkach”.
Janusz Korczak sugerował, aby szanować
zdanie i decyzje dziecka. Dziś w wychowaniu mówimy o doświadczeniach młodego człowieka z odpowiedzialnością i uczeniu się na błędach. Można
też wysunąć tezę, że dorośli mogliby się sporo od
dzieci nauczyć w kwestiach obchodzenia się z konfliktem, że zakończenie sporu wymazuje go raz na
zawsze z wzajemnych relacji, wreszcie, że sprawiedliwe rozwiązanie jest bardziej wychowawcze od
kary.
n Dorota DOMINIK,

dyrektorka Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie,
35-113 Rzeszów, ul. Witkacego 7

ność egzekucji, m.in. alimentów. Komornicy najchętniej zajmują wskazane przez wierzyciela konta
bankowe, działają chętnie tam, gdzie mogą liczyć
na wysokie swoje wynagrodzenie i gdy wierzyciel
wskazał szybko zbywalny, atrakcyjny majątek
dłużnika. Tam, gdzie trzeba by było dokonywać
jakichś czasochłonnych, kosztownych ustaleń, komornicy sporządzają protokoły o nieściągalności
i umarzają postępowania egzekucyjne. Będzie więcej komorników, będą mieli mniej spraw, a wtedy
nad każdą z nich będą się mogli dłużej „pochylić”.
Jeżeli facet jeździ samochodem, to komornik
powinien ustalić, dokąd jeździ, co robi, skąd ma
pieniądze, czyim i dlaczego samochodem jeździ?
Przecież nie jest tajemnicą, że wielu dłużników
pracuje na czarno – komornik powinien to ustalać.
Gdyby komornik powiadomił w takich przypadkach odpowiednie organy i inspekcje, to zatrudnienie na czarno w przypadku dłużników znacznie
by się ograniczyło. Gdyby komornik zebrał dowody w sprawie, to mógłby powiadomić prokuratora
o tym, że dłużnik uchyla się uporczywie od płacenia alimentów, działa na szkodę wierzyciela, składa nieprawdziwe oświadczenia w sprawie swojego
majątku itd. Prokuratura po potwierdzeniu takich
przypadków nie odmawiałaby prowadzenia postępowania i nie umarzała wszczętego tak często, jak
to ma miejsce obecnie. Dłużnik komornika powinien się bać nie dlatego, że jest on komornikiem,
lecz dlatego, że jest on skutecznym egzekutorem.
n Bogusław Kobisz

Frma Prawnicza IUS w Rzeszowie

Luty 2010

LUIGI
CASTIGLIONI
Dom muzeum w Maisons-Laffitte
Władysław
Serwatowski

91 Avenue de Poissy, kupiony przy finansowym
wsparciu czytelników z całego świata. Polskie Maisons Laffitte współtworzyli Maria i Józef Czapscy,
Jerzy Giedroyć, Zofia i Zygmunt Hertzowie i Gu-

na obchody 10-lecia Solidarności w Gdańsku. Jako
swój wkład namalował obraz, który w Polsce wydano jako plakat. W 1992 pokazywał na EXPO’92
w Sewilli obraz namalowany dla Polski z uniwersalnym przesłaniem solidarności globalnej.
Działalność Musee Maison Castiglioni, które odwiedzić warto, zapowiada przy stacji metra
w Maisons-Laffitte monumentalny fresk Spotkanie.
n Władysław SERWATOWSKI

L

Jedna z wersji tego obrazu była eksponowana w Rzeszowie
w 1994.

Twórczość
młodzieżowa
W klubie Karton na Baranówce

J

uż od 10 lat Klub Kultury Karton RSM ze
spółdzielczego osiedla Baranówka działa na
rzecz rozwoju intelektualno-twórczego uczniów szkół
średnich. Czyni to poprzez powołany przed laty do
życia Klub Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców,
współpracując m.in. bardzo ściśle z Liceum Ogólnokształcącym nr IX z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rzeszowie i jego polonistką Marią

Luigi Castiglioni (z prawej) z wybitnym lekkoatletą francuskim Michelem Jazy, na wystawie w Monaco. W dorobku malarskim Castiglioniego są prace malarskie i graficzne, wiele nawiązuje do tematów sportowych.

staw Herling-Grudziński. Mając tak znakomitych
sąsiadów Luigi Castiglioni poznawał Polskę i dla
Polski w latach 1980– 1992 uczynił ogromnie dużo.
Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie, obok najlepszej Galerii Brera założonej przez
Napoleona, kariera artystyczna Castiglioniego zapowiadała się fantastycznie. Debiutował, zaproszony przez Federico Felliniego do współtworzenia
scenografii do Dolce Vita. Projektował dekoracje
i ubierał w kostiumy Marcello Mastroianniego,
Anitę Ekberg i Anouk Aimee. Po sukcesach dla fi lmu został laureatem Grand Prix Martini za obraz
Music Hall o zespole The Beatles. Przeniósł się do
Francji, gdy Biblioteka Narodowa w Paryżu urządziła indywidualną wystawę „Castiglioni”.
Zadomowił się i twórczo pracował w przestronnym domu przy 42 Av. Puebla w Maisons
-Laffitte, gdzie urządzono w 2004 pierwsze muzeum
monograficzne. W stałej kolekcji dzieł Castiglioniego są widoczne akcenty polskie. Przy wejściu do
Domu-Muzeum widz dostrzega portret Fryderyka
Chopina, umieszczony w gronie 16 największych
artystów na przestrzeni dziejów. Castiglioni namalował Chopina w połowie lat 90. XX w. Spotkania
artysty z Polską rozpoczęły się w roku 1980. Potem
Castiglioni intensywnie wspierał francuską pomoc
organizacji „Lekarze świata dla Polski” oraz inspirował pomoc międzynarodową dla Solidarności
podziemnej. Jego ulubionym obrazem była mapa
Polski z wizerunkiem zafrasowanej kobiety. Dzieło
to weszło do kanonu światowej sztuki XX w.
W 1990 r. Luigi Castiglioni był zaproszony
Tomkiewicz. Przejawiający talenty dziennikarskie i literackie uczniowie zawsze mogą liczyć na publikacje
swoich utworów w klubowym periodyku społeczno
-kulturalnym „Osiedlowy Świat”, znanym członkom
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – mieszkańcom Baranówki i środowisku literackiemu Rzeszowa.
Przez KDMiT i czasopismo przewinęło się
około 100 nazwisk młodych talentów. Kilkoro z nich
z nich publikuje własne utwory w prasie regionalnej
i centralnej. Karton za swoją działalność na tym polu
był już kilkakrotnie wyróżniany przez władze miasta
honorowymi dyplomami uznania, prowadząc równocześnie aktywną działalność na rzecz rozwoju dorosłego, profesjonalnego środowiska Rzeszowa i woj.
podkarpackiego.
Również w X jubileuszowym Regionalnym
Konkursie Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców
(zorganizowanym pod patronatem Urzędu Mar-

Luigi Castiglioni wręcza Lechowi Wałęsie album z pierwszym plakatem „Solidarności z Solidarnością” wydany we
Francji w 1982 przez organizację „Lekarze Świata”. Gdańsk,
wrzesień 1989; Fot. Muzeum Luigi Castiglioni, Maisons
-Laffitte.

Od redakcji:
W poprzednim numerze w notce przy artykule Władysława Serwatowskiego pt. „Inwestycja
w wizerunek Rzeszowa” nastąpiła niefortunna
i niezamierzona zamiana literki „l” na „g” w wyrazie weksylologiczny, za co serdecznie przepraszamy Autora i Czytelników. W wersji internetowej naszego miesięcznika objaśnienie to jest
zapisane poprawnie: „Autor kieruje utworzonym
przez siebie w Warszawie w 1978 roku Centrum
Flagi Ziemi; od 1995 jest członkiem Międzynarodowej Federacji Organizacji Weksylologicznych.
Dla uczczenia 700 Lat Orła Białego organizował
w Warszawie w 1995 XVI Międzynarodowy Kongres Weksylologiczny pod patronatem Marszałka
Sejmu RP.
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przy
współpracy z twórcami z oddziału Związku Literatów
Polskich z Rzeszowie) nie brakło młodych twórców,
z szansami na stałą obecność w środowiskach twórczości profesjonalnej oraz dziennikarstwa. n

Laureaci konkursu, od lewej: Marzena Łącka, Sylwia Rutka,
Martyna Orzeczowska, mgr Maria Tomkiewicz (polonistka,
opiekunka) , Mateusz Porada, Joanna Lip, Agata Kuś, Sylwia
Zdziarska, Sylwia Wierzbińska
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uigi
Castiglioni
(1936 – 2003) –
Włoch, Francuz, Europejczyk,
zaprzyjaźniony z rodzinami
Fot. ProtJarnuszkiewicz.com królewskim i głowami państw.
Wśród przodków był dumny z bliskiego pokrewieństwa z Francesco Saverio Castiglioni (1761
- 1830), papieżem Piusem VIII. Castiglioni – obywatel świata – był pierwszym artystą, któremu Muzeum Narodowe w Warszawie urządziło wystawę
indywidualną. W Wilanowie oddano artyście całe
Muzeum Plakatu. Na otwarciu wystawy indywidualnej 15 września 1989 r. komplementowali artystę
premier Tadeusz Mazowiecki i prymas Polski Józef
Glemp.
W 1997 Luigi Castiglioni był jurorem na VI
Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie. Także w Rzeszowie pokazywał
na wystawach zbiorowych kilka razy swoje prace
malarskie i graficzne. Luigi Castiglioni, artysta
wszechstronny, ma od sześciu lat swoje muzeum
w podparyskiej miejscowości Maisons-Laffitte
w departamencie Yvelines. Opiekunem i kuratorem muzeum urządzonym w domu artysty jest
wdowa – Tersilia Mazzini-Castiglioni.
Maisons-Laffitte to w historii kultury ważny
adres z historycznymi, powiązaniami z Polską. Od
września 1947, przez 7 lat mieściła się tam redakcja miesięcznika „Kultura” w domu przy Avenue
Pierre Corneille. Tam mieszkał Czesław Miłosz,
gdy ukrywał się w 1951 po opuszczeniu ambasady
PRL w Paryżu. Drugą i obecną siedzibą Instytutu Literackiego wydawcy „Kultury” i „Zeszytów
Historycznych” był w Maisons-Laffitte dom przy
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WSPÓŁCZESNOŚĆ
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
J

KULTURA l SZTUKA

eśli spojrzeć na płace, to pracownicy
z obszaru kultury i sztuki są w Polsce
na szarym końcu. Ludzie ci to nadal w ogromnej
mierze pasjonaci, których celem jest wzbogacanie
wrażliwości innych i dostarczanie przeżyć głębszych, pomaganie nam w dystansowaniu się od
codziennej, częstokroć brutalnej rzeczywistości,
powodowanej wyścigiem po każdy kolejny grosz.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który
organizuje kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym, jest takim
partnerem duchowym od ponad już 60 lat.

oraz obecnemu – Zygmuntowi Cholewińskiemu.
Pierwszemu za decyzję o rozpoczęciu gruntownego remontu WDK, drugiemu za wpieranie i kontynuowanie tego dzieła. Dziś i od wewnątrz, i na
zewnątrz wraz z otoczeniem to diametralnie odmienny obraz tego miejsca. Takąż statuetkę otrzymał również Lesław Wais, kulturoznawca, który
prawie 20 lat kierował WDK, co było jednocześnie
symbolicznym podziękowaniem dla wszystkich,
którzy niegdyś w tej placówce pracowali.
Okolicznościowe wydawnictwo 60 lat dla
kultury. 1949-2009 w formie diariusza, a także
wspomagających je opisów, sporządzonych przez
długoletnich animatorów kultury –zastępFot. Jakub Rajchel
czynię dyrektora Małgorzatę Hołowińską
oraz kierowników działów Czesława Drąga
i Adama Kusa – obrazuje w pigułce dokonania i obraz współczesny
Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie,
poczynając od świetlicy
związkowej w 1948 r. Ta
historia jeszcze barwniej przybliżona została
fi lmowym przekazem
na jubileuszowym spotkaniu. W minionych
latach WDK był miejscem, gdzie rozpoczynały swą działalność
Krystyna Lech - dyrektorka Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, renomowane dziś inartystyczne,
wręcza Markowi Jastrzębskiemu - dyrektorowi WDK w Rzeszowie - odznakę Zasłużony dla stytucje
związki twórcze i stoKultury Polskiej.
warzyszenia kulturalne,
gdzie rodziły się pomysły wielu imprez i działań
Placówka wojewódzka jest pod kuratezarówno lokalnych, jak i wykraczających często
lą marszałka samorządu podkarpackiego, ale
poza granice miasta, województwa, a także kraju,
w świadomości rzeszowian traktowana jak swoja,
które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny
miejska. Bo wszakże – jak przypomniał okoliczRzeszowa i województwa podkarpackiego.
nościowym wydawnictwie dyrektor Marek Ja– Jedną z naszych podstawowych funkcji
strzębski – w stałych formach pracy (zespołach,
jest ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji
kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszenarodowej i regionalnej – podkreśla Marek Janiach społeczno-kulturalnych) skupia około 2000
strzębski. To w WDK z inicjatywy m.in. ówczeosób, ale zgodnie ze swoją misją udziela też pomosnego dyrektora Czesława Świątoniowskiego
cy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę
narodził się Światowy Festiwal Polonijnych Zenad amatorskim ruchem artystycznym oraz ciągle
społów Folklorystycznych. Ogromny był w tym
jeszcze autentycznymi przejawami kultury ludoudział zespołu Bandoska i jego kontakty zagrawej na Podkarpaciu. – Z potrzeby kultywowania
niczne. Zespół odmłodzony i stworzony jakby od
tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imnowa w roku 1969 przez Leokadię Magdziarz,
prez, a także działań służących dokumentowaniu
rodowodem sięga roku 1950 do założonego pod
i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej nakierownictwem artystycznym Bożeny Niżańrodowej kultury – przypomniał Marek Jastrzębskiej Rzeszowskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Dziś
ski. W uznaniu tej działalności WDK otrzymał
Bandoską kieruje artystycznie Nina Wojturska.
prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.
Rzeszów stał się dziś centrum polonijnego ruchu
Marek Jastrzębski kieruje WDK od siedartystycznego, bo u nas również zrodziła się inimiu lat, wcześniej przez 16 lat był wicedyrektocjatywa Spotkań Teatrów Polskich z Zagranicy.
rem. Przeszedł różne szczeble w tej drabinie orTakże najbardziej prestiżowa w swej dziedzinie
ganizatora kultury. WDK jest bowiem pierwszym
impreza w kraju – Międzynarodowy Niekonweni jedynym w jego życiu miejscem pracy, którą
cjonalny Konkurs Fotograficzny Foto Odlot jest
rozpoczynał tu w 1978 roku jako absolwent Wyżnaszym osiągnięciem.
szej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, magister
WDK organizuje wojewódzkie i krajowe
pedagogiki kulturalno-oświatowej. Po drodze
konkursy, przeglądy, imprezy i wystawy upozdobywał nie tylko doświadczenie praktyczne,
wszechniające zarówno sztukę profesjonalną, jak
ale i dalej kształcił się, zwłaszcza w zakresie zai amatorski ruch artystyczny, by wskazać m.in.
rządzania. Na jubileuszowej uroczystości pod
Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Lukoniec ub. roku uhonorowany został odznaką Zadowego kontynuowany od 1984 roku, grudniowe
służony dla Kultury Polskiej. Sam zaś honorował
Spotkania Cymbalistów, Ogólnopolskie Wystawy
innych w imieniu instytucji, którą kieruje. StatuTwórczości Pedagogów Plastyki, Festiwal Filmów
etki WDK wręczył poprzedniemu marszałkowi
Optymistycznych, Podkarpackie Mikołajki Tawojewództwa, a teraz posłowi Leszkowi Deptule
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neczne. Na kursach tańca współczesnego kształcą
się instruktorzy do prowadzenia zajęć w placówkach kultury, a edukowani teatralnie instruktorzy prowadzą amatorskie zespoły w placówkach
podkarpackich. Wyobraźnię i zainteresowania
literackie pomagają rozwijać uczniom regionalne
konkursy – „Ja i świat” (co roku jego pokłosiem
jest nowy tomik) i „Literatura i dzieci”. WDK jest
przyjaznym i otwartym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Tutaj cyklicznie przedstawiają dorobek artystyczny placówki kultury województwa
podkarpackiego. Podkarpacka Izba Poetów jest
forum prezentacji autorskich. W klubie Turkus
spotykają się miłośnicy poezji śpiewanej, działa
też wojewódzka scena amatorskich form teatralnych. WDK jest miejscem aktywności klubowej
m.in. amatorów plastyków, artystów rękodzieła,
fi latelistów, numizmatyków, szachistów, poszukiwaczy ciekawostek historycznych, miłośników
kwiatów a nawet kanarków. Znakiem markowym
jest wspomniana już Bandoska, ale i inne zespoły
kojarzone z WDK: Orkiestra Szałamaistek, Zespół
Mażoretek, które prezentowały się m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ewenementem
w kraju jest dziewczęca orkiestra dęta – wspólne
dziecko WDK i Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie.
Sukcesy taneczne odnosi Dziecięcy Zespół Artystyczny Uśmiech. Chór kameralny i męski Collegium Musicum pod kierunkiem znakomitego
dyrygenta i pedagoga Andrzeja Szypuły od 17
lat prezentuje szeroki repertuar utworów i pieśni
o charakterze świeckim, kościelnym, oratoryjnym, okolicznościowym i ludowym. W WDK pracują na stałe dojrzałe twórczo zespoły muzyczne:
Portal Blues z liderem Sebastianem Stachurskim
i Kłusem z Blusem z Tomaszem Kiersnowskim.
WDK współpracuje ze stowarzyszeniami
społeczno-kulturalnymi, które tu mają swą siedzibę, m.in. z Rzeszowskim Towarzystwem Muzycznym, Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Towarzystwem Kultury Teatralnej,
Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, z którym
od wielu lat współorganizowany jest Ogólnopolski
Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo.
– Nie ulegamy modom, ale kultywujemy
te formy, które nie są komercyjne. Są inne kluby, ośrodki w regionie, ale nikt się nie zajmuje
w takim zakresie jak my edukacją artystyczną,
upowszechnianiem sztuki, upowszechnianiem
amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego.
W WDK można spotkać wszystko, od amatorskich form po najbardziej profesjonalne. I dom
nasz otwarty jest gościnnie dla wszystkich przez
siedem dni w tygodniu – zaprasza dyrektor Marek
Jastrzębski.
n Ryszard ZATORSKI
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TRAKTAT
TAŃCEM
PISANY
Rozmowa z warszawską rzeszowianką JOANNĄ RUSZNICĄ
edług Paulo Coelho, niezwykłego
twórcy brazylijskiego związanego autorsko z tamtejszą muzyką rozrywkową – o tańcu
nie da się pisać, taniec trzeba tańczyć. Skoro tak,
to zamiast pisania lepiej porozmawiać z kimś, dla
kogo ten taniec jest życiową pasją, artystycznym
wyzwaniem, osobistym spełnieniem czy wręcz filozofią życia. Zbyt daleko nie trzeba było szukać
i umówiłem się na pogawędkę z rodowitą rzeszowianką, znaną tancerką, choreografem, dyplomowaną instruktorką tańca jazzowego, absolwentką
szkoły musicalowej przy warszawskim Teatrze
Roma, niezmordowaną światową uczestniczką
rozlicznych warsztatów, festiwali i czego tylko kto
chce, jeśli ma to jakiś związek z tańcem. Uczyła się
od najlepszych na świecie w swoich stylach.
Pojawiła się szczupła, wysportowana brunetka o dużych wyrazistych oczach, żywym i swobodnym lecz pewnym siebie usposobieniu, sprawiająca
wrażenie dziewczyny, która realistycznie stąpa po
ziemi i wie czego chce.
☐ Warszawa to świadomy wybór, czy życiowy
przypadek?
– Nie lubię życiowych przypadków. Chciałam przenieść się do Warszawy ze względu na możliwości pełniejszego realizowania swoich zainteresowań i pasji. Przecież to prawdziwe centrum artystycznych zdarzeń, możliwość nieskrępowanego
dostępu do twórczych nowości, nieporównywalne
warunki aktywnego w nich uczestniczenia.
☐ Zatem zainteresowanie tańcem także nie jest
przypadkowe?
– Życie w świecie tańca marzyło mi się, odkąd
zaczęłam sobie cokolwiek uświadamiać. Na ogół
staram się swoje marzenia materializować. Zaczynałam od podstaw. Później była Halina Olszewska
i Estradka Uszatka, akrobatyka u Ewy Chmielarskiej, jazz u Janusza Chojeckiego. Przyszła również kolej na naukę tańca klasycznego w House of
Culture ZIL w Moskwie, naukę tańca u Jose Luis
Pelayo i Madelyne F. Garcia Fontaine w Hawanie,
szkolenie tańców afrokubańskich z Vicente Pérez
Santaną w Madrycie. Bardzo często wyjeżdżałam
na zajęcia warsztatowe do Londynu, Barcelony
i Paryża. Ciągle systematycznie uczęszczam na zajęcia tańca klasycznego, ale traktuję je wyłącznie
jako ważny element doskonalenia warsztatowego.

nia, jakie niesie z sobą bezpośrednie poznawanie
różnych grup tanecznych, no i możliwość poćwiczenia sobie z nimi. Czy jest pan sobie w stanie wyobrazić przeżycia związane z osobistym uczeniem
kubańskich Murzynów elementów hip-hopu w taki
sposób, że oni z kolei rewanżują się edukowaniem
mnie w tańcach afrokubańskich? To jest właśnie
kwintesencja tańca, jako zjawiska uniwersalnego.
Ponadto staram się docierać do korzeni, czyli tych
nauczycieli, którzy tworzyli podstawy poszczególnych form tanecznych. To bowiem warunkuje
kształtowanie własnego stylu. Zresztą jeśli ktoś
znajdzie się chociaż przez chwilę na parkiecie obok
takich tancerzy, jak Miss Prissy, Yaman, Lil C, Mr
Wiggles, Benny Ninja, Pop’n PETE, Angel Pioneer, Junior Boogaloo czy Brian Greek, to zrozumie
o czym mówię.
☐ Trud ten dał satysfakcjonujące rezultaty?
– Satysfakcjonujące do końca z pewnością
nie, gdyż zawsze chciałoby się więcej, ale ze sporym
sentymentem wspominam swój udział w spektaklach i projektach tanecznych.

formacji modern w Kanadzie i wicemistrzostwo
świata formacji jazz dance w Mikołajkach, gdzie
również moja formacja modern zwyciężyła w pucharze świata, ale w jakim stylu! Siedem sędziowskich jedynek, czyli najwyższych ocen u kompletu
sędziowskiego! To naprawdę ewenement.
Mówię o tym, bo to nie tylko mój sukces, ale
przede wszystkim tancerzy i Piotra Patłaszyńskiego, który mi zaufał.

☐ Sporo z tego prezentowała nasza telewizja oraz
MTV i VIVA. Gdzieś wyczytałem, że taniec jest
muzyką do oglądania. Prawda to czy fałsz?
– Święta prawda! Na najważniejszych zawodach tanecznych wygrywa się właśnie umiejętnościami tanecznego wyrażenia muzyki. Prawdziwy
talent i kunszt taneczny polegają na tym, że przy
zatkanych uszach odbiorca bez trudu odczyta ilustrowaną muzykę. Tego nie da się zrobić popisami
akrobatycznymi.

☐ Ale chyba nie samym tańcem żyjesz?
– Niestety! … Zawodowo projektuję serwis
internetowy dla Polskiego Radia w Warszawie.
Bardzo interesujące zajęcie, które sprawia mi wiele
satysfakcji. W całym 85-leciu naszego radia powstały ogromne, niezwykle bogate zbiory dźwięku
radiowego. Dla mnie największą wartość stanowią,
ze zrozumiałych względów, zbiory muzyczne.

☐ No i choreografem czas zacząć być, następców
szkolić?
– Naturalna kolej rzeczy. Doświadczeń nagromadziło się trochę. Aktualnie jestem instruktorką street dance i krump w Egurrola Dance Studio w Warszawie.

☐ Łatwo te starocie przekazywać współczesnemu
odbiorcy?
– Nie zawsze. Zwłaszcza tam, gdzie kiedyś
pojawiało się zbędne i tendencyjne upolitycznienie.
Ponadto udostępniane materiały muszą być strawne i dla 14-latka, i 90-latka oraz dla niewidomych.
Zresztą dla tych ostatnich mamy ekstra ofertę i to
coraz bogatszą.

☐ Krump, a z czym to się je?
– Najkrócej, to nowy, fascynujący taniec istniejący w szkołach dopiero od dwóch lat, forma
wielkomiejskiego ruchu czarnego tańca. Nie jest
on ograniczony jakimiś sztywnymi regułami, za
to bardzo ekspresywny. To sposób na ujście złych
emocji i energetyczna alternatywa dla przemocy.

☐ I na koniec. Nie tęskno do Rzeszowa?
– Bardzo! To moja mała ojczyzna z rodzinnymi korzeniami! Dlatego cieszy mnie to, że dobrze i coraz więcej o moim mieście słychać, że tak
pięknieje i rozwija się.
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☐ Dziękuję, życzę powodzenia.
☐ Co w tych wyjazdach było takiego frapującego,
że i same wspomnienia wywołują błysk w oku?
– Przede wszystkim niepowtarzalne dozna-

☐ Wysiłki choreograficzne doceniono?
– Nawet bardzo! Tylko w minionym roku,
oprócz krajowych laurów, mistrzostwo świata

n Roman MAŁEK

RĘDZINIAK SWOJSKI I JAPOŃSKI
W galerii na najwyższym poziomie

N

a wystawie w galerii Elektromontażu,
która doczekała się ostatnio celnej nazwy
„Galeria na najwyższym poziomie”, Piotr Rędziniak
pokazał tę część swego dorobku, która jest najbliższa
studiowanej przez niego sztuce tkaniny. Ekspozycja stanowi też przekrój przez całą twórczość – od
prac dyplomowych po współczesne, pozwala zatem
dostrzec charakterystyczne rysy jego twórczości.
Artysta tworzy swoje prace z takich materiałów, które we współczesnej sztuce spotykamy rzadziej, a są
to: nici, sznurki, przędza, różne rodzaje papierów
i tkanin, wiklina, słoma, gałęzie, suszone rośliny.

Nie tylko maluje, rysuje i rzeźbi,
ale także tka, haftuje, wycina, wyszywa, spina, przykleja, przyrządza
papierową pulpę, z której formuje prace przestrzenne (papierowe
rzeźby). Taki rodzaj twórczości nie
zawsze kojarzy się z Wielką Sztuką
„prawdziwych” artystów, a bardziej
z działaniami plastycznymi dzieci
oraz z tradycyjnymi domowymi zajęciami kobiet,
które przez wieki sporządzały domowym sposobem
tkaniny, ubrania i ozdoby.

Wernisaż Piotra Rędziniaka

Kiedy ogląda się jego oryginalne, niezwykłe
kompozycje, warto pamiętać, że u ich źródła znajdują są dobrze wszystkim znane wycinanki i wy- ä
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ä klejanki z papieru, kolorowe łańcuchy na choince,
kwiaty z bibułki, palmy wielkanocne, zrobione z patyczków wielobarwne pająki, zawieszane u pułapu
wiejskich chat, haftowane serwety i obrusy, ręcznie
tkane dywaniki, kobierce i sukna na ubrania, a także wykonane z wikliny, gałązek i słomy: koszyki,
płotki, miotły i strzechy. W twórczości Rędziniaka
możemy obserwować nowocześnie zinterpretowany,
ale pradawny związek ars i techne – sztuki i techniki.
Artysta wydobywa ulotne piękno materii, z których
zrobione są niepozorne i nietrwałe przedmioty codziennego użytku, bez których trudno sobie wyobrazić zwykłe życie.
Rzeszowski twórca studiował w Państwowej
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie jest to
ASP) na Wydziale Tkaniny i Ubioru, dyplom zrealizował w 1994 r. w Pracowni Tkaniny Unikatowej
prof. Aleksandry Mańczak. Łódź była przez wiele
lat centrum projektowym dla przemysłu włókienniczego. W okresie międzywojennym stała się także
najważniejszym ośrodkiem polskiej awangardy. Tam
mieszkali i pracowali: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Karol Hiller i Stanisław Fijałkowski. W Łodzi powstała jeszcze przed wojną pierwsza
w Polsce kolekcja sztuki nowoczesnej, zawierające
prace wybitnych artystów europejskiej awangardy.
Wymienieni przeze mnie artyści tworzyli sztukę
abstrakcyjną w różnych odmianach: geometrycznej,
metaforycznej i organicznej – inspirowanej fenomenami natury, zjawiskami fizycznymi i optycznymi
oraz odkryciami naukowymi. Tworzyli czyste formy
plastyczne, studiowali immanentne, obiektywne zasady sztuki.
Podobne poszukiwania odnajduję w twórczości Rędziniaka. W cyklu prac z motywem „odkształconych” prostokątów uzyskuje efekty przestrzenności, ruchu, głębi i wypukłości oraz zakrzywienia
przestrzeni. Kreuje efekty świetlne za pomocą szczególnego układu drobniutkich kresek, stopniowo
zgęszczających się lub rozrzedzających, z tą jednak
różnicą, że w jego pracach, obok linii rysowanych
kredką czy długopisem, pojawiają się użyte w tej
samej funkcji cienie i obrysy pasków papieru, które
splecione ze sobą tworzą kompozycję. Bogate rysun-

Piotr Rędziniak – z cyklu „Powiązania”, tech. własna,
papier, 50x50

kowe i optyczne wrażenia wywołuje skomplikowana
kompozycja wykonana z... pospolitych krawieckich
szpilek.
Rędziniak nadzwyczaj oszczędnie korzysta
z farb, woli naturalne kolory różnych materii, np. papieru, który w jego pracach występuje w wielu odcieniach – od śnieżnobiałego po ciemnobrunatny i brązowy. W kompozycjach może pełnić funkcję śniegu
lub mrozu na szybie, być kartą książki albo: skałą,
ziemią, zachmurzonym niebem. Artystę fascynuje
nie tylko powoływanie do istnienia nowych form
widzialności. Równie ważne są dla niego inspiracje
czerpane ze świata natury ożywionej i nieożywionej,
zwłaszcza urzekające oryginalnością, harmonią i estetycznym pięknem „naturofakty”: gniazda ptaków,
muszle, trawy, gałązki, kora drzew, szyszki, owadzie
kokony, skały i kamienie, które, w jego rozumieniu,
są archewzorami sztuki.
Na wystawie w Elektromontażu (w ramach
spotkań ze sztuką przygotowywanych przez Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych)
takich „naturopodobnych” prac jest nieco mniej, ale

Z cyklu „Powiązania”, tech. własna, papier, 50x50

twórca pokazał cykl niewielkich pejzaży, w których
wiklinowe patyczki oznaczają drzewa, ciemny papier imituje góry, jaśniejszy (lub ciemniejszy) staje
się niebem, a delikatnie położone plamy akrylowych
barwników są znakami ziemi, lasu, łąki czy jeziora.
Warto zwrócić uwagę na magiczne i czarnoksięskie
praktyki artysty, który potrafi jednej materii nadać
cechy innej. Tworzy kompozycje, które wyglądają
na pierwszy rzut oka jak namalowany farbami obraz, czy narysowany kredkami, ołówkiem lub długopisem rysunek i dopiero wnikliwe przyjrzenie się
ujawnia, że „obraz” został wyhaftowany barwnymi
nićmi, a „rysunek” jest kolażem z pasków papieru
i tkanin. Czasem twórca odsłania nam tajemnice
swego warsztatu i pokazuje, że kunsztowna, haftowana ręcznie tkanina, którą chętnie ozdobilibyśmy
stół w salonie, jest zrobiona z najtańszej juty i zwykłych nici. Magia i wartość tego dzieła mieści się
w wyobraźni artysty, sprawności jego rąk, znajomości technicznych arkanów i cierpliwej, mozolnej
pracy.

Z cyklu „Powiązania”, tech. własna, papier, 50x50

Kompozycje Piotra Rędziniaka mają charakter medytacyjny i kojące, terapeutyczne działanie, co
wynika w jakiejś mierze z cech tworzących je form
i barw, które bywają zwykle stonowane, harmonijnie
ułożone, bliskie naturalnym lub wręcz wzięte wprost
z natury. Artysta preferuje odcienie ciepłe i pastelowe, często ogranicza kolorystykę do wąskiej gamy
zgaszonych, „złamanych” barw. Lubi beże, delikatne brązy, kolory piasku, zamglonego nieba, zielenie
wczesnej wiosny czy przyprószone bielą, pozbawione wyraźnych akcentów chromatycznych, kolory
zimy. Wynika to zapewne z osobistych, intymnych
preferencji, ale stanowi także świadectwo kultury
plastycznej i wrażliwości artysty. Jest również, jak
się wydaje, sposobem wyrażenia wyznawanej przez
niego koncepcji sztuki, która ma przede wszystkim
wspierać w istnieniu, zachwycać i zadziwiać. Nie
chce natomiast lub nie potrafi: wstrząsać, pouczać,
krytykować lub szokować. Sytuuje się tym samym
w pewnej dyskretnej, ale konsekwentnej opozycji
wobec ważnej części współczesnej sztuki zwanej
„krytyczną” i stawia opór agresywnym, krzykliwym, „przekolorowanym” i podrasowanym w komputerowej obróbce formom kultury popularnej.
Nazwałam kiedyś prace Piotra Rędziniaka:
„formami, które oswajają świat”. Myślę, że ta formuła nadal dobrze przystaje do jego twórczości,
choć można wskazywać i na inne ważne jej cechy:
magiczność, wizualną niezwykłość, pomysłowość,
techniczną biegłość, subtelne poczucie humoru.
Na wernisażu wystawy goszcząca na nim Japonka
słusznie wskazała na niezwykłe, a dotychczas rzadko przywoływane związki twórczości Rędziniaka
ze sztuką Japonii: z pozoru prostą i ascetyczną, ale
i niezwykle wysublimowaną, a ściśle powiązaną z fenomenami natury i naśladującą jej sposoby i formy
istnienia oraz wewnętrzny rytm. Nad tym zaskakującym, ale jakże celnym porównaniem warto będzie
się w przyszłości zastanowić.
n Magdalena RABIZO-BIREK

ZACHWYCA
ESTETYKĄ
Sztuka musi dotykać niekiedy do żywego
Piotr Rędziniak

B

WA w Rzeszowie
proponuje drugą kolejkę wystaw w tym roku.
Towarzystwo jest doborowe i tym razem wyjątkowe, są
to bowiem wystawy prac trzech
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artystek: Doroty Jajko-Sankowskiej, Agnieszki
Włodarczyk-Rułki i Moniki Tohl. Każda z nich
wypowiada się swoim językiem plastycznym i stylistycznym, to rzecz jasna. Każda z nich wybrała
również inne medium do wypowiedzenia osobistego przekazu emocji, treści i artystycznego wyrazu.
Jestem przekonany, że są to bardzo adekwatne do
rodzaju ich indywidualnego przekazu środki, które
artystki wybrały.

Agnieszka Włodarczyk-Rułka „Szlachetne kamienie” - olej,
płótno

Luty 2010

Dorota Jajko-Sankowska „Kajak” - olej, płótno

mi przeciwstawia grafi ki pulsujące czerwieniom
bicia serca, które człowiek czuje i słyszy, mając
u podnóża Morskie Oko, albo nad głową chmury,
które spotykają się ze szczytem skały, na której on
właśnie stoi. Co w moim przekonaniu najciekawsze,
artystka tak trudne do opisania doznania próbuje
z powodzeniem zamknąć autorskimi symbolami
i znakami. Wymyśliła alfabet, który pozwala na ich
jednoznaczne odczytanie. Skulone torsy kobiet są
jak kamienie. Kamienie są jak ludzie odwróceni od
natury. Odwróceni od siebie... Od...

W
DOBRYM
NASTROJU
W Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Anna Wiślińska

W

cyklu karnawałowych koncertów
Filharmonia Rzeszowska zaproponowała słuchaczom dobrą zabawę przy znakomitej muzyce.
Ruben Silva – dyrygent
rodem z Boliwii – wprawną ręką i z temperamentem
poprowadził słuchaczy w świat muzyki latynoamerykańskiej i hiszpańskiej. Koncert otworzyło Intermezzo
z zarzueli La boda de Luis Alonso – typowo hiszpański
gatunek muzyczny porównywany z wiedeńską operetką przyniósł ze sobą historię o torreadorach w bardzo
wirtuozowskiej oprawie. Nie mniej uroku i blasku
dostarczył kubański Danzon Márqueza, nie zabrakło również muzyki słynnego Argentyńczyka Astora
Piazzolli – tym razem w postaci nostalgicznego Tango
Oblivion. Osią programu była żywiołowa Symfonia
hiszpańska d-moll op. 21. Eduardo Lalo, francuskiego
kompozytora, w którego żyłach płynęła, jak wiadomo
również i hiszpańska krew. Utwór pozwolił zabłysnąć
soliście w wirtuozowskich tematach i w rozległej kantylenie. W tej roli usłyszeliśmy Łukasza Błaszczyka,
laureata XI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Na koniec wykonano cztery tańce z baletu Estancia Ginastery o nowoczesnym, a jednocześnie surowym brzmieniu, oddającym klimat życia Ameryki Południowej. Bisowano
finałowe, ogniste Malambo – jeden z narodowych
tańców argentyńskich.
Z uśmiechem i w dobrym nastroju można było
spędzić wieczór karnawałowy prowadzony od pulpitu
przez Macieja Niesiołowskiego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej oraz soliści Gliwickiego
Teatru Muzycznego wykonali m.in. fragmenty Carmen, w aranżacji „na wesoło”, Graj Cyganie z Hrabiny
Maricy Kalmana, namiętne tango Winklera, polki
i marsze Straussa i wiele innych niezapomnianych
przebojów scen operetkowych.

Ciekawą propozycją programową minionego
miesiąca była również wersja koncertowa musicalu
My Fair Lady przygotowana przez szefa artystycznego Filharmonii Rzeszowskiej Vladimira Kiradjieva.
Broadwayowski hit z muzyką Frederica Loewego, wykonany w Nowym
Jorku w 1956 r., do
dziś bije rekordy
popularności, budząc niesłabnącą
sympatię również
i polskiej publiczności. Któż nie potrafi zanucić takich
piosenek, jak Przetańczyć całą noc,
Tak chciałbym, Tę
ulicę znam, czy
Jeden mały szczęścia łut. W rolach
głównych usłyszeVladimir Kiradjiev
liśmy Aleksandrę
Buczek – sopran, Tomasza Łuczaka – baryton, Roberta Ulatowskiego – bas oraz Chór Kameralny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zupełnie inne klimaty przyniósł ze sobą „Japończyk w Paryżu”. Pierwszy lutowy koncert o takim
właśnie tytule poprowadził młody japoński dyrygent
– Sho Itoh. Wysublimowane, paryskie światy dźwiękowe przybliżyły kompozycje orkiestrowe największych luminarzy muzyki francuskiej – XIX i przełomu
XIX i XX wieku – Bizeta i Debussy’ego i Ravela. Zmysłowe Popołudnie fauna urzekało ulotnym, impresjonistycznym brzmieniem, a Suita „Arlezjanka” feerią
barw i rytmów. Kraj Kwitnącej Wiśni reprezentował
oryginalny utwór Rain coming z 1982 r. autorstwa jednego z najwybitniejszych twórców japońskiej muzyki
awangardowej Toru Takemitsu.
n Anna WIŚLIŃSKA

Monika Tohl do opowiedzenia o przeróżnych odcieniach ludzkich uczuć i relacji wybrała
rzeźbę. Skazana na małą przestrzeń Galerii Małej
BWA pokazała przede wszystkim rysunki – swój
notatnik służący przemyśleniom, zapiskom istoty
pomysłu na późniejszą realizację w rozwiązaniu
rzeźbiarskim. Posługuje się przede wszystkim
małą, kameralną formą rzeźbiarską, by niejako
szepcząc, krzyczeć o bolączkach, rozterkach ciała,
umysłu i serca. Rykoszetem wraca do mnie pytanie,
czy istnieje podział na sztukę kobiecą i męską? Bez
obrazy, panowie, którzy machacie młotami, rzucacie pędzlami, szarpiecie dłutami, nawet straszycie
palnikami z gazem acetylenotlenowym, zapraszam
na wystawę trzech bab, które swoimi obrazami,
grafi kami i rzeźbami mówią prawdę prostą: sztuka
dzieli się na tę dobrą i tę, której nie powinno się pokazywać! Sztuka musi dotykać niekiedy do żywego. Zadawać pytania ważne i trudne. Odpowiadać
na nie choćby to bolało. A kiedy zachwyca estetyką,
to też czyni nas lepszymi.
I nie bez powodu dwie z tych wystaw – to
nagrody dyrektora Biura Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie dla Doroty Jajko-Sankowskiej w Miedzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu
Karpat – Srebrny Czworokąt – Przemyśl 2009 i dla
Agnieszki Włodarczyk-Rułki w konkursie Obraz,
Grafi ka, Rysunek, Rzeźba Roku 2009 (BWA 2009).
n Piotr RĘDZINIAK

EKSLIBRISY
LACHTARY
Sztuka tworzenia znaków
własnościowych książek
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Malarstwo Doroty Jajko-Sankowskiej jest
niezwykle wyraziste, ekspresyjne. I nie bez kozery
jest to właśnie malarstwo. Technika, która najbardziej pozwala na wyrażenie swoich emocji zamaszystym, dynamicznym gestem ręki, której zakończeniem jest pędzel, spod którego wyrastają obrazy
arcykonwulsyjnego odczuwania świata. Rzeczywistości, którą malarka napotyka na codziennej drodze życia. Las, Przejście, Drabina, Tytoń to miejsca i przedmioty, które to są przeszkodą, to drogą
do peregrynacji pomiędzy światem widzialnym
a światem przeczuwanym. Paradoks peregrynacji
obrazów, które w niewytłumaczalny sposób objaśniają, jak świat materialny raz jest zasłoną, raz
pomostem do świata transcendentalnego. Ta niezwykła ekspresja zawarta w obrazach Doroty jest
w moim przeczuciu wyrazem buntu, niezgody na
taki obraz świata, taki jego kształt. Ale też odsłoną
niezwykłego temperamentu i zdecydowanego charakteru, który jak to artystka zawarła w tytule wystawy „Peregrynacje” wędruje ze swoim przekazem
od galerii do galerii, od odbiorcy do odbiorcy.
Wystawa grafi ki Agnieszki Włodarczyk
-Rułki zatytułowana „Niebieska otchłań lodu” jest
nieco innym zapisem wrażeń i emocji, które frapują ich autorkę. Agnieszka jest miłośniczką gór,
przestrzeni, morza. Uwielbia obcowanie z naturą,
która daje człowiekowi poczucie wolności, a jednocześnie pokazuje jego małość. Niebieskość tej
wystawy oddaje zamysł artystki zawarty w tytule.
Odurzeniom niebieskimi, lodowymi przestworza-
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lutego w Wypożyczalni Muzycznej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, przy ul. S. Żeromskiego 2,
odbyło się otwarcie wystawy: „Ekslibrisy Krzysztofy Lachtary”. Wyjątkowość prezentowanych
prac i osoba autorki księgoznaków zgromadziły
tego wieczoru w bibliotecznym budynku wielu artystów, miłośników grafi ki i bibliofi lów.
Sztuka tworzenia znaków własnościowych
książek, zapoczątkowana jeszcze w starożytności
przez władcę Egiptu Amenophisa III, który przymocowywał do tabliczek glinianych i zwojów papirusowych własny ekslibris w postaci fajansowej
tabliczki z odpowiednim napisem, w ciągu wieków
rozwijała się i przeobrażała wraz z rozwojem książki, bibliofi lstwa i technik ilustratorskich.
Omawiana ekspozycja przedstawia wykonane po mistrzowsku prace technikami wklęsłodrukowymi, głównie akwafortą i akwatintą oraz
linorytniczo. Na małej, ograniczonej wymiarami
powierzchni artystka wyraża pewną ideę: osobowość, umiejętności czy zainteresowania postaci,
dla której przeznaczona jest rycina. W wyniku
tych zabiegów powstały bardzo piękne małe formy
graficzne, zadziwiające artystyczną formą metafor,
subtelnym klimatem i umiejętnościami wyszukanego warsztatu.
Na wystawie zaprezentowano 74 ekslibrisy
dedykowane osobom prywatnym oraz instytucjom. Pośród nich znajdują się godła bibliofi lów:
Tadeusza Budzińskiego i Anny Budzińskiej, Barbara Smoczeńskiej, Magdaleny Rabizo-Birek, Sylwii Tulik, Jerzego Fąfary, Marka Czarnoty, Mirosławy Czarnotowej, Mikołaja Piatikowa, Krystyny
Świerczewskiej, Stanisława Jachyma, Jerzego Gan-
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i Stanisława Znamirowskich, Pawła Knothe, Ewy
Knothe, Jerzego Pióreckiego i Ireny Wojnickiej.
Są także ekslibrisy dedykowane przyjaciołom artystki imiennie, np.: Exlibris Sylwii, Barbary. Sporo
miejsca zajmują księgoznaki wykonane dla instytucji, takich jak: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Radomiu czy Biblioteka Arboretum w Bolestraszycach. Kompozycje graficzne najczęściej zawierają motywy roślinne (drzewa, jabłka, dynia kukurydza), pejzaże i zwierzęta, najczęściej koty. Artystka
nie ucieka też od wyobrażeń zaczerpniętych z iko-

nografii prawosławnej oraz inspiracji twórczością
Albrechta Dürera i Lucasa Cranacha. K. Lachtara
odwołuje się do pasji właścicieli ekslibrisów: tuby
farby (Jachym), ostrza stalówek wbite w tubkę farby (M. Rabizo-Birek ), koty (Smoczeńska ), jelenie
w pejzażu bieszczadzkim (Budziński ).
Do wystawy przygotowano bibliofi lski katalog, do którego tekst napisał dr Jan Wolski.
Ekspozycję można oglądać do 27 lutego
2010 r.
n Barbara CHMURA

SCENA
OTWARTA
Teatr Maska zaprasza wszystkich artystów
Joanna Glazar

KULTURA l SZTUKA

W

piątek, 29 stycznia, w Teatrze
Maska w Rzeszowie zainaugurowała swoją działalność Scena
Otwarta.
Scena Otwarta to przedsięwzięcie, które Teatr Maska w Rzeszowie organizuje we współpracy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych Pełna Kultura. Raz
w miesiącu w ramach Sceny Otwartej będą prezentowane starannie wybrane spektakle – wyróżniające się wysoką jakością artystyczną, nowatorskim
sposobem myślenia i wykorzystania teatralnego
tworzywa. Będą to nie tylko spektakle rzeszowskich
lalkarzy czy produkcje Stowarzyszenia – scena będzie otwarta dla wszystkich artystów, którzy mają
coś interesującego do powiedzenia podkarpackiej
publiczności. Organizatorzy przedsięwzięcia chcą,
aby rzeszowianie znaleźli w propozycjach Sceny
Otwartej to wszystko, co polubili w Piątkach Peł-

nych Kultury – imprezie, która odbywała się w Teatrze Maska w poprzednim sezonie i która zdobyła
sobie liczne grono wiernych widzów.
Działalność Sceny Otwartej rozpoczął spektakl
Salome – urzekające niezwykłym nastrojem przedstawienie, opowiadające o niszczycielskiej sile miłości, w reżyserii jednego z najbardziej znanych i utytułowanych europejskich reżyserów teatru lalek, Olega
Żiugżdy. Reżyser ten ma w swoim dorobku ponad
80 zrealizowanych spektakli, które zdobyły ponad
70 nagród i wyróżnień na międzynarodowych festiwalach teatrów lalek. Środki, jakimi dysponuje
teatr lalek pozwoliły mu na wydobycie symbolicznych sensów i uniwersalnych znaczeń z kunsztownie
skomponowanego dramatu Irlandczyka. W spektaklu wykorzystano lalki bunraku. Te wywodzące się
z japońskiego teatru lalki wysokości dorosłego człowieka są animowane przez trzy osoby. Osiągnięcie
perfekcji w animacji lalką bunraku, sprawienie, by
w oczach widzów „ożyła”, wymaga mistrzowskiej
współpracy pomiędzy trzema animatorami. W Japonii, żeby zostać mistrzem i móc kierować głową lalki
trzeba przygotować się na 25 lat pracy.

CZARODZIEJ
SCENY
Cezary Domagała w Siemaszkowej
Ryszard Zatorski

C

ezary Domagała,
aktor, reżyser i poeta, artysta o wielkiej wrażliwości plastycznej i muzycznej
znowu pojawił się ze swymi
widowiskami w rzeszowskim
teatrze. Widzowie pamiętają jego realizacje tutaj,
by przypomnieć choćby tylko baśniowy musical
Alicja w Krainie Czarów, bajkowy, o głębokim
przesłaniu dla wszystkich spektakl Co może biedny Anioł Stróż, czy Cafe Saks – widowisko utkane
z piosenek Agnieszki Osieckiej.
Pojawił się znowu i to podwójnie. Wpierw
jako twórca premierowego widowiska muzycznego
(autor libretta, tekstów piosenek i reżyser) O dwóch
takich, co ukradli księżyc według Kornela Makuszyńskiego, z którym to pisarzem życie kojarzy go
nie tylko tą samą datą urodzenia ósmego stycznia,
choć w innych stuleciach, ale i ciągłe zapisywanie
własną twórczością tego „co duch pięknego, a myśl
nasza wspaniałego dokona”. Te wypowiedź pisarza
reżyser przybliża w wydawnictwie wprowadzają-
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cym widza w ten spektakl muzyczny nie tylko dla
dzieci, bo w bajkowym świecie i „dla dorosłych też
księżyc świeci”. Ten, który para bliźniaków, urwisów z Zapiecka zdawało się ukradła, a on jednak
uchował się i z twarzą samego Cezarego Domagały onże Księżyc,
baśniowy mędrzec, przestrzega,
wyrokuje i komentuje zdarzenia
niczym chór grecki.
Jacek i Placek, którzy uciekli
z domu w poszukiwaniu szczęścia
i bogactwa, w tym muzycznym,
pełnym tańca i plastycznie przebogatym widowisku idą przez
życie pełne zasadzek, ale chronieni matczyną miłością. I jakby
wszechobecna w tym spektaklu
jest postać ich Matki (Beata Zarembianka), i takąż przyjazną
aurę wnosi Kobieta z Bagien (Barbara Napieraj), matka Nieboraka
(Łukasz Krzemiński), zagarniętego w szeregi zbójców, gdy szedł
zarobić na życie. I te matki, nawet
gdy są nieobecne, to jak ów Księ-

Fot Krysztof Koch

➢ carza, Jacka Kawałka, Barbary Zbijewskiej, Janiny

Scena ze spektaklu „Łysa śpiewaczka”

Kolejna odsłona Sceny Otwartej zapowiada
się równie interesująco. Już 19 lutego o godzinie
17.00 zaprezentowany zostanie spektakl Eugène
Ionesco Łysa śpiewaczka. Przedstawienie to jest koprodukcją Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych Pełna Kultura, Urzędu Miasta
Rzeszowa, Estrady Rzeszowskiej i Teatru Maska.
Autorką scenografii do przedstawienia jest Maria
Kanigowska-Belcar, z której pracami widzowie
Teatru Maska mieli już okazję się zetknąć, reżyserem Małgorzata Machowska, autorem muzyki jest
Dominik Muszyński, a ruch sceniczny opracowała
Marta Bury. W spektaklu wystąpią: Kamila Rybacka, Marta Bury i Tomasz Kuliberda (aktorzy
Teatru Maska) oraz Małgorzata Machowska i Kornel Pieńko. Łysa śpiewaczka to spektakl opowiadający o trwaniu w swoistym bezruchu, rozdarciu
między pragnieniem i jednoczesną niemożnością
działania, uwięzieniu przez własne lęki w potoku
słów nie niosących ze sobą znaczenia.
Dalszych planów repertuarowych organizatorzy na razie nie zdradzają, ale obiecują jedno – na
pewno będzie ciekawie!
n Joanna GLAZAR

życ, czuwają i wydaje się kierują krokami swych
dzieci, aby je doprowadzić do domu. Taki jest i finał, bo w baśniowych opowieściach inaczej być
nie może. Bracia uciekli z domu, bo chcieli znaleźć
takie miejsce na Ziemi, gdzie nie trzeba pracować,
a można być bogatym. Czy jest taki kraj na świecie,
gdzie nie trzeba pracować? Na to pytanie ze sceny,
jakieś dziecko z widowni krzyknęło: w Ameryce,
budząc wesołość dorosłych. Jacka i Placka zagrały
błyskotliwie i przebojowo młodziutkie rzeszowskie
aktorki – Małgorzata Pruchnik i Joanna Baran,

Fot. Marcin Kalita

Cezary Domagała

Luty 2010

Fot. Jerzy Paszkowski

Na pierwszym planie Małgorzata Pruchnik (Jacek) i Joanna
Baran (Placek)

który przygotował z artystami Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie.
Prowadził nas prawie przez półwiecze nieustannie
świeżymi piosenkami – budzącymi radość, a chwilami i nostalgię, bo przywołane w tym znakomitym
widowisku, osadzonym scenicznie w „pensjonacie
Orzeł”, słuchało się ich niczym echa wielkich szlagierów Skaldów, Igi Cembrzyńskiej, Maryli Rodowicz, Ewy Bem, Hanny Banaszak, Michała Bajora
czy Wiesława Gołasa, gdy ten śpiewał „ w Polskę
idziemy, drodzy panowie…” Bawił nas Domagała
tym muzycznym skeczem i obnażał naszą sarmacko-pijaną mentalność. Stawiał przed nami takie
lustro raz po raz . Ale spektakl przede wszystkim
bawił i wzruszał tą muzyczno-plastyczną opowieścią o nas przecież, którzy to pamiętamy, albo możemy być bohaterami podobnych przeżyć i doznań,
a które Młynarski satyrycznie utrwalił. Tacy zaś
artyści jak Domagała ożywiają je ku rozweseleniu
umysłów, a może i ku przestrodze chwilami, bo
absurdy, będące tworzywem do literackich zapisów, nie nikną, dlatego tak świeżo brzmią te teksty,
choć są w większości z głębokiego PRL-u.
n Ryszard ZATORSKI

TRENER
50-LECIA
Jan Strzelczyk uhonorowany w plebiscycie
Wiesław Sipowicz

N

a stronie internetowej
http://
naszdom.rzeszow.pl/siatka/
można prześledzić rodowód
siatkarskiej potęgi Rzeszowa.
A wśród szeregu osób, które
tę dyscyplinę sportu rozwijali jest Jan Strzelczyk,
który niedawno został wybrany trenerem 50-lecia
w 50. Plebiscycie „Nowin”. Z wielką satysfakcją
przyjęli ten werdykt uznania dla wybitnego twórcy
sukcesów Resovii i słynnej „podwójnej krótkiej” ci,
Tablicę pamiątkową odsłonił prezydent Tadeusz Ferenc
którzy przez ponad pół wieku pracowali na sukcesy
i żona Jana Strzelczyka – Magadalena
rzeszowskiej siatkówki – zwłaszcza byli zawodnicy,
do grona których też się zaliczam,
trenerzy i działacze, organizatorzy
tego pięknego sportu.
Przypomnijmy, że to z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz
Dom – Rzeszów w ubiegłym roku
na frontonie hali na Podpromiu
odsłonięta została tablica pamięci Jana Strzelczyka, hala zaś
uchwałą Rady Miasta – zainicjowaną przez radnego Jerzego
Maślankę – zyskała nazwę: Regionalne Centrum SportowoWidowiskowe Podpromie im.
Jana Strzelczyka w Rzeszowie.
Koło Korzenie Rzeszowskiej Siatkówki przy Stowarzyszeniu Nasz Dom – Rzeszów, którym
mam zaszczyt kierować, pierw- Siatkarze Resovii ok. roku 1961 (korty WOSiR). Od lewej Waldemar Gładzik, Jan Strzelsze wskazało taką właśnie drogę czyk, Ryszard Urbański, Wiesław Sipowicz, Jerzy Siuzdak, Wiesław Filipczyk.
uhonorowania wybitnego sportowca, siatkarza, reprezentanta Polski, trenera,
twórcę potęgi Resovii i wychowawcę wielu pokoleń sportowców, organizatora sportu, nauczyciela
akademickiego i przyjaciela ludzi mieniących się
pasjonatami szeroko pojętej kultury fi zycznej. Wystąpiliśmy też z wnioskiem do PZPS o odznaczenie
25 osób zasłużonych dla rzeszowskiej siatkówki
i nadal aktywnych.
Nasza inicjatywa zyskała uznanie w kręgach
klubu Asseco Resovii i działaczy siatkówki na czele z Wiesławem Radomskim, byłym siatkarzem
Resovii, a od 1998 r. prezesem Podkarpackiego
Związku Piłki Siatkowej. Z czasem zabiegi o uhonorowanie pamięci Jana Strzelczyka zyskały akJustyna Róg
ceptację także władz miasta.
Jan Strzelczyk (1942 – 2007) był na stałe
związany z naszym miastem. Absolwent Technio serii porażek w Plus
kum Mechanicznego w Rzeszowie, wychowanek
Lidze, z kulminacyjprofesora Michała Różańskiego. W tej szkole w lanym punktem na przełomie
tach 50. minionego wieku powstały zręby sukcelistopada i grudnia ubiegłego
sów rzeszowskiej siatkówki, kontynuowane przez
roku, resoviacy udowodnili, że
Jana Strzelczyka i jego następców aż do dziś. Jan
mimo gromów, jakie na nich
– dla przyjaciół Janusz „Strzelec” – był absolwenspadły, są wartościową drużyną. Wielu obserwatem AWF w Warszawie. Po skończeniu studiów,
torów i ekspertów siatkarskich nie szczędziło słów
rozpoczął pracę w AZS Rzeszów, a potem Stali
krytyki dla zawodników rzeszowskiego klubu.
Mielec, Resovii, Zelmerze oraz na Wydziale WyW pewnym stopniu mieli rację, bo jak tu chwalić
chowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiekogoś, kiedy nie ma za co? Zapominać jednak nie
go. W tym okresie siatkarze Resovii osiągnęli wielnależy o tym, że każdemu zespołowi zdarzają się
kie krajowe i zagraniczne sukcesy, m. in.: awans do
gorsze momenty i takiej drużyny nie można od
I ligi w 1969 r.; mistrzostwo Polski kolejno w latach
razu przekreślać. – Mecz z Delectą był wypadkiem
– 1971, 1972, 1974, 1975; III miejsce w Pucharze
przy pracy. Czasem zdarza się gorszy dzień. Jednak
Europy i wicemistrzostwo Polski; brązowe medawiedzieliśmy, że nie możemy przegrać dwóch spole MP w 1970 i 1977 r.; zdobycie Pucharu Polski
tkań pod rząd. Na naszych twarzach znów pojawił
w 1983 i 1987 roku.
się uśmiech. Teraz powinno być łatwiej – mówił
Łukasz Perłowski po wygranym meczu z Paris
n Dr inż. Wiesław SIPOWICZ

DOBRA
PASSA
Wymagający styczeń już za
Resovią

P
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niezwykle przekonujące w roli chłopców bliźniaków – urodziwe, podziwiane w śpiewie, w tańcu,
słownych aktorskich scenach, o niespożytej energii. Występują na pierwszym planie widowiska nie
tylko z racji przydzielonych ról.
To kolejne już przedstawienie w Siemaszkowej adresowane w pierwszym rzędzie do dzieci,
choć wydawać by się mogło, że w teatrze dramatycznym innych spektakli należałoby się spodziewać, bo wszak w Rzeszowie jest także Maska – teatr
lalki i aktora. Ale przecież dla miłośników sceny to
tylko dodatkowe danie artystyczne, a przygotowane przez Cezarego Domagałę – danie najprzedniejszego smaku. Ta premiera 23 stycznia br. odbyła się
już pod rządami nowego dyrektora artystycznego
– Waldemara Matuszewskiego, znanego rzeszowskim widzom z wystawianej w tym sezonie w jego
reżyserii udanej komedii Sługa dwóch panów. Dyrektor Przemysław Tejkowski odszedł do Warszawy po nominacji na członka zarządu Telewizji
Polskiej.
A w dwa tygodnie później na karnawałowych
spotkaniach Cezary Domagała uraczył nas kolejnym musicalem z piosenkami Wojciecha Młynarskiego pt. Jesteśmy na wczasach, czyli polska miłość,

WIROWANIE NA PLANIE
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Volley w Lidze Mistrzów. I właśnie po tej wygranej
posypały się kolejne. Resovia okazała się rewelacją europejskich pucharów, pokonując wszystkich
przeciwników i stając się liderem swojej grupy
przed rundą rewanżową.
Do istnej wojny doszło między Resovią
a Skrą Bełchatów przy okazji rozgrywek Pucharu
Polski. Rzeszowianie, którzy od dłuższego czasu
zmagali się z pokonaniem mistrza kraju, wreszcie
tego dokonali. Podczas pierwszego meczu, który
miał miejsce tuż przed świętami, „Pasiaki” pokonały Skrę już po trzech setach! Zawodnicy i kibice
w hali na Podpromiu oszaleli z radości. Do występu w finale Pucharu Polsku brakowało Asseco
Resovii Rzeszów już tylko jednego seta. Drugiego
stycznia w meczu, który rozgrywany był w Bełchatowie, drużyna z Podkarpacia była bardzo blisko
wyeliminowania gospodarzy już w pierwszym secie. Co się nie udało w pierwszej partii, resoviacy
dokończyli w drugiej, zdobywając upragnionego
seta i awans.
Po sukcesach i słowach uznania Resovii nie
pozostało nic innego, jak potwierdzić swą klasę,
poprawiając dorobek punktowy w tabeli PlusLigi.
– Jest taka prawidłowość, że jeśli jest okres dobrej
gry jakiegoś zespołu, to niezależnie w jakich rozgrywkach występuje to powinien grać dobrze. Będziemy mobilizować się przed każdym spotkaniem
i starać się dawać z siebie wszystko, niezależnie od
przeciwnika z jakim będziemy grać – powiedział
Wojciech Grzyb na kilka dni przed meczem z Jadarem Radom. Właśnie od meczu z tą drużyną
rzeszowianie rozpoczęli rundę rewanżową. Podopieczni trenera Sucha nie mieli w Rzeszowie zbyt
wiele do powiedzenia i przegrali do zera.
Rzeszowscy siatkarze doznali pierwszej porażki w Lidze Mistrzów dość niespodziewanie, bo
na własnym parkiecie, grając z Paris Volley. Drużyna gości wygrała po tie breaku, a MVP spotkania
został reprezentant naszego kraju Marcel Gromadowski. Jednak do przypieczętowania pierwszego
miejsca w grupie F pozostawało Resovii pokonać
na wyjeździe ACH Voley Bled. Tak się stało i nasza
drużyna zakończyła fazę grupową jako lider swojej
grupy. Do losowania par meczowych w fazie play
-off 12 doszło w Luksemburgu. Siatkarze z Rzeszowa zmierzą się z mistrzem Bułgarii CSKA Sofia (10
na wyjeździe i 17 lutego na Podpromiu).
Prosto z wyjazdowego meczu Ligi Mistrzów
resoviacy udali się do Bydgoszczy, gdzie rozgrywany był final four EneaCup Pucharu Polski (23
i 24 stycznia). Pierwszego dnia podopieczni Ljubo
Travicy rozegrali mecz z miejscową Delectą, które to spotkane wygrali 3:1 i awansowali do finału!
Rywalem Resovii w walce o Puchar był Jastrzębski Węgiel, który dzień wcześniej wyeliminował
ZAKSĘ. Rozegrano spotkanie godne prawdziwego
finału. Jednak laur zwycięstwa należał się Jastrzębiu, a MVP spotkanie słusznie wybrano Pavla
Abramova, który był nie do zatrzymania dla żadnego z siatkarzy przeciwnej drużyny.
Między meczem z Paris Volley a ACH Volley Bled, wicemistrzowie kraju podejmowali na
własnym boisku Skrę Bełchatów. Pojedynek, który
niósł ze sobą wiele nadziei, zakończył się wynikiem 3:0, a te trzy punkty powędrowały na konto…
przyjezdnych. Resovia zajmująca szóste miejsce
w tabeli wzięła się za nadrabianie ligowych strat.
Pierwsza okazja nadarzyła się już tydzień po final
four Pucharu Polski. Siatkarze Asseco nie ukrywali, że do Wielunia jadą właśnie po trzy punkty,
które zgodnie z obietnicą przywieźli.
Równie cieżko zapowiada się luty, który będzie bardzo ważnym miesiącem dla układu tabeli
PlusLigi. Rywalami zespołu z Podkarpacia będą
takie drużyny jak Jastrzębski Węgiel, ZAKSA Kędzierzyn - Koźle - czy AZS Częstochowa. Resovii
pozostaje tylko walka i pięcie się w górę w ligowych rozgrywkach.
n Justyna RÓG
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PASMO SUKCESÓW

N

asza władza państwowa odnotowała w minionym miesiącu trzy spektakularne
sukcesy, które mogą położyć śmiechem najbardziej odpornego człowieka. Działają one na naszych polityków niczym drink Bonda – powodują wstrząśnięcie i niezmieszanie. Wpierw niemal orgazmu politycznego doznali nasi, gdy NATO wreszcie uwzględniło ich starania o stworzenie koncepcji
obrony wschodnich rubieży układu. A gdzie komiczny efekt? Otóż w tym, że plan zakłada najazd na świętą
ziemię naszych praojców przez mocarną Białoruś. A dlaczego nie królestwo Ubu albo Oz? Ten najazd bez
żadnego planu ani sił sprzymierzonych pewnie zdołałby odeprzeć pułk średnio wyszkolonych ochroniarzy,
wsparty dwoma zmobilizowanymi kołami myśliwych strzelbogrzmotów, Czterema Pancernymi z Szarikiem
nawet bez starszyny Czernousowa i kapralem Frankiem Dolasem. Ten sukces dyplomatyczny porównywalny
jest tylko z odsieczą prezydenta w Gruzji.
asza dzielna i humanitarna władza wysłała cały rządowy samolot ratowników na Haiti. Pomijam
już przepychankę na lotnisku wynikłą z nieznajomości prostego działania matematycznego, jakim jest dodawanie. Po naszemu, źle podsumowano słupki i dlatego część ratowników nie poleciała, bo nie
zmieściła się w samolocie. Cała akcja była słuszna ze wszech miar, tyle tylko, że spóźniona do tego stopnia, iż
nasi już nie mieli szans nikogo tam uratować. Ot, pogrzebali sobie trochę w rumowisku. I jak tu nie gratulować błyskawicznego refleksu szachisty!
rzecie zdarzenie to już sfera czarnego humoru, nie tylko politycznego. Zupełnie poważnie naszego premiera zaprosił premier Putin na wspólną uroczystość w Katyniu. Rzecz dotychczas bezprecedensowa i ze względów historycznych pożądana. Dlatego premier zaproszenie przyjął. I tutaj powaga
skończyła się, a zaczął kabaret. Prezydent swojego prezesa orzekł wszem wobec, że on jest ważniejszy i w tej
uroczystości również udział wziąć musi, jak musiał Waryński do kraju. Wprawdzie żadnego zaproszenia
nie ma, ale postara się o wizę, którą powinien bez szemrania dostać. Nie znam przypadku, aby na oficjalną
uroczystość głowa jakiegoś państwa jechała turystycznie i bez zaproszenia. To nie imieniny u cioci Zuli, ani
pępkowe u stryja Barabuchy. Nawet na wesele w Porażu chodzi się na podstawie zaproszenia, a takich, którzy
próbują zabalować bez niego, określa się tam mało chwalebnym mianem gości na krzywy ryj. Znowu cywilizowany świat może mieć uciechę, jak przy brukselskiej wojnie stołkowej.

N
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KOLEJKĄ W III KADENCJĘ

P

rezydent Tadeusz Ferenc bodajże od dwóch lat kombinuje, jak w Rzeszowie zbudować kolejkę
nadziemną, która upłynniłaby komunikację miejską. Zaczął od przymierzania kolejki gondolowej, a skończył na jednoszynowej. Awantur opozycyjnych mędrców od wszystkiego miał z tym co niemiara,
zwłaszcza z sesyjnej ambony. Czasem aż chciało się skorzystać z zawołania – baranku boży, co sesja to gorzej!
Jeden z radnych rozśmieszał mnie do łez, bo ciągle chciał budować w Rzeszowie metro albo tramwaj. To ja
już wolę córkę tego, co tramwaje jego. Następnemu kolejka zgrzytała w estetycznym wyrazie ogólnym urbanistycznej zwartości miasta. Kolejny, komunikacyjną szczęśliwość miejską upatrywał w wielopoziomowych
rozwiązaniach drogowych. Nie pomagało tłumaczenie, że ta kolejka jest tylko jednym z elementów całego
przygotowywanego programu komunikacyjnego. Jednak wbrew tym awanturom, z początkiem lutego pojawiła się już planistyczna wizja tej kolejki. Wygląda na spójną i logiczną, a docelowo będzie czymś w rodzaju
kolejkowego „koła” bis i turystycznej atrakcji. Pewnie przed jesiennymi wyborami projekt zostanie klepnięty
unijnie i rozpocznie się przetargowy cyrk.
o tego czasu już musi pojawić się jakaś wyborcza konkurencja Ferenca, chociaż jest budowana
wyjątkowo rachitycznie, bo we wszelkich sondażach rzeszowianie przyznają mu miażdżący prymat za tak zwany całokształt. Według nich, ma najlepszą instrukcję obsługi miasta i ich samych. Z przedwyborczym ogniem politycznym przybyła niedawno do Rzeszowa posłanka przykaczyńska, Gęsicka. Ujawniła
w czasie popasu u nas, że prawy i sprawiedliwy kandydat na przyszłego wodza naszego miasta musi odpowiadać następującym wymogom zgodnym z ich wzorcem metrycznym: posiadać determinację w dążeniu do
rozwoju miasta w jego metropolitalnej wizji, znakomicie znać jego możliwości i potrzeby, posiadać dużą skuteczność w zdobywaniu dla niego środków rozwojowych, cechować się charyzmatyczną osobowością i zdolnością komunikowania się z mieszkańcami. Szanowna posłanko! Wy po prostu szukacie Ferenca, chociaż
jeszcze o tym nie wiecie. We własnych szeregach nawet z tuzinem świec takiego nie znajdziecie.

D

n Roman MAŁEK

Notatnik tetryka

FETYSZ 2012

F

etysz – to przedmiot obdarzony jakoby mocą magiczną.
Okazuje się jednak, że moc sprawczą można też przypisywać określonym
datom, czego doświadczaliśmy w PRL-u, kiedy wielkie i mniejsze budowle socjalizmu
oddawane były do użytku na 22 lipca. Kpiono z tego niemiłosiernie, ale czy dziś jesteśmy lepsi pod tym względem?
Oto od wielu już lat jeździmy z Rzeszowa do Warszawy pociągami, którym przejazd jednej z tras
zajmuje ponad pięć i pół godziny, jeżeli jedziemy przez Kraków, a drugiej prawie siedem i pół godziny, jeżeli
przez Lublin. Okazuje się jednak (jak doniosła Telegazeta Regionalna Aktualności), że czas tego przejazdu
można skrócić poniżej czterech godzin. Wystarczy odbudować niewielki odcinek toru na stacji Stalowa Wola
– Rozwadów i zbudować dodatkowy przystanek dla mieszkańców Stalowej Woli. I kiedy to będzie możliwe?
Na Euro – 2012.
Co ma ta niewielka inwestycja do Euro? Nawet nie tyle, co ma piernik do wiatraka (bo te jednak łączy
mąka). Decyzja o niej powinna być podjęta już dawno w trosce o wygodę rzeszowiaków, ale ta się nie liczyła.
Dopiero magia Euro zadziałała!
Jeżeli więc dobrze pójdzie, to w roku 2012 zajedziemy do Warszawy w cztery godziny. Ale nie byłbym
pewny, czy będziemy mogli się tym nacieszyć, bo może zadziałać inny, bardzo groźny fetysz: według kalendarza Majów jest to rok końca naszego świata.
n Daniel CZARNOTA
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CZARY MIŁOŚCI
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FOTEL PREZYDENTA
W narodzie krąży wieść niepojęta:
nie ma człowieka na prezydenta!
Chociaż naprawdę to chętnych wielu
chciałoby zasiąść na tym fotelu.
Bardzo do boju się już nastraja
Orzeł Lewicy – niejaki „Szmaja”.
Rozsyła wici na różne strony,
to jest koń czarny – albo czerwony.
A w PSL-u wciąż idzie gadka:
może by znowu wystawić Waldka?
Bo za nim tłumnie poszliby raczej:
chłopi, strażacy i podpalacze.
Na wszelkie żale, afery, troski
będzie marszałek – nasz Komorowski.
Dla niego to jest awans i gratka,
zwłaszcza, że chyba przeskoczy Radka.
Korowód panien by się zachwycał,
gdyby namówić Cimoszewicza.
On dałby radość wszystkim kobietom
wbrew ich opiniom i parytetom.
Wprawdzie nie Chrobry to jest, czy Mieszko,
dwór swój szykuje hrabia Olech-szko,
lecz już na starcie pech go dotyka,
bowiem utracił swego rzecznika.
W zaciszu zamku, tak bez pośpiechu,
skrycie działania rozpoczął Lechu.
Jego kampania ma system swojski,
jak dawniej hetman Staś Koniecpolski.
PS
Każdy dla kraju chce się poświęcać,
a może od nas pchnąć by Ferenca?
Gdy ta niezwykła zabawa trwa,
zerknąłem w lustro – a może ja?

HOROSKOP Z SERCEM
Baran (21 III–20 IV) Jeśli czekasz na nową miłość, to teraz masz dobry okres na rozglądanie
się za obiektem swych uczuć. Chociaż, kto wie,
czy warto tak na siłę szukać czegoś, co jest na
wyciągnięcie ręki. Kieruj się sercem, nie wyrafinowaniem...
Byk (21 IV–20 V) Oj, lubisz bałamucić i łamać
serca, oj lubisz! Przed tobą kilka wyjazdów,
kiedy to nieraz serce mocniej ci zabije, ale
zawsze powrócisz w ramiona tego jedynego,
który w końcu wyzna ci miłość. Tylko nic nie
przyśpieszaj!
Bliźnięta (21 V–21 VI) Te serduszka, którymi
cię zasypywano, to od nieśmiałego wielbiciela,
którego nie dostrzegasz, a serce jego jest gorące, podobnie jak jego samochód, którym chce
cię zabrać na romantyczną kolację.
Rak (22 VI–22 VII) Wianuszek kobiet zacznie
cię już denerwować, podobnie jak twoje uzależnienie od pracy. Gwiazdy doradzają stopniowe zmiany w tych dziedzinach. Wyjdzie ci to

lutym, w okolicach Dnia Zakochanych czyli walentynek, słowo kocham odmieniane jest na wiele sposobów. Owo
magiczne słowo łączy się z miłością, która znajduje
zaszczytne miejsce w piramidzie potrzeb ludzkich
według A. Maslova, co oznacza, że bez niej człowiek nie mógłby żyć i rozwijać się. Skoro jest tak
ważna, to czy wiemy o niej wystarczająco dużo, by
nasze życie miało właściwy sens? Czy umiemy się
w niej odnaleźć, żeby się nie zatracić?
Od niepamiętnych czasów robiono wszystko, aby przybliżyć miłość. Z powodu miłości była
nawet niejedna wojna, ot choćby ta, której przyczyną była piękna Helena. Na szalę państw dawano bliskie kontakty między Kleopatrą a Cezarem.
O wielkiej miłości pisały niejedne księgi, a słynni
kochankowie do dziś wywołują rozmarzenie (wymienię choćby: Romeo i Julia, Tristan i Izolda,
Natasza i Andrej Bołkoński, Zbyszko i Danuśka). Z polskich kart historii przytoczyć można na
przykład miłościwie panującego króla polskiego
Kazimierza Wielkiego i ukrywaną przed wszystkimi piękną młodziutką Esterkę, Marysieńkę
Sobieską i zakochanego w niej do potęgi Jana III
Sobieskiego, Marię Walewską i Napoleona Bonapartego oraz wiele innych par mniej lub bardziej
znanych.

Adam Decowski

FRASZKI
HOJNY
Czasem sam nie wie
jak to się staje,
że mniej zarabia
niźli wydaje.
TRUDNO
Trudno wyżyć z renty,
gdy się płaci alimenty.
NIE KAŻDEMU
Nie każdemu na tronie
do twarzy w koronie.

na dobre, tym bardziej że pewna kochająca cię
kobieta marzy o wypiciu z tobą filiżanki herbaty
i popatrzeniu głęboko w oczy... Więc?
Lew (23 VII–23 VIII) Ostatnie zawirowania
sercowe dadzą miejsce tak potrzebnemu spokojowi, co nie znaczy, że nie usłyszysz słów,
od których mocniej zabije ci serce. Cóż, stara
miłość nie rdzewieje, ale to też już nie to, co
kiedyś.
Panna (24 VIII–22 IX) „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, co znaczy, że pamiątką po ostatnim zagranicznym wyjeździe będą nie tylko
przywiezione produkty, ale rozszalałe serce do
kogoś z tym ognistym temperamentem. Kto
wie, może okaże się to odwzajemnione...
Waga (23 IX–23 X) Na miłość nigdy nie jest za
późno. Właśnie teraz Wenus otoczy cię swymi
wpływami i do twego serca zapuka nowe, dojrzałe uczucie, przed którym nie warto się bronić. Wzmocnij siłę uczucia nowym wyglądem i
romantyczną muzyką.
Skorpion (24 X–22 XI) Wszelkie romanse w
pracy nikomu nie wychodzą na dobre, zatem

Z miłości tracono rozum i często zachowywano się jak „niespełna rozumu” i może dlatego
św. Walenty jest patronem wszystkich z zaburzeniami psychicznymi... Miłość wzmacniano nie
tylko słowami, ale też przeróżnymi specyfi kami.
Były to tajemne mikstury, które miały wzmóc siłę
miłości i spotęgować miłosne żądze. Były też zioła,
którymi okadzano sypialnie, a nawet przywożono
z odległych krajów owiany tajemnicą zmielony
róg nosorożca lub... wysuszone jądra tygrysów syberyjskich. Przesyłano kwiaty, sekretne bileciki,
obsypywano wybrankę prezentami, a wszystko po
to, aby odmieniane na wiele sposobów i języków
to magiczne słowo kocham zabrzmiało najgłośniej
w tej danej chwili, w kontakcie z daną osobą, aby
wywołanym uśmiechem szczęścia zbudować wzajemny most relacji międzyludzkich.
Obecne walentynkowe serduszka może nie
wywołają od razu ogromnej miłości, ale mogą wywołać uśmiech na twarzy, a wtedy świat już staje
się piękniejszy, ludzie milsi. A jeśli ta wielka, prawdziwa miłość zaczaruje nas, to urosną nam skrzydła u ramion, będziemy lepsi, szczęśliwsi i zdrowsi.
Po prostu będziemy zaczarowani miłością. I tego
życzę.
n Nina ESTERA

Zdzisława Górska

LIMERYKI

W RZESZOWIE
Millenium Hall to ruina,
Hotel Rzeszów był, a nima!
Kraczą już znajome wrony,
oba pomysły chybione.
Pytanie brzmi: czyja wina?
WIERSZ
W Warszawie na Nowym Świecie
przypięto wiersz poecie
na plecach, uznano zgodnie:
niech coś czytają przechodnie,
bo nie ma wierszy w gazecie!

albo sumienna praca, albo sprawy uczuciowe
będą w innym miejscu. A może by tak odnaleźć
miłość w pieleszach swego domu; kochać i być
znowu kochanym? Masz przychylne ku temu
gwiazdy.
Strzelec (23 XI–21 XII) Na co ty czekasz? Padły
słowa o miłości, kupiłeś pierścionek, znasz jej
rodziców? No to do dzieła! Ślub będzie przypieczętowaniem waszych uczuć. Wszyscy na
to czekają!
Koziorożec (22 XII–20 I) Jeśli wasze drogi rozeszły się to nie znaczy, że nic się już nie wydarzy. Przyjrzyj się uważnie komuś z sąsiedztwa,
może wspólnie wam zabiją serca.
Wodnik (21 I–19 II) Nie sądziłeś, że w Rzeszowie poznasz miłość swego życia? No i co,
dopadła cię prawdziwa miłość? Chuchaj na nią
i dmuchaj, bo warta jest pielęgnacji.
Ryby (20 II–20 III) Wiosna tuż-tuż, a ty patrzysz
na świat ponuro i markotnie. Weź się w garść,
wybierz się na siłownię lub na basen. Wyjdzie
ci to tylko na zdrowie: poprawisz swoją kondycję fizyczną, a przy okazji staniesz się obiektem
westchnień...
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