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KATASTROFA

Katyń symbolem nowej polskiej tragedii

WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

W

katastrofie samolotu rządowego 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem zginął prezydent Polski Lech Kaczyński, jego małżonka Maria i 94 osoby
towarzyszące głowie państwa w podróży na uroczystości w Katyniu w 70. rocznicę
mordu popełnionego przez NKWD na oficerach polskich na rozkaz Stalina.
Metrolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz zecydował, że para prezydnecka
spocznie w krypcie Józefa Piłsudskiego. Z prośbą o pochowanie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu zwrócili się ich najbliżsi
Samolot runął na ziemię o godz. 8.56 w czasie lądowania około pół kilometra
Maria Kaczyńska
Lech Kaczyński
od lotniska. W katastrofie samolotu, który w gęstej mgle próbował wylądować na
lotnisku wojskowym, zginął Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa), zginęli przedstawiciele wszystkich klubów, z wicemarszałkami Sejmu Jerzym Szmajdzińskim (kandydat na prezydenta RP) i Krzysztofem Putrą oraz wicemarszałkiem Senatu Krystyną
Bochenek. Zginęli dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także reprezentanci duchowieństwa różnych wyznań, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, szefowie ważnych instytucji państwowych oraz załoga samolotu i oficerowie BOR.
Nikt nie ocalał. Takiej katastrofy nie doznało współcześnie żadne państwo. Kondolencje napłynęły ze wszystkich stron świata. Pierwsze od prezydenta Rosji
Dmitrija Miedwiediewa w orędziu do Polaków i własnego narodu. Rosja też pierwsza ogłosiła 12 kwietnia dniem żałoby z tego powodu. W Polsce marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który konstytucyjnie przejął obowiązki prezydenta, ogłosił
tygodniową żałobę narodową.
Zginęli wybitni politycy, intelektualna
elita państwa. Wśród ofiar są parlamentarzyści z naszego regionu: poseł Leszek Deptuła,
b. marszałek podkarpacki, posłanka Grażyna Gęsicka i senator Stanisław Zając, b. wicemarszałek Sejmu. Rodowód podkarpacki
mają też generałowie Kazimierz Gilarski
i Bronisław Kwiatkowski oraz senator Janina
Fetlińska.
Ryszard Kaczorowski

Cześć Ich Pamięci!

Leszek Deptuła

Stanislaw Zajac

Krystyna Bochenek

Grażyna Gęsicka

SMUTEK I LĘK

Kazimierz Gilarski

Warto starać się, abyśmy byli dla siebie lepsi

C

okolwiek dziś powiemy czy napiszemy,
zabrzmi nienaturalnie i niestosownie.
W złym czasie przyszło nam przygotowywać kolejny numer „Naszego Domu Rzeszowa”, bo ten dom
to już nie tylko „Nasz Rzeszów”, ale cała Polska…
I wstrzymujemy oddech i łzy, jakoś odezwać się głupio, bo wydaje nam się, że wszystko już powiedziano,
zagrano na najwyższych strunach uczuć, więc cóż
my, szaraki, możemy jeszcze. Bólu rodzin i przyjaciół
Tych, co zginęli nie uleczymy, nawet nie zrozumiemy go do końca, bo nie nasi krewni lecieli w feralnej
godzinie do Smoleńska. Dla nas zostaje tylko jakaś
bolesna, ludzka solidarność i bezsilność widza, który
nie ma wpływu na zdarzenia. Każda żałoba, każdy
ból i żal po stracie są tak intymne, że w obecności
osoby osieroconej najczęściej nie wiemy co począć,
jak się zachować, co powiedzieć, aby nie wydało się to
śmieszne, nieszczere czy powierzchowne. Może dlatego łatwiej nam przeżywać i uczestniczyć w żałobie
zbiorowo, w gromadzie jakoś raźniej…
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Jerzy Szmajdziński

Bronisław Kwiatkowski

Krzysztof Putra

Janina Fetlińska

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc
przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak
śnieg podczas bezwietrznej nocy.

A teraz stoimy wobec narodowego nieszczęścia i czujemy się dumni i lepsi, bo oto tragedia nas
zjednoczyła, i czujemy ulgę, że nie ma prawicy i nie
ma lewicy, jak powiedział marszałek Sejmu, więc
większość z nas chciałaby, aby tak zostało. Zaczynamy więc mówić o marzeniu lepszego jutra, dobroci,
która ma urodzić się z tego dramatu, i mamy nadzieję, że zmądrzejmy jako społeczeństwo. Stoimy
więc w żałobnym tłumie, dzieląc z innymi poczucie
wspólnoty w nieszczęściu, choć niektórzy z nas myślą już, że ten narodowy słomiany ogień zgody i pojednania zwykle pali się jasno, lecz krótko. Już teraz
myślmy i czyńmy wysiłki, aby sprawić, że zmienimy siebie i otoczenie na lepsze.
Spieszmy się tym bardziej, że niespełna dobę
po katastrofie zaczynają wypełzać za swoich kryjówek rozmaite indywidua, których nie można nawet
hienami nazwać, bo to zwierzę nie robi w końcu nic
złego. Owi głosiciele, monopoliści jedynej prawdy,
sączą jad i nieufność, węszą spisek, wreszcie na nowo

Haruki Murakami, Koniec świata
próbują rozpalić w nas wzajemną, nie tylko polsko
-polską, ale ponownie nawet polsko-rosyjską nienawiść, sugerując korzyści, jakie odniosą niektórzy
„źli ludzie” z tragedii ofiar. Tymczasem największe
korzyści mają nadzieję odnieść sami, wykorzystując
nawet śmierć i cierpienie, byleby zaistnieć i zyskać
popularność. Brońmy się przed nimi ze wszystkich
sił, nie dajmy im nawet skrawka miejsca w naszych
umysłach, bo przecież chwasty rozprzestrzeniają się
nadzwyczaj szybko.
Warto mieć nadzieję, wierzyć w dobrą naturę człowieka oraz w to, że życie i doświadczenia
wzmacniają nas, czyniąc sprawiedliwszymi i lepszymi, że warto starać się abyśmy byli dla siebie lepsi. Ten smutny, tragiczny czas, jak i to, że z pewnymi
sprawami, ze zmianą i wybaczaniem możemy po
prostu nie zdążyć.
n Dorota DOMINIK

Regina Nachacz

10 kwietnia 2010
Katyń, Smoleńsk –
Płaczą lasy
Zbłąkana mgła
W ciszy łka.
Lechowy kwiat
Szuka krewnych
Siedemdziesiąt lat.
Dla Polski –
Dziejowy znak.

Plakat niepodległościowy
Animator kultury niezależnej

L

eszek Granat – poeta, grafi k, malarz,
fotograf, znany jest również jako animator kultury niezależnej w Rzeszowie. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów
i uczestniczył w strajku na rzeszowskiej WSP. Działając w strukturach NZS, w roku 1981 projektował
szatę graficzną do „Biuletynu Informacyjnego Centrum Informacji Akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” oraz do „Kontrapunktu”.
W stanie wojennym współpracował z wydawnictwami podziemnymi. Był redaktorem graficznym
„Solidarność Trwa” oraz „Ultimatum”. Osiągnięciem artystycznym jest jego album fotograficzny
„Rzeszowski Kościół z Papieżem” (1991) oraz książka o Lwowie, zawierająca rysunki architektonicz-

nych zabytków Lwowa. W latach 1980–1995, równolegle ze wzmożoną aktywnością polityczną, dał
się poznać jako twórca szeregu plakatów i ulotek
o tematyce społecznej.
Leszek Granat jest również autorem kilku
tomików poetyckich Drzazga wnętrza, Wieko wieku, Stygmat stacji. Jego wiersze znalazły się w tomie Strofy milenijne, zawierającym utwory poetów
związanych z Rzeszowem. Wspólnie z Jarosławem
Grządzielskim artysta wydał w Nowym Jorku
zbiór wierszy i opowiadań pt. Okna, dotyczących
tragedii w WTC 2001 roku. Tematykę religijną
podejmują książki Modlitewnik poetycki oraz Z różańcem na sercu, wydany wespół z Jarosławem
Drozdowskim.

WŻałoba
BÓLU
I
REFLEKSJI
i wielka duma, że jesteśmy razem
Z

jednej strony wielki żal z powodu niewyobrażalnej tragedii śmierci elity państwa,
z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w drodze
na uroczystości upamiętniające śmierć elity przedwojennych oficerów wymordowanych w Katyniu
przez siepaczy Stalina, z drugiej zaś wielka duma,
że jesteśmy razem w bólu i refleksji. Tego bycia razem jako naród często brakowało, nawet wydawało
się, że jesteśmy bezładni, nie zjednoczeni. Jest odwrotnie, jesteśmy dumnym wielkim narodem, jednym z największych w Europie. Jesteśmy unikalni
przez to, że jesteśmy jednolici, tzn. jedno państwo,
jednonarodowe państwo, jeden język, jedna religia.
Unikalna sytuacja w skali Europy.
Rozumiem, że występują u nas także mało
znaczące odmienności bez wpływu na to, że możemy się mienić przymiotem jednonarodowości.
Pisząc ten tekst w niedzielę, 11 kwietnia, nie sposób o czymkolwiek innym w tym dniu napisać bez
odniesienia się do tragedii katastrofy pod Smoleńskiem w pobliżu Katynia. Chciałoby się w jakiś
sposób zatrzymać te pozytywne emocje, jakimi
epatują bez wyjątku wszyscy rodacy, takie wielkie poczucie bycia razem. Mam poczucie takiego
wielkiego zjednoczenia wszystkich nas Polaków

w wielkim bólu i refleksji. Aby tak było, trzeba
doświadczyć wielkiej tragedii śmierci tak wielu
członków elity państwa.
Należy przy tym przypomnieć, iż przed tragedią w Katyniu prawie wszystko w zakresie politycznym nas różniło. Przecież uroczystości w Katyniu odbywały się jakoś pokrętnie; ugrupowanie
związane z premierem miało osobne obchody „PO”,
związane z prezydentem osobno „PiS”. Normalni
obywatele byli tym skołowani. Odnosiło się wrażenie, że to gra, kto jest lepszy z lekcji patriotyzmu.
Toczyła się medialna gra na uroczystości z zauważalnym podziałem. Tragedia połączyła nas wszystkich, bo dotyczy bez wyjątku wszystkich Polaków.
Trudne relacje historyczne z narodem rosyjskim,
też dzięki ofierze drugiej tragedii katyńskiej na
pewno ulegną oczekiwanej poprawie. Może nawet
dojdzie do historycznego pojednania.
W towarzyskich rozmowach zauważa się
presję, jakiej musiał ulegać kapitan samolotu prezydenckiego, wiedząc, że wszystko co dotyczyło
przebiegu uroczystości w Katyniu 10 kwietnia
zostało zaplanowane co do minuty. Ktoś powie, że
to niestosowne uwagi, ale ja w chwili bycia razem
artykułuję je dla przestrogi. Ta moja przestroga

Plakaty Leszka Granata koncentrują się na tematach politycznych, społecznych, kulturalnych. Ich tematyka
jest odpowiedzią na historyczne i aktualne wydarzenia, otrzymuje jednak
komentarz o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym. Wiele jego prac
posiada charakter autorski, wynikający
z potrzeby odniesienia się do wydarzeń
historycznych: Katyń, wybuch II wojny
światowej, inwazja na Czechosłowację,
protesty robotnicze w PRL, pontyfi kat
Jana Pawła II. W swych pracach Leszek
Granat odwołuje się do powszechnie
znanych obrazów, symboli takich, jak
Matka Boska Częstochowska schematycznie zarysowana na czerwonym tle,
na plakacie upamiętniającym ks. bpa.
Mariana Rechowicza oraz wydarzenia stanu wojennego 1981–83. Ścięte
drzewa symbolizują pomordowanych
w Katyniu polskich żołnierzy, a czerwona plama
tworząca grupę postaci, odwołuje się do wydarzeń
Grudnia 1970 roku.
Do niedawna w Galerii Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie-Miłocinie
gościła od października wystawa plakatów Leszka
Granata. Na zbudowanej z krzeseł barykadzie pokazano wykonane przez artystę haftowane sztandary:
Matka Boska Internowanych, AK Ziemi Rzeszowskiej, Polska, Gałąź. Interesujące są instalacje utworzone z metalowych, niklowanych płyt, na jednych
wyznaczone są pęknięcia, krzyż, rysy przywołujące
obraz matki Boskiej Częstochowskiej, inne obwiedzione są drutem kolczastym. Całość odnosi się do
bolesnych wydarzeń z historii Polski.
Prace Leszka Granata są niejednokrotnie bezpośrednie i szorstkie, mogą się nawet wydawać nazbyt śmiałe, jednak są przez to bardzo sugestywne.
Nawet jeśli forma nieco przysłania przekaz, autor
zawsze pozostawia odbiorcy wolną przestrzeń do
interpretacji.
n Michał RUT

polega na tym, co powtarzam zawsze, że my Polacy jesteśmy bardzo wrażliwi na podziały, na pychę władzy, jesteśmy egalitarni. Dlatego interesy
partyjne, tak obecnie artykułowane przez politykę
krajową, powinny być wtórne do interesu państwa,
czyli nas wszystkich. Przecież te partie to garstki
ludzi. Jako przykład przywołajmy kampanię wewnątrz Platformy Obywatelskiej, mającą wyłonić
kandydata tej partii w zbliżających się wyborach
prezydenta Polski. Partia liczy niewiele ponad 40
tys. członków. Innych liczb nie znam, a PO obwieszcza hałaśliwie, że jest najliczniejsza.
Przypominam o tych znanych faktach, mając na uwadze przy dzisiejszej żałobie, że zorganizowane garstki partyjne zawłaszczają nasze życie
społeczne. Jak już tak jest, niechaj z innego ugrupowania będzie prezydent Polski, a z innego rząd
z premierem. Czyli tak, jak dotychczas. Chodzi
tylko o styl sprawowania władzy i urzędów. Sądzę, że tragiczna śmierć elity państwa zaowocuje
przesłaniem o wielkość postępowania w polityce.
Tej bijatyce partyjnej niesłużącej Polsce, a mającej
ją politycznie zawłaszczyć, nie sprzyja nawet hierarchia kościelna, czemu dał wyraz abp. Michalik,
metropolita przemyski.
Jakimś memento stała się druga tragedia
katyńska, gdzie jak przy tej pierwszej kryterium
łączącym tych, którzy utracili życie jest niekwestionowany polski patriotyzm. Bez względu na poglądy i przynależność partyjną.
n Edward SŁUPEK
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MOJE REFLEKSJE
Jerzy Maślanka
I dużo jest w tym racji,
do głowy mi nie przyszło,
Klub w ramach innowacji
przywraca niewolnictwo.

WIELKANOCNA
SPOWIEDŹ
RADNEGO

A marzyć też potrafię,
Robiąc, co mi kazali.
Mam z szefem fotografię,
by znowu mnie wybrali.

Wybrali mnie, wybrali,
więc za to dziś w podzięce
wytyczne mam z centrali:
podnosić tylko ręce.

I jak tu krytykować,
w klubowe wchodzić spory.
Listopad, znów odnowa,
bo nowe są wybory.

Ojciec, choć mógł niewiele,
dał mi swych rad ostatki:
wiedz, że pokorne ciele
to zawsze ssie dwie matki.

Tak cztery lata siedząc
– pajacyk i niemowa –
wiedząc, czy też nie wiedząc
Rozwoju chcę Rzeszowa.

WERS – magazyn literacki
Wiesław Zabierowski ● Aldona Lech ●
Sylwia Zawiślak ● Iwona Sikora ●Joanna
Boćkowska ● Katarzyna Szkutnik ●
Daniel Romanik

Powiedzieć swoje zdanie
człowieka czasem kusi,
lecz je potępiam, Panie.
Ty każesz, sługa musi!

13

WALTON PO RAZ PIERWSZY
Anna Wiślińska

13

TEATR W TEATRZE
Ryszard Zatorski

Czasami widać z twarzy
honoru czci podnietę,
lecz jak tu się odważyć,
gdy mogę stracić dietę.

PS
Pajacyki, pajacyki,
słuszne prawa to logiki,
gdy pociągniesz je za sznurek
to podnoszą rączki w górę.

14

RZESZOWSCY CHOPINIŚCI
Antoni Walawender

15

ALEKSANDER SAS-BANDROWSKI
Andrzej Szypuła

Pajacyki, pajacyki,
niewolnicy polityki,
wciąż podnoszą rączki w górę,
Ktoś(!?) pociąga je za sznurek.
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UTKANE Z CIAŁA I DUCHA
Piotr Rędziniak

Gdy przekręt jest, niestety,
sumienie mi zabrania
być za – do toalety
rwę w porze głosowania.
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WYDAWCA:

Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów

NOWY KLUB W RADZIE
MIASTA
Powstał klub radnych Naszego Domu Rzeszowa
K

lub radnych Naszego Domu Rzeszowa
oficjalnie został usankcjonowany na
sesji Rady Miasta Rzeszowa 30 marca br. Na razie jest trzyosobowy. Przewodniczącym jest Sławomir Gołąb, a członkami Edmund Kalandyk
i Jerzy Maślanka. Mamy nadzieję, że nasz klub
wkrótce się powiększy.
Radny Edmund Kalandyk jest nowym mandatariuszem spod naszego szyldu. Ma lat 59, wykształcenie średnie techniczne. Od 2003 r. na emeryturze. Od urodzenia do 1977 r. był mieszkańcem
Rzeszowa, a następnie Białej. Przez kilka lat członek Rady Sołeckiej w Białej. W kadencji 2006 –
2010 z listy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej

uzyskał w wyborach mandat do Rady Miejskiej
w Tyczynie, gdzie z kolei wybrany go na przewodniczącego tejże rady. Po przyłączeniu Białej do
Rzeszowa, w styczniu 2009 r. wszedł w skład Rady
Miasta Rzeszowa, początkowo jako radny niezrzeszony, a od marca br. wraz z radnymi Jerzym Maślanką i Sławomirem Gołąbem jest w klubie NDR.
Jako radny popiera inicjatywy mogące podnieść
standard życia mieszkańców, poprawić wizerunek
miasta oraz chroniące przyrodę. Jest przeciwny
ograniczaniu zasad wolnego rynku oraz przeznaczaniu budżetu miasta i majątku gminnego na cele
budzące w społeczeństwie silne kontrowersje. Interesuje się historią, fotografią i turystyką.

Nakład: 5 tys. egz.
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POTRZEBNA
SILNA
RADA
Szukać partnerów w działaniu

ganizowania się i skupiania różnych stowarzyszeń
dla osiągania pożytecznych celów służących dobru
Rzeszowa i jego mieszkańców. – Należy domagać
się pilnie opracowania i zatwierdzenia przez samorząd planu zagospodarowania przestrzennego
Rzeszowa, bo takiego nasze miasto nie posiada.

Zachęcamy do zgłaszania problemów osiedlowych. Będziemy je opisywać, a nasi radni pytać
i interpelować. Obok przybliżamy kolejne sprawy
dotyczące samorządu miejskiego i osiedli. Chcemy pomagać w ich rozwiązywaniu. Łamy naszego
miesięcznika są otwarte. Pomoc deklarują radni
Naszego Domu Rzeszowa oraz inni:
●
radny JERZY MAŚLANKA, przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa,
członek komisji kultury i promocji oraz komisji gospodarki przestrzennej, tel. 602 37
73 03, e-mail: jerzymaslanka@interia.pl
●
radny SŁAWOMIR GOŁĄB, członek trzech
komisji Rady Miasta Rzeszowa: komisji edukacji, komisji kultury i promocji oraz komisji sportu, rekreacji i turystyki tel. 604 27 85
61, e-mail: slawomirgolab@interia.pl
●
radny EDMUND KALANDYK (osiedle
Biała), członek trzech komisji Rady Miasta
Rzeszowa: komisji ekonomiczno-budżetowej, komisji gospodarki komunalnej i inwestycji oraz komisji gospodarki przestrzennej, tel. 605 660 029, e-mail: e-mail: skot48@
wp.pl ; edmundkalandyk@wp.pl
●
radna MAŁGORZATA RĄCZY z klubu
Platformy Obywatelskiej,
członkini komisji budżetowej i komisji edukacji
Rady Miasta Rzeszowa,
tel. 501 247 825, e-mail:
mraczy@interia.pl.

n

MAŁGORZATA RĄCZY

mraczy@interia.pl

Jerzy Maślanka prezentuje zebranym obraz problemów miasta

szeniem, które przeciwstawia się w codziennym
działaniu partykularyzmom grupowym i politycznemu mąceniu rzeczywistości.
Były europoseł dr Mieczysław Janowski
zachęcał do szukania kolejnych partnerów, or-

Kto może
więcej?

Radni, a prezydent miasta
Sławomir Gołąb

K

to może więcej,
miejscy radni czy
prezydent? W rzeczywistości
prezydent miasta jest organem wykonawczym uchwał
podjętych przez radnych.
Oczywiście, może on, a nawet
powinien przedstawiać własne pomysły. Ale zgodę
na ich realizację muszą wyrazić miejscy rajcowie.
Dokładnie kompetencje rady miasta zostały
określone w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią do właściwości rady
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Niewykorzystany też jest należycie potencjał środowiska naukowego uczelni rzeszowskich – powiedział były prezydent miasta, wspierany m.in.
przez dr. inż. Wiesława Sipowicza i inżyniera Tadusza Kuśnierza. (RZ) n

Rada uchwala m.in. statut miasta, ustala wynagrodzenia prezydenta, powołuje i odwoływanie
skarbnika oraz sekretarza miasta, uchwala budżet,
udziela lub nie udziela absolutorium z tytułu wykonania (bądź niewykonania) budżetu.
Rada uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, programy gospodarcze, podejmuje uchwały
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zarządu (np. dotyczących wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej), zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, określanie wysokości sumy,
do której prezydent może samodzielnie zaciągać
zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawach
herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi czy nazw dróg wewnętrznych.

n Sławomir GOŁĄB,
radny, przewodniczący klubu Nasz Dom Rzeszów

Czekamy na wyjaśnienia
Interpelacje radnego Sławomira Gołąba

P

odczas ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa (30 marca br.) nasz radny Sławomir Gołąb złożył
interpelacje w trzech sprawach:
* Czy sprzedawanie biletów jednoprzejazdowych przez kierowców w autobusach MPK po wyższych cenach niż w kioskach jest zgodne z prawem?
* Stworzenia sceny w Parku Sybiraka na osiedlu gen. Andersa;
* Możliwości stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla gen. Andersa bez wpisywana do niego nowych przekaźników sieci telefonii komórkowych.
Otrzymane odpowiedzi przedstawimy na łamach miesięcznikas „Nasz Dom Rzeszów”.
Czekamy także na kolejne tematy, w których będziemy mogli interweniować u władz miasta Rzeszowa. n
5
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marca br. członkowie stowarzyszenia
Nasz Dom Rzeszów, sympatycy i zaproszeni goście debatowali w Zodiaku nad społecznymi działaniami, które należy podejmować
dla dobra i rozwoju naszego miasta. Radny Jerzy
Maślanka, prezes stowarzyszenia, w kontekście
czekających nas w tym roku wyborów samorządowych podkreślił, że miastu potrzebna jest silna,
kompetentna rada.
– Potencjał intelektualny w Naszym Domu
Rzeszowie jest bardzo duży – stwierdził radny Sławomir Gołąb. – Możemy wystawić do rady miasta
na nową kadencję kandydatów przygotowanych
profesjonalnie.
– Należy ich widzieć w najbliższym otoczeniu osiedlowym, wskazywać takich sąsiadów
i zabiegać potem, by ich wybrać do samorządu
– powiedział mecenas Bogusław Kobisz.
– Problemy miasta należy widzieć bez partyjniactwa i tak też konstruować listy wyborcze.
Nasz Dom Rzeszów jest właśnie takim stowarzy-

Fot. Ryszard Zatorski (4)
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CORAZ
ŁADNIEJSZE
Mieszkańcy osiedla Andersa nie chcą przekaźników
T

o był dobry rok dla naszego osiedla
– uważa Paweł Lekacz, przewodniczący
Rady Osiedla Gen. Władysława Andersa. – Oczywiście, trzeba pracować dalej. Przecież wszystko
to, co robimy dla naszego osiedla, robimy dla siebie – dodaje.
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Fot. Bartosz Bącal

Paweł Lekacz

W 2009 r. na osiedlu przybyło 50 nowych
miejsc parkingowych. Powstały poprzez ułożenie
płyt rumbo na skrawkach ziemi przy drogach.
– Głównie w miejscach zajeżdżonych przez
samochody – wyjaśnia Paweł Lekacz. W poprzednim roku udało się także dokończyć remont ul. Mikołajczyka oraz kładki dla pieszych na, a właściwie
nad ul. Ofiar Katania. W ten sposób otrzymaliśmy
wyremontowany, ładny, schludny, przestronny pasaż handlowy, którym możemy konkurować nawet
z pobliską galerią Nowy Świat – uważa przewodniczący rady osiedla.
Zachęceni dobrą współpraca z MZBM,
MZDiZ oraz sukcesami z ostatnich kilkunastu
miesięcy, mieszkańcy i gospodarze osiedla postawili przed sobą kolejne, ambitne plany. – Obchodzimy Rok Sybiraka. Z tej okazji Związek Sybiraków chciałby postawić w naszym osiedlowym
Parku Sybiraka pomnik ku czci osób wywożonych
na zesłania. Mieszkańcy chcieliby natomiast, aby
w parku powstała fontanna. Oczywiście jedno nie
wyklucza drugiego – wyjaśnia Paweł Lekacz.
Fontanna miałaby być w stylu „półotwartym”, tak, aby w gorące dni mogła dawać jak najwięcej ochłody. W jej pobliżu mogłaby zaś stanąć

CHCEMY LEPSZYCH
DRÓG
Osiedle Staromieście
O

siedlowe drogi to największa bolączka
mieszkańców Staromieścia. Od lat ludzie walczą o ich poprawę i z każdym kolejnym
rokiem odnoszą coraz większe wrażenie, że są po
prostu ignorowani przez władze miasta.
Na początku marca odbyło się kolejne spotkanie w sprawie dróg na osiedlu Staromieście. –
Doszło do niego na wniosek mieszkańców, zaprosiliśmy przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg
i Zieleni – mówi Edward Majka, przewodniczący Rady Osiedla Staromieście. Podczas zebrania szczególnie uwypuklony został problem ul.
Borowej, ul. Długiej, ul. Żywicznej. Przebudowę
ul. Borowej przerwano po wykonaniu jej II etapu
jeszcze w 2005 r. Pozostał do wykonania etap III
i IV, w efekcie czego miała ona połączyć ul. Krzewową z ul. Warszawską. Całość miano oddać

W domu kultury potrzebna jest scena

6

do użytku w 2009 r. – dodaje
E. Majka.
Jak się jednak okazało, dopiero teraz tworzona jest dokumentacja pod kontynuację tego
remontu. Ostatecznie powinna
być gotowa bardzo późną wiosną tego roku. Wówczas MZDiZ
będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.
A gdzie czas na przetargi, wykonanie prac…?
Kolejny problem to ul. Długa, zwana przez
mieszkańców „błotną”. Tam dziury zasypywane
są żwirem, a ten wypłukiwany przez kolejne deszcze. W efekcie dziury pozostają i tworzy się błoto.
Z czasem są one znowu zasypywane, po czym kolejne deszcze znowu wypłukują żwir. I tak w kółko. – Tutaj problem jest już większy – przyznaje
przewodniczący
Majka.
Fot. Bartosz Bącal
– Wymaga współpracy aż
dwóch miejskich instytucji.
Wszystko dlatego, że pod
ziemią w pasie drogi biegną
stare rury wodociągowe
i te rurociągi trzeba przełożyć. Zgodnie z pierwotnymi obietnicami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, miało to
nastąpić w 2009 r. Rzeczywiście, w 2009 r. MPWiK
dało o sobie znać, ale tylko
pismem, w którym zawiadamiało mieszkańców, że
rury zostaną przełożone
w 2011 r. W to mieszkańcy
Staromieścia już coraz słabiej wierzą. A dopiero po

Fot. Bartosz Bącal

Ul. Ofiar Katynia

scena. Jej stworzenie to kolejny cel osiedlowych
radnych. – Na niej odbywałyby się koncerty. Park
to przecież dobre miejsce, jak już się nieraz okazało, dla wszelkiego rodzaju imprez rodzinnych
– uzasadnia Lekacz.
Osiedle Gen. Władysława Andersa to najwyżej położona dzielnica w Rzeszowie. Dlatego
dachy osiedlowych budynków stanowią łakomy
kąsek dla operatorów sieci telefonii komórkowych.
Stawianych masztów z antenami przekaźników
mieszkańcy mają już serdecznie dosyć.
– Teraz kolejny ma powstać na prywatnej
posesji przy ul. Broniewskiego. Na jego lokalizację
na naszym osiedlu nasi mieszkańcy już nie chcą
się zgodzić. Jeśli nic innego nie pomoże, będziemy
protestować przeciwko jego budowie – zaznacza
Paweł Lekacz.

n Bartosz BĄCAL
Fot. Bartosz Bącal

Błotnista ulica Długa

przełożeniu wodociągów sprawą będzie mógł zająć
się MZDiZ.
Podobny problem, a nawet większy, jak
na ul. Długiej, występuje na ul. Żywicznej. Tam
trzeba najpierw przenieść sieć wodociągową, potem wybudować kanalizację burzową i dopiero
wziąć się za samą drogę.
Jednak, jak przyznają mieszkańcy osiedla,
władze miasta robią wrażenie głuchych na ich wieloletnie prośby w tym temacie.
Jednocześnie Edward Majka przyznaje,
że osiedle wzbogaciło się o piękny dom kultury.
Powstał w budynku po dawnym kinie Goplana.
– Chcielibyśmy tylko, aby został rozbudowany.
Sala widowiskowa jest bowiem za mała, aby zlokalizować w niej scenę. Stąd nasz pomysł, aby wyburzyć obiekty po straży pożarnej zlokalizowane na
zewnątrz ODK. Zwolni się w ten sposób miejsce,
na którym można zrobić dobudówkę do Goplany
– wyjaśnia przewodniczący. W dolnej części powstałaby scena i szatnie dla zespołów, a na piętrze
biblioteka.
Mieszkańcy Staromieścia cieszą się także
z wyposażenia połowy osiedlowego placu zabaw
w zabawki i urządzenia i… niecierpliwie czekają
na doposażenie w nowy sprzęt pozostałej części
placu.

n Bartosz BĄCAL
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POTRAFIĄ SIĘ DZIELIĆ TALENTEM
Biesiada literacka młodych twórców

Daniela Lisowska

Anna Putyło i Ryszard Kisiel z poetkami z I LO Joasią Kozdraś
i Anią Strug.

Gospodarze biesiady i młodzi wykonawcy. Od lewej: Anna Gul, Jerzy Maślanka, Anna Błachowicz, Katarzyna Szkutnik, Joanna Kozdraś, Sławomir Gołąb, Ewa Strug, Teresa Czarna, Monika Kotowicz , Daniel Romanik i Daniela Lisowska.

Danieli Lisowskiej z Zespołu Szkół Muzycznych
nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie. Młoda artystka komponuje, gra na pianinie i śpiewa
własne teksty. Usłyszeliśmy interpretacje jej Pór
roku. Te piosenki, jak objaśniła, pokazują „co się
dzieje w ludzkich sercach, a nie w przyrodzie”. Na
żywo ze sceny w interpretacji autorek zabrzmiały
wiersze Ewy Strug z I LO w Rzeszowie (laureatki
głównej nagrody 11. Biesiady Poetyckiej), Moniki
Kotowicz, Asi Kozdraś oraz Ani BłachowiczWolny z II LO w Łańcucie, a także zaprezentowali
się znani już z wcześniejszy spotkań: z Zespołu
Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Teresa Czarna, z której „okna widać cały świat wyobraźni”
oraz Daniel Romanik, który przybliżył kolejny
fragment swej powieści oraz Ania Gul z III LO
z wierszem Miłość.
Młodym twórcom sekundowała poetka
Jadwiga Kupiszewska oraz poloniści – Maria
Tomkiewicz z IX LO (ZS nr 1), która niejednokrotnie już gościła wcześniej ze swymi wychowankami-artystami, i Rafał Mazur z ZSM nr 1 oraz
Urszula Malinowska, która kieruje internatem
Zespołu Szkół Gospodarczych i pod jej opieką
oraz wychowawczyni Marty Augustyn-Biedy roz-

MYŚLMY
O
WSZYSTKICH
Zapewnić atrakcyjną ofertę na czas wolny
Lesław Wais

Z

zainteresowaniem
śledziłem w lokalnej prasie relacje z przegranych – wierzę, że tylko na razie – bojów prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant
z Urzędem Miasta w sprawie
powołania tzw. trenerów, którzy organizowaliby
zajęcia dla dzieci i młodzieży na oddanych do ich
dyspozycji placach osiedlowych. Brak wyobraźni
i dobrej woli urzędników w stosunku do mądrych
propozycji ludzi dobrej woli jest zasmucający, tym
bardziej że w innych miastach trenerzy tacy już
z powodzeniem minionego lata działali.
Sprawę tę śledziłem z uwagą, gdyż od dawna leży mi na sercu problem nastolatków, żyjących

zwłaszcza w dużych osiedlach, nastolatków niepotrafiących zorganizować sobie wolnego czasu,
podatnych na wszelkie patologie. Pisałem o tym
na tych łamach już w grudniu 2006 r. Apelowałem
wtedy o szukanie niezależnie od wspierania działających już placówek kulturalno-wychowawczych
nowych form organizacyjnych, zapewniających
starszym dzieciom i nieletniej jeszcze młodzieży
atrakcyjną ofertę na czas wolny. Pisałem o potrzebie młodzieżowych klubów z dostępem do Internetu i prasy, sal i miejsc do indywidualnych i zbiorowych gier i zabaw, siłowni itp.
Pisałem też o podpatrzonych we Francji rozwiązaniach, polegających na zatrudnianiu przez
władze miejskie w okresie wakacyjnym, organizatorów działalności kulturalnej i sportowej. Kadrę
tę rekrutowano spośród nauczycieli i studentów
określonej specjalności, dając im możliwość dodatkowego zarobku. Dysponując niewielkimi,

Na widowni. Na pierwszym planie od lewej: prof. Stanisław
Zaborniak, dr Mieczysław Janowski, Anna Ochalik-Pęcak.

wijają się artystycznie uczniowie, czego przykładem może być wspomniana wcześniej Ania Gul.
Uczestniczyła w biesiadzie literackiej i podziwiała
młodych twórców Anna Ochalik-Pęcak, prezeska
rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Geodeci, zwyciężczyni plebiscytu Nowin na najbardziej
przedsiębiorczą kobietę w regionie. A były prezydent miasta, a potem senator i niedawny europoseł
dr Mieczysław Janowski „tym którzy mają talent
i potrafią się nim dzielić” podziękował za literacką
ucztę „sercem pisaną”. (RZ) n
przyznanymi do ich dyspozycji, środkami na zakup podstawowego sprzętu (piłki, rakietki, pędzle,
farby itp.), drobne nagrody dla laureatów konkursów i rozgrywek sportowych oraz dopłaty dla najbiedniejszych do biletów na basen, wycieczkę – organizowali oni na osiedlach działania adresowane
do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.
Często wspierał ich pedagog lub psycholog. Korzystała na tym młodzież, zadowoleni i spokojni byli
rodzice – często aktywnie wspierający te działania,
zyskiwały finansowo zatrudniane w tym projekcie
osoby.
Jest czas ciągle zarówno przy planowania
budżetu miasta, jak i przy jego korektach nowelizacjach, aby zapewnić skromne choćby środki na ten
cel. Popierając więc starania pana prezesa Adama
Węgrzyna, apeluję, by odpowiednie komisje Rady
Miasta Rzeszowa – edukacji oraz kultury, sportu
i promocji – zajęły się tym problemem poważnie.
Gdy poruszam już temat wolnego czasu,
to nie mogę pominąć jeszcze jednego ważnego
zagadnienia. Widoczne są starania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni o estetykę miasta
oraz warunki do wypoczynku i rekreacji. Najszersza oferta stworzona jest dla dzieci i rowerzystów.
Nowoczesne place zabaw, coraz dłuższe i bezpiecz-
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ym razem wieczór artystyczny w Zodiaku (18 marca br.) zdominowali
uczestnicy 11. Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej
Rzeszów 2009. Prezentowaliśmy w lutowym „Wersie”, naszym magazynie literackim, laureatów tego
wydarzenia, którego inicjatorem i głównym organizatorem było I LO im. Stanisława Konarskiego
w Rzeszowie. Na biesiadzie w Zodiaku pojawili się
zatem nie tylko młodzi poeci, ale i ich opiekunowie – poloniści z tegoż liceum, dyrektor Ryszard
Kisiel i Anna Putyło. Ale oczywiście tradycją
spotkań artystycznych młodych twórców były też
prezentacje literackie innych osób.
Biesiadę rozpoczęła Kasia Szkutnik, uczennica klasy maturalnej właśnie I LO, znana już
z naszych łamów jako poetka i występująca artystycznie w Zodiaku. Śpiewała utwory wybitnych
poetów i recytowała własne wiersze. Powiało patriotycznie Norwidem z, Moją ojczyzną, i liryką
krakowskiego poety Leszka Moczulskiego. Znakomicie przyjęli uczestnicy biesiady prezentacje

Fot. Ryszard Zatorski (4)
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niejsze ścieżki rowerowe, a także kilka siłowni na
wolnym powietrzu i tor przeszkód dla deskorolkowców to jednak oferta tylko dla wybranych grup
wiekowych. O potrzebach nastolatków piszę wyżej. Tu chciałbym upomnieć się o coraz liczniejszą,
rosnącą z roku na rok, grupę społeczną, o której
niewiele się myśli i dla której jeszcze mniej się robi,
stawiając często na niej przysłowiowy „krzyżyk”.
Chodzi o ludzi starych, często schorowanych, którym zaleca się ruch na świeżym powietrzu, ale którzy nie mogą już jeździć na rowerze, grać w tenisa
czy ping-ponga na ustawionych w parkach stołach,
ćwiczyć na siłowni, nie mówiąc o jeździe na desko-

rolce. Mało sprawnym seniorom pozostaje tylko
spacer, z braku sił niezbyt długi, i nudne wysiadywanie na ławkach. A może pomyśleć by i o nich?
Marzy mi się na przykład, by w parku na
osiedlu Kmity, gdzie z całego miasta rodzice
i dziadkowie przywożą dzieci na świetnie urządzony plac zabaw, po drugiej stronie alejki urządzić
plac dla seniorów. Wyposażenie go w plenerowe
szachy, kręgle, wytyczenie np. miejsca dla przywiezionej z Francji, a coraz popularniejszej u nas
gry w „bule” itp. sprzyjałoby z pewnością międzypokoleniowej integracji i aktywności. Miejsc
takich powinno być w mieście oczywiście więcej.

JEDYNE
TAKIE
W
POLSCE
Wyruszyć w magiczną podróż z dziećmi
WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

Fot. Józef Gajda

Wojciech Jama
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marca nasze rzeszowskie Muzeum
Dobranocek skończyło jeden roczek.
Były pyszne urodzinowe ciasteczka w kształcie
bajkowych postaci, projekcje i podwoje muzeum
otwarte dla wszystkich do późnego wieczoru. Tego
dnia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
zabawki ożyły. Krecik biegał jak nakręcony, Kiwaczek śpiewał swoją rosyjską piosenkę, Wilk groził
Zającowi gromkim głosem, a wszystko to ku uciesze rozbawionych dzieci, tych najmłodszych i tych
trochę większych.
Wszystkiemu z wielkim spokojem przyglądał się Miś Uszatek, siedząc w ławce z bajki pt.
Plastusiowy pamiętnik. Sama kiedyś w takiej ławce
siedziałam. Na chwilę muzeum stało się bajkową
krainą zarówno dla mnie jak i dla mojej sześcioletniej córki Cecylii, która obok tzw. bajek na topie
ogląda Makową Panienkę, Piaskowego Dziadka,
Kota Filemona, a Miś Uszatek, Pszczółka Maja czy
też Bolek i Lolek to po prostu stały repertuar.
Technika wciąż gna do przodu i dzięki temu
wiele starych bajek wróciło na półki sklepowe,
a tym samym trafiło do naszych domowych kolekcji. Sama poszukuję wspomnień z dzieciństwa
i znajduję je na płytach DVD. Pamiętam telewizor Alga, czarno-biały, z okrągłym, wypukłym
ekranem i mile wspominam bajki na slajdach

W miejskich parkach, np. na bulwarach, dobrze
było, by w pobliżu znajdował się letni ogródek –
niekoniecznie piwny – z wodą, sokami, ciastkami,
owocami, lodami itd., gdzie wygodnie można by
było usiąść, odpocząć, poczytać gazetę, nacieszyć
się widokiem dzieci i innych ludzi.
Postulat ten adresuję do pana prezydenta
Tadeusza Ferenca i podległych mu służb. Pamiętając również i o własnej starości, bądźcie Państwo
i w tej dziedzinie innowacyjni.

n Lesław WAIS

wyświetlane na ścianie. Z pierwszych lat mojej
szkoły podstawowej, która mieściła się w dworku
Gumińskich w Zalesiu wspominam objazdowe
kino i wielki projektor, który budził nasz zachwyt.
Nie mieliśmy komputerów, markowych gier, konsoli, a jednak potrafi liśmy się bawić. Były warcaby,
szachy, chińczyk, bierki, gra w statki i inne, które
dawały wiele frajdy nam – dzieciom z tamtej epoki. Współczesne dziecko nie może zrozumieć, jak
można było w ogóle tak żyć i że czekolada kiedyś
była limitowana na kartki.
Jednak, jakby się tak rozejrzeć, to zarówno te
gry planszowe, w które graliśmy, jak i bajki z tamtych czasów to prawdziwe perełki. Każda z nich
była inna i każdy bohater miał swój niepowtarzalny
charakter. Współczesne bajki są w większości takie
same, a wiele z nich to nieudolne podróbki innych.
Dlatego tak chętnie wracamy do tzw. starych
czasów. Pan Wojciech Jama to człowiek z wielką
pasją i ogromną wiedzą na temat bajek. Ma wspaniały kontakt z dziećmi. Jego kolekcja, którą gromadził przez lata, jest imponująca, dzięki temu
mamy jedyne takie muzeum w Polsce. Rzeszów
pięknieje z każdym dniem, a Muzeum Dobranocek to wspaniała promocja dla naszego miasta.
To również dobre miejsce na powrót do czasów
beztroskiego dzieciństwa.
Gorąco polecam, wyruszcie w tę magiczną
podróż, zabierając ze sobą swoje dzieci. Najlepsze
urodzinowe życzenia i gratulacje dla muzeum,
a przede wszystkim dla ludzi, którzy je stworzyli.

n Barbara BATOR

POLUBIĆ TELEWIZJĘ

Rozmowa z red. BARBARĄ PAWLAK, dziennikarką rzeszowskiego oddziału Telewizji
Polskiej, autorką i realizatorką programu „Pytania do…”
o Skąd się wziął pomysł na Twój program?
– Kilkanaście lat temu każda redakcja tytułu
prasowego miała dział łączności z czytelnikami.
Nasz oddział takiego działu wtedy nie miał. Telewidzowie przychodzili do redakcji przy ul. Broniewskiego, szukali pomocy, a my nie mieliśmy ich
nawet gdzie przyjąć. Redakcja była ciasna, dziennikarzy mało, a interwencje na dodatek są ciężkim kawałkiem chleba. Zaproponowałam wtedy
dyrektorowi, że stworzę program autorski, który
w całości będą redagować widzowie. Na dowód
czołówka do audycji to „Czas dla telewidzów”. Jak
bardzo pomysł przypadł do gustu widzom niech
świadczy fakt, że w konkursie na najpopularniejszą audycję stacji „Pytania do…” uplasowały się
tuż po programie informacyjnym.

8

o Czy jeszcze ma się tremę, wchodząc do studia
telewizyjnego 600. raz?
– Zawsze. Raz większa, raz mniejsza, ale jest
zawsze. Jej brak, moim zdaniem, wskazuje na rutynę. A od tej uciekam jak najdalej.
o Trema jest potrzebna w tej pracy?
– Mnie dyscyplinuje.
o Który z programów „Pytania do…” zapamiętałaś najbardziej?
– Ten, w którym rozmawialiśmy o lekarzach, którzy biorą łapówki od pacjentów. W studiu wówczas byli lekarze. I kiedy z nich wyjaśniał,
że łapówki to margines w środowisku. Do dyskusji
włączyli się telewidzowie. Program przecież emitowany jest na żywo. Mężczyzna powiedział, że le-

karz o łapówach nie może się wypowiadać, bo sam
bierze łapówki. Procesu jednak o zniesławienie nie
było. Czy muszę wyjaśniać dlaczego?
o Czy przez 15 lat prowadzenia programu zdarzały się wpadki. Jakie one były?
– „Pytania do…”, jak każdy inny program
studyjny, ma swoją scenografię. Kilka lat temu były
to zastawki drewniane obciągnięte płótnem. Jeden
z gości był nerwowy podczas rozmowy, wiercił się
na krzesełku, kiwał i… zastawka … poleciała. Mój
komentarz mógł być jeden: w programie na żywo
wszystko zdarzyć się może. Inna wpadka? Mucha, która przez połowę programu wędrowała po
łysej głowie gościa. Był tak zdenerwowany, że nie
czuł drepczącej muchy, która z łysiny, na oczach
widzów przemaszerowała na czoło. Chodziła raz

Kwiecień 2010
w lewo raz w prawo. Widzowie mieli dobrą zabawę. W innym przypadku do śmiechu mi nie było.
W piątej minucie programu zorientowałam się, że
nie mam łączności z kolegami z reżyserki. Tymczasem czekałam na ważną wypowiedź gościa zaproszonego do studia, który nie mógł przyjechać
na nagranie do Rzeszowa. Koledzy wiele razy mi
mówili do słuchawki, mam ją zawsze w prawym
uchu, że gość na łączach telefonicznych czeka. Ale
ja o tym nie wiedziałam. Od tego programu, na
wypadek gdyby łączność została przerwana, mam
z kolegami ustalony szyfr. Wiedzą, kiedy ich nie
słyszę. Bywa i tak…

o Ile osób uczestniczy w przygotowywaniu jednego programu „Pytania do…”?
– W przygotowaniu merytorycznym dwie,
w realizacji telewizyjnej kilkanaście. Są to operatorzy, dźwiękowcy, montażyści, graficy kompute● „Pytania do…” emitowane są na antenie TV
Rzeszów od 15 lat.
● Do tej pory program emitowano 600 razy.
● Emisja programu na antenie zajęła w sumie
400 godzin.
● Przez program przewinęło się około 7 tysięcy ludzi.
● W 2009 r. autorka programu red. Barbara
Pawlak reprezentowała założenia programu
na 30. Międzynarodowej Konferencji Telewizji Publicznych INPUT w Warszawie. Impreza od 30 lat jest największym światowym
wydarzeniem telewizji publicznych. Tym razem wzięło w niej udział 1000 uczestników
z 60 państw.

Barbarą Pawlak

rowi, realizatorzy wizji, fonii. Oczywiście jest też
Kasia Wrzesińska, kierowniczka produkcji. Stoi na
posterunku od początku istnienia programu i czasem dokonuje cudów.
o Aby pokazać się na ekranie telewizora, trzeba
również zaliczyć wizytę u osób dbających o ekranowy wizerunek. To chyba bardzo ważny element
przygotowania programu?
–Telewizja to wizja i fonia. Dlatego musimy
korzystać z usług stylistów i charakteryzatorek.
Styliści ustalają zależności pomiędzy kolorystyką scenografii studyjnej a ubiorem dziennikarza.
Potem z pomocą dziennikarzowi przychodzi fryzjer i charakteryzatorka. Zresztą na czym polega
jej praca przekonali się ci, którzy już byli gośćmi
„Pytań…”.
o Czy nie masz dość ludzkich problemów, które
prezentujesz na antenie?
– Jak mam dość biorę urlop.
o Jak trafi łaś do telewizji? Od razu zajęłaś się
prowadzeniem programu?
–W liceum była pasja, którą pomogła roz-

CO
Z
TEGO,
ŻE
POLAŃSKI?
Był przykładem, że można ignorować wymiar sprawiedliwości
Bogusław Kobisz

N

a zajęciach z kryminalistyki rzesze
studentów prawa dowiadują
się, że nie ma zbrodni doskonałej. Niektórzy nawet w to
wierzą. Fakt, dzięki rozwojowi nauki, techniki, informatyki i wielu innych dziedzin
coraz więcej sprawców przestępstw jest sądzonych
i skazywanych. Jednakże coraz więcej notujemy przypadków, że kary nie są wykonywane, bo
sprawca przed procesem zbiegł i ukrywa się, kombinuje „ze zdrowiem” i większość czasu spędza na
różnego rodzaju przepustkach.

Szwajcarzy zatrzymali Romana Polańskiego, naszego rodaka, znanego na świecie reżysera.
Młody Polański, bo było to w 1978 roku, w Stanach Zjednoczonych rzekomo uwiódł 13-letnią
dziewczynkę. I co z tego, że 30 lat temu? Co zrobił Polański? Pod presją strachu uciekł ze Stanów Zjednoczonych i przez trzydzieści lat unikał
pobytów w kraju, który z uwagi na podpisane ze
Stanami Zjednoczonymi umowy i porozumienia
musiałby go zatrzymać i deportować. Polański
przez 30 lat był przykładem, że można ignorować
wymiar sprawiedliwości i z uwagi na spryt, pozycję w środowisku, osiągnięcia zawodowe, majątek,
można uniknąć kary.
Za to, co człowiek zrobił złego, powinien odpowiadać wedle obowiązujących przepisów prawa,

wijać Basia Kanik, moja polonistka. Na studiach
już wydawaliśmy z koleżankami i kolegami własną
Jednodniówkę Studentów Rzeszowa pt. „Dwukropek”. Gazeta zdobyła Laur Czerwonej Róży, wtedy
najwyższe noty wśród pism studenckich w Polsce.
Pismo oceniali profesjonaliści w zawodzie.
o Wyróżniałaś się już wtedy nie tylko dziennikarsko. Wszak był i akcent konkursowy podczas
juwenaliów, gdy oceniając intelekt i urodę, uzyskałaś wówczas jeszcze jako Basia Bolanowska,
tytuł Najmilszej Studentki Rzeszowa …
– Rzeczywiście był i taki miły akcent
w moim życiu.
o Czy telewizja da się polubić?
– Praca nie męczy nas wtedy, gdy się ją lubi.
A ja lubię to co robię i lubię ludzi, którym warto
i trzeba pomagać, zwłaszcza wtedy gdy ktoś inny
ich krzywdzi. 600 programów to mało w historii
oddziału, ale drugie tyle problemów ludzkich rozwiązanych zostało pozytywnie poza anteną.
o Dziękuję za rozmowę.

n Ryszard ZATORSKI
a to co, zrobił dobrego, powinno mieć wpływ na
wymiar kary. Bardzo podobała mi się wypowiedź
Tuska – nie róbmy z tego sprawy ogólnonarodowej. Prezydent natomiast, moim zdaniem, chcąc
przypodobać się wyborcom, wykazuje zbyt duże
zainteresowanie i zaangażowanie tą sprawą.
Nie można ani z podziwu, ani z litości pobłażać ludziom, którzy popełnili czyn karalny
i unikają wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej
sądy biorą pod uwagę przy wymiarze kary postawę
sprawcy (z tym Polański może mieć problem, bo
uciekł amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości i przez 30 lat grał mu na nosie) oraz poręczenia osób znanych, cieszących się powszechnym
szacunkiem. I tu może mieć duże znaczenie stanowisko rządów Francji i Polski oraz znanych ludzi
kultury z innych krajów. I tak staram się traktować
wszystkie wystąpienia, nie inaczej. Nie posuwajmy się zbyt daleko, panie Olbrychski, bo niedługo
zaczniemy rozgrzeszać „zacnych SS-manów”, „poczciwych funkcjonariuszy NKWD”, no i dojdziemy do wniosku, że dyrygent Poznańskich Słowików też dla młodzieży zrobił wiele dobrego.

n Bogusław KOBISZ
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o Co jest najważniejsze w programie emitowanym na żywo w telewizji?
– Wszystko. Najpierw temat, a mnie dostarczają go widzowie, przy czym obowiązuje zasada,
że o kolejności wejścia tematu na antenę decyduje
waga problemu dla ludzi i regionu. Potem rozpoczyna się dokumentacja. Jak musi być solidna niech
świadczy fakt, że przez 15 lat istnienia audycji nie
było zarzutów nierzetelności dziennikarskiej,
z której razem z przełożonym musiałabym tłumaczyć się przed sądem. A w programie padały różnej
wagi zarzuty pod adresem różnych ludzi i instytucji. Ważne w tym programie jest też to, że do tematów raz podejmowanych na antenie wracamy.
W ten sposób stacja śledzi rozwój wypadków i losy
swoich bohaterów. Moi widzowie o tym wiedzą.

Fot. Krzysztof Kapica
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Pod patronatem miesięcznika

NOC W KSIĄŻNICY

45 lat Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
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T

rzecie już z rzędu poznawanie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 będzie miało miejsce 7 maja br. Nasz miesięcznik jest wśród patronów medialnych tego niezwykłego wydarzenia kulturalnego Rzeszowie i regionie. III Noc Biblioteki UR wpisuje się
również w ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym roku przebiega pod hasłem „Słowa – dźwięki
– obrazy”.
– Program tegorocznej imprezy upływać będzie pod znakiem historii – mówi dr Bożena Jaskowska, dyrektor Biblioteki UR. – Chcemy w ten sposób włączyć się w obchody Roku Sybiraka w województwie podkarpackim oraz uczcić naszą mini rocznicę. 45 lat temu powstała bowiem biblioteka uczelniana
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, której zbiory w liczbie 50 tys. woluminów stały się zaczątkiem naszego
obecnego księgozbioru. Jubileusz zamierzamy uczcić koncertem muzycznym oraz wystawą przedstawiającą losy naszej książnicy. 7 maja będzie można nie tylko wypożyczyć i oddać książki oraz skorzystać
z czytelnianych księgozbiorów i Internetu, ale także być uczestnikiem wielu dodatkowych wydarzeń
o charakterze naukowym, artystycznym i muzycznym. Tradycyjnie nie zabraknie wycieczek po bibliotece, poczęstunku, konkursów oraz projektu artystycznego, który w postaci „Teatru Rysowania” odbędzie
Bożena Jaskowska
się w Czytelni Prasy Bieżącej BUR. Będzie też kilka innych niespodzianek.
III Noc Biblioteki UR rozpocznie się o godz. 18 uroczystością pod hasłem „Żywa książka w domu książki – nocne spotkanie z Polakami zesłanymi na
Syberię”. Ten akcent patriotyczny, podkreślony będzie właśnie spotkaniem z Sybirakami, jako że w tym roku 10 lutego minęła 70. rocznica pierwszej wywózki
zesłańców. Spotkanie połączone będzie z projekcją fi lmu poświęconego deportacjom oraz multimedialną prezentacją i wystawą dokumentującą los zesłańców.
– Naszą aspiracją jest złożenie hołdu i wyrazów szacunku osobom doświadczonym przez los oraz przekazanie ich historii nowym pokoleniom, m. in. uczniom
i studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego – mówi dr Bożena Jaskowska. n

NAUKOWIEC
I
SPOŁECZNIK
Nieustanna ciekawość poznawcza i badawcza
Małgorzata Prokop

P

rofesor dr hab. Józef
Sowa, który metrykalnie jest w wieku emerytalnym, bo urodził się wszak
w 1939 roku, witalnie i mentalnie oraz zawodowo nadal
obecny jest aktywnie naukowo oraz w społecznych
działaniach, bo one są wyrazem jego osobowości.
Tak go znają zarówno środowiska nauczycielskie,
harcerskie oraz z kręgów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Nie stracił tych kontaktów, choć
nie pełni już tych funkcji, co jeszcze niedawno
było jego udziałem w Związku Nauczycielstwa
Polskiego, w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie
m.in. w rzeszowskiej Komendzie Chorągwi prowadził referat drużyn „Nieprzetartego Szlaku” i jest
współautorem znakomitej książki-przewodnika,
zwłaszcza dla instruktorów, pt. Metoda pracy harcerskiej w zarysie. Harcmistrz Sowa nadal emocjonalnie jest blisko harcerzy, a także Towarzystwa
Walki z Kalectwem, gdzie pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na szczeblu regionalnym i krajowym.
– Rzec by można, iż jest w nim nieustannie
ta ciekawość poznawcza, która cechuje osobowości pracowite i ambitne. Do wszystkiego, co osiągnął w życiu, dochodził wielką pracowitością.
A wrodzone zdolności pozwalały utalentowanemu
chłopcu z Grochowego osiągnąć naukowe wyżyny.
Ta droga poprzedzona była nauką w szkole podstawowej, którą rozpoczął, mając sześć lat w tejże
rodzinnej podmieleckiej wsi, oraz w Tuszowie
Narodowym (tu zakorzeniły się i utrwaliły do
dziś obecne w jego życiu i działaniu patriotyczne
elementy związane z bohaterem narodowym gen.
Władysławem Sikorskim), a kontynuował w Miel-
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cu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i nauczycielskie kwalifi kacje po ukończeniu Liceum
Pedagogicznego. – Ten wybór był podyktowany
jeszcze w tym czasie autorytetem i prestiżem zawodu nauczyciela – ocenia dziś prof. Józef Sowa
tamtą życiową decyzję. A wzory czerpane z obserwacji pracy swych pedagogów motywowały go do
podążania ich śladem. Ukończył później Studium
Nauczycielskie w Rzeszowie i sprawdzał się jako
nauczyciel-metodyk plastyki i wychowania technicznego najpierw w SP nr 11 (1960 r.) a potem
tysiąclatce SP nr 16 w Rzeszowie. I studiował jednocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie w 1967 r. uzyskał magisterium z pedagogiki, a kwalifi kacje te podbudował następnie
studiami i dyplomem w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1974). A jednocześnie
wzbogacał warsztat pedagogiczny zawodowymi
kursami kwalifi kacyjnymi, m.in. modelarstwa
lotniczego, i prowadził w Młodzieżowym Domu
Kultury w Rzeszowie zajęcia z tego zakresu oraz
szkutnictwa z młodzieżą zaniedbaną wychowawczo, by następnie zabierać tych wychowanków na
obozy pod namiotami w Bieszczadach, Karkonoszach, Pieninach, Tatrach.
Doceniano tę aktywność zawodową, przenosząc go służbowo na stanowisko wizytatora w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Doświadczenia te pożytkował badawczo w pracy naukowej. W lutym 1974 r. podjął też pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. To był ważny moment w jego życiu. W pięć
lat później po studiach doktoranckich w krakowskiej WSP uzyskuje tytuł doktora (1977 r.), a habilitował się w 1992 roku w zakresie nauk pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył
też staż naukowy Akademii Nauk Pedagogicznych
w Moskwie (1988 r.) oraz College Orchard Lacke
w Michigan (1998). W uczelnianej karierze pełnił

je d no cz e śn ie
funkcje organizatorsk ie,
był. m.in. przewodniczącym
senackiej komisji ds. rozwoju uczelni,
Józef Sowa
prodziekanem
Wydziału Społeczno-Pedagogicznego WSP w Rzeszowie, kierownikiem Zakładu Pedagogiki Rewalidacyjnej, zastępcą dyrektora Instytutu Pedagogiki.
W 2001 roku został profesorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a rok później kierownikiem
Zakładu Integracji Społecznej tamże. Obecnie
nadal pracuje ze studentami w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.
Prof. Sowa uważa, że problematyka pedagogiki specjalnej przenika wszystkie dziedziny
życia społecznego. Dlatego właśnie tyle uwagi
i energii wciąż poświęca procesowi rehabilitacji
i jego uwarunkowaniom. Jego zainteresowania
naukowe koncentrują się właśnie wokół pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i szkolnej. Opieka nad
dziećmi specjalnej troski, kształcenie nauczycieli,
modelowanie systemu studiowania, metodyka
pracy harcerskiej, problemy nauczania i wychowania szkolnego – to bardzo ważne obszary badawcze, którymi naukowo zajmuje się prof. Józef
Sowa. A jednocześnie pomaga młodym adeptom
w naukowym rozwoju, prowadząc seminaria doktoranckie; wypromował 700 magistrów pedagogiki oraz 4 doktorów nauk pedagogicznych. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 15
książek, których jest autorem albo współautorem.
Niedawno doczekał dwóch znaczących jubileuszy
– 70-lecia życia i 50-lecia pracy pedagogicznej.

n Małgorzata PROKOP
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Marzenia są jak zapach mgły…
Dorota NowakMaluchnik
„Marzenia są jak zapach
mgły, po pewnym czasie zabiera je podmuch wiatru.” Tak
swoją pracę rozpoczęła Joanna Iskra – uczennica pierwszej klasy IX LO w Rzeszowie,
laureatka konkursu „Świat i ja. Moje marzenia
o świecie bez barier” . Joasia w wieku 11 lat uległa
poważnemu wypadkowi, przeszła bardzo długie
leczenie i rehabilitację. Każdy dzień jej życia to dar
i wyzwanie, któremu stara się sprostać. Odważyła
się napisać o swych przeżyciach, podobnie jak ponad 100 innych uczestników konkursu.
Konkurs o takiej tematyce odbył się w IX LO
po raz pierwszy. Jako organizatorka i nauczycielka
języka polskiego w tejże szkole wraz z koleżankami: Elżbietą Szarek i Anną Rogą chciałyśmy
umożliwić młodym ludziom rozwijanie aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych.
Ponadto byłam ciekawa jednej rzeczy, czy rzeczywiście, jak twierdzi ksiądz Jan Twardowski: „Poezja ocala to, co podeptane. W dobie komputerów
objawia się jako coś ludzkiego, serdecznego, co
nie jest zatrute nienawiścią, złością.” Nie mylił
się! Młodzież jest bardzo wrażliwa, bliski jest jej
świat osób niepełnosprawnych, dobre i złe chwile
w ich życiu, marzenia, bariery i sposoby ich poko-

nywania. Chętnie o tym pisze, co udowodnił nasz
konkurs.
– Odbywał się on w dwóch grupach wiekowych – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Swe przemyślenia na temat świata bez barier młodzi autorzy mogli przedstawić
w formie pracy literackiej, poezji lub albumu fotograficznego. Czytanie ponad 200 prac było prawdziwą przyjemnością, gdyż była to piękna lekcja
tolerancji, która pokazywała jak realizować własne
marzenia i pokonywać trudności. Do współpracy przy ocenie zaprosiłyśmy dr Elżbietę Mazur
–wykładowcę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
Józefa Matusza– prezesa rzeszowskiego oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Wielkim wydarzeniem było uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się 19 marca 2010 r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Przybyli
do nas laureaci i rodzice, nauczyciele oraz wielu
zaproszonych gości honorowych. M.in. z okazji
15-lecia ZSO nr 1 Jerzy Maślanka – prezes stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa – złożył jubilatom życzenia i wręczył okolicznościowy puchar.
Czy w dzisiejszym rozpędzonym świecie potrzebny jest taki konkurs? Czy ktoś zwraca uwagę
na potrzebujących pomocy? Czy młodzi ludzie chcą
o tym pisać lub rozmawiać? Okazuje się, że tak, bo
jak napisała Izabela Powęska z ZSG w Rzeszowie:
„Mam serce z kryształu. Tak, z kryształu, bo jest

Zdjęcie z albumu Justyny Zięby

bardzo wrażliwe na wasze słowa. Lekkie stuknięcie w nie słowami powoduje maleńkie rysy…”
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, podkarpacki
kurator oświaty Jacek Wojtas i dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON Maciej Szymański.

n Dorota NOWAK- MALUCHNIK,

nauczycielka, polonistka w ZSO nr 1 w Rzeszowie

WYKSZTAŁCENIE
A
KARIERA
Weryfikacja wyobrażeń o zawodzie
W

tym roku 50 uczniów Zespołu
Szkół Spożywczych w Rzeszowie
w ramach Dnia Przedsiębiorczości odbyło praktykę w hipermarkecie Auchan w Krasnem i hotelu
Nowy Dwór w Zaczerniu pod opieką nauczycieli:
mgr Marty Brud, mgr inż. Marzeny Borzęckiej
i mgr inż. Edyty Kraski. Opiekunem-konsultantem w hipermarkecie była Katarzyna Kloc,
a w hotelu Monika Jarosz. Młodzież zapoznała się
tam z organizacją i zarządzaniem hipermarketu,
hotelu, kuchni i restauracji, a następnie podzielona na grupy mogła praktycznie zweryfi kować swoje wyobrażenia o zawodach sprzedawcy, kucharza,
kelnera, technika hotelarstwa.
Po zakończeniu praktyk młodzież wypełniała Karty ucznia, przedstawiając charakterystykę stanowiska pracy (wyposażenie, godziny
pracy, dyspozycyjność, forma organizacji pracy),
wykształcenie i umiejętności przydatne w pracy
w danym miejscu oraz perspektywy zatrudnienia
w firmie. Uczestnictwo w tym programie uświadomiło uczniom związek pomiędzy wysiłkiem
włożonym w wykształcenie a karierą zawodową.
Uzyskali też odpowiedź na pytania dotyczące specyfi ki zawodu, wymaganych kwalifi kacji i predyspozycji. Mają obecnie większe przekonanie o konieczności dostosowywania się do zmieniających
warunków rynku pracy.

W hotelu Nowy Dwór uczniowie klasy 2 TU z kierowniczką Moniką Jarosz.

Dzień Przedsiębiorczości obchodzony był
w Polsce 10 marca 2010 br. Program skierowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – podkreślają uczestnicy – sprzyja podejmowaniu trafnych
decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej
i zawodowej. Uczniowie mają możliwość odbycia
kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu

pracy i zweryfi kowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach
niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
zapoznania się z organizacją i metodami zarządzania firmą.

n Sławomir KRAIŃSKI
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EDUKACJA l SZKOŁY l INICJATYWY

PIĘKNA LEKCJA
TOLERANCJI

GŁÓWNI LAUREACI
Praca literacka, szkoły ponadgimnazjalne – Alicja Dzierżak (III LO w Rzeszowie).
Poezja, szkoły ponadgimnazjalne – Izabela Cieśla (V LO w Rzeszowie).
Praca literacka, gimnazjum – Aleksandra Świerczek Gimnazjum nr 4
w Rzeszowie).
Poezja, gimnazjum – Aleksandra Lis (Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie).
Album fotograficzny – Justyna Zięba (Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie).

Kronika literacka
RZESZÓW W POEZJI
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marca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbył się otwarty wieczór poetycki: „Rzeszów w poezji”. Te spotkania mają już bardzo bogatą tradycję. Zaprezentowano różnorodność warsztatów
i talentów, wystąpili poeci z pokaźnym dorobkiem
wydawniczym i debiutanci.

i poezji, czuwał prowadzący spotkanie dr Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. WiMBP planuje wydanie małej antologii tematycznej, w której
znajdą się wymienione utwory oraz inne wiersze,
przysłane do nas, niejednokrotnie napisane specjalnie na tę okazję, jak chociażby Z Paniagi sonet
niewyśpiewany Jana Tulika, czy Cisza, zachwyconego urokiem tego miasta Krzysztofa Kasprzyka
z Kanady.

n Barbara CHMURA

ROZMOWA Z POETĄ

O

KULTURA l SZTUKA

Spotkanie prowadził dr Jan Wolski

Janina Ataman-Gąsiewicz wierszem Impresja przywołała wspomnienia z dawnego Rzeszowa, z sentymentem powróciła do czasu dzieciństwa i do najbardziej charakterystycznych
doświadczeń przynależnych temu wiekowi. Młoda autorka Anna Błachowicz-Wolny, bawiąc się
słowem i stylem, w wierszu: Ów RzeszÓw ukazała
wyjątkową swoistość miasta nad Wisłokiem. Katarzyna Błaszczuk wspominała nostalgię za tym
miejscem szczególnym, odczuwaną podczas podróży i radość z powrotu do grodu Pod maltańskim
krzyżem. Joanna Boćkowska, opisując Rzeszów
po deszczu, dokonała specyficznej analizy miejsc
i ludzi. Celina Depa w wierszu Miasto wyjawiła
całą jego złożoność urbanistyczną w zderzeniu
z codziennym w nim bytowaniu. Swoje impresje
natury estetycznej i egzystencjalnej w odniesieniu
do Rzeszowa Stanisław Dłuski zawarł w utworach należących do Tryptyku rzeszowskiego. Piotr
Durak dokonał retrospektywy, odczytując wiersz
Zbieramy stare pocztówki. W głęboko refleksyjnym
utworze Wiersz o rzeszowskiej krypie Jerzy Janusz
Fąfara w symboliczny sposób złączył chłopięce
lata z biegiem historii. Stanisława Kopiec, recytując Ukochaną przestrzeń myślami i sercem czule
podążała z Lubeni ku „powiatowym bohaterom”,
„wieży farnej” i „pląsowi Polonusów”. Jadwiga Kupiszewska w wierszu Gołębie opisała uroki Staromieścia, dzielnicy Rzeszowa, z kolei Dorota Kwoka
przeniosła słuchaczy w świat spełnionych marzeń,
związanych z dzieciństwem przeżytym w tym mieście. Ewokacją Rzeszowa z przeszłości był wiersz
zatytułowany Rzeszów, recytowany przez jego
autorkę, poetkę Krystynę Lenkowską. Pełne zamyśleń Haiku o Rzeszowie przedstawiła Ewelina
Łopuszańska, a Ryszard Mścisz, czytając wiersz
Młodość mieszkała w Rzeszowie, snuł wspomnienia o studenckich latach „ między Cichą a Rejtana”.
Reminiscencje na temat hotelu Rzeszów wierszem
Znów przywołała Regina Nachacz. Janusz Pasterski w utworze: Stara fotografia ukazał malowniczo
rzeszowski Rynek z poprzedniego wieku w dzień
targowy. Jak wygląda Rzeszów o poranku opowiedziała wierszem Iwona Piętak, a klimat Starego
cmentarza w Rzeszowie przywołała poetycko warszawianka Krystyna Rodowska. Andrzej Sondej
w wierszu dedykowanym Józefowi Szajnie A gdy
przyjdzie powiedzieć skąd jesteś, nie zawahał się,
gdyż „szum każdego drzewa słychać na Wisłoku”.
Zdzisław Wawrzyniak w swoim wierszu bez tytułu konstatował fakt wpływu miejsca na dobroć
jego mieszkańców, zarówno tubylców, jak i przyjezdnych. Wiesław Zieliński we Fragmencie opisu przywoływał obraz dawnego Rzeszowa, który
w dzieciństwie jawił mu się krainą baśni.
Na zakończenie wieczoru Włodzimierz Piętal wykonał a capella Piosenkę o Rzeszowie. Nad
całością, oprócz opiekuńczych duchów miejsca

12

wizji świata, o najważniejszych w życiu problemach egzystencjalnych,
o postawie poety wobec różnych zjawisk artystycznych, o sprawach wynikających z uprawiania poezji, prozy i krytyki literackiej rozmawiali słuchacze Centrum Polonus Uniwersytetu Rzeszowskiego z rzeszowskim literatem Januszem Korylem,
jednym z najciekawszych pisarzy Podkarpacia.
Imponowała dociekliwość słuchaczy.
Słuchacze Centrum Polonus przygotowali
też artyście miłą niespodziankę – poeta mógł wysłuchać translacji swoich wierszy Daleko i blisko,
Koniec wieku XX, Ekshibicjonizm, czyli wiek XXI
– na język francuski, rumuński, rosyjski, białoruski, ukraiński przetłumaczyli je: Stefan Błaszczyk,
Genowefa Longher, Julia Siemienczuk, Angelina
Semonova, Anastazja Rawłuszewicz, Paweł Jaworowski, Jurij Jelin.
– Myślałem, że taki świetny współczesny
poeta będzie dumny ze swojej twórczości. W jego
zachowaniu nie było jednak widać gwiazdorstwa...
Co przemieniło jego duszę, że porzucił poezję i zaczął tworzyć prozę? Nie wiem. Ale chyba to sprawa
poety i nic więcej – stwierdził po spotkaniu Mikołaj Juzefczuk z Ukrainy.

n Mieczysław A. ŁYP
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JEGO WSZYSTKIE KOBIETY
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marca br. w WDK w Rzeszowie odbyła
się impreza artystyczna w ramach Podkarpackiej Izby Poetów. Od wielu już lat ich animatorem jest Czesław
Drąg. Turkusową
salę wypełnili liczni goście, a wśród
nich przedstawiciele ZLP: prezes
rzeszowskiego oddziału Marta Świdersk a-Pel i n ko,
Bogusław Kotula,
Nina
AtamanGąsiewicz, Jerzy
Marta Pelinko gratuluje poecie
Stefan
Nawrocki, Zbigniew Domino, Adam Decowski. Przybył
ze Słowacji Radovan Brenkus – poeta, translator
i wydawca. Był także prezes RSTK Józef Kawałek
z grupą członków tegoż stowarzyszenia.
Intymny nastrój czterech ścian, w których
dokonać się miała swoista spowiedź Ryszarda Kulmana budowaliśmy oboje ze Stachem Ożogiem
spektaklem z nastrojową muzyką, aby w dalszej
części spotkania spijać już wspólnie z poetą wino
świata poezji. Dokonując wyboru wierszy z najnowszej książki Ryszarda Kulmana (Wszystkie kobiety,
wyd. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu,
Rzeszów 2009) chcieliśmy w sposób jak najbardziej
wiarygodny oddać nastrój całości tego zbiorku poetyckiego. Namalował on metaforycznym słowem
obrazy świetliste, wprowadzające do komnat przepełnionych miłością także mroczne obrazy kobiety
zagubionych w tradycji plemion i szczepów Afryki.
Autor przyznał, że ogromny wpływ na jego twórczość wywarły podróże i zetknięcie się z różnymi
kulturami i obrzędami. Czytelnik na pewno odnajdzie w tym tomiku coś, co pozostawi w nim choćby
cień zadumy nad współczesnym światem feminizmu. Zauważy różnicę pomiędzy bogactwem
a nędzą. Różnicę pomiędzy miłością w dzielnicach
Paryża a miłością w slumsach Angoli.

Z MŁODZIEŻĄ W JEŻOWEM
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marca w Zespole Szkół w Jeżowem
spotkał się z młodzieżą Wiesław Zieliński – poeta i prozaik, ale także krytyk literacki,
dziennikarz
prasowy i radiowy.
W znacznej mierze
była to promocja
najnowszego tomiku poety Żart Pana
Boga.
Wydany
w ub. roku, wieńczył 60. urodziny
twórcy oraz 30-lecie jego debiutu
książkowego. Młodzież miała okazję
zapoznać się z jubileuszową niejako Wiesław Zieliński i Ryszard Mścisz
książką byłego prezesa rzeszowskiego oddziału ZLP. Autor był bardzo
elastyczny, nie tylko obszernie i barwnie odpowiadał na pytania, ale także wybiegał poza sprawy
twórcze i dziennikarskie, z humorem opowiadając
o różnych sytuacjach życiowych czy chociażby
o podróży i pobycie w Australii. Opowiedział także o przyczynach swojej rezygnacji z członkostwa
w ZLP, zapytany o to przez Krzysztofa Sochę,
redaktora naczelnego gazetki „Post Scriptum”.
Poruszył ponadto problem sprawności językowej
i dziennikarsko-twórczych predyspozycji, opowiedział o swojej drodze literackiej i dziennikarskiej,
przytaczając różne ciekawostki z tym związane,
wypowiadał się na temat możliwości i realiów wydawniczych

n Ryszard MŚCISZ

n Dorota KWOKA

SUKCES EWY BARAŃSKIEJ

N

iebawem zrealizowana zostanie film na
podstawie powieści Pierwiastek Zero Ewy
Barańskiej. Reżyserem filmu będzie Jan Hryniak,
którego najnowsza, głośna
produkcja Trick właśnie trafiła do kin. Bardzo możliwe,
że główną rolę w Pierwiastku Zero zagra Borys Szyc.
Jeśli nie on, to równie znany
aktor. Autorem zdjęć ma być
Paweł Edelman, światowej
klasy operator, laureat wielu
nagród za najlepsze zdjęcia,
m.in. do Pianisty czy Pana
Tadeusza.
Pierwiastek Zero to dziewiąta już książka
Ewy Barańskiej wydana przez Telbit, jest to powieść
o niepokojąco prawdopodobnej fabule, przenosząca czytelnika w świat genialnego umysłu, który
swoją wielkością prowokuje do intryg. Tajemnicza
firma farmaceutyczna postanawia przeznaczyć
ogromne środki na badania naukowe genialnego
chemika. W jego nieprzeciętnym umyśle zrodziła
się rewolucyjna hipoteza: w Tablicy Mendelejewa
brakuje pierwiastka, który pozwala odpowiedzieć
na nurtujące uczonych całego świata pytanie – jak
stworzyć materię ożywioną. Wraz z postępem pracy naukowej okazuje się, że na udowodnieniu hipotezy najbardziej zależy pewnej organizacji, która
od wieków pragnie posiąść tajemnicę życia...

n Michał WERESZCZYŃSKI
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WALTON
PO
RAZ
PIERWSZY
Marta Magdalena Lelek – młoda, uzdolniona skrzypaczka
M

arta
Magdalena
Lelek – młoda,
uzdolniona skrzypaczka z pomysłem na własną artystyczną
drogę przyjechała do Rzeszowa z Koncertem skrzypcowym
Williama Waltona, jednego
z najwybitniejszych twórców muzyki brytyjskiej
XX stulecia.
Absolwentka prestiżowej Guildhall School of
Music & Drama w Londynie, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Fundacji Kultury Polskiej ma w swoim repertuarze
obok fi larów literatury skrzypcowej dzieła mniej
znane, choć ze wszech miar godne wykonania.
Oryginalne dzieło Waltona zabrzmiało znakomicie
za sprawą wszystkich wykonawców pod wodzą maestro Tadeusza Wojciechowskiego. Solistka z właściwym sobie wdziękiem, pasją i finezją techniczną, krok po kroku odsłaniała całe piękno najeżonej
trudnościami muzyki.
Zwolennicy klasyki najwyższej próby również mogli nacieszyć uszy, brawurowo wykonano
bowiem dwa pomnikowe utwory L. van Beethovena – Uwerturę Egmont i III Symfonię Es-dur
Eroicę.
o Lubi Pani odkrywać na nowego mało znane
„muzyczne światy”? – zapytałam Martę Magdalenę Lelek.
– To prawda, studiując w Guildhall School of
Music & Drama w Londynie miałam tam dostęp do
niezwykłej biblioteki płytowej i nutowej, lubiłam
przesiadywać tam wieczorami, poszukiwać nut,
manuskryptów i nagrań.
o Tak też było z Koncertem skrzypcowym Williama Waltona?
– Zakochałam się w tym utworze, to przepiękny, ale i niezwykle trudny Koncert zarówno
dla solisty, jak i orkiestry. Walton zostawił skrzypkowi w tym utworze wielkie pole do popisu zarówno w sferze wirtuozostwa, jak i interpretacji. Gra-

Marta Magdalena Lelek

łam ten Koncert w Filharmonii Śląskiej (dyrygował
Michał Nestorowicz) – było to pierwsze wykonie
w Polsce. Teraz będę go wykonywać w Bydgoszczy
(z maestro Tadeuszem Wojciechowskim), potem
zaprezentuję go również w Wałbrzychu, Krakowie
i we Wrocławiu ( z maestro Jackiem Kasprzykiem).
o Propaguje Pani również Koncert skrzypcowy
innego wybitnego kompozytora brytyjskiego
– Benjamina Brittena.
– Tak, grałam ten Koncert z maestro Wojciechowskim w Gdańsku. Dodam, że pisałam pracę magisterską na temat tego utworu, korzystając
z oryginalnych materiałów nutowych znajdujących
się w domu kompozytora – „Red House”. Pamiętam wyjątkową atmosferę tamtego miejsca: salon
z fortepianem, ogród, widok na ocean, fotel na
biegunach, kominek, zdjęcia i wspaniałą bibliotekę
kompozytora. Absolutnie niezwykłe jest zakończenie Koncertu, nagle zmienia się całkowicie klimat
i tempo muzyki – to świadectwo przeżyć kompozytora związanych z momentem wybuchu II wojny światowej. „Odkryłam” również przepiękne
koncerty skrzypcowe Samuela Barbera i Ferruccio
Busoniego, którego Koncert będę grała w Białymstoku (premiera). Za pulpitem dyrygenckim stanie
słynny młody maestro – Charles Olivier-Munroe.
Dla mnie jako skrzypka ważne jest, żeby wciąż sięgać po nowy repertuar.

o Przybliża Pani polskiej publiczności mało znaną literaturę obcą,
czy zagranicznego słuchacza próbuje Pani zapoznać z muzykę polską?
– Będę wykonywać Koncert
skrzypcowy A-dur Mieczysława
Karłowicza m.in. z Narodową Orkiestrą Ukrainy w Kijowie i w Odessie (z maestro Pawłem Przytockim)
oraz z Narodową Orkiestrą Albanii.
Grałam ten koncert jeszcze podczas
studiów i pamiętam, że znakomity
prof. David Takeno był tą kompozycją zachwycony.
o Pracuje Pani obecnie nad nowym utworem?
– Zafascynował mnie ostatnio II Koncert
skrzypcowy I profeti Mario Castelnuovo -Tedesco
napisany (podobnie jak Koncert Waltona) dla legendarnego wirtuoza Jashy Heifetza.
o Skrzypce w Pani życiu to przypadek, czy świadomy wybór?
– Postanowiłam, że będę grała na skrzypcach
po wysłuchaniu koncertu Śląskiej Orkiestry Kameralnej w Pszczynie. Naukę rozpoczęłam w wieku 9
lat najpierw u prof. Pawła Puczka, który wtajemniczył mnie w podstawy techniki skrzypcowej, a potem u prof. Antoniego Cofalika – to rewelacyjny
nauczyciel. W Anglii kształciłam się pod okiem
prof. Krzysztofa Śmietany. To on nauczył mnie słuchać tego, co gram – słuchać samej siebie. Otrzymałam od niego dużo wskazówek potrzebnych do
samodzielnego poszukiwania dobrego brzmienia.
W Londynie spotkałam prawdziwych pasjonatów
muzyki, potrafi liśmy ćwiczyć po osiem, dziesięć
godzin dziennie, a potem jeszcze „przy herbacie”
dyskutować, analizować partytury i słuchać różnych wykonań.
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Anna Wiślińska

o Muzyka to całe Pani życie…
– A cóż może być piękniejszego…?

n Anna WIŚLIŃSKA

TEATR
W
TEATRZE
W Siemaszkowej i scenicznym Paradis
Ryszard Zatorski
W dniu święta teatru
(27 marca) prapremierą widowiska Murzyn (może odejść)
napisanego i wyreżyserowanego przez Remigiusza Cabana
znakomicie honorowano w Teatrze im. W. Siemaszkowej ten
szczególny dzień dla ludzi sceny i wielbicieli ich talentu. Bo wbrew tytułowemu
wzorcowi bohatera, nie jest to wcale sztuka o Ira Aldridge’u, którego August Hentschel sprowadził do
Łodzi, aby wystąpił w roli szekspirowskiego Otella
w premierowym przedstawieniu nowo otwartego
teatru Paradyż. To był tylko dobry pretekst dla Cabana, by – nawiązując do postaci i śmierci czarnoskórego aktora tamże w Łodzi 7 sierpnia 1867 roku,
akurat w dniu premiery, której miał być głównym

bohaterem – pokazać prawdy ogólniejsze oraz sam
teatr od środka.
Teatr o wręcz starogreckich wymiarach,
gdzie w widowisku zachowana jest klasyczna jedność miejsca, czasu i akcji (może tylko z nieco
przydługim prologiem). Wybudował dekoracjami
Krzysztofa Szczęsnego ten sceniczny teatr Paradis,
usytuowany literacko w epoce Guberni Piotrkowskiej w rosyjskim zaborze. Tak dosłownie, że nawet
kulisy były sceniczne, a po bisach nie opadła prawdziwa kurtyna, a tylko owa paradisowska. Remigiusz Caban otworzył przed nami teatr w teatrze,
teatr umowny na scenie, z jego poetyką i zakamarkami w momencie ważnej i oczekiwanej premiery.
Ważnej bo miał się pojawić aktor egzotyczny, prawdziwy Murzyn, którego wszyscy chcieli zobaczyć
i drogo zapłacili za bilety. Zapowiedziała też swą
obecność elita władzy z gubernatorem, choć na co
dzień w teatrze raczej nie bywa. A aktorzy i maj-

ä

Remigiusz Caban
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strowie od dekoracji i krawieckiego fachu (w przedstawieniu bardzo przekonujący aktorsko Wojciech
Kwiatkowski, Adam Mężyk i Paweł Gładyś) wymusili podwojenie gaży „perswazją” i „streikiem”.
Jak w życiu, jak w niejednej firmie czy instytucji
bywa, nie tylko w teatrze.
I nieprzypadkowy chyba jest tytuł widowiska, nawiązujący do popularnego powiedzenia:
murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Literacki Murzyn-aktor spełnił swą rolę obecnością na
afiszu, ściągnął uwagę widzów i pieniądze do kasy
teatru Paradis swą egzotycznością. Bo nawet tenże
Hentschel „sławnego europejskiego tragika kawalera” tak anonsował w inseracie prasowym: „Jra
Aldridg – Murzyn, syn Króla możnego plemienia
Afrykańskiego, urodzony nad brzegami Senegalu.”
A gdy nieoczekiwanie zmarł, to w scenicznym obrazie kołowrotu premierowego dnia zmartwieniem
wszystkich było tylko, jak wystąpić z Murzynem…
bez Murzyna. Bo przecież zrobić przedstawienie
według napisanego tekstu, to każdy potrafi – jak
przekonywał również sceniczny reżyser Ludwig
Henker (Grzegorz Pawłowski) infantylną Marysię
Hertz (Magdalena Kozikowska. I z każdą minutą
Caban zaskakiwał dowcipem, puentami, gagami
sytuacyjnymi i słownymi skojarzeniami. Widowisko jest bowiem wesołe, wciągające, bawi i przywołuje do spojrzenia na własne zachowania. Aktorzy
obficie obdarowują widzów swym talentem. Szczególnie należy podkreślić maestrię młodych artystów – Kornela Pieńki i Łukasza Krzemińskiego,

którzy aktorsko nobilitowali wręcz o kilka poziomów drugoplanowe postaci. Jakiż to wspaniały
klasyczny teatr na scenie ze wszystkimi smakami
epoki, w której jest umocowana sztuka i tajnikami
meandrów sceny i instytucji artystycznej zarazem
– z Mariolą Łabno-Flaumenhaft w roli pierwszej
gwiazdy teatru Paradis, która starannie z rosyjskim zaśpiewem jako Anastazja Rżewskaja utrzymuje uwagę widzów, Beatą Zarembianką wyniosłą i dystyngowaną damą z charakterystycznym
akcentem w roli Irmy Zoeller-aktorki, która wypowiada ze zdumieniem, że to chyba koniec teatru, jeśli Murzyn ma grać Murzyna, a dziewica dziewicę
Desdemonę, z wykonawcami ról głównych, dyrektora Paradis (Ireneusz Pastuszak) i reżysera w tym
wyobrażonym scenicznym teatrze (Grzegorz Pawłowski) oraz niezwykle perfekcyjnym jak zawsze
Robertem Chodurem, czyli amantem Pietro, oraz
wyrazistym w przekazie artystą Piotrem Napierajem i gościnnie obecną w spektaklu Jadwigą Pietruszkówną w roli Jadzi kierującej sekretariatem
i dyrektorem oraz epizodycznie pojawiającym się
Sławomirem Gaudynem w roli ojca dyrektora.
I choć w tle wydarzeń i prób ostatnich przed premierą jest przecież zgon głównego aktora – czarnoskórego Aldridge’a, to w przedpremierowych zawirowaniach scenicznego Paradis aż gęsto od scen
humorystycznych, które nie omijają nawet epilogu
z pogrzebem Murzyna, gdzie znowu jak w życiu,
a w teatrze na pewno, wszystko jest wyreżyserowane łącznie z omdlewaniem Anastazji. A jak gra

w tym kondukcie orkiestra (na scenie zespół Jarosława Babuli)!Toż to koncert, nie żałoba i stypa.
Zaiste, Remigiusz Caban pokazał, że „teatr
jest źródłem rozrywki i natchnienia”, by przywołać opinię wyrażoną w tym roku w orędziu z okazji 49. Międzynarodowego Dnia Teatru przez Judi
Dench, brytyjską aktorkę teatralną i fi lmową.
Warto zauważyć, że dyrektor Teatru Siemaszkowej
Waldemar Matuszewski zaprosił na to święto także artystów z Teatru Maska i tym sympatycznym,
znamiennym akcentem wznowił dobrą tradycję.
Zaprezentował też nowe wydawnictwo opracowane na 65-lecie teatru – Od „Wesela” do „Pana Tadeusza”, wykaz premier od 1944 – 2010 roku, łącznie
z Murzynem. Książkę otwiera zdjęcie patronki teatru, Wandy Siemaszkowej, a zamyka konterfekt
niepisanego patrona, Józefa Szajny. Książka jest
niezwykle wartościowym zbiorem nazwisk artystów-wykonawców podłączonych do tytułów
wszystkich widowisk, jakie pojawiły się tej scenie
(blisko 500), a podzielona została rozdziałami, które wskazują lata i nazwiska kolejnych dyrektorów
– od Bogdana Proskurnickiego po Waldemara
Matuszewskiego. Zebrała ten materiał i opracowała Ewa Fudala. Znakomity pomysł, rzec by można
szkic i krok pierwszy do być może opracowania
w przyszłości pełnej monografii Teatru imienia
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

n Ryszard ZATORSKI

RZESZOWSCY
CHOPINIŚCI
Wspaniali pianiści – nauczyciele i ich uczniowie
Antoni Walawender

W

latach
1945
-1950 w murach
budynku przy ulicy Sobieskiego (obecnie Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha
Kilara) rozpoczęli edukację
muzyczną młodzi utalentowani uczniowie gry na fortepianie: Adam Harasiewicz, Wojciech Kilar, Tadeusz Wojturski. Ich talentami
muzycznymi zainteresowali się ówcześni wybitni
nauczyciele – prof. Janina Stojałowska i prof. Kazimierz Mirski.
Profesor Janina Stojałowska, wspaniała pianistka, wielki pedagog (zwłaszcza utworów Chopina) przy tym osoba skromna, życzliwa (zmarła
w 1959 roku). Najwybitniejszym jej uczniem był
Adam Harasiewicz, który w 1955 r. został laureatem
I nagrody V Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Była to ogromna radość i splendor także dla

szkoły, gdzie się muzycznie kształcił i oczywiście
naszego miasta Rzeszowa.
Życie muzyczne Rzeszowa w latach 50. ubiegłego wieku skupiło się wokół szkoły muzycznej
przy obecnej ul. Sobieskiego, gdzie miały miejsce
niedzielne popisy, poranki muzyczne, podczas
których występowali utalentowani uczniowie, najczęściej pianiści z utworami Fryderyka Chopina
z klasy fortepianu Janiny Stojałowskiej. Do wyróżniających się uczniów należeli: Marian Marciak,
Marian Liwo, Józef Michałek (nie żyje), Janina
Kurek, Maria Korecka, Czesława Grzeszczuk, Jerzy Skarbowski (nie żyje).
W 1960 roku na zaproszenie Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie, Jerzy Skarbowski – student Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Zbigniewa
Drzewieckiego – wykonuje w Rzeszowie Koncert
e-moll F. Chopina. W tym samym roku z recitalem
fortepianowym z utworami F. Chopina występuje
dla rzeszowskiej publiczności Krystyna Matheis
-Domaszowska (zm. w ubiegłym roku) w programie: polonezy, mazurki,
walce, nokturny i cudowne scherzo h-moll op.20
(wspaniałe recenzje).
W
środowisku
rzeszowskim często występował Edward Barczewski – utalentowany
pianista, pedagog szkoły
muzycznej – z utworami
F. Chopina. W tym roku
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
ponownie po kilkunastu
latach można było usły-

Maria Korecka - uczennica J.
Janina Stojałowska z uczniem Jerzym Skarbowskim
Stojałowskiej w latach 1945 - 56,
obecnie profesor AM w Warszawie
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A. Harasiewicz – laureat pierwszej nagrody Konkursu Młodych Talentów w Rzeszowie 1947 r. Laureat I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina
w Warszawie 1955 r.

szeć Edwarda Barczewskiego w bogatym i pięknie
wykonanym programie.
W późniejszych latach młodzi pianiści i pedagodzy szkół muzycznych prezentują utwory F.
Chopina na różnych koncertach w Rzeszowie. Najczęściej występuje: Janusz Tomecki, Marta Czerewko, Zdzisława Ząbek i inni.
Muzyka Chopina w Rzeszowie ciągle jest
aktualna, organizowane są koncerty, recitale,
audycje słowno-muzyczne. Koncertują młodzi
utalentowani pedagodzy szkół muzycznych, jak
Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, Joanna Brzęś,
Joanna Strzelecka, a także utalentowani absolwenci i uczniowie: Piotr Kościk, Barbara Bajor, Paweł
Staszczyszyn, Paweł Lis, Gabriela Machowska,
Oliwia Różańska, Rafał Gudyka, Jakub Gerula
i wielu młodych znakomitych pianistów.
Wielki poeta Julian Tuwim wyraził w 1936 r.
swój stosunek do Chopina. Poeta wyznał: „Chopin
był największym wstrząsem artystycznym, jakiego
doznałem. Uwielbienie dla Chopina wciąż rosło
i nadal rośnie, uważam go za najcudowniejsze zjawisko nie tylko w dziejach poezji, ale w ogóle sztuki
wszechświatowej” .
n Antoni WALAWENDER,
artysta muzyk, pedagog

Kwiecień 2010

Andrzej Szypuła

W

moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury
muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego
artysty śpiewaka Aleksandra
Bandrowskiego pochodzącego z Lubaczowa. Urodził się 22 kwietnia 1860 roku, a więc właśnie mija
150 lat od jego urodzin. Jego ojciec, Ignacy Marian
Bandrowski, był aktuariuszem w lubaczowskim
Starostwie Powiatowym. Imię Aleksandra Sas
-Bandrowskiego nosi Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Na stronie internetowej tejże instytucji
znajdziemy cenne opracowanie o patronie pióra
Zenona Swatka, autora wydanej w Lubaczowie
w 2005 roku książki pt. Aleksander Sas-Bandrowski
– z Lubaczowa na estrady świata.
Młody Aleksander Bandrowski studiował
w Krakowie prawo. Jednak wkrótce oddał się całkowicie karierze artystycznej. Debiutował w 1878
roku jako aktor i operetkowy baryton, występując kolejno w teatrach w Łodzi, Krakowie, Lwowie
i Poznaniu pod pseudonimem Aleksander Barski.
Śpiewał także w Rzeszowie, o czym wspomina prasa
rzeszowska z końca 2 połowy XIX wieku. Nieżyjąca
już Irena Kiernożycka-Ziewiec z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w swym opracowaniu o działalności Kółka Literacko-Muzycznego w Rzeszowie
w latach 1884 – 1888 wspomina o lekarzu Juliuszu
Bandrowskim, bracie Aleksandra, który w 1887
roku założył w Rzeszowie atelier dentystyczne.
Kalendarzyk imprez publicznych Kółka Literacko-Muzycznego podaje informację o koncercie
2 września 1886 roku w Rzeszowie przy współudziale Aleksandra Bandrowskiego, artysty Opery
Lwowskiej. Dochód z tego koncertu przeznaczono
na pogorzelców z Ulanowa.

Po dalszych, solidnych studiach wokalnych
w Mediolanie u Sangiovanniego i w Wiedniu u Salviego, artysta powrócił na scenę jako wspaniały
tenor bohaterski. Starał się o kontrakt w Operze
Warszawskiej, ale nie przyjęto go, podobnie jak
wiele lat później – Jana Kiepury. Toteż – podobnie
jak później Jan Kiepura – w 1886 roku wyjechał za
granicę. Cóż, najtrudniej być prorokiem we własnym kraju!
Poprzez Linz i Berlin artysta dotarł do
Frankfurtu nad Menem, gdzie w tamtejszej operze pozostał przez 12 sezonów, będąc tam w latach
1889 – 1901, czołowym w tym zespole tenorem bohaterskim. Jednocześnie występował gościnnie na
wielu sławnych scenach Europy – w mediolańskiej
La Scali, w Wiedniu, Berlinie, Londynie i na scenach polskich. W 1901 roku zaśpiewał w Dreźnie
tytułową rolę na premierze Manru Paderewskiego,
a w rok później powtórzył tę partię w Metropolitan Opera w Nowym Jorku jako partner Marceliny Sembrich-Kochańskiej. Wkrótce powrócił do
Polski i w 1907 roku wycofał się ze sceny. W latach
1909 – 1913 pracował w Krakowie jako pedagog.
Zdzisław Bieske w książce pt. Ewa Bandrowska - Turska . Wspomnienia artystki , wydanej
w Czytelniku w 1989 roku, przedstawia wspomnienie artystki o Aleksandrze Bandrowskim. Cytuję
krótki fragment: „Wielkim przeżyciem dla mnie
była wizyta stryja Aleksandra, brata mojego ojca,
wielkiego śpiewaka, którego imię znane było szeroko w Polsce i na świecie. Z Ameryki przywiózł mi
wspaniałą lalę w atłasowej sukni, która zachwyciła
mnie więcej niż sama lala. Drugim powodem mego
uwielbienia dla stryja była wspólna miłość do zwierząt. Kiedyś przyszliśmy do stryjostwa wieczorem
i po kolacji stół sprzątnięto, zaścielono suknem,
a stryj zaczął po kolei, z każdej kieszeni wyjmować
po jednym piesku, małym czarnym ratlerku. Zabawa była przepyszna. Jakże tu nie kochać takiego
stryja?”.

UTKANE
Z
CIAŁA
I
DUCHA
Obrazy i rysunki małżeństwa Szewczyków
Piotr Rędziniak

O

d dawna to pierwsza
tak przejrzysta ekspozycja w rzeszowskim BWA.
Kiedy wchodzi się do sali dużej
Domu Sztuki ma się wrażenie,
że faktycznie robił tu ktoś świąteczne porządki.
Zachwyca spokój bijący z obrazów Anny
Kowalskiej-Szewczyk, przerywany pajęczynkami
rysunków jej męża Jacka Szewczyka. Oboje auto-

Jacek Szewczyk – „Ulica Pancerna, rowery" – akwaforta, 50x65

rzy wystawy związani są z wrocławską Akademią
Sztuk Pięknych. Jacek Szewczyk obecnie jest rektorem tej uczelni, Anna Szewczyk jest profesorem
i kierownikiem Pracowni Malarstwa i Rysunku na
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.
Anna Szewczyk jest absolwentką PWSSP we
Wrocławiu, dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1982
roku w pracowni malarstwa
prof. Konrada Jarodzkiego
i malarstwa w architekturze
Mieczysława Zdanowicza.
Obrazy Anny Kowalskiej-Szewczyk swoimi tytułami zdradzają zainteresowania artystki. Cykle Praformy,
Pejzaże kultowe czy Formy
życia świadczą o nieustannej
potrzebie zadawania sobie
pytań o początek istnienia,
pierwotne formy i miejsce
człowieka w makrokosmosie.
W tym rozumieniu artystka
w swojej twórczości zajmuje
się człowiekiem. Centralne
kompozycje świadczą o obec-

Aleksander Sas-Bandrowski zasłynął jako
wspaniały odtwórca ról wagnerowskich. Tłumaczył libretta dramatów Wagnera, napisał także
kilka własnych librett. Zmarł w Krakowie 28 maja
1913 roku. Można tylko mieć pretensje do losu, że
za czasów wspaniałych sukcesów Aleksandra Sas
-Bandrowskiego technika zapisu dźwiękowego była
jeszcze w powijakach i o cudownym brzmieniu głosu tego niezwykłego artysty możemy tylko czytać
w książkach i encyklopediach. A jednak – sztuka
muzyczna, choć ulotna, żyjąca krótką chwilą tylko,
pozostaje we wspomnieniach, opiniach, opisach
wrażeń dawnych i kolejnych pokoleń znawców
sztuki i melomanów.

n Andrzej SZYPUŁA,

artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes Rzeszowskiego
Towarzystwa Muzycznego

ności pierwiastka boskiego, który koncentruje
i porządkuje ziemski chaos. Z drugiej strony Anna
Szewczyk stawia człowieka w centrum, co obrazuje
ludzkie dążenia do panowania nad światem zjawisk
zewnętrznych i wewnętrznych – osobistych. Obrazy te pomagają, w moim odczuciu, oglądającemu
skupić się na własnym wnętrzu. Oszczędna paleta
szarości powoduje, że z przyjemnością oddajemy
się własnym przemyśleniom i zadumie.
Jacek Szewczyk, ur. 1958 r. we Wrocławiu.
Studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby, w Pracowni Projektowania
Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna, Pracowni Grafi ki
Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej i Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Konrada
Jarodzkiego. Dyplom otrzymał
z wyróżnieniem z projektowania graficznego w 1982 roku.
Od 1982 roku pracuje w PWSSP
(obecnie ASP) we Wrocławiu.
Od 1999 roku na stanowisku
profesora w Pracowni Grafi ki
Artystycznej Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
Na wspólnej z żoną wystawie Jacek Szewczyk prezentuje
rysunki, które dowodzą odrębnej indywidualności artysty pod
względem formalnym i tema-

Anna Szewczyk – „Praformy II” – 200x100
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ALEKSANDER
SAS-BANDROWSKI
Znakomity tenor z Lubaczowa

ä

Nr 4(54) Rok VI

ä tycznym. I paradoksalnie ta odmienność decyduje

o niezwykłej urodzie samej ekspozycji a i o fenomenalnym wzajemnym uzupełnianiu się prac.
Rysunki Jacka Szewczyka zdają się być artystycznymi notatnikami codzienności lub wspomnień z danej rzeczywistości. Wynikiem wnikliwej
obserwacji ich autora codzienności otaczającego go
świata. Te rysunki nie pozwalają na przejście obok
nich obojętnie. Zatrzymują naszą uwagę i wzrok
kunsztem warsztatu. Koronki kresek, linii tkają na
każdym rysunku osobną historię, opowieść o „drodze do pracy”, „ulicy”, na której przez długie lata
państwo Szewczykowie mieszkali. Opowieści z codzienności, w których można zobaczyć ludzkie cechy, zachowania, w których możemy się przejrzeć
jak w lustrze.
Wystawa obrazów i rysunków państwa Anny
i Jacka Szewczyków prowadzi nas po dwóch światach. Przeplatają się na niej transcendentny świat
myśli i rzeczywistości realnej. Ten splot jest zresztą
oczywisty i niezbędny do normalnego funkcjonowania człowieka. Człowiek utkany bowiem jest
z ciała i ducha. Od równowagi tych dwóch światów
zależy sprężystość naszych postaw i osobowości.
Używając tej metafory, zapraszam na niezwykłej
sprężystości wystawę.

KULTURA l SZTUKA

n Piotr RĘDZINIAK

Artyści Podkarpacia

Najnowsza publikacja o współczesnej sztuce regionu

K

siążka album Antoniego Adamskiego Artyści Podkarpacia, wydana na początku bieżącego
roku przez rzeszowskie Wydawnictwo Libra we współpracy z Firmą Prawniczą IUS Bogusława
Kobisza, jest najnowszą publikacją o współczesnej sztuce Podkarpacia.
Książka jest sama w sobie artystycznym dziełem. Pieczołowicie dopracowana edytorsko, z wielością
właśnie reprodukowanych dzieł artystów plastyków. Razi jedynie maniera boldowania pierwszych liter
w początkowych wyrazach prawie każdego zdania wstępu. To wcale nie ułatwia lektury.
Antoni Adamski, w przeszłości dziennikarz „Prometeja” i „Nowin”, jest
z wykształcenia historykiem sztuki i krytykiem artystycznym. Twórców, których
przedstawia znał nie tylko z wernisaży. Wyboru do tego swoistego albumu dokonał
– jak sam podkreśla – subiektywnie. Przedstawił sylwetki i dzieła twórców, którzy
zainteresowali go emocjonalnie i intelektualnie. Zaprezentował 28 sylwetek artystów z kilku pokoleń, poczynając od Mariana Strońskiego (1892 – 1977) po Łukasza
Huculaka, który w 1977 roku urodził się. W książce prezentowani są alfabetycznie: Zdzisław Beksiński, Stanisław Białogłowicz , Cyprian Biełaniec, Katarzyna
Czuchnowska, Zygmunt Czyż, Małgorzata Dawidiuk, Franciszek Frączek, Wiesław Grzegorczyk, Leszek Hołdanowicz, Łukasz Huculak, Stanisław Jachym, Tadeusz Kantor, Włodzimierz Kotkowski, Cezariusz Kotowicz, Marian Kruczek,
Ryszard Kryński, Krzysztofa Lachtara,Tadeusz Nuckowski, Marek Olszyński, Zenon Henryk Rachfalski, Franciszek Starowieyski, Marian Stroński, Józef Szajna, Janusz Szpyt, Tadeusz Gustaw Wiktor,
Józef Wilkoń, Wiesław Wodnicki, Piotr Woroniec. n

WYSTAWIAŁ
W
RZESZOWIE
David Hillman i znaczki olimpijskie
Władysław
Serwatowski

znaczków na papierze fascynują różne środowiska
na całym świecie. Dlatego poczta, jako instytucja
tradycyjna, ale i wydawca znaczków nie czuje się
zekamy na kolej- zagrożona wysoką sprawnością poczty elektrone wielkie emocje nicznej łączącej nadawcę z odbiorcą natychmiast,
olimpijskie.
Obserwujemy bezpłatnie i bezznaczkowo.
przygotowania do letnich
Brytyjskie znaczki olimpijskie wydano
igrzysk olimpijskich w 2012 w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy do igrzysk
roku, które organizuje już po w 1948 roku, w serii o nakładzie 3,5 miliona.
Fot. ProtJarnuszkiewicz.com
raz trzeci Londyn. Poprzednie Znaczki współczesne o nakładzie nieznanym,
igrzyska Wielka Brytania or- Poczta Królewska zamówiła w renomowanym stuganizowała w 1908 i 1948 roku.
diu projektowym Davida Hillmana. Autora, który
Od kilku lat Londyn przeżywa również nie- w 1994 pokazywał w Rzeszowie, zaprojektowany
samowite igrzyska budowlane z udziałem inwesto- dla Polski, swój projekt flagi Ziemi z 1992.
rów oraz czteroletnią Olimpiadę Kulturalną rozHillman, urodzony w Oxfordzie (1943), po
poczętą w 2008 r. W programie OK są zdarzenia, studiach drukarskich w Londynie pracował przez
które Brytyjczycy obserwują z zainteresowaniem, wiele lat dla „Sunday Times”, awansując od pozycji
ale reszta świata zdaje się czekać na uroczyste za- asystenta redaktora graficznego do samodzielnego
palenie znicza, pierwsze medale i emocje związane wydawcy „Magazynu Niedzielnego”. To Hillman
z poszczególnymi dyscyplinami sportowymi. Bry- zamówił u Man Ray’a fotografię portretową Catyjska Poczta Królewska wprowadziła do obiegu therine Deneuve, którą odważnie umieścił na całej
pierwszą serię złożoną z dziesięciu tradycyjnych stronie tytułowej magazynu „Sunday Times”. W laznaczków pocztowych. Będzie ich łącznie w 2012 tach największej popularności The Beatles i stylu
roku trzydzieści, co podkreśli i utrwali XXX Let- hippisowskiego w Londynie – Hillman jako redaknie Igrzyska Olimpijskie. Emisje okolicznościowe tor odpowiedzialny dawał fotografowi Harriemu
Peccinotti (1938) plik banknotów
pięciofuntowych (wówczas najwyższy nominał) i kazał robić
fotografie pięknym, nobliwym,
odważnym i ekscentrycznym
kobietom na ulicach Londynu.
Atrakcyjne panie, zatrzymywane
przez zaskoczenie, za zdjęcie bluzki i chwilowe usunięcie stanika,
(jeżeli go nosiły), otrzymywały
– po zrobieniu w centrum Londynu odważnej fotografii – ogromne
Ilustracje znaczków stylizowanych i unifikowanych przez Hillmana dla poszczehonorarium bez pokwitowania.
gólnych dyscyplin przygotowali: John Royle (kajakarstwo górskie); George HarDla redakcji liczyła się awangardy (łucznictwo), Natalie Guinamard (lekkoatletyka); Julian Opie (sporty wodne);
dowa fotografia, która budowała
David Doyle (paraolimpiada); Paul Slater (judo); Andrew Davidson (jeździectwo,
unikatowość i wpływała na poujeżdżanie); David Holmes (badminton); Guy Billout (podnoszenie ciężarów)
pularność gazety. Hillman prai Huntley Muir (koszykówka). David Hillman zaprojektował również jeden z plakatów igrzysk olimpijskich w Londynie 2012.
cował również dla włoskiego „Il
Sole 24 Ore”, projektował układ
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„Le Matin de Paris” i londyńskiego
„The Guardian”.
Jest autorem projektu graficznego
dla serii książek
w wydawnictwie
Phaidon oraz wydawnictw prestiżowej Tate Gallery w Londynie. David Hillman jest
członkiem międzynarodowej, elitarnej organizacji
grafi ków projektantów AGI. Od 1978 był związany
z międzynarodową grupą projektantów Pentagram.
Był nagradzany na wszystkich kontynentach. Jego
prace pokazywano w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Polska nagrodziła Davida Hillmana Medalem Polonia, projektowanym przez Igora Mitoraja, a wręczonym
w siedzibie Pentagramu 1992 w Londynie w obecności
ambasadora RP Tadeusza de Virion.
Znaczki wydane dla IO Londyn
2012 mają jednako- W 1994 r.David Hillman pokazywą wartość poczto- wał w Rzeszowie, zaprojektowawą, bez nominału, ny dla Polski, swój projekt flagi
ale pozwalają wysłać Ziemi z 1992.
standardowy
list
lotniczy w Europie. Na każdym znaczku znajduje
się w prawym górnym rogu młody profi l królowej
Elżbiety II, a w dolnym rogu znak Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Ten znak zaprojektował
Wally Olins (1930), który przez kilka lat współpracował z Instytutem Marki Polskiej i doprowadził
do sformułowania „twórczego napięcia” jako przewodniego hasła dla Polski.
W 2011 roku planowana jest w Warszawie
wystawa indywidualna Davida Hillmana w nowej
siedzibie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
przy ul. Marszałkowskiej 3/5.
n Władysław SERWATOWSKI

Kwiecień 2010

DĄŻENIE DO
DOSKONAŁOŚCI

Z

apytał mnie kiedyś młody dziennikarz,
gdy wróciliśmy z mistrzostw świata karate w Holandii, jak przeżywa się udział w takiej
wielkiej imprezie o najwyższej randze. Odpowiedziałem mu, że to wielka frajda, a zarazem fascynacja, na którą czeka się latami, trenując tysiące godzin na szarych salach gimnastycznych, wylewając
setki litrów potu. Każdy, kto zetknął się ze sportem
– a tym bardziej ze sportem amatorskim, gdzie nie
ma żadnych większych gratyfikacji pieniężnych,
a liczy się tylko prestiż i zadowolenie z siebie – wie,
że aby podjąć taką morderczą próbę, trzeba dużego
samozaparcia. Potrzeba dużo wyrzeczeń i wielkiego wysiłku dla zdobycia samego tylko tytułu.
Mój ojciec, Wiesław Kisiel, i zarazem trener,
całe życie ćwiczył z ogromną pasją bez oglądania
się na większe korzyści materialne. Jego nauczyciele i mistrzowie, których spotkał na swojej drodze
tak go kształtowali, przekazując mu ideę karate
jako najwyższego dobra tu na tej ziemi . Dla taty
tak naprawdę pieniądze nigdy się nie liczyły. Ważny
był świat wartości, wzniosła idea, dla której mógł
pracować z bardzo dużym zaangażowaniem i poświęceniem osobistym. Jako dziecko pamiętam
z opowieści mamy i innych starszych ludzi, że gdy
po studiach podjął swoją pierwszą pracę jako nauczyciel w bardzo ubogiej podkarpackiej wsi, przez
kilka lat uczył społecznie dzieci i młodzież samoobrony. Ojciec miał wielką pasję i to go niosło przez
całe jego dotychczasowe życie, dając mu ogromną
siłę, która wspierała go w przezwyciężaniu wielu
trudności na jakie natrafiał na swojej drodze.
Jako prawdziwy działacz marzył o wielkim
sporcie w karate, co do dzisiaj nie ziściło się, bo
nie jest to dyscyplina olimpijska. Tato mówi, że
to tylko przez egoizm i zadufanie „małych ludzi”,
którzy niestety mając dużą władzę w potężnych
federacjach, nie pozwolą, aby dokonał się proces
ujednolicenia i zjednoczenia wszystkich pod wielką ideą ruchu olimpijskiego. Ojciec, zajmując się
sztukami walki od ponad 30 lat, mimo że wychował wielu instruktorów i mistrzów, a jego wycho-

wankowie niejednokrotnie stawali na podium najwyższych imprez
w Polsce, Europie i w świecie, nie
odebrał żadnej prestiżowej nagrody za swoją ogromną, społeczną
pracę trenera i propagatora sztuk Dawid i Mateusz oraz ich ojciec Wiesław Kisiel (trener)
i sportów walki.
Swoją przygodę ze sportami i sztukami walki w IBF wszystko, co tylko możliwe. Wielokrotnie stazapoczątkował ponad 30 lat temu w rzeszowskiej wałem na najwyższym miejscu podium mistrzostw
grupie specjalistycznej, trenując judo w KS Walter Europy juniorów w kata, kata z bronią, synchron
pod mocną ręką trenera Jacka Jaworskiego, a po kata i w walkach semi. Obecnie, jako młody senior,
dwóch latach ciężkich treningów przeszedł do mam w IBF wywalczony w 2009 roku już tytuł winowo powstałej sekcji karate kyokushinkay przy cemistrza świata w konkurencji kata z bronią. W inPolitechnice Rzeszowskiej. Tam bardzo szybko stał nej zaś federacji WMAA-ROC też w ubiegłym roku
się asystentem trenera Jerzego Świderskiego. Po zdobyłem w walkach semi tytuł mistrza świata,
kilku latach morderczych treningów w poszukiwa- a w light i kata z bronią tytuł wicemistrza świata.
niu granicy doskonałości w sztukach walki, poznaje Udało się tego dokonać tylko dwóm zawodnikom
braci Jana i Józefa Brudnych z Pszczyny. Urzekli go na turnieju – zawodnikowi z Niemiec i mnie.
swoim nowatorskim podejściem do całej filozofii
Obecnie jestem studentem I roku WF Akasztuk i sportów walki. Trzeba dodać, że był to czas demii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Spotyszczególny dla tego klimatu, gdzie w dobie kinowe- kam się z wieloma fachowcami w pokrewnych dziego hitu Wejścia smoka z Brusem Lee na czele, stwo- dzinach sportów walki i nie mam żadnych komrzył się w Polsce niesamowicie przyjazny klimat re- pleksów. Myślę, że system szkolenia, który preferuje
nesansowego dążenia do doskonałości w sztukach tato, jest dobry, gdyż obok pionu szkoleniowego
i sportach walki pochodzenia azjatyckiego. Przygo- (pod tzw. ulicę), realizuje dobry program szkolenia
da mego ojca Wiesława z braćmi z Pszczyny trwała sportowego. Oprócz mnie i mojego brata Mateusza
wiele lat. Były to rozmowy, treningi, sesje szkole- Kisiela, który ma również w federacji WMAA-ROC
niowe i inne formy wieloletniej współpracy, które tytuł wicemistrza świata w synchro kata, istnieje
to ostatecznie zakończyło się zdobyciem przez ojca jeszcze w naszej szkole wielu dobrych zawodników
stopni mistrzowskich w dwóch chińskich stylach.
– młodzików, juniorów i seniorów, którzy spokojnie
Dziesięć lat temu mój ojciec ze swoimi in- na zawodach radzą sobie z konkurentami innych
struktorami założył klub sportowy pod nazwą odmian karate, taekwondo, kickboksingu czy kungPodkarpacka Szkoła Praktycznej Samoobrony. Od fu. Wszystko odbywa się w sferze mentalnej. Dzi2003 roku uczestniczył aktywnie ze swoimi wycho- siejszy świat nie zna do końca tych dziedzin samowankami w bogatym kalendarzu imprez międzyna- rozwoju i samodoskonalenia, które Daleki Wschód
rodowej federacji IBF( International Budo Federa- stosuje już dawno z powodzeniem. Sfera psychiczna
tion). Jest to nowoczesna sportowa federacja, która to bardzo mocny sprzymierzeniec w walce i myślę,
zrzesza ponad 40 krajów w szerokim spektrum że jest ona jednym z najważniejszych elementów
wszechstylowym, gdzie obok konkurencji technicz- w dążeniu do doskonałości i sukcesu.
nych kata, kata z bronią i synchron kata, organizowane są walki semikontaktowe.
n Dawid KISIEL,
mistrz świata w federacji WMAA-ROC i wicemistrz świata
Będąc jego synem, jako junior zdobyłem

SPORT

Karate – fascynacje, pasje i sukcesy

w federacji IBF w karate wszechstylowym

NAN
BEI
TYGRYS
Złota drużyna z Rzeszowa
W

ushu oznacza dosłownie chińską sztukę walki. Na zawodach rozróżnia się
wushu tradycyjne i sportowe, nazywane czasem
nowoczesnym wushu, które jest współczesną odmianą tradycyjnej sztuki. Do tradycyjnych ćwiczeń
dodano bowiem elementy akrobatyczne (skoki,
obroty), które układane są w choreografie w celu
upiększenia i podniesienia atrakcyjności występu.
Konkurencje tradycyjne zostały podzielone na północne i południowe, mające swoją charakterystykę;
podobnie jak w sporcie rozgrywane są konkurencje
z tradycyjną bronią chińską.
Taijiquan (tai chi), w której startują nasi zawodnicy, też dzieli się na tradycyjne i sportowe.
Charakterystyczne dla ćwiczeń taiji jest spokojne,
miękkie poruszanie się. Taiji jest coraz bardziej
znane jako gimnastyka zdrowotna, jednakże jest
to tradycyjne wushu, czyli sztuka walki. Podczas
zawodów wushu prezentowane są układy ćwiczeń
taolu i rozgrywane jest 10 konkurencji sportowych

– siedem konkurencji
tradycyjnych i jedna
pokazowa - duilian
(set-sparring),
czyli
walki układane. Konkurencje form są podzielone na kategorie
wiekowe. Osobno odbywają się walki sanda
dla juniorów (w lekkim
kontakcie) i osobno dla
seniorów (w pełnym
kontakcie).
Tradycja wushu
ma około 2000 lat. Przez ten czas rozwinęły się style i odmiany, stąd ta wielokonkurencyjność podczas zawodów.
27 marca odbyły się pierwsze w tym roku
zawody organizowane przez Polski Związek Wushu – były to VI Mistrzostwa Warszawy, na któ-

Drużyna Nan Bei i trener Robert Mrózek (pierwszy z prawej).

rych wystartowała 16-osobowa grupa zawodników z Rzeszowskiego Ośrodka Kung Fu Wu Shu
Nan Bei –Tygrys. W naszej ekipie po raz pierwszy
startowało 5 zawodniczek, które debiutując zajęły
miejsca medalowe, a są to: Anna Kubiak, Katarzyna Urbańska, Joanna Urbańska, Ewa Lewicka
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i Renata Dąbrowska. Pozostali startujący to: Tomasz Czyż, Wojciech Proszak, Jaromir Tyszczuk, Radosław Tyszczuk, Łukasz Klejnberg, Agnieszka Polzin, Elżbieta
Małecka, Mateusz Baran, Piotr Gimbut, Rafał Kielar i Wojciech Wesoliński. Tymi
zawodnikami opiekuje się i przygotował ich na mistrzostwa trener Robert Mrózek.
uzdolniony szkoleniowiec i pedagog.
Nasi zawodnicy brali udział w kunkurencjach taolu form – form sportowych
ręcznych, tradycyjnych północnych oraz form taiji sportowego, taiji tradycyjnego
i z bronią. Podczas występu w konkurencji form sportowych skręcenia kolana doznał
jeden z najlepszych naszych zawodników Jaromir Tyszczuk. Kontuzja uniemożliwiła mu dokończenie formy i startu
w innych konkurencjach.
W zawodach brało udział
kilkudziesięciu zawodników z 20
drużyn z całego kraju. Dla naszych
zawodników był to swego rodzaju
sprawdzian przed zawodami międzynarodowymi, które odbędą się
w tym samym miejscu w maju tego
roku, a będzie to VII Międzynarodowy Festiwal Wushu oraz XIV
Otwarty Puchar Polski Wushu.
Sprawdzian wypadł znakomicie.
Anna Kubiak
FORMY
SPORTOWE:
Chnangquan (formy ręczne): juniorzy (13–15 lat) – Tomasz Czyż 1. miejsce; (16–18)
– Wojciech Proszak 1. miejsce; seniorzy (19–33) – Radosław Tyszczuk – 1. miejsce.
Taijiquan (formy reczne): seniorzy (19–33) – Łukasz Klejnberg 1. miejsce.
FORMY TRADYCYJNE: Taijiquan (formy ręczne): juniorki (16–18) – Anna
Kubiak 1. miejsce, Katarzyna Urbańska 2. miejsce; seniorzy (19–33) – Łukasz Klejnberg 1. miejsce; seniorki (19–33) – Joanna Urbańska 1. miejsce, Agnieszka Polzin 2.
miejsce, Ewa Lewicka 3. miejsce; seniorzy (34–49) – Wojciech Wesoliński 1. miejsce;
seniorki (34–49) – Elżbieta Małecka 1. miejsce, Renata Dąbrowska 3. miejsce. Broń
Taiji: juniorki (16–18) Anna Kubiak 1. miejsce; seniorzy (19– 33) – Łukasz Klejnberg
1. miejsce; seniorki (19–33) lat Ewa Lewicka 1. miejsce, Agnieszka Polzin 2. miejsce;
seniorzy (34–49 l.) Wojciech Wesoliński 2. miejsce, Rafał Kielar 3. Miejsce; seniorki
(34–49 l.) – Elżbieta Małecka 1. miejsce.
FORMY TRADYCYJNE PÓŁNOCNE: juniorzy (13–15) – Tomasz Czyż 1.
miejsce; juniorzy (16–18) – Wojciech Proszak 1. miejsce; seniorzy (19–33) – Radosław Tyszczuk 2. miejsce.
Najlepszą seniorką zawodów została wybrana nasza zawodniczka Elżbieta Małecka!
n Piotr BIERNACKI

WIROWANIE
Nr 4(54) Rok VI
NA PLANIE

PUSTE KRZESŁA W KATYNIU

O

ak naprawdę play-off y są najważniejszą częścią sezonu.
To właśnie w tym czasie toczą się ostateczne batalie.
Ktoś spada z ligi, a triumfatorzy cieszą się medalami.
– Straciliśmy sporo punktów, a przyczyny tego były różne – mówi kapitan Resovii, Krzysztof Gierczyński. – Od zawsze
powtarzałem, że to nie play-off y decydują, gdyż aby wystartować
w nich z jak najlepszego miejsca, to trzeba przez cały sezon zdobywać punkty. Jak na dłoni widać, że potraciliśmy te punkty i teraz musimy robić
wszystko, aby nie trafić na Skrę. Praca, którą wykonuje się przez 5–6 miesięcy przekłada się na miejsce, które zajmuje się po rundzie zasadniczej i gwarantuje, że można
zagrać z teoretycznie słabszym zespołem – twierdzi Gierczyński.
Jego słowa znalazły odzwierciedlenie w praktyce. W ćwierćfinale podopieczni
Ljubo Travicy spotkali się z sąsiadujacym w tabeli AZS-em Częstochowa. Drużyna
ta, podobnie jak w zeszłym sezonie (na tym samym etapie rozgrywek), nie napędziła dużo strachu rzeszowianom i poległa w trzech pierwszych meczach. Awans do
„czwórki” na pewno cieszy, jednak kolejnym rywalem zespołu ze stolicy Podkarpacia
będzie PGE Skra Bełchatów, z którą resoviacy spotkali się w ubiegłorocznym finale.
Powtórzenie finału z sezonu 2008/09 jest niemożliwe. Aktualny mistrz kraju
albo wicemistrz będzie musiał pogodzić się z walką „jedynie” o brąz. Kto wyjdzie
zwycięsko z tego pojedynku? Pierwsze mecze rozegrane zostaną w Bełchatowie,
16–17 kwietnia, a rewanż w rzeszowskiej hali na Podpromiu. W przypadku, gdy wynik rywalizacji będzie 2:2, ostateczny triumfator zostanie wyłoniony w Bełchatowie.
NASI W KADRZE
Trener Daniel Castellani podał skład reprezentacji na rozgrywki Ligi Światowej 2010. Powołanie otrzymał weteran Krzysztof Ignaczak (libero) oraz niespodziewanie przed szansą debiutu stanie Mateusz Mika (przyjmujący). Natomiast w kadrze
B zagra Grzegorz Kosok (środkowy).

czekiwałem wygodnie na relację telewizyjną z uroczystości
katyńskiej bis, tym razem z prezydentem w roli głównej, zaś
doczekałem się czegoś równie niewiarygodnego jak wybuch wulkanu
w Rzeszowie. Zamiast prezydenckiej świty, pojawił się na ekranie obraz sponiewieranego lasu podsmoleńskiego, a na nim zdeformowane
szczątki tego, co jeszcze przed chwilą było samolotem prezydenckim.
Całość płonęła, zatem uwijali się po rumowisku strażacy. Szokujące
wrażenie, jakby z odrealnionej rzeczywistości, bardziej wirtualnej, aniżeli realnej. To jeszcze nie było wszystko. Opublikowanie listy pasażerów mogło dobić najbardziej odpornego. Wielu z nich było bohaterami
moich felietonów, ale nie ze względu na inną kapliczkę polityczną lecz
sposób uprawiania polityki. Ale byli to przecież wybrańcy narodu!
Organizatorzy potracili kompletnie głowy. Nikt przecież takiej
ewentualności nie przewidywał. Zresztą nie lepsi byli sprawozdawcy
telewizyjni. Pokazywali do znudzenia nic niemówiące zdjęcia rozbitego ogona samolotu i silników oraz płaczącą Szczypińską. Wreszcie ktoś
zorganizował zbiorowe modły i wówczas operator pokazał coś niezwykle wymownego. Zrobił najazd na kilka rzędów pustych krzeseł, każde
ze złożonym parasolem i miniaturową biało-czerwoną chorągiewką,
dla członków delegacji, której już nie było i w tym składzie już nigdy
na tych krzesłach nie zasiądzie. Delegacja spoczywała w opłakanych
szczątkach samolotu. Nikt na żadnym krześle nie usiadł.
Nie byłbym sobą, gdybym nie zadał sobie kilku prostych pytań.
Wówczas zacząłem popadać w bezsilną wściekłość. Niemająca żadnego
odniesienia w dziejach świata katastrofa, w której ginie trzecia część
elity władzy i całe dowództwo sił zbrojnych, nie wzięła się z pietruszki.
Ileż to razy narażaliśmy się na pośmiewisko świata, gdy nasze głowy
państwa korzystające z zabytkowego złomu latającego, musiały przesiadać się na samoloty pożyczane, bo nasze dolatywały z trudem do
połowy trasy i ogłaszały popas? Wystarczy przypomnieć Chiny i Mongolię. Nasze tupolewy, których manewrowość na niskich wysokościach
przypomina manewrowanie solidnym kamieniem, gdyby nie miały
statusu rządowego poświadczonego godłem, nie zostałyby wpuszczone
na żadne zachodnie lotnisko. Bezpiecznie można je jedynie ciągnąć po
lotnisku. Lepiej już kupić dyliżanse, skoro nie stać nas na coś, czym
dla przykładu latają prezydenci takich mocarnych potęg jak Słowenia
czy Malta.
Sądzę, że na rozmiary katastrofy wpływ miały ambicjonalne
przepychanki prezydenta z premierem w kwestii udziału w uroczystościach katyńskich. Dlatego musiały odbyć się dwie uroczystości
w odstępie kilkudniowym. Ta z katastrofą została przygotowana z taką
pompą, że w kancelarii prezydenta zostali tylko dozorcy z kancelistami dyżurnymi. Pojechali wszyscy najważniejsi dowódcy sił zbrojnych,
spora reprezentacja parlamentu z trzema wicemarszałkami i nawet
prezesi NBP i PKOl. Miało to zapewne przyćmić uroczystość z premierem. Po katastrofie pod Mirosławcem, w której zginął trzon dowódczy
i instruktorski wojsk lotniczych, już nigdy nie miało być latania w jednym locie tak licznej kadry dowódczej. I co? Wystarczyły dwa lata, aby
o wszystkim zapomnieć. A cóż by się stało, gdyby samolot polatał sobie
dwukrotnie?
Oddzielną kwestię stanowi samo lądowanie. Mgła jak mleko. Rosjanie nie pozwalają z tego powodu lądować wcześniej swojemu transportowcowi i posyłają go do Moskwy. Wieża kontrolna kilkakrotnie
zaleca samolotowi prezydenckiemu lądowanie w pobliskim Mińsku
lub Moskwie. Wszystko na nic. Załoga dwukrotnie próbuje jednak lądować. Skutek znamy. Jak to możliwe, że doświadczeni piloci popełniają taki szkolny błąd? Gdyby nawet dolecieli do pasa, to rozminęliby się
z nim. Dlaczego? Jeśli i tym razem, po takiej kumulacji nieszczęścia,
nasi władcy nie zechcą uzyskać odpowiedzi w kwestiach elementarnego bezpieczeństwa i sensownie wszystko pozamiatać, to mamy jak
w ruskim banku porzekadło, że wówczas Polak nowe przysłowie sobie
kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi.
Jak na ironię ta gigantyczna katastrofa ma także swoje dobre
strony. Premier w ciągu kilku dni dwukrotnie ściskał się z Putinem.
Nie wiadomo kto przyleci na pogrzeb – Miedwiediew czy Putin,
a może obaj? Zatem będzie kolejna okazja. Prezydent Rosji wygłosił
w największej rosyjskiej stacji telewizyjnej naprawdę ciepłe orędzie do
narodu polskiego. Rosjanie dowiedzieli się, czym dla nas jest Katyń.
Zresztą nie tylko Rosjanie. Przecież nawet nasi zachodni alianci ten
fakt historyczny wstydliwie przemilczali. Teraz stało się to niemożliwe.
Zbrodnia katyńska wykopała w stosunkach polsko-rosyjskich głęboki
rów podziału. Katastrofa zaś zdaje się go zasypywać. Jakie będą dalsze
skutki tych tragicznych zdarzeń? Oto jest pytanie!

n Justyna RÓG

n Roman MAŁEK

MOMENT
PRAWDY
Asseco Resovia czy Skra Bełchatów?
Justyna Róg

T
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SEKRETY ŻYCIA

UŚMIECHNIJ SIĘ CHOĆ RAZ
P

oczątek kwietnia przyniósł ze sobą powiew wesołości, a to za sprawą prima
aprilisa, dnia żartów i swoistej przekory. „ Dobry
żart, wiele wart” – mówi mądre polskie przysłowie i jest w tym stwierdzeniu sporo racji. Mało kto
wie, że jedna minuta śmiechu znaczy dla organizmu tyle, co 30 minut relaksu. Dzieje się tak dlatego, że podczas śmiechu wydziela się w organizmie
endorfina – hormon przyjemności, działający
przeciwbólowo, przeciwzapalnie i antystresowo,
niweczący przy tym działanie hormonu stresu
– adrealiny.
Jeśli rozejrzymy się wokół, przekonamy się,
że ludzie obdarzeni poczuciem humoru cieszą
się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Przykład Charlie Chaplina, znanego aktora komicznego z początku XX wieku, żyjącego ponad
90 lat nie jest bynajmniej odosobniony. Potrafił
śmiać się z siebie i sobą prowokować śmiech innych. O pozytywnym wpływie śmiechu na człowieka wiedziano już w starożytności, stosując
terapię śmiechem w leczeniu wielu schorzeń. Na
średniowiecznych dworach zatrudniano błaznów

PRIMA APRILIS
Pójdźcie, ach pójdźcie wszystkie
dziatki razem
do miasta, pod ratusz, na wzgórek.
I tam pod Mera klęknijcie obrazem,
zmówcie pobożnie paciorek.

GOSPODARKA l PRZEMYSŁ

Ty, jak coś powiesz, to tak się stanie,
ukój w nadziei szczypcie,
bo przecież nami zarządzasz Panie
tak, jak faraon w Egipcie.
Przyjmij w podarku dziecięce prace:
zestaw rysunków nowych.
Tu żeś jak słonko, tu w basen skaczesz
w spodenkach kąpielowych.
Panie, ty również jesteś Patronem,
gdy ważne są w nim zawody,
ale na razie niedozwolone
skakać, gdy nie ma wody.

n Nina ESTERA

Adam Decowski

To niemożliwe, to jakieś kpiny!
Heniek, co to ma znaczyć?
Szefie, od zaraz go napełnimy,
ale kto za to zapłaci?
Kto ma zapłacić ? Ten ma zapłacić!
A prawda to oczywista,
u mnie nie będzie nigdy inaczej.
Ten płaci, kto korzysta.

FRASZKI

LIMERYKI

PRZESŁUCHANIE MĘŻA
Spytki
za zbytki.

Młodzian z wioski Harasiuki
chętnie garnął się do nauki.
Na ciele dziewczyny
zwiedzał góry i doliny
i ciągle miał w wykształceniu luki.

JAK W PIOSENCE
Wszystkie rybki śpią w jeziorze,
ona też śpi – on nie może!

Łzę uroniły, słysząc to dziatki
pokorne i usłużne.
Pójdą i biorąc ojców i matki
na basen zbierać jałmużnę.

GUST KRYTYKA
Trafiła swą twórczością
w jego gust,
gdy tylko otarł się
o jej biust.

Głos z Ratusza:
Basen zbuduję z wieżą do nieba,
mój sztab się nad tym pochyli,
bo w naszym mieście taka potrzeba.

NAGROBEK INTERNAUTY
Kliknął
i fi knął.

PS
A może to prima aprilis ?

HOROSKOP
Baran (21 III–20 IV) Pewne sprawy, które do
tej pory szły nie za bardzo, teraz nabiorą właściwego tempa. Przełom nastąpi również w sferze
uczuciowej. Wiosna na całego!
Byk (21 IV–20 V) Twoja władczyni
zmienia właśnie swoje położenie, a co
idzie, staniesz się bardziej podatny na
zawirowanie emocjonalne. Spodziewaj
pływu niespodziewanej gotówki.

i kuglarzy do rozbawienia nie tylko wysoko urodzonych, ale całej rzeszy dworskiej gawiedzi. Po
sutych posiłkach dawka śmiechu przyczyniała się
do lepszej przemiany materii, ale też do zaniechania sporów i waśni. „ Kto się śmieje, ten miecza nie
grzeje” – mawiano.
Obecnie w wielu renomowanych klinikach
w USA, Kanadzie, Szwajcarii, Szwecji stosuje się
oprócz leczenia farmakologicznego przepisane
seanse śmiechowe, noszące nawet naukową nazwę gelototrans (z greckiego: gelos – śmiech). Idzie
to jednak z pewnym oporem bowiem my, dorośli,
nie chcemy, a może i nie potrafimy śmiać się z byle
czego. Znacznie lepiej podchodzą do tego dzieci
i dlatego na oddziałach dziecięcych szpitali w Polsce
i w wielu innych krajach małych pacjentów bawią
ekipy Fundacji Doktor Clown. Zamiast czekać na
przepisanie śmiechu na receptę, zacznijmy uśmiechać się już od dzisiaj, świat stanie się choć trochę
ładniejszy, a nam wyjdzie to z pewnością na zdrowie.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Wenus
za tym
pewne
się na-

Bliźnięta (21 V–21 VI) Możesz zyskać poparcie
osób będących u władzy lub wsparcie finansowe na realizację swoich planów. Na polu uczuciowym niewielkie zmiany.
Rak (22 VI–22 VII) Dostaniesz kolejną szansę,
ale nie zmarnuj jej. Dotrzymuj ustalonych terminów. Masz z kimś pod górkę, ale to nie znaczy, że tak cały czas będzie.
Lew (23 VII–23 VIII) Spokojnie, to tylko wiosna.
Do czasu Twoich letnich szaleństw jest jeszcze
trochę czasu. Dla wstępnego rozruchu proponuję wycieczki rowerowe wokół Rzeszowa.

ZBYT WIELE
Dla niejednej kobiety
to zbyt wiele poświęcenia,
by czyjąś pamięć uczcić
„minutą milczenia”.
CISZA PRZED BURZĄ
Nie ciesz się w domu z ciszy,
bo zaraz grzmoty usłyszysz.
Panna (24 VIII–22 IX) Widać przed Tobą nowe
możliwości, dobre finansowe okazje, a niektóre
naprawdę wyjątkowe. Możesz planować powiększenie rodziny.
Waga (23 IX–23 X) Jeśli planujesz małżeństwo,
to teraz masz dobrą porę, aby o tym porozmawiać. W pracy przybędzie ci trochę obowiązków, ale za tym pójdą też większe pieniążki.
Skorpion (24 X–22 XI) Dobry układ Platona
z Uranem gwarantują dobry miesiąc pod każdym względem. Staniesz się też ulubieńcem
fortuny – będą napływać duże pieniądze.
Strzelec (23 XI–21 XII) Chodzenie w chmurach
nie popłaca, czas powrócić do kontaktu z rzeczywistością. Remontu wymaga mieszkanie,
garaż i ...Twoja tusza. Powodzenia!

***
Pewna spod Dukli Eugenia
uwielbia na drążku ćwiczenia.
I tak się kręciła,
aż się puściła
teraz dopiero ten przyrząd docenia.
***
Raz młody żonkoś z Markowej
zakochał się w swojej teściowej,
więc zazdrosny teść
przestał wtedy jeść
i uległ śmierci głodowej.
***
Z Przeworska pewna Ludmiła
do Partii Kobiet wstąpiła.
Lecz taka partia to mrzonka
gdzie ani jednego członka,
więc w sukces jej szybko zwątpiła.
Koziorożec (22 XII–20 I) Przed Tobą okres pełen podróży i różnorodnych wydatków, zatem
trzymaj rękę na pulsie. Poznasz kogoś sympatycznego, ale to nie ta osoba, z którą chciałbyś
być na zawsze. Nie daj się ponieść emocjom
w pracy.
Wodnik (21 I–19 II) W Twoim znaku znajduje
się Neptun i dlatego nastąpią przejściowe trudności w realizowaniu marzeń. Dla lepszego samopoczucia dobrze zrobi Ci praca na działce.
Ryby (20 II–20 III) Dzięki pewnym dobrym posunięciom może poprawić się Twoja sytuacja
materialna. Zawarte ostatnio nowe znajomości
będą pięknie się rozwijać. Czyżby ślub?
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GOSPODARKA l KOMUNIKACJA l PROMOCJA

Rozmowa ze Stanisławem Nowakiem, prezesem zarządu spółki
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. z o.o.

o REDAKCJA: – Od 1 lipca 2009 roku Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka Sp. z o.o. zarządza międzynarodowym lotniskiem, jedynym z takimi tradycjami na wschodnich krańcach
Unii Europejskiej. Nastąpił zatem przełom…
STANISŁAW NOWAK: – Ta data pozostanie w kronikach
nie tylko dla Podkarpacia. Wskazuje bowiem na otwarcie się
przed Jasionką zupełnie nowych możliwości i perspektyw. Warto podkreślić, że wydarzenie to zbiegło się z 60-leciem uruchomienia lotniska po II wojnie światowej, bowiem właśnie w 1949
roku decyzją Wydziału Lotnictwa Cywilnego PKWN podrzeszowskie lotnisko zostało odbudowane oraz udostępnione dla
potrzeb komunikacji lotniczej.
o Prace nad powołaniem do życia samodzielnego przedsiębiorstwa zarządzającego lotniskiem trwały jednak dość długo...
– Inicjował je kilka lat temu samorząd wojewódzki Podkarpacia, który dążył do rozwoju Jasionki jako najdalej wysuniętego na południowy wschód lotniska komunikacyjnego
Polski oraz pobudzenia aktywności gospodarczej terenów
okołolotniskowych, będących obecnie częścią Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego ’Aeropolis. W działania na
rzecz utworzenia spółki lotniskowej aktywnie włączali się także podkarpaccy parlamentarzyści, na czele z szefem Sejmowej
Komisji Infrastruktury Zbigniewem Rynasiewiczem. Podkre-

Stanisław Nowak

ślę jednak, że w tym temacie nie było politycznych podziałów
i wszyscy działali zgodnie. Nadmienię także, że począwszy od
schyłku lat 90. po dzień dzisiejszy lotnisko było sukcesywnie
modernizowane, włączając w to m.in. budowę drugiej płyty
postojowej, drogi kołowania oraz stacji paliw, a także zaplecza
administracyjno-technicznego, ale przede wszystkim wydłużenie do 3200 metrów drogi startowej. Inwestycja ta została
wykonana w latach 2004–2005. Dziś rzeszowski pas startowy
w Jasionce jest drugim po Okęciu najdłuższym pasem startowym w kraju.
o Jakie były kolejne decyzje w sprawie lotniska?
– W marcu 2006 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o tym, że tworzona spółka
prawa handlowego zajmie się eksploatacją, modernizacją i rozbudową Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, a także obsługą krajowego i zagranicznego
ruchu lotniczego pasażerskiego i towarowego, jak
również przejścia granicznego. Natomiast w lipcu tegoż roku podpisany został w Warszawie list
intencyjny, w którym PPL oraz samorząd wojewódzki wspólnie zadeklarowali działania na rzecz
utworzenia spółki. Równolegle przystąpiono do
wyceny majątku udziałowców oraz sporządzenia
biznesplanu dla spółki. 28 maja 2007 roku sejmik
przyjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki Port
Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. W ślad za
tym w grudniu 2007 roku Przedsiębiorstwo Pań-

Fot. Archiwum PL Rzeszów-Jasionka

Dyrektor nacz. PPL Michał Marzec przekazuje symboliczne klucze prezesowi spółki lotniskowej Rzeszów-Jasionka Stanisławowi Nowakowi

stwowe Porty Lotnicze (PPL) zawarło umowę z samorządem
wojewódzkim, na podstawie której objęło udziały w spółce.
Zostałem wtedy mianowany prezesem spółki, a wiceprezesem
został pan Zbigniew Halat. Od tego momentu spółka zaczęła
formalnie działać, lecz faktyczne objęcie zarządzania Portem
Lotniczym Rzeszów-Jasionka wymagało jeszcze m.in. zgody
Rady Pracowniczej PPL na przekazanie majątku przedsiębiorstwa spółce lotniskowej, a także notyfikowania przez Komisję
Europejską pomocy publicznej przekazanej portowi lotniczemu. Prace związane z dopełnieniem wyszczególnionych wymogów trwały do maja 2009 roku, w którym to miesiącu (po
datowanej na 30 kwietnia 2009 r. notyfikacji pomocy publicznej
ze strony Komisji Europejskiej) PPL oraz województwo podkarpackie ostatecznie przekazały określone wcześniej składniki
majątku na rzecz spółki.
o Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka stoi obecnie przed szeregiem zadań. Jakie są te najważniejsze?
– Wśród tych najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania portu należy wymienić budowę nowego terminala pasażerskiego (istniejący został w listopadzie ub. r. powiększony
o 1300 m kw., z nowymi stanowiskami check-in oraz pasażem

handlowym), rozbudowę płyty postojowej dla samolotów oraz
dalszą modernizację zaplecza technicznego. Dwie pierwsze inwestycje są już w trakcie realizacji – przetarg na realizację płyty
jest już rozstrzygnięty i roboty rozpoczną się w maju, a przetarg
na terminal został ogłoszony końcem marca. Kontynuowane
są też rozmowy na temat zwiększenia liczby pasażerskich przewoźników lotniczych regularnie startujących i odlatujących
z Jasionki, jak również zwiększenia liczby lotów czarterowych
i cargo. Nowy terminal pasażerski, którego oddanie planowane
jest na czerwiec 2012 r., ma odznaczać się szczytową przepustowością wynoszącą ponad 700 pasażerów na godzinę.
o Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka już w pierwszym roku
funkcjonowania spółki lotniskowej zanotował rekordowy
wzrost liczby obsłużonych pasażerów.
– 383 tys. osób, jakie skorzystały z podrzeszowskiego lotniska w 2009 roku, oznaczało ponad 18-procentowy wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki czemu Jasionka
stała się najdynamiczniej rozwijającym się portem lotniczym
w Polsce. Jeszcze wyższe wskaźniki wzrostu odnotowano w ruchu czarterowym, gdzie liczba pasażerów sytuowała się na poziomie niespełna 30 tys. (o 37 proc. więcej niż rok wcześniej).
Nowe kierunki i zwiększenie liczby portów docelowych, a także
zwiększenie przez przewoźników częstotliwości już obsługiwanych połączeń pozwalają przypuszczać, że tendencja wzrostowa
w bieżącym roku zostanie utrzymana, czego oczywiście bardzo
byśmy sobie życzyli.
o Gdzie obecnie można dolecieć bezpośrednio z Jasionki?
– Do Warszawy, Londynu (Stansted i Luton), Bristolu,
Dublina, Birmingham, Liverpoolu, East Midlands, Frankfurtu
oraz Nowego Jorku (Newark, JFK). Połączenia obsługują PLL
LOT, Ryanair i Lufthansa. Kierunki czarterowe to natomiast
Egipt, Grecja, Tunezja oraz Turcja. Jak podkreślałem, wciąż pracujemy nad powiększeniem naszej siatki połączeń i oczywiście
zapraszamy mieszkańców Podkarpacia do korzystania ze swojego najbliższego lotniska.

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA Sp. z o.o.
Jasionka 942
36-002 Jasionka
www.rzeszowairport.pl
Tel. (+48 17) 717-86-49, Fax.(+48 17) 852 07 09
Zespół Marketingu i Rozwoju Połączeń/Marketing and Route
Development Department
Tel. (+48 17) 717-86-49, wewn.:740, 729, 739, 742
e-mail: marketing@rzeszowairport.pl
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