MAJ 2010

NR

55

Nr 5(55)

ROK VI

ISSN 1895-2046

Indeks 213039

Cena

4 zł

VAT 0 proc.

Bogusław Kaczyński i Grażyna Brodzińska
>>str.13

Do nabycia
w kioskach RUCH-u

W NUMERZE:

MOJE REFLEKSJE

4

WCIĄŻ DBAĆ O ESTETYKĘ
Bartosz Bącal

4

PODBILIŚMY ICH SERCA
Sławomir Gołąb

5

SZUKAMY OLIMPIJCZYKÓW
Piotr Biernacki

6

ZACZĄĆ OD PRZEDSZKOLA
Bogusław Kobisz

7

W RZESZOWIE SZEMRZĄ
Edward Słupek

7

MAJOWE ŚWIĘTOWANIE
W obiektywie Józefa Gajdy

DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH

9

ZADUMA I DUMA ZDUMIONEGO
Władysław Serwatowski

10

CO DAJESZ TO DOSTAJESZ
Dorota Dominik

Gdy zegar wybił koniec podpisów,
w sztabach nastroje mocno nadęte.
Przychylne wiatry wieją dla PiS-u,
lecz kto zostanie nam prezydentem?

A dziś każdemu to z nich się marzy,
że w Belwederze: „to moja wiecha”.
Zdecydujemy, co się wydarzy,
kto jest zwycięzcą, a kto miał pecha.
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Rzeszowskie, które za Jarkiem trzyma,
więcej podpisów ma niż parafian.

Były wybory, będą wybory,
na razie wiosna nam pachnie majem.
Znowu pójdziemy pełni pokory
Głosować, wierząc w kolejny bajer.

Ruszą do boju znów czarne konie,
co polityki naszej są perłą.
W geście zwycięskim podnosząc dłonie,
z Tuskiem drużynę stworzą na EURO.

PS
Po co wydawać miliony było,
lasem portretów szturmówek machać,
bo przecież by nam to wystarczyło:
raz – precyzyjnie – sklonować „Kwacha”!
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Potem zostanie dwóch żołnierzyków,
na tryumfalnym stojąc balkonie,
w bój argumentów puszczą języki.
Pewnie obydwaj po prawej stronie.

NASI
RADNI
Otwarci na problemy mieszkańców Rzeszowa
K

lub radnych Naszego Domu Rzeszowa
na razie jest trzyosobowy. Przewodniczy
mu Sławomir Gołąb, a członkami są Edmund Kalandyk i Jerzy Maślanka. Mamy nadzieję, że nasz
klub wkrótce się powiększy.
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, email: jerzymaslanka@interia.pl
 radny SŁAWOMIR GOŁĄB, członek trzech
komisji Rady Miasta Rzeszowa: komisji edu-





kacji, komisji kultury i promocji oraz komisji
sportu, rekreacji i turystyki tel. 604 27 85 61, email: 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

Obok publikujemy reakcje władz miasta na
ostatnio zgłoszone interpelacje. 
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NIEWIELE
NAM
WYJAŚNIONO
W odpowiedzi na interpelacje
odczas ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa 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?
 Wiosek o stworzenia sceny w Parku Sybiraka na osiedlu Genenerała Andersa.
 Możliwości stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Gen. Andersa bez wpisywana do niego nowych przekaźników sieci telefonii komórkowych.
W rezultacie otrzymał krótkie odpowiedzi od
zastępcy prezydenta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego, które cytujemy poniżej (przedstawiamy
także skan pisma z odpowiedziami).
1.
W budżecie miasta Rzeszowa na rok 2010 nie
zostały przewidziane środki na ustawienie sceny
w Parku Sybiraków. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie wnioskował o przeznaczenie środków na
ten cel w budżecie na 2011 rok.

2.
Odnośnie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Osiedla Andersa, wykluczającego lokalizację stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej informuję, że prośba mieszkańców została potraktowana jako wniosek
do oceny aktualności Studium i planów miejscowych, oraz zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym i będzie wzięta pod uwagę
przy opracowywaniu projektów urbanistycznych dla tego osiedla. Obecnie w tym rejonie nie obowiązuje oraz nie opracowuje
się żadnego planu miejscowego.
3.
Wojewoda Podkarpacki w ramach nadzoru nad aktami prawa miejscowego ustanowionymi przez organy samorządu terytorialnego nie wyeliminował z obrotu prawnego uchwały nr LXVI/1125/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 r. W związku z powyższym MPK – Rzeszów Sp. z o.o. pobiera opłatę do biletów sprzedawanych w autobusie w wysokości 0,50 zł,
zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
Analizując powyższe odpowiedzi można stwierdzić, iż jest nadzieja, że w przyszłym roku znajdą się
pieniądze na budowę sceny w Parku Sybiraków, ale nikt niczego nie obiecuje, sprawa masztu telefonii komórkowej wciąż zostaje nierozstrzygnięta. Natomiast przedstawicielom władzy wykonawczej Rzeszowa
nie chce się sprawdzić i rozważyć pod względem prawnym prawa do sprzedaży biletów w autobusach MPK
po zawyżonych cenach; wziąć pod przysłowiową lupę przypadków z innych miast, aby stać na straży prawa
i porządku, tylko oglądają się na postępowanie wojewody, bo tak jest im łatwiej i wygodniej.
 bb

W OSIEDLACH

NAObokCHEMICZNEJ
BOMBIE
zakładów posiadających 44 tony amoniaku
P

rezydent Rzeszowa zgodził się na budowę
osiedla mieszkalnego na placu po byłych
zakładach mięsnych. Bloki powstaną obok niebezpiecznych zakładów przemysłowych, przechowujących 44 tony amoniaku. Obok oznacza tu strefę śmiertelną. Prezydent popierany przez radnych
Rozwoju Rzeszowa miał się zgodzić, gdyż… stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę pierwszego bloku odmówił wojewoda podkarpacki.
W bezpośrednim sąsiedztwie zakładów Koral oraz Alima-Gerber w Rzeszowie ma zatem powstać osiedle mieszkaniowe. Mieszkania inwestor
zaplanował na terenie po wyburzonych budynkach zakładów mięsnych, w przemysłowej dzielnicy Rzeszowa.
Sprawa sięga wielu lat wstecz. Jeszcze niemal 5
lat temu prezydent Tadeusz Ferenc wydał zgodę na
budowę bloków (ponad 1000 mieszkań), tuż obok
zakładów wykorzystujących w procesach produkcji i przechowujących na swoich terenach ok. 45
ton amoniaku, substancji, która w większych dawkach powoduje nawet śmierć człowieka w przeciągu kilku minut.
Po odwołaniach, pierwsza decyzja o warunkach zabudowy dotycząca osiedla została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Rzeszowie. Po tym fakcie inwestor – kooperacja spółki Gajm i spółki developerskiej należącej
do PKO BP SA – ponownie wystąpił do prezydenta
Rzeszowa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na te same budynki, zlokalizowane w tych samych miejscach co poprzednio. I znowu, 8 stycznia 2007 r., taką zgodę otrzymał!
– Jeśli te bloki by powstały, znalazłyby się
w pierwszej, najgroźniejszej strefie zagrożenia
amoniakiem z obu zakładów – mówi Bogdan
Workiewicz z Korala.

– Nie ma przepisów zabraniających budowy
osiedla, ani wskazujących konkretną odległość,
w jakiej budynki mieszkalne powinny stanąć od
zakładu produkcyjnego – uważa Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.
–A gdyby bloki już stały, czy wydano by zgodę na budowę tuż obok nich zakładu produkcyjnego wykorzystującego kilkadziesiąt ton amoniaku?
– Nie. Wówczas obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy – dodaje Chłodnicki.
A podobno w obydwu przypadkach chodzi
o ludzkie zdrowie i życie…
W lipcu 2008 r. Maria Suchy, ówczesna dyrektorka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, stwierdziła, że zgodnie
z Prawem ochrony środowiska osiedla mieszkaniowe, budynki zamieszkania zbiorowego powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. – W bliskim sąsiedztwie po
byłych zakładach mięsnych zlokalizowane są dwa zakłady przemysłowe, które w ewidencji zakładów prowadzonej w WIOŚ w Rzeszowie zaliczone są do kategorii
potencjalnych sprawców poważnych awarii ze względu na magazynowanie substancji toksycznej,
jaką jest amoniak – dodała Maria
Suchy. Zaznaczyła też, że decyzja
wydana z naruszeniem przepisów
dotyczących ochrony środowiska
jest nieważna.
Rok później rzeszowskie SKO
stwierdziło ostatecznie nieważność drugiej decyzji (z 8 stycznia

2007 r.) ustalającej warunki zabudowy planowanego osiedla. W lutym 2010 r. Ewa Lipińska, obecna
dyrektorka WIOŚ w Rzeszowie, ponownie stwierdziła w piśmie do prezydenta Rzeszowa, także powołując się na Prawo ochrony środowiska, że osiedla mieszkaniowe, budynki zamieszkania zbiorowego powinny być lokalizowane w bezpiecznej
odległości od zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii.
Mimo to wszystko prezydent miasta wydał 11
grudnia 2007 r. zgodę na budowę jednego budynku, zaś kilka dni temu zgodził się na budowę całego osiedla mieszkaniowego na placu po b. zakładach mięsnych. W bezpośrednim sąsiedztwie 44
ton amoniaku. Bezpośrednie sąsiedztwo w tym
wypadku oznacza strefę śmiertelną w przypadku
awarii instalacji z amoniakiem w Koralu bądź Alimie-Gerber.
– Wojewoda podkarpacki nie stwierdził nieważności pozwolenia na budowę z 11 grudnia 2007
r. Dlatego zezwolono na budowę pozostałych bloków – uważa rzecznik Chłodnicki.
Bartosz BĄCAL

Fot. Bartosz Bącal
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a inwestycję ostatniego 5-lecia, a nawet
10-lecia można uważać połączenie ul.
Krzyżanowskiego i al. Niepodległości. Jednak to
nie koniec prac, nie wolno osiadać na laurach. Bo
zawsze zostaje coś do zrobienia.
Józef Wisz, przewodniczący Rady Osiedla Paderewskiego, przyznaje, że to była ważna inwestycja dla osiedla. – To znacznie ułatwiło komunikację – argumentuje J. Wisz. Łatwiej przemieszczać się teraz samochodami, zmieniła się trasa autobusu MPK linii nr 17. Tym samym mieszkańcy
nie muszą chodzić do przystanków przy al. Rejtana. Dla niektórych osób oznaczało to spacer nawet
trzykilometrowy. Doskwierało to szczególnie osobom starszym – wyjaśnia przewodniczący.
Przy ul. Krzyżanowskiego wykonano także parkingi najazdowe, co umożliwiło parkowanie samochodów na poboczu. Dotychczas właści-

ciele parkowali pojazdy
Fot. Bartosz Bącal
na pasie ruchu, co ograniczało
przepustowość
jezdni i stwarzało niebezpieczeństwo dla pozostałych kierujących. – Trzeba
jeszcze wykonać parkingi
wzdłuż al. Niepodległości,
od końcowego przystanku autobusu „13” do ronda z krzyżem jubileuszowym. To poprawi bezpieczeństwo i ułatwi jazdę na
tym odcinku– dodaje Józef Wisz.
Osiedle wzbogaciło
się jednocześnie o nowy
plac zabaw, powstały u zbiegu ul. Ossolińskich i ul. Puszkina. – Plac Połączenie ul. Krzyżanowskiego z al. Niepodległości znacznie ułatwiło komunikację.
trzeba jeszcze doposażyć
w urządzenia dla dzieci – planuje przewodniczący osiedla. Remontu wytrzeba też dbać o estetykę osiedla, kosze, ławeczki,
magają też ulice: Modrzejewskiej, Struga, Pawliczystość skwerów zielonych, mających szczególne
kowskiej-Jasnorzewskiej, Cytadeli Warszawskiej.
znaczenie przy osiedlu tak bardzo zurbanizowaTrzeba dokończyć budowę chodnika biegnącego
nym – zaznacza Józef Wisz.
wzdłuż ul. Krzyżanowskiego na wysokości przedszkola i żłobka. O remont prosi się także parking
 Bartosz BĄCAL
przed blokiem nr 3 przy ul. Paderewskiego. I stale

PODBILIŚMY
ICH
SERCA
Zespół Klang koncertował w Niemczech
Sławomir Gołąb
Przez trzy dni koncertowaliśmy w Niemczech. Pojechaliśmy tam z zespołem
Klang na zaproszenie chóru shantowego z Bielefeldu. Ani my, ani nasi gospodarze
nie chcieli, abyśmy wracali do Rzeszowa.
Na pomysł wspólnego, międzynarodowego koncertowania wpadła Beata Delikt-Nyckiel, rzeszowianka, absolwentka Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie mieszkanka Bielefeldu. Beata grająca w tamtejszym chórze shantowym na akordeonie postanowiła poznać ze sobą zespoły
z Rzeszowa i Bielefeldu, a z tego wyszedł koncert „Z szantami dookoła świata”.
Do Bielefeldu przyjechaliśmy w piątek. Zostaliśmy przywitani przez, dziś
już mogę tak powiedzieć, naszych niemieckich przyjaciół, zawiezieni do miejsca zakwaterowania i zaproszeni do… wspólnego śpiewania podczas kameralnego wieczorku zapoznawczego. Wspólny „pojedynek na szanty” przeciągnął
się do późnych godzin, więc nic dziwnego, że ciężko było nam wstać w sobotę
rano. A tu już czekał na nas przewodnik mający oprowadzić Klang po Bielefeldzie. Wstaliśmy więc z łóżek, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy zwiedzać to ładne niemieckie miasteczko.
Potem obiad i próba generalna przed wieczornym koncertem. Ten odbył
się w prestiżowej Oetker Halle, gromadzącej ponad 1000 widzów. I niemal tylu
przyszło na nasz koncert! Wszystkich zebranych przywitał sam burmistrz Bielefeldu, a potem śpiewaliśmy na zmianę z naszymi muzycznymi bielefeldzkimi
gospodarzami. Poszczególne występy przeplatane były opowieściami o Polsce
i Rzeszowie, partnerskim mieście Bielefeldu.
Po koncercie czekał nas kolejny wieczorek towarzyski, tym razem poże- Klang w gościnnym Bielefeldzie

gnalny, zorganizowany w siedzibie chóru wyglądającej jak messa oficerska na statku.
Rankiem daliśmy jeszcze koncert dla dzieci
w polskiej szkółce niedzielnej, potem udaliśmy się
do kościoła, gdzie zaśpiewaliśmy podczas polskiej
mszy i trzeba było ruszać w dalszą drogę, W okolice Hamburga, gdzie zaśpiewaliśmy na zaproszenie
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, po czym trzeba było wracać do Rzeszowa.
 Sławomir GOŁĄB,
założyciel i lider zespołu Klang, radny miasta Rzeszowa

INTEGRACYJNIE
W
SZKOLE
I
KLUBIE
Młodzi twórcy kolejny raz w Zodiaku
27

kwietnia bohaterami wieczoru młodych twórców, którzy co miesiąc spotykają się na biesiadach artystycznych w gościnnym Zodiaku, byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rzeszowie, na który składa się Gimnazjum nr 4 i IX Liceum Ogólnokształ-

4

cące, jedyne takie w Rzeszowie, gdzie są klasy integracyjne.
Przybyła młodzież ze swymi opiekunami, na
czele z dyrektorką szkoły Ewą Wójcik, oraz polonistkami. Maria Tomkiewicz, która niejednokrotnie już gościła tu wcześniej ze swymi wychowan-

kami-artystami, a teraz przywiodła kabaret Absolwentki, oklaskiwany za mądry i zabawny program satyryczny. Natomiast Dorota Nowak-Maluchnik ze swymi podopiecznymi pokazała „świat
bez barier i ich marzenia”, o czym m.in. napisała w poprzednim numerze naszego miesięcznika.

Maj 2010

Prowadzące - Sylwia Rudka i Marzena Łącka.

Swoimi refleksjami podzielili się uczniowie niepełnosprawni, laureaci konkursu.
Uczniowie ZSO nr 1 wystąpili też w montażu słowno-muzycznym poświeconym patronowi szkoły, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Uczcili również ofiary katastrofy pod Smoleńskiem wierszem Herberta w interpretacji uczennicy Gabrieli Wróbel. A potem było już lżej, aż do
wielkiej wesołości kabaretowej. A zaczęło się piosenką Tyle słońca w naszym mieście, w wykonaniu
Aleksandry Oparowskiej, dedykowaną niedawnemu solenizantowi, szefowi stowarzyszenia Nasz
Dom Rzeszów radnemu Jerzemu Maślance, przewodniczącemu komisji edukacji Rady Miasta Rze-

szowa, który jest inicjatorem owych spotkań twórczych młodzieży i wraz z radnym Sławomirem
Gołąbem zawsze aktywnie obecny w tym, co się
dzieje na scenie. I nieodłącznie obecne w rzeszowskiej kulturze i tutaj także poetki Dorota Kwoka
i Jadwiga Kupiszewska, której wiersz z najnowszego tomiku W prześwicie wieżowców recytowała
Andżelika Szeliga.
Oprócz już wspomnianych wykonawców, zaprezentowali się jeszcze inni uczniowie. Prowadzące ową wędrówkę poetycką Sylwia Rudka i Marzena Łącka oraz wykonawcy: Mateusz Porada, Natalia Dencikowska, Justyna Bałda, Kinga Wójcik, Lila Salih i towarzyszący im chór (Marta Fa-

Solenizant Jerzy Maślanka dziękuje młodzieży za życzenia.

ber, Agnieszka Błyskal, Paulina Przyboś, Anna
Cyran, Barbara Jastrzębska, Andżelika Szeliga,
Magdalena Kotarba, Magdalena Przyboś). Na
scenie prezentowali się też: Sabina Chłanda, Kamila Kalinowska, Ewa Trojanowska, Joanna Morawa, Jolanta Machnik, Aneta Ogryzek, Jakub
Świgoń, Marcin Krupa, Patrycja Pelczar, Lidia
Ożóg, Paulina Machalska i Paulina Durska.
Program artystyczny, zaprezentowany przez
ZSO nr 1przygotowany został przy współpracy innych jeszcze nauczycieli tej szkoły: Elżbiety Pietrusiak, Danuty Dworak, Dariusza Lenarta i Katarzyny Dorosz. (RZ) 
Fot. Ryszard Zatorski (5)

Dorota Nowak-Maluchnik z młodzieżą.

Od prawej: Ewa Wójcik, Dorota Kwoka, Jadwiga Kupiszewska, Maria Tomkiewicz.

SZUKAMY
OLIMPIJCZYKÓW
Sport dzieci i młodzieży w Rzeszowie
S

portowe osiągnięcia i talenty mają zawsze
swój początek w dobrze prowadzonej pracy
z dziećmi i młodzieżą już od szkoły podstawowej,
a może i wcześniej – przypomniał Jerzy Maślanka,
rozpoczynając kolejną debatę, która miała miejsce
27 kwietnia w klubie Zodiak, tym razem nt. sportu dzieci i młodzieży w Rzeszowie. W dyskusji, do
której wprowadzeniem było wystąpienie wybitnego znawcy tematu prof. dr. hab. Stanisława Zaborniaka (Uniwersytet Rzeszowski), próbowano
w gronie osób ze Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, w tym naszych radnych (Sławomir Gołąb,
Edmund Kalandyk, Jerzy Maślanka) oraz działaczy sportowych i innych zasłużonych dla miasta
postaci zdiagnozować stan obecny i perspektywy
rozwoju sportu w Rzeszowie.
Prof. Zaborniak przypomniał dzieje i osiągnięcia sportu rzeszowskiego, poczynając od działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, od
pierwszych sportowych osiągnięć i pierwszego stadionu Resovii przy dawnych alejach Konarskiego, gdzie potem ulokowano koszary przy ul. Krakowskiej. Przypomniał sławne nazwiska olimpijczyków, m.in.: Jana Barana-Bilewskiego z Racławówki, który w 1920 r. nominowany był do ka-

dry olimpijskiej na igrzyska w 1920 r. w Antwerpii,
jego brata kpt. Józefa Barana-Bilewskiego, który startował w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem
na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 r., zamordowanego przez NKWD w Starobielsku w 1940
roku, Tadeusza Norberta Janika, prekursora kolarstwa w Rzeszowie. Przypomniał wybitnych trenerów: Jana Strzelczyka i jego mistrzowską drużynę siatkarzy Resovii, Zbigniewa Rabę i reso-

viaków koszykarzy z tytułami zdobywców pucharów Polski i czołowych lokat w rozgrywkach ligowych, Józefa Tomkiewicza i jego wychowanków łuczników, w tym m.in. Katarzynę Wiśniowską, która zdobyła pierwszy tytuł mistrzyni świata także wszak na chwałę naszego miasta i regionu.
Przypomniał zasłużonych działaczy, m.in. Edwarda Słowika i Jana Popowicza. Rzeszów sportowy
były znany w różnych okresach z wielu dyscyplin:
Fot. Ryszard Zatorski

Uczestnicy debaty.
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Kabaret w akcji. Od lewej: Patrycja Pelczar, Paulina Machalska, Paulina Durska, Lidia Ożóg.
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Wystąpienie prof. Stanisława Zaborniaka
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boks, gimnastyka-akrobatyka, hokej, jeździectwo,
judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, piłka nożna, pływanie, skoki do wody,
podnoszenie ciężarów, siatkówka, sporty lotnicze, sporty motocyklowe (żużel), strzelectwo, szermierka, tenis, tenis stołowy. – Szermierki już dawno w Rzeszowie nie ma, a inne dyscypliny w większości są na poziomie odległym od dawnej świetności – podsumował prof. S. Zaborniak.
W systemie sportu młodzieżowego Rzeszów
pośród gmin w Polsce klasyfi kowany był w latach
2001–2009 na miejscach od 16. do 20. i dalszych,
liczba klubów (gminy Rzeszów) punktujących
w systemie sportu młodzieżowego w latach 2003
–2009 wahała się w granicach od 19 do 22, środki zaś na dotacje dla klubów i szkół oraz inwestycje
w Rzeszowie w latach 2002 – 2010 nie przekroczyły 1 proc. budżetu, gdy dla porównania w Bielsku
-Białej ten wskaźnik jest rzędu 4,5 proc.
– Siatkówka w Rzeszowie jest wzorem dla prowadzenia szkolenia w Polsce – podkreślił prof. Zaborniak. – Ale np. w I drużynie piłkarskiej Resovii nie ma ani jednego zawodnika z Rzeszowa. To
dla kogo są te dotacje miejskie z podatków rzeszowian? A gdzie są miejscowe talenty?
Co można poprawić, jakie problemy są najważniejsze, w którym kierunku działać z młodzieżą, aby przygotowywać olimpijczyków? Tych pytań w debacie było wiele. Co z Rzeszowskim Komitetem Olimpijskim? Na jaką pomoc miasta
mogą liczyć działacze i trenerzy, nauczyciele, którzy pracują w klubach i szkołach? Co z programem
„Olimpijczyk” dla utalentowanej sportowo mło-

dzieży i innymi ważnymi sprawami (szkoły sportowe w gimnazjum, szkolenie i doszkalanie kadry,
promocja sportu w środowisku szkolnym, promocja Rzeszowa poprzez organizacje dużych i małych
imprez sportowych)? To ważne pytania, zwłaszcza
w kontekście stwierdzenia, że wszak Rzeszów nie
ma opracowanej strategii rozwoju sportu.
Czy nie należałoby poświęcić więcej uwagi
temu, że lawinowo rośnie zainteresowanie młodzieży boksem – akcentował Zbigniew Szmigiel,
prezes Okręgowego Związku Bokserskiego, i domagał się, aby zwrócić mieszkańcom Rzeszowa
hale i obiekty sportowe. Niech staną się te obiekty jednostkami budżetowymi służącymi nie tylko
celom komercyjnym jak obecnie. Póki tak nie będzie, póki młodzież nie będzie miała do nich dostępu, to nie będzie rozwoju sportu, który się utrąca, chociaż w oficjalnych wypowiedziach gazetowych luminarzy miasta bardzo się sport kocha.
Wspierał ten pogląd Maciej Dziurgot, wiceprezes
Polskiego Związku Bokserskiego, a na szczeblu lokalnym działacz i organizator imprez tej dyscypliny dla młodzieży właśnie. Ubolewał, że od pięciu
lat bezskutecznie są zabiegi u władz miasta, by ta
młodzież miała gdzie trenować. –Więcej w sporcie
polityki niż idei – powiedział Dziurgot. – Wydaje
się tysiące złotych na imprezy politycznie słuszne,
a groszy żałuje na rozwój sportu młodzieży w mieście.
Czy to znak czasów, że jedynym już bodaj lekarzem sportowym w Rzeszowie pozostał doktor Jerzy Stefański, pytano retorycznie, z zasmuceniem przywołując czasy, gdy specjalistyczne gabinety były do dyspozycji klubów, szkół, sportowców. – Baza sportowa w Rzeszowie jest wyłącznie
dla wyczynowców, młodzież i dzieci nie mają tam
dostępu – wskazywał Janusz Mazur, nauczyciel
i trener lekkoatletyki, od 44 lat pracujący z młodzieżą. – Dlaczego nagminnie dzieci nie uczestniczą w lekcjach wf.? Jeśli w szkołach podstawowych nie będzie lekkoatletyki, nie można się spodziewać, że inne dyscypliny się rozwiną. A szkoły nie mają odpowiednich warunków, brakuje pieniędzy na stypendia sportowe, brakuje …wyobraźni decydentom. Jeszcze w tym roku żaden klub nie
otrzymał ani grosza, bo do dotacji z miasta musimy dopłacić swoje 15 proc. Skąd wziąć te pieniądze? Przecież kluby to nie przedsiębiorstwa docho-

dowe! I tak tych nielicznych, ostatnich już zapaleńców sportowych zniechęca się do pracy z młodzieżą – podsumował Mazur.
– Za trzy lata wybudowana ma być w Rzeszowie olimpijska pływalnia, ale do tego czasu zginie
sekcja skoków do wody z zawodnikami o światowych sukcesach, jeśli nadal będzie się traktować
ten sport tak jak obecnie – przewiduje prezes KS
Stal Stanisław Kluz. – Ani sama sekcja, ani nawet
klub nie są w stanie utrzymać basenu – twierdzi też
radny Jerzy Maślanka, który niegdyś przewodził
społecznemu komitetowi i doprowadził do wybudowania basenu przy ul. Matuszczaka, integralnie
powiązanego z obiektami Zespołu Szkół Technicznych, ale dziś zarządzanego przez WSK, a nie przez
miasto. – Czas najwyższy uporządkować te sprawy i stworzyć utalentowanej młodzieży miejsce do
rozwoju, a innym uczniom niekomercyjny dostęp
do pływalni, którą społecznie budowali także ich
poprzednicy i nauczyciele.
Dr Mieczysław Janowski, były prezydent Rzeszowa i parlamentarzysta krajowy oraz europoseł,
który stał się już stałym gościem debat w Zodiaku, jest przekonany, że po diagnozie czas na działanie. – Im więcej zrobimy, tym bardziej będzie widać, jak wiele zrobić jeszcze trzeba – rzekł sentencjonalnie ten doświadczony samorządowiec, który uważa, że jeśli udało się np. połączyć wysiłki samorządowe w skrawku kultury (przykład Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie), to i podobnym tropem można iść w sporcie. – Zdrowi fizycznie ludzie są i intelektualnie
sprawniejsi, i zdrowsi – porównywał dr Janowski
i wskazywał, że w każdym działaniu najważniejsi są ludzie. Hasło „i ty możesz być mistrzem” powinno przyświecać rodzicom, nauczycielom, którzy z młodzieżą pracują, a władza samorządowa
musi im stwarzać warunki, by takie wyniki osiągać. – A tymczasem – jak zauważył radny Sławomir Gołąb – nakłady na sport w Rzeszowie są relatywnie najmniejsze wśród 38 największych miast
w Polsce. Członkowie komisji sportu, rekreacji
i turystyki Rady Miasta Rzeszowa na czele z Kazimierzem Greniem i wiceprzewodniczącą RM Martą Niewczas zignorowali zaproszenie do naszej debaty na temat sportu.
Piotr BIERNACKI

ZACZĄĆ OD PRZEDSZKOLA
Sport to metoda na życie

Bogusław Kobisz

N

a debatę o sporcie
dla młodzieży przybyło kilku radnych, kilkunastu działaczy, przedstawicieli
różnych klubów sportowych.
Ogromnym zaskoczeniem dla
mnie była nieobecność radnej
Niewczas i radnego Grenia. Po
pierwsze dlatego, że to temat, na którym się znają
i najbliższy ich działalności zawodowej. Więcej na
tych radnych głosował nie będę.
Uważam to, co powiedziałem na spotkaniu, że
zanim zacznie się mówić o sposobach pozyskiwania olimpijczyków, trzeba odbyć debatę na temat
wychowania przez sport, krzewienia sportu i sportowego trybu życia – od przedszkola, przez szkołę, studia i pracę. Trzeba stale wpajać młodzieży, że
sport to metoda na życie, zdrowie, karierę zawodową i częstokroć najtańsze lekarstwo.
Trzeba zacząć od przedszkola, prostych gier
i zabaw sportowych. Od pierwszej klasy szko-

6

ły podstawowej zaprowadzić dzieci w ramach lekcji lub zajęć pozalekcyjnych na treningi w różnych
dyscyplinach sportowych, do różnych klubów.
Czynni sportowcy, byli sportowcy-trenerzy i działacze powinni przedstawić krótką historię danej
dyscypliny, objaśnić zasady jej uprawiania, jednym
słowem zachęcić. Każdy uczeń powinien wiedzieć,
że musi uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, że nawet
gdy nie będzie w niej mistrzem, to sportowy tryb
życia jest standardem.
Powinna odbyć się debata z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich szkół, bo
odnoszę wrażenie, że wielu z nich nie rozumie, co to
jest wychowanie przez sport i sportowy tryb życia.
Pozwalają częstokroć młodzieży na lekceważenie
tego przedmiotu (brak wymagań, usprawiedliwianie niedyspozycji czy nieobecności na zajęciach),
godzą się podobnie na lekceważenie tego przedmiotu przez swoich kolegów nauczycieli. Sport jest ważniejszy w życiu niż matematyka, bo będzie nam (powinien) towarzyszyć przez co najmniej 50 lat, nie licząc okresu kibicowania. Zacznijmy od tej edukacji
uczniów i nauczycieli, spowodujmy, że modne sta-

nie się uprawianie sportu wśród młodzieży i dorosłych. Gdy bieżnie, boiska, stadiony, sale i pływalnie będą pełne młodzieży, to pieniądze się znajdą,
bo życie wymusi na rządach i samorządach potrzebę finansowania. Jeżeli powszechny będzie model
sportowego trybu życia, to ministrowie i radni nie
będą mieli oporów, a wręcz zaczną odczuwać potrzebę finansowania sportu młodzieży.
Trzeba pamiętać, że sport ma potężnego konkurenta, jakim jest Internet, alkohol, papierosy
i przestępczość. Trzeba walczyć o to, by sport w tej
konkurencji wygrywał. Bez zaangażowania nauczycieli, którzy powinni wciągać, uczyć, dawać
przykład sportowego trybu życia, żadne pieniądze
nie pomogą wychować olimpijczyka. Uważam, że
każdy uczeń powinien siąść w Zabajce na koniu,
usiąść na Lisiej Górze w kajaku, pchnąć na stadionie kulą, skoczyć w dal, potrzymać łuk czy rękawice bokserskie itd. (w totolotku jest 49 dyscyplin).
Bez odczuwania potrzeby uprawiania sportu, wygra bezczynność i siedzący tryb życia. Pomóżmy
nauczycielom i wymagajmy od nich.
Bogusław KOBISZ

Maj 2010

W
RZESZOWIE
SZEMRZĄ
Nie grzeszyć politycznie

szłej kolejki. Prawie nie było sprzeciwu, ale i tak
o kolejce jakoś ucichło.
Szemrze się również, że brak jest ekspansji
miasta w kierunku gminy Trzebownisko. Chodziłoby o przyłączenie gminy do Rzeszowa wraz z lotniskiem w Jasionce. Taka nijakość postępowania

Edward Słupek
en synonim niewiary jest, moim zdaniem, aktualną puentą na odczuwanie
rzeszowian w odniesieniu do mądrego rządzenia miastem. Z jednej strony lewica, która desperacko popiera pana prezydenta Tadeusz Ferenca,
podkręcając medialnie jego nieomylność i geniusz
w zarządzaniu. Zarządzaniu, w drugiej kadencji
w komforcie większości w radzie miasta, co z jednej strony jest wygodne, z drugiej zaś strony ponosi się pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się
w Rzeszowie. Nie można zatem zrzucić odpowiedzialności na prawicową opozycję. W takim układzie opozycji niewiele może się udać w sensie stanowienia prawa.
Ideał lewicowego zarządzania to dyskurs społeczny, artykułowanie powszechnego dobra publicznego, tworzenie dużej przestrzeni samorządowej dla wszystkich bez wyjątku. Jest jednak inaczej – gloryfi kacja wyłącznie pana prezydenta Ferenca, artykułowanie jego i tylko jego racji i pomysłów, a nikogo więcej z lewicy. Jednak takie lokalne
wodzostwo obce jest przecież lewicy. Szemrzą, że
jeżeli coś nie jest z pomysłu pana prezydenta, to nie
ma szans nawet na uwagę, o realizacji nie mówiąc.
Liczne zapowiedzi gospodarcze, a raczej zaniechania, co najmniej zawstydzają, a na pewno nie tworzą czytelnej perspektywy dla naszego miasta.
Powszechnie szemrzą, że to, co się dzieje – historycznie nazywając z Hotelem Rzeszów– nie wymaga żadnego komentarza. Takiego zabiegu urbanistycznego w Polsce nikt nie uczynił. Zapowiedzi,
że w miejscu hotelu coś sensownego powstanie, są
mgliste. Nikt nawet nie marzy o przebudowie komunikacji bezkolizyjnej przy miejscu po hotelu.
Bezkrytyczne oddanie placu przy pomniku z pomnikiem o.o. bernardynom, to nie tylko szemranie, ale także i sarkazm. Gadają ludzie, że poparcie hierarchii Kościoła lokalnego daje w Rzeszowie
20 proc. pewnych głosów w wyborach. Stąd też wyścig partyjek w gestach przychylności dla Kościoła. Sądzę – i tak to postrzegam – że jest to proceder
krępujący i dla hierarchii kościelnej. Gdy ekolodzy wymyślili słusznie grzech ekologiczny, to jego
wzorem postuluję o niegrzeszenie grzechem politycznym. Tym apeluję do partii i partyjek o niegrzeszenie, czyli niewyzyskiwanie Kościoła dla
partykularnych celów wyborczych.
W prasie można było przeczytać, że chciano
dogadać się z ojcem Rafałem Klimasem co do możliwości złożenia kwiatów pod pomnikiem Czynu
Rewolucyjnego przez lewicę, ale po trzykrotnych
zabiegach pisemnych i telefonicznych nic z tego
nie wyszło. Utracono dużą przestrzeń publiczną
w uwłaczający sposób. Wszystko można było zro-

Fot. Józef Gajda

bić inaczej, z poszanowaniem wszystkich nas rzeszowian, wierzących jednocześnie. Brakło odwagi, rzetelności argumentacji, zwyciężyła płytkość.
Nawet ważni przedstawiciele prawicy stwierdzili,
że to nieroztropność układu lewicowego.
Pomysł na budowę gmachu magistrackiego
na zapleczu Urzędu Marszałkowskiego zapowiada zwiększenie koszmaru blokady komunikacyjnej. Szemrzą, że przyszli magistraccy pracownicy
mają stanowić zaplecze konsumenckie dla monstrum handlowego, mającego powstać w miejscu
Hotelu Rzeszów, a sylweta magistratu ma na zawsze upamiętnić pomysł zburzenia owego znaku
współczesnego Rzeszowa, jakim był hotel. Większość twierdzi, że ewentualne wielkopowierzchniowe obiekty handlowe należy sytuować na opłotkach miasta, nakazując budowę tysięcy miejsc parkingowych, tak jak ma to miejsce przy supermarkecie w Krasnem.
Następnym handlowym skandalem jest rozgrzebane Millenium Hall przy ul. Rejtana, które już dawno powinno powstać, a jak już zostanie wybudowane, to skutecznie zablokuje tę część
miasta w sensie komunikacyjnym. Pan prezydent
odkrywczo zapowiedział budowę nowoczesnej kolejki miejskiej kursującej na estakadzie. Były ładne
wizualizacje, wizyty w Szwajcarii. Wywołano nawet ,wstydliwy z perspektywy, spór o trasę przy-

MAJOWE
ŚWIĘTOWANIE
W obiektywie Józefa Gajdy
Z

aczęło się 1 maja – Święta Pracy. Choć
to wszak państwowe święto nie pierwszy raz pominięte zostało w oficjalnych zaproszeniach kierowanych do mieszkańców przez władze
miasta. W Rzeszowie po raz pierwszy od 34 lat nie
złożono kwiatów pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego, który niedawno został ogrodzony wraz
z parkingiem i wre tam wielka inwestycja budowa-

nia ogrodów przyklasztornych dla zakonników za
unijne pieniądze. – Ojcowie bernardyni nie raczyli nawet odpowiedzieć na naszą prośbę o umożliwienie złożenia kwiatów pod pomnikiem – stwierdził poseł Tomasz Kamiński, szef podkarpackiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przed
parkanem przemawiał do zgromadzonych w pochodzie manifestantów i zapewniał, że lewica nie

w tej sprawie to ukłon pana prezydenta w kierunku obecnie rządzącej Platformy Obywatelskiej i jej
ważnego posła z gminy, co było widać przy braku
poparcia lewicowej pupilki przez pana prezydenta i poparcie przy wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatki PO. Szemrano na lewicy, ale
panu prezydentowi nikt otwarcie nie potrafił się
sprzeciwić, czy też zwrócić uwagi na komiczność
innego postępowania wobec swojej wszak lewicowej partii. To według zasady: wychowaj wilczka, to
cię potem zje.
Na prawicy się twierdzi, że działacze z Rzeszowa są marginalizowani w wojewódzkich strukturach partyjnych, dlatego nie potrafi li wylansować przeciwwagi, mocnej osobowości dla sędziwego pana prezydenta Ferenca. Twierdzą również, że
eksperyment zarządzania województwem od wielu kadencji przez urzędników z podrzędnych gmin
nie służy ani miastu Rzeszowowi, ani województwu. To tylko znaczące przykłady problematyki,
o której szemrze wielu rzeszowian. Sądzę szczerze,
że wyborem tych utyskiwań nie podważyłem jednak również dużych zasług i sukcesów pana prezydenta Tadeusza Ferenca w zarządzaniu miastem.
Ale jesteśmy już wszak w roku wyborczym!

WYDARZENIA l OPINIE l LUDZIE

T

Edward SŁUPEK

pozwoli zawłaszczyć, a tym bardziej zniszczyć tego
szczególnego w Rzeszowie symbolu. Wcześniej
zaś wiec pierwszomajowy odbył się pod pomnikiem Wdzięczności na placu Ofiar Getta (d. Zwycięstwa). Wiecem kierował przewodniczący Rady
Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, który jest szefem miejskiego SLD, a obecny był tam również
prezydent Tadeusz Ferenc, radni lewicy, przedstawiciele lewicowych partii i stowarzyszeń oraz
związkowcy i oczywiście mieszkańcy Rzeszowa
i regionu. Uroczysty ton nadawała rzeszowska Kolejowa Orkiestra Dęta.
2 maja – w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – na Rynku w Rzeszowie odbyły się uroczystości podniesienia flagi, a następnie koncert Or-
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kiestry Garnizonowej i artystów Centrum Sztuki
Wokalnej z Rzeszowa. Rzeszów jest miastem szczególnym w kraju – tu bowiem na rondzie u zbiegu
ulic Krakowskiej i Witosa znajduje się Park Flagowy, gdzie nieustanie powiewają te symbole narodowe wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Na majowe uroczystości patriotyczne wojewoda Mirosław Karapyta i prezydent Tadeusz Ferenc zaprosili mieszkańców najpierw na święto narodowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 7 maja
m.in. na uroczysty capstrzyk pod pomnikiem gen.
Władysława Sikorskiego z okazji 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trzeciomajowe obchody święcono, poczynając od mszy św. w kościele farnym, koncelebrowanej przez bp. Kazimierza Górnego, a punktem wieńczącym były uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki,
m.in. z salwą armatnią i musztrą paradną Orkiestry Garnizonowej.
I zaraz po nich rozpoczęło się wielkie świętowanie ludyczno-artystyczne na ulicy 3 Maja, czyli
doroczne rzeszowskie Święto Paniagi – z koncertami, wystawami rękodzieła twórców ludowych,
kiermaszami i zabawami. Zabrakło prawie stoisk z książkami, które były ważnym akcentem kilku poprzednich imprez. Dlaczego pominięto wydawców w tym święcie? Mimo niepogody, rzeszowianie przybyli tłumnie na centralny deptak miasta. 

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – na Rynku w Rzeszowie.

Na dorocznym rzeszowskim Święcie Paniagi.

8

W dniu Święta Pracy pod pomnikiem Wdzięczności w Rzeszowie przy placu Ofiar Getta.

3 maja 2010 r. przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Zdjęcia Józefa Gajdy

Maj 2010

RZESZOWIANIE
PAMIĘTALI
Znicze i kwiaty w 65. rocznicę zwycięstwa
maja, gdy na placu Czerwonym Moskwie
w defi ladzie z okazji 65. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia tym samym II wojny światowej maszerowali także polscy żołnierze. W Polsce zaś na cmentarzach radzieckich żołnierzy poległych przy wyzwalaniu naszego kraju, w tym także w Rzeszowie
(Wilkowyja), paliły się znicze i co raz ktoś przychodził i stawiał następne świeczki. Cmentarz był
wysprzątany.
Pod pomnikiem Iwana Turkienicza w centralnym punkcie tej nekropolii wojennej było najwięcej kwiatów i zniczy. Przypomnijmy, że trzy lata
temu wandale wydarli i zabrali z tego obelisku mosiężną tablicę. Apel pisarza Zbigniewa Dominy
w naszym miesięczniku i wiara owego Sybiraka, że
„miasto tę tablicę zrekonstruuje i obeliskowi dawny wygląd przywróci” został spełniony pośrednio
przez społeczników na czele z b. wiceprezydentem
Wiesławem Walatem i w 2008 roku przed rocznicą
wyzwolenia Rzeszowa – co miało miejsce 2 sierpnia 1944 r. i w którym to wydarzeniu zasadniczą

rolę odegrali żołnierze Armii Radzieckiej – tablica na obelisku cmentarnym została zrekonstruowana. A doprowadziło do tego właśnie Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie. Już teraz jest nie mosiężna, aby nie nęcić złodziei, ale z czarnego marmuru.
Iwan Turkienicz to literacki bohater Młodej
Gwardii Fadiejewa, ale „z krwi i kości – jak przypomniał wtedy pisarz – ukraiński, zaledwie 24-letni lejtnant Wania Turkienicz z Doniecka, który w sierpniu 1944 roku poległ w boju z Niemcami gdzieś tu pod naszym Głogowem”. Pisarz rok
wcześniej na dalekiej Syberii w Krasnojarsku nad
Jenisejem przekonywał Rosjan, że Polacy szanują pamięć poległych żołnierzy radzieckich, których ponad 600 tysięcy zginęło, wyzwalając Polskę. Zbigniew Domino stawiał za przykład Rzeszów, wskazując, iż w pierwsze dni listopada palą
się zawsze świeczki na grobach poległych żołnierzy radzieckich. Dowiedli tego rzeszowianie także
i 9 maja w tym roku.
(RZ)

Fot. Ryszard Zatorski

9 maja 2010 r. przed obeliskiem na grobie Turkienicza

ZADUMA IPodkarpackie
DUMAw Warszawie
ZDUMIONEGO
Władysław
Serwatowski

O

statni sobota kwietnia 2010 r. W południe w katedrze polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej
Fot. ProtJarnuszkiewicz.com w Warszawie żegnałem Stanisława Nałęcz-Komornickiego – kanclerza kapituły Orderu Cnoty Wojskowej – Virtuti Militari. Zginął pod Smoleńskiem
10.4.2010 w stopniu generała brygady. Był żegnany 24.4.2010 r. i pochowany jako generał dywizji.
Rzeczpospolita awansowała pośmiertnie wybitnego Polaka, dowódcę, historyka wojskowości, patriotę. Żegnano Generała, który był również przyjacielem serdecznie zaprzyjaźnionym z Ułanami
Jazłowieckimi z 14. Pułku i ich rodzinami. Postać
i niezłomna postawa Stanisława Nałęcz-Komornickiego od września 1939 trwać będzie w pamięci wielu Polaków i zapewne wejdzie do przykładów
najpiękniejszej polskiej tradycji wojskowej. Także
Jazłowiaków i młodego pokolenia.
Idąc wcześniej do katedry, zatrzymałem się
na placu Zamkowym. W wielu miejscach dostrzegłem znajomy znak z symbolem ptaka w kolorach
niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym z napisem charakterystycznym: Podkarpackie. Zdziwiłem się, ale przede wszystkim ucieszyłem niespodziewaną wizytą. Pod Kolumną Zygmunta III,
przy wejściu do Zamku Królewskiego, przy schodach ruchomych, przy wejściu w ulice Freta i Świętojańską oraz przy kawiarni Związku Literatów
Polskich były grupy osób zgromadzone wokół
podkarpackich gości. Przyglądałem się i rozmawiałem z przyjezdnymi z Rzeszowa i okolic. Ale to,
co zdumiewające, to spostrzeżenie, że przedstawiciele Podkarpacia czuli się gospodarzami w sercu
Warszawy, a mieszkańcy Warszawy i liczni cudzoziemcy zdawali się być ciekawymi gośćmi. Świetny

pomysł – pomyślałem. Nareszcie spontaniczna akcja innych województw przyciągnie do siebie jako
turystów mieszkańców stolicy.
Rozmawiałem z wieloma osobami będącymi
fi larami tej akcji, jak i całej strategii marketingowej. Podkarpackie przygotowało drobne, ale praktyczne pamiątki. Rozdawano Mapy atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego. Ta mapa
miała po złożeniu wielkość biletu wizytowego. Redagowano ją i wydano bardzo starannie. Drobne teksty były znakomicie czytelnie. Zachowano
umiar i hierarchię dla wskazania atrakcji regionu. Oznaczenia identyfi kacyjne stawały się rekomendacjami dla tego, co zobaczyć i zwiedzić. Przeglądając mapę, dowiadywałem się natychmiast, co
należy poznać, gdyż jest to niemal cywilizacyjny
obowiązek. Ten folder ma w sobie pozytywne piętno UNESCO jako organizacji ONZ i tym autorytetem sugeruje odwiedzenie kościoła w Haczowie
i zespołu kościelno-plebańskiego w Bliznem. Pu-

Generał Stanisław Nałęcz-Komornicki

blikację wydał Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna.
Na Starym Mieście w Warszawie byłem zaskoczony doskonałą orientacją w obiektach Podkarpackiego u osób, które Mapę atrakcji wręczały zainteresowanym. Ambasadorzy Podkarpackiego ze swadą i szczegółami opowiadali o szlakach
bunkrów nadsańskich i Bieszczadach, o zamkach
i pałacach. Tych sławnych, jak Łańcut i Krasiczyn,
ale również o Baranowie Sandomierskim, Zarzeczu i oczywiście o podziemiach w rzeszowskim
Rynku – wciąż jako nowości, ale i jako unikatowej
trasie turystycznej. Słyszałem, jak reprezentantki
Podkarpackiego, które pewnie na stadiony i do hal
sportowych często nie zaglądają, znakomicie opowiadały młodym słuchaczom o Arenie w Sanoku
i wyścigach motorowych na lodzie oraz o możliwościach wyciągów narciarskich w Przemyślu, Bystrem koło Baligrodu i w Strzyżowie.
Słuchając rekomendacji, miałem poczucie
dyskretnej dumy, że jestem od lat 25 blisko z Rzeszowem związany. Z podkarpackimi instytucjami
kultury i redakcją „Naszego Domu Rzeszowa”, dla
którego to miesięcznika piszę. W sobotę wieczorem szukałem rozwinięcia informacji o inicjatywie Podkarpacia w sercu Warszawy. Internet okazał się jałowy, bezużyteczny. Na stronach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
inicjatywa nadania rozgłosu dla atrakcji turystycznych Podkarpackiego, którą już chwaliłem zaprzyjaźnionym dziennikarzom i turystom, okazała się
mirażem lub fatamorganą. W Rzeszowie o działaniach na rzecz województwa informacji nie znalazłem. Nie znalazłem też informacji na portalach
instytucji stołecznych. Może to było złudzenie,
które wprawiło wielu moich znajomych w zdumienie. A może Urząd Marszałkowski został wchłonięty przez instytucje wysokiej atrakcyjności turystycznej województwa podkarpackiego?
Władysław SERWATOWSKI
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CO
DAJESZ,
TO
DOSTAJESZ
Nareszcie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
„O, widzi pani, to już
klapsów nam chcą zabronić!
Co mi tu będą mówić, pięcioro dzieci urodziłam, to wiem,
klaps jest potrzebny!” – zżyma się jejmość w kolejce do
lekarza. Czyta gazetę, gdzie
napisano, że w parlamencie
przegłosowano nareszcie ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadza ona jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych wobec
dzieci, zadawania cierpień psychicznych i innych
form poniżania, wzmacnia ochronę ofiar przemocy oraz kładzie nacisk na profi laktykę przemocy w środowisku. Co ważniejsze, ustawa pozwoli na skuteczną izolację sprawców od ofiar przemocy; określi środki separujące sprawców, w tym
także nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania
przez sprawcę – co jest krokiem milowym w naszej smutnej społecznej rzeczywistości. Zazwyczaj jest tak, że to ofiara, często z małymi dziećmi
musi w popłochu opuścić mieszkanie, tułać się po
Nawet między zwierzętami nie znajdziesz
tak podłych bydląt jak ludzie.
Bolesław Prus

wartości, często nie radzą sobie z życiem. I podobnie jak ich rodzice kiedyś, swoją frustrację i gniew
zaczynają kierować na innych ludzi, zwłaszcza
na tych, którzy jak oni kiedyś, są słabi i bezradni.
A tacy są starzejący się lub starzy rodzice. Kierowanie agresji przeciwko starym ludziom to częsta
kolejność tzw. łańcucha przemocy – bite dziecko,
już w dorosłości bije swoich opiekunów.
Naturalnie, że nie tylko o bicie tu chodzi. Starzy ludzie często doznają też upokorzeń, są wyzywani, poniżani, izolowani. Dorosłe dzieci wreszcie zrywają z nimi kontakty, uniemożliwiają kontakty z wnukami, odbierając oparcie na starość.
A wszystko dlatego, że kiedyś wydawało im się, że
mają władzę nad dzieckiem, że laniem wychowają dziecko i zbudują swój szacunek. Nic bardziej
błędnego. Laniem można wychować niewolnika,
ale na pewno nie wrażliwego, empatycznego człowieka, kochającego ojca i matkę. „Wychowując”
siłą i złością, rodzic nie widzi perspektywy tego, co
jego samego może spotkać za lat 15–20 ze strony
dzisiejszej ofiary. Chyba wreszcie pora tłumaczyć
rodzicom, że zakaz bicia dzieci przysłuży się też
ich przyszłości, bo to, co dziś dajemy innym, dobro
i zło, w końcu kiedyś do nas wróci…
Dorota Dominik,
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie

Kolejna edycja Międzynarodowej Nocy Muzealnej

W

sobotę 15 maja 2010 roku rzeszowrunkach epoki lodowcowej. Malowidła zaprezenskie muzea ponownie otworzą swoje
towane na wystawie to wierne kopie najsłynniejpodwoje w godzinach nocnych. Zbliża się kolejna
szych przedstawień tego typu. Zostały one zaaranedycja Międzynarodowej Nocy Muzealnej, którą
żowane w przestrzeni stwarzającej iluzję wnętrza
organizuje ponad 120 miast w Europie, pod przejaskini. Ekspozycję wzbogacają zabytki i rekonwodnictwem Dyrekcji Muzeów Francuskich w Pastrukcje przybliżające życie ówczesnego człowieryżu. Tradycja ta wpisała się także na stałe do kaka. Ponadto w widzowie będą mogli zapoznać się
lendarza rzeszowskich imprez kulturalnych.
z prywatną kolekcją malarstwa Iwony Skornowicz
Podczas imprezy w gmachu głównym Mui Jacka Chojki, która wzbogaca Galerię Malarstwa
zeum Okręgowego w Rzeszowie zostanie otwarPolskiego, zobaczyć rekonstrukcję apteki z XIX
ta wystawa „Martwa natura á la moderna”, na któwieku oraz podziwiać zbiory angielskiej ceramirej będą zaprezentowane dzieła najprzedniejszych
ki XIX wieku w Galerii Rzemiosła Artystycznego.
polskich malarzy: Władysława Ślewińskiego, LeDla najmłodszych widzów o godzinie 19 zoona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza, Olgi
stanie zaprezentowana bajka w wykonaniu aktoBoznańskiej, Tadeusza Makowskiego, Stanirów. Gwiazdą wieczoru będzie Janusz Radek, któsława Witkiewicza, Zygmunta Waliszewskiego
ry zaprezentuje recital zatytułowany „Koncert na
i wielu innych. Obrazy prezengłos i ręce”. Artysta zaprezentujące motyw martwej natutuje swoje największe przebory pochodzą ze zbiorów Muje – od niezwykłych interprezeum Narodowego w Krakotacji piosenek z Piwnicy Pod
wie, Zamku Królewskiego na
Baranami, po własne autorWawelu, Muzeum Narodoweskie kompozycje. Recital Janugo Ziemi Przemyskiej w Przesza Radka, pełen nastrojowomyślu, Muzeum Okręgowego
ści, różnorodności oraz swow Tarnowie, Muzeum im. prof.
body muzykowania, pozwala
Stanisława Fischera w Bochni.
na znakomite kreacje wokalKolejna wystawa „Galeria
ne, które zadowolą najbardziej
sztuki w jaskini” to propozywymagającego odbiorcę. Wocja dość nietypowej ekspozycji
kaliście towarzyszy krakowski
muzealnej. Jej zamysłem jest
pianista Paweł Piątek.
przeniesienie do sal wystawoW Muzeum Etnograficzwych malowideł naskalnych
nym zostanie pokazana wyz jaskiń, które kryją w sobie
stawa „Dawny i współczesny
zabytki malarstwa powstałego
świat szklanych obrazów”. Maw okresie 33 – 11 tys. lat p.n.e.
larstwo na szkle jest w Polsce
Ich twórcami byli paleolityczni
jedną z tych gałęzi sztuk plaJanusz Radek
łowcy, żyjący w trudnych wastycznych, która stanowi eweFot. Jacek Poremba

INICJATYWY

ośrodkach interwencji kryzysowej, po rodzinie (jeśli ją ma), wreszcie w skrajnych i wcale nierzadkich
przypadkach wręcz szuka schronienia na klatkach
schodowych czy działkach.
Oczywiście, jak to bywa, odezwali się natychmiast „prawdziwi Polacy”, którzy ustawę traktują
jako ingerencję w życie „prawdziwej, polskiej rodziny”. Jak strasznie się mylą, wiedzą osoby, pracujące z dziecięcymi (i nie tylko) ofiarami tragedii rodzinnych, których źródłem jest przemoc. Nieubłagane są też statystyki, mówiące o tym, że ponad 70
proc. dzieci krzywdzonych, także seksualnie, jest
krzywdzonych przez członków najbliższej rodziny.
Pora więc, aby mówić o tej patologii jeszcze więcej niż dotąd.
Czuję się ambasadorem wszelkich kampanii
społecznych i działań przeciwko przemocy, agresji i nadużywaniu siły, pisałam już o tym zjawisku wielokrotnie. Chciałam także zwrócić uwagę na inny jej aspekt, o którym rzekomi obrońcy
rodzicielskiej siły nie pomyśleli. Przemoc najbardziej drastyczna dotyczy dzieci, bo to one są w rodzinach najsłabszym ogniwem, zależnym i bezradnym, najłatwiej przeciw nim zwrócić swą złość.
Ale każde dziecko w końcu staje się dorosłe. Wiele
pamięta, w głowie do końca życia siedzą mu okrucieństwa z dzieciństwa a zachowania, których się
wyuczyło, są już utrwalone. Mają niskie poczucie

NOCĄ BUDZĄ SIĘ MUZEA
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nement w skali światowej. Wystawie towarzyszyć
będzie pokaz malarstwa ludowego na szkle oraz
warsztaty prowadzone przez Barbarę Baniecką-Dziadzio oraz Bogdana Dziadzię z Zakopanego Swe rzeźby zaprezentuje pochodzący z Dynowa utytułowany rzeźbiarz Bogusław Kędzierski. Artysta porusza tematy o charakterze sakralnym i świeckim. Podczas wieczoru wystąpi zespół
Rzeszów Klezmer Band, który powstał w listopadzie 2004 roku, tworzą go absolwenci rzeszowskich szkół muzycznych: Jacek Anyszek, Mateusz
Chmiel, Marcin Mucha, Wojciech Jajuga, Kamil
Siciak. W ostatnim czasie do zespołu dołączyła Ira
Shara, wokalistka ukraińskiego pochodzenia. Artyści potrafią porywać do tańca, kusząc zmysłowymi nastrojami, innym razem wzruszać rzewnymi
melodiami.
W Muzeum Historii Miasta Rzeszowa będzie
miała miejsce promocja albumu „Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza”, towarzyszyć jej będzie prezentacja mulimedialna. Interesująco zapowiada się wieczór w Muzeum Dobranocek, gdzie młodzi adepci sztuki fi lmowej zobaczą różnorodne techniki animacji lalkowej, rysunkowej, wycinankowej, malarskiej i wielu innych.
Tradycyjnie otwarta będzie Podziemna Trasa Turystyczna a w niej wystawa „Rzeszowskie piwnice”.
Na płycie Rynku wystawą pojazdów zabytkowych
i militarnych, pokazami różnych formacji wojskowych oraz pokazami ratownictwa drogowego rozpocznie się Rzeszowski Rajd Nocy Muzeów’ Hadykówka 2010. W tym roku potrwa dwa dni i swym
zasięgiem obejmie również Przeworsk.
Michał RUT

Maj 2010

ŻYWY
UROK
STAROMIEŚCIA
Kaziu Wcisło, „chłopok od Czornego Krzyża”
N

igdy nie ma czasu, zawsze się śpieszy, ale nic nie leci mu z rąk,
bo to niemożliwe, niekumate.
Cały Kazimierz Wcisło, żywy
urok Staromieścia! „Kaziu,
Kaziu, Kaziu…” Dawno już
zakochany w swojej żonie, prawdziwy dziadek, ale
najważniejsze – młody, nienarzekający i nienudny. Od pierwszej pamięci zamelinowany bez reszty
w tej podrzeszowskiej kiedysiejszej samorządowej
wsi, choć sam urodzony w Będziemyślu, trochę po
tamtej wojnie, bo to ojciec Wojciech, mąż Agnieszki z Jandzisiów, był na tym przystanku przy linii
Kraków – Lwów całym kolejarzem. Dziadek, Tomasz Wcisło z Trzebowniska, przeskoczył do Staromieścia jako syn kmiecia do córki kmiecia Jandzisia. Już nie Tomcio, bo miał lat 30, jego wybranka, promajętna Antosia Jandzisiówna, tylko 15 (!?).
Kaziu Wcisło, „chłopok od Czornego Krzyża”, mocno zakorzeniony w Staromieściu, ale tylko
„krzok”, ani myśli robić z tej niepospolitej, miejskiej rzeszowskiej wsi jakiejś legendy czy mitycznego gniazda. Jako z gruntu profesjonalny elektryk, zagwarantował swojej osobowości nie tylko zdyscyplinowaną informatyczność, ale przede
wszystkim sumienną odpowiedzialność za ludzi
„pod napięciem” i za siebie, bo elektryk podobnie
jak saper myli się tylko raz. I ta właśnie odpowiedzialność nauczyła go wewnętrznej samokontroli,
systematyczności i precyzyjnego myślenia.
Nad Krzypopą, Przyrwą, Wisłokiem czas i historia uwiły gniazdo dla niepowtarzalnego Kaz-

ka. Niestety, za skromny i za cichy? Może te wywlekane z dzisiejszego działania tak ludzkie przecież cechy, w jakiś sposób
przytłoczył nośnikiem wiedzy, którego ogromnej siły Kaziu się
nie spodziewał? Ale chyba najważniejsze – Wcisło nie boi się
zawodowych historyków, socjologów i etnografów. Żeby odtworzyć i narysować swoje prawdziwe Staromieście, przewertował dziesiątki map, katastrów, testamentów. Zaliczył na pięć
archiwa w Przemyślu, Tarnowie, Krakowie. Znalazł prawdziwe, osiemnastowieczne staromiejskie drogi, ścieżki, domki,
chałupy, rzeczki i stawy. Mało tego, udowodnił, że to nie Staromieście było kolebką Rzeszowa. Polskie Staromieście było obfitą i smaczną spiżarnią ruskiego miejskiego Rzeszowa. W pokoiku Kazimierza, w mieszkaniu na blokowej Baranówce, leży na
podorędziu grubaśny, opasły zeszyt. Od lat wpisuje do niego
codzienną, cotygodniową, comiesięczną nie tylko swoją rzeczywistość. Jak się mu chce? Chce się, chce! Potrafi wspaniale,
obrazowo, kolorowo pisać, ale uparty jest jak…? Cecha to jednak nie „opornika”. To istny dopust boży – intuicyjny, inteligentny sprzeciw wobec tego, co dziejowo i czasowo przedawkowane i przekręcone.Kazimierz popuszczał dużo cugli. Młodzieńczy „gołębiorz”, kawalerski „król” parku tańcującego Jędrzejowicza, od 1955 roku zapalony krótkofalowiec, do dzisiaj
niesromotnikowy grzybiarz i uprawiacz działkowych arów. To
bardzo ważna ta ziemia. Kaziu kopie, grabi, sieje, sadzi. Nie na
działce, on to robi na swojej ziemi, przecież z kmieci pochodzi.
Warto poznawać takich ludzi. Mało, powinno się poznawać. W dobie, a może w niezliczonych dobach oszalałych mediów, taka odrobina zwykłego ludzkiego dociekania to złota kropla w brudnej, chemicznej wodzie. Kaziu szukał, szukał i znalazł – niezwykłe dzieje i mogiłę podpułkownika Józefa Szczepana, urodzonego w Babicy w 1885 roku. Absolwent „Konarskiego” z 1906 roku, adiutant austriackiego generała, hallerczyk, celer w szkole handlowej w Wiedniu, oficer w
„cudzie nad Wisłą” , dowódca pułków legionowych u gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, na koniec dowódca 48. Pułku Pie-

Kazimierz Wcisło (1981 r.) – „król” parku Jędrzejowicza : „ Staromieście nigdy nie było starsze
od Rzeszowa”.

choty Strzelców Kresowych w Stanisławowie. Umiera w Krakowie w 1936 roku.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim
pośród żołnierskich grobów. Dlatego
wymieniam tak dokładnie odkrycia Kazimierza, bo właśnie fachowy upór elektrycznego sapera nie może mylić.
Staromieście to specyficzna zbiorowość podmiejskiej społeczności. Wychowani w nierozerwalnej potrzebie
miasta i zamku Pakosławica Rzeszowskiego, Ligęzy i Lubomirskiego, nabierali przez lata nie tylko ogłady, ale buty
i dumy. To właśnie Kaziu opracował w
najdrobniejszych osobowych szczegółach ponad kopę drzew genealogicznych
wiodących staromiejskich rodów.
Bogusław KOTULA

1945 r. „Hej, w Starmomieściu kościół na góreczce stoi” … a na dachu szereg bocianów.

Staromieście w roku 1945. Widok z wieży kościelnej w kierunku zachodnim – w dali z prawa
osobno niewykończony jeszcze dom Osypków, w którym mieszkał Łukasz Ciepliński, lekarz
Tomaka i nauczycielka.

Staromieście Kazia Wcisły w maju 1945 r. – pogawędki obok karczmy w powrotnej drodze
z kościoła.

Kazimierz Wcisło przy grobie ppłk. Józefa Szczepana na wojskowym Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (19.09.2009).

TAMTEN I TEN RZESZÓW

Bogusław Kotula
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Zbigniew Domino

OSTATNI DZIEŃ WOJNY
Fragment opowiadania z tomu „Pszenicznowłosa”

ROCZNICA

Zamrugało raniutko słoneczko, przygrzało przymilnie. Ciepluteńko. Cisza tego ranka była
niezwyczajna. Tylko swąd, żrący swąd z pogorzelisk, swąd ludzkiej śmierci włóczył się nisko po berlińskim gruzowisku, zatykał nozdrza, ciskał łzy ze
zmęczonych oczu i tłumił młode, wiosenne zapachy. A mimo to tego ranka pachniała wiosna naszym żołnierzom, oj, pachniała!
„Niby bez, ale gdzie mu tam, lichocie, do naszego kalinowskiego. U nas, kiedy na wiosnę buchnie po wsi zapach bzu, to niech się perfumy schowają. A wygląda toto, a kolory, a kiście jakie ogromne!
A ten ci, nieborak, to taki więcej miastowy, jak miastowy człowiek: na pierwsze spojrzenie niby i delikatniejszy, i bardziej elegancki, ale mimo wszystko
nie taki, jak od nas, ze wsi. U nas, w Kalinowej, to ci
dopiero bez! Pewnie też już se tam kwitnie”.
Tak sobie myślał bombardier Franek Czepiga, przytulając do rozpalonego czoła, do oczu piekących od dymu i niewyspania gałązkę białego, rosistego bzu. Chłodna rosa koiła zmęczenie. Zaswędziały opadające powieki, więc je mocno potarł palcami. Wąchał Franek bez i myślał sobie dalej:
„Sztuczna przecież ta miastowa ziemia; słońca
mało, kamienice zasłaniają, pszczoła tu nie doleci,
czysty wiatr nie zawieje – to i skąd niby zapach? Męczy się drzewo, to i nie dziwota, że takie cherlawe,
jakby na suchoty zapadło”.
I zrezygnował Czepiga z ułamania przygiętej
gałązki, bo mu się jej żal zrobiło. Zarzucił karabin
na ramię, wybrał pod ścianą kamienicy miejsce wygodne i usiadł, nadstawiając nieogoloną, zmęczoną twarz do umorusanego czarnym dymem słońca. „I słoneczko tu też jakieś takie więcej niemrawe.
Nie to co nasze, kalinowskie”. Ale dobrze mu było,
ciepło. Więc zmrużył Franek oczy, zamyślił się, zadumał... Dopiero rok byli z Andą po ślubie. Dopiero
rok pracowali na swoim zagonie.
– Czepiga! Franek!
– Co jest?
– Gdzie ty jesteś, stary?
– Tu, za ścianą,
Podlecial kapral Sygurski i wyciąga manierkę.
– Coś się tu tak skrył? Napij się ze mną, farmazonie. Czy ty, brachu, rozumiesz, że mamy już to
całe cholerstwo za sobą, że już się to wszystko nareszcie skończyło? Twoje zdrowie, chłopie! Teraz już
całkiem na serio można wypić za zdrowie. W twoje ręce, stary!
Sygurski pociągnął solidnie, otrząsnął się, otarł
wargi ręką i podał manierkę Czepidze. Pociągnął
Franek, ale ostrożnie, bo wiedział, że tu pije się tylko spirytus.
– No, to chodź, Franek, pojedziemy z Rosjanami zobaczyć tę Bramę Brandenburską. Cała wiara
tam wali. Czołgiem skoczymy, w trymiga.
– E, tam.
– Co, e tam?
– Nie chce mi się. Nogi mnie bolą, ślepia
szczypią od niewyspania. Posiedzę se tu chwilę,
odpocznę.
– Jak chcesz, ja lecę.
... Zmyślny chłopak z tego Sygurskiego. A jaki
zawzięty.
Wczoraj wieczorem podeszli z działem do tej
kamienicy. Wokoło huk. Piekło. Trzeci dzień i trzecią noc bez przerwy walczył już pułk w Berlinie.
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Fot. Jerzy Jawczak

Ojcu, żołnierzowi 1. PAL - poświęcam

Ojciec autora, starszy ogniomistrz Stanisław Domino, Sybirak, frontowiec na szlaku od Lenino do Berlina, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych.

Jako pierwszy z pułków dywizji kościuszkowskiej
został wprowadzony do walki, nacierał zawzięcie
od strony Charlottenburgerstrasse w stronę Tiegartenu. Wiedzieli żołnierze, że to ostatnie dni wojny, niemal ostatnie godziny, a tu takie sakramenckie piekło, tyle krwi i tyle śmierci. Więc bili się z determinacją, jak szatany. Dom solidny, żelbetowy,
na samym skrzyżowaniu ulic. Ciemno. Z przeciwnej strony ulicy śmiercionośnymi świetlikami prażył do nich hitlerowski cekaem. Z tamtego też kierunku szczekały moździerze.
– Chłopaki – krzyknął kapral Sygurski do obsługi siedemdziesiątki szóstki – a gdyby tak wyciągnąć ją na piętro i stamtąd, co?
– Nie da rady, schody za wąskie.
– Przysadzista cholera, ciężka.
– A jakby tak po kawałku?
– Po kawałku można spróbować.
Huknęło z moździerza, łomotnęło, posypały
się kamienie, świsnęły odłamki. Jęknąl celowniczy
Zygmunt Sękowski, złapał się za brzuch.
– Olaboga, dostali mnie!
– Skurwysyny!
– Rozbierać działo i na górę! – ryknął Sygurski.
Sanitariuszka odciągnęła na bok lamentującego Sękowskiego.
Obijali się boleśnie na ciemnych, wąskich schodach, klęli, męczyli się piekielnie, ale piorunem
wtargali siedemdziesiątkę szóstkę na górę i ustawili ją w pokoju na drugim piętrze. Zmontowali, rąbnęli przez balkon: raz, raz, raz! Z lewego skrzydła
wtórowały ciężkie radzieckie czołgi. Ucichł cekaem, przestały szczekać moździerze. Skokami, skradając się przy węgłach, kryjąc za dymiącymi gruzami, poszła do ataku nasza piechota. Na odcinku
pułku bój nie ustawał.
Rozwidniało się, kiedy wreszcie przestali strzelać. W uszach jednostajnie dzwoniło. Czepiga z nienawiścią wpatrywał się w obce, złowrogie, przeorane wojną miasto. Z piętra widok był rozległy. Dym
i kurz owijały kikuty kominów i żebra kamienic.

I ta niezwyczajna cisza. To go trochę zaniepokoiło.
Zwrócił się do Sygurskiego, który oparty o ścianę
ćmił papierosa:
– Coś tam u nich za cicho, nie uważasz? Żeby
szwaby znów czegoś nie wykombinowały.
– Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Zejdę na dół,
może dowiem się, co z Sękowskim.
Sygurski rzucił niedopałek, otrzepał się z wapna i poszedł. Reszta obsługi spała tam, gdzie się który ułożył.
Czepiga zapatrzył się w miasto. „A pomyśleć,
że tak daleko było do tego Berlina. Aleśmy przecież
doszli, chociaż nas to cholernie drogo kosztowało,
aleśmy ich tu wreszcie dopadli i już nie popuścimy”.
Przed wymarszem na Berlin Sękowski czytał
w działonie ulotkę. Fragmenty jej umie niemal na
pamięć:
„Kościuszkowcy!
W ciągu dwóch lat wspólnie z przyjacielską Armią Czerwoną zadawaliśmy druzgocące ciosy wojskom hitlerowskim. Wasz szlak od Lenino, poprzez
Pragę, Wał Pomorski, forsowanie Odry, szlak owiany chwałą zwycięstwa – dobiega końca.
Kościuszkowcy!
Idziecie, by szturmować leże faszystowskiego
zwierza. Okazano Wam wielkie zaufanie. Wy – jako
siła niezwyciężonego narodu – z dumą zatkniecie
na gruzach Berlina biało-czerwony sztandar – symbol tego kraju, który nie zginął i nigdy nie zginie”.
Pamięta poruszenie wśród chłopców, gdy ją
przeczytano:
– Idziemy na Berlin!
– A co? Może nam się nie należy?
– Pewnie, że się należy! Już my im tam pokażemy!
– Za Warszawę im oddamy, chłopaki, za moją
Starówkę!
– Za całą Polskę!
„Biedny Sękowski, żyje tam czy nie? Sygurski
długo nie wraca” – myśli Czepiga i nagle widzi, jak
zza tego domu, skąd jeszcze tak niedawno prażył
niemiecki cekaem i siekały morderczo moździerze,
wypełza czołg, radziecki T-34, a na nim pełno żołnierzy. Krzyczą coś, Wymachują czapkami, śpiewają, słychać nawet harmonię: „ Kalinka, malinka, kalinka moja ...”
Czepiga ze zdumienia przeciera zmęczone
oczy. Czołg staje, Rosjanie zeskakują, biegną im na
spotkanie nasi żołnierze, ściskają się wszyscy, całują, czapki lecą do góry, harmoszka rżnie jak opętana, żołnierze prują z automatów.
Teraz dopiero uświadomił sobie Franek, co to
wszystko znaczy. A jednak doczekał się tej chwili!
Koniec wojny!
Zerwał się na równe nogi i zaczął tarmosić
chłopaków:
– Wstawajcie, chłopcy, wstawajcie! Wojna się
skończyła! Do domu wnet pójdziemy!
Ale gdzie tam, żaden ani głowy nie podniósł.
Klęli, mruczeli coś ni w pięć, ni w dziewięć, przewracali się na drugi bok i spali. Więc już na nic nie
czekając, sturlał się po schodach na dół i wpadł
w objęcia potężnego gwardzisty.
– Koniec wojny, sojuźnik, koniec wojny, mat’
jejo tuda siuda! – ryknął tamten.
– A niech ją najjaśniejszy szlag trafi – przytwierdził Czepiga.
Zbigniew DOMINO

Maj 2010

Z RADOŚCIĄ WRACAM DO ŁAŃCUTA
Z Bogusławem Kaczyńskim, który na tegorocznym 49. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie
poprowadzi jego koncert inauguracyjny, rozmawia Andrzej Piątek
 Dlaczego tak niestrudzenie popularyzuje
Pan muzykę? Na festiwalach – niegdyś w Łańcucie, a teraz w Krynicy, w swoich książkach, licznych audycjach w radiu i telewizji?
– Mam bardzo głębokie przekonanie, że nie
jesteśmy narodem głuchym, ale wrażliwie wyczulonym na piękno muzyki. Tak, jak gromadzimy
książki, powinniśmy zbierać płyty z muzyką wartościową i piękną. Niemniej ktoś powinien być
przewodnikiem po tym świecie, umieć wskazać, co
warto mieć, żeby posłuchać.
Nie uważa Pan, że często nadużywamy nazwy
festiwal? Dajmy na to w odniesieniu do lokalnego
przeglądu koncertów na fujarkach bądź harmonijkach ustnych?
– Tak! Tej nazwy często się nadużywa. Festiwal to nie tylko kilkanaście nawet najlepszych koncertów, ale dodatkowo jeszcze szczególna atmosfera, której nie da się wyrazić słowami. To coś wyjątkowego i ulotnego. Na festiwalach sztuka najwyższego lotu unosi się gdzieś w powietrzu, pozornie
jest nieobecna, w istocie wszechobecna.
 Jak doszło do tego, że stworzył Pan w Łańcucie w latach 1981–91kolejno dziesięć festiwali?
– Na początku lat 80. prowadziłem w Filharmonii Rzeszowskiej jakiś koncert. Podczas spotkania po jego zakończeniu zaproponowano mi dyrekcję Dni Muzyki Kameralnej w Łańcucie, mówiąc,
że impreza ta umiera i szkoda byłoby ją stracić bezpowrotnie.
Zgodził się Pan na artystyczne zagospodarowanie łańcuckiego zamku i już I Festiwal Muzyki – bo taką nazwę przyjęto – miał rozgłos w całym kraju!
–Tak, ukazało się kilkanaście świetnych recenzji, choć nie szczędzono mi również słów gorzkich.
Połynęły one... z rzeszowskich „Nowin“. Prasa centralna była pełna zachwytów nad łańcuckim festiwalem. Telewizja transmitowała wszystkie koncerty. Był rok 1981.
 Te festiwale dość szybko stały się imprezami o dużym rozgłosie i znaczeniu miedzynarodowym. Dalczego?

BOGUSŁAW KACZYŃSKI – wybitny popularyzator muzyki, jedna z najbardziej znanych
twarzy telewizji i głosów radiowych. W latach
1981– 91 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki w Łańcucie, imprezy pełnej gwiazd
o światowym rozgłosie, która rozsławiła to miasto w całej Polsce i za granicą. Honorowy obywatel Łańcuta. Laureat prestiżowych nagród
(m.in. trzykrotnie telewizyjnego Wiktora i Super Wiktora oraz trzech Złotych Ekranów).
Krytyk, publicysta, autor bestsellerowych książek o muzyce. Był dyrektorem Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Ożywił Krynicę, organizując i prowadząc Europejski Festiwal im.
Jana Kiepury.

– Zdecydował o tym ich program, zainteresowanie telewizji, a także i to, że zamek łańcucki jest
obiektem niezwykłej urody, wielkościowo stworzonym do urządzania takich festiwali. Niemniej jest
w nim i tak za mało miejsca, by pomieścić wszystkich miłośników muzyki. Dlatego zawsze marzyłem i spełniło się to, że festiwal w Łańcucie był im-

POD
ZNAKIEM
CHOPINA
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. Muzyczny
Festiwal w Łańcucie rozpoczynamy
22 maja o godzinie
19.30 koncertem
plenerowym, który
w tym roku odbędzie się przed głównym wejściem do
Fot. Józef Gajda

Muzeum-Zamku. Będzie to gala operowo-operetkowa. A w świat opery, operetki i musicali wprowadzi nas Bogusław Kaczyński. Wykonawcami będzie szóstka solistów i orkiestra naszej fi lharmonii
pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Myślę,
że to będzie wieczór nadzwyczajny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że poprowadzi go uwielbiany przez nas wszystkich Bogusław Kaczyński,
absolutny mistrz wprowadzania słuchaczy w zaczarowany świat dźwięków muzyki operowej czy
operetkowej. Bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie i wszyscy już oczekujemy na to spotkanie w Łańcucie. Po drugie znakomici soliści – Małgorzata Długosz, Maria Meyer, Edyta Piasecka,

 Wielu recenzentów wyrażało entuzjastyczne opinie o walorach festiwalu, artystycznych
i towarzyskich. Był to poza tym festiwal gwiazd.
Które z nich mógłby pan wspomnieć?
– Było ich wiele, bardzo wiele! Wspomnę
Krzysztofa Pendereckiego i jego prorocze słowa: „Łańcucka impreza otrzymała potężny, świeży impuls. Skromne Dni Muzyki Kameralnej stały się najsłynniejszym w Polsce festiwalem!”. Na
estradzie gościli m.in.: Barbara Kostrzewska, Helena Scuderi, Katia Ricciarelli, Stefania Toczyska,
Seta del Grande, Bella Dawidowicz, Adam Harasiewicz, Garrick Ohlsson, Dymitr Sitkowiecki, Gilbert Becaud i Juliette Greco. Słuchano orkiestr Jerzego Maksymiuka, Karola Teutscha, Wojciecha
Rajskiego – chyba wielu z nas pamięta do dziś słynne Cztery pory roku Vivaldiego w interpretacji Kai
Danczowskiej, Barbary Górzyńskiej, Konstantego
Andrzeja Kulki i Krzysztofa Jakowicza! Występowali: Irena Eichlerówna i Nina Andrycz, Gustaw
Holoubek i Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz i Daniel Olbrychski. Najmłodsi oklaskiwali mistrzowskie spektakle baśniowych oper i baletów, jak m.in. Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia
i Dziadek do orzechów. Były wieczory wspomnień
Haliny i Wojciecha Dzieduszyckich, Lody Halamy, Marty Eggerth-Kiepury, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, która przyjechała wraz z Mazowszem.
 Mazowsze ledwo mogło pomieścić się w Sali
Balowej! Jak pan postrzega dzisiaj – z odległości – dalsze koleje łańcuckiego festwalu? Jaki powinien być w przyszłości?
– W ogóle nie postrzegam, gdyż nie wiem co
się tutaj przez te wszystkie lata działo. Kolejni dyrektorzy nie tylko nie zapraszali mnie do Łańcuta, ale nawet grzecznościowo nie przysyłali programów. Dopiero w tym roku nowy dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej – pani prof. Marta Wierzbieniec, zaproponowała mi prowadzenie koncertu inaugurującego. Nie muszę akurat panu mówić, z jaką radością wracam do Łańcuta. Zostawiłem tam przecież kawał swojego życia i serca. Bardzo się cieszę, że po latach znów spotkam się z cudowną festiwalową publicznością! 
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prezą telewizyjną. Koncerty adresowaliśmy do milionów ludzi.

Dariusz Stachura, Witold Matulka, Adam Szerszeń. Po trzecie, wspaniale dobrany i skonstruowany program. No i w końcu w niezwyczajnym miejscu odbędzie się ten koncert, przecież sama rezydencja zamkowa stwarza odpowiedni klimat, a do
tego urokliwe otoczenie z pięknym parkiem, który w maju rozkwita i pachnie niezwykle, stworzą
na pewno niepowtarzalny nastrój do odbioru takiej muzyki.
I w takiej aurze zapowiada się cały festiwal. To
będą – jak sądzę – wieczory niezwykłe, pełne pozytywnych wrażeń i wzruszeń; okazja, aby szukać
przy muzyce ukojenia – przeniesienia się w jakieś
inne obszary przeżywania estetycznego, ponad codziennymi zajęciami i codzienną bieganiną. A muzyka daje tę szansę niezwykłą, by zapomnieć o troskach, by zachwycić się pięknem prawdziwym, które nieprzerwanie – bo takie przecież utwory będą
wykonywane – podziwiane jest przez wieki i wciąż
zachwyca publiczność w różnym wieku, na różnych kontynentach . Będą to bowiem i niezwykłe ä
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Dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk i soliści gali inauguracyjnej festiwalu: Edyta Piasecka, Adam Szerszeń, Małgorzata Długosza, Dariusz Stachura, Maria Meyer i Witold Matulka.

ä utwory, i wspaniałe wykonania. Pragnę podkreślić,
że główną bohaterką Muzycznego Festiwalu w Łańcucie jest muzyka, którą chcemy zaprezentować w
najlepszych, światowych wykonaniach. Każdy koncert – mam nadzieję – będzie miał swój niepowtarzalny klimat. Każdy jest inny, każdy jest w swoim rodzaju specyficzny – nie brakuje muzyki kameralnej, nie brakuje recitalu, jest koncert symfoniczny, jest gala operowa, są koncerty jazzowe. Myślę zatem, że każdy uczestnik tego wydarzenia muzycznego będzie mógł znaleźć odpowiedni rodzaj
i gatunek muzyczny, który jest mu bliski. Jestem
przekonana, że każdy z tych koncertów zasługuje
na szczególną uwagę i w zasadzie każdy mogłabym
omawiać oddzielnie.
Festiwal obfituje w gwiazdy muzyczne, ale jest
i także wspaniałą okazją ku temu, by wypromować
gwiazdy. I tak też jest skonstruowany. Być może teraz albo w przyszłości pojawi się osoba już utytułowana, na pewno utalentowana, ale nie okrzyknięta jeszcze gwiazdą. I to właśnie doświadczona,
wspaniała, wymagająca publiczność festiwalowa
może sprawić, że taki artysta wyjedzie z festiwalu
już jako absolutna gwiazda. Natomiast właściwie
każdy koncert festiwalowy posiada swoją gwiazdę.
Wystarczy wymienić tutaj choćby sopranistkę Barbarę Hendricks, albo znakomitą klarnecistkę Sharon Kam. Na pewno takimi gwiazdami festiwalu
są: skrzypek Krzysztof Jakowicz i pianista Walde-

mar Malicki, albo z rzeszowskim rodowodem pianista Adam Harasiewicz. Słuchać będziemy też
mistrzyni gry skrzypcowej Kai Danczowskiej, czy
improwizacji znanego pianisty Leszka Możdżera.
Bardzo ciekawie zapowiada się występ instrumentalistów Filharmonii Petersburskiej. Szczególną atrakcją będzie też zapewne występ zespołu instrumentów dętych German Brass, czy wywodzącego się z Rzeszowa Witolda Reka, kontrabasisty o
światowej sławie .
Jak co roku przed wejściem do zamku w Łańcucie występować będzie przed koncertami zespół
instrumentów dętych Da Camera naszej fi lharmonii, wprowadzając nas w odświętny festiwalowy
nastrój. Moim marzeniem bowiem jest, aby ten tydzień muzyczny – oczekiwany, planowany i organizowany właściwie przez cały rok – był prawdziwym świętem dla Łańcuta, Rzeszowa i całego regionu. Byśmy potrafi li przez ten tydzień żyć muzyką, wydarzeniami muzycznymi, aby w ten sposób poprawić nasze samopoczucie i przełożyć ten
nastrój na kolejne tygodnie i miesiące. Filharmonia przechodzi gruntowny remont i w tym sezonie
koncerty odbywają się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Tam został zaplanowany
jeden z koncertów festiwalowych (27 maja o godz.
18.00) z udziałem orkiestry młodzieżowej Sinfonia
Juventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego, a solistą będzie litewski pianista Lukas Geniu-

POTĘGA PLOTKI CZYLI
„CYRULIK SEWILSKI”

Dębickie spektakle operowe ewenementem kulturowym
na skalę europejską
Andrzej Szypuła
„O wschodzie słońca przed
domem doktora Bartolo hrabia Almaviva spotyka się z muzykami. Zakochany w pupilce
doktora, młodej i pięknej Rozynie, śpiewa dla niej serenadę”. Tak rozpoczyna się opera komiczna włoskiego
kompozytora Gioachino Rossiniego (1792–1868),
autora 39 oper, mistrza stylu bel canto.
Cóż to się potem nie dzieje, a raczej dzieje! Zazdrosny, podejrzliwy, podstarzały doktor Bartolo używa różnych forteli, także plotki, by odstręczyć konkurenta i ożenić się z młodą, uroczą, piękną Rozyną i – oczywiście – przejąć jej posag. Potęga plotki okazuje się jednak niczym wobec szczerej
miłości hrabiego i Rozyny. Ich małżeństwo staje się
faktem. Tak w telegraficznym skrócie przedstawia
się libretto tej znanej na całym świecie i uwielbianej przez melomanów opery komicznej Cyrulik sewilski G. Rossiniego, uznawanej za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii muzyki operowej. Jej

premiera odbyła się 20 marca 1816 roku w Teatro
Argentina w Rzymie.
Przyznam się, iż na kolejną premierę opery, tym razem właśnie Cyrulika sewilskiego, któ-

šas, który wykona Koncert Fryderyka Chopina.
W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Chopina i właściwie tegoroczny festiwal przebiega pod tym znakiem. Usłyszymy zatem dużo
muzyki Chopina zarówno w wersji oryginalnej, jak
i w opracowaniach jazzowych. Natomiast rówieśnikiem Chopina był Robert Schumann i ten akcent też znajdzie się w czasie festiwalu z zaznaczeniem 200. rocznicy urodzin tego kompozytora.
Także i ten 49. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
– podczas którego wykonanych zostanie 14 koncertów – wymaga sporych nakładów finansowych
i organizacja tego cyklu przedsięwzięć artystycznych nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów,
bez pomocy współorganizatorów, jak i firm właściwie z całego Podkarpacia, którym jestem za to niezmiernie wdzięczna.
Zapraszam Państwa do udziału we wszystkich
koncertach (szczegóły w afiszach i na naszej stronie
internetowej www.fi lharmonia.rzeszow.pl), jeszcze
są wolne bilety, przede wszystkim na koncert inauguracyjny (przygotowaliśmy 3 tysiące miejsc siedzących), jeszcze są pojedyncze bilety także na inne
wieczory festiwalowe. Warto skorzystać z tej oferty
przygotowanej przez naszą fi lharmonię.
Prof. Marta WIERZBIENIEC,
szef artystyczny festiwalu, dyrektor naczelny Filharmonii
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ra miała miejsce w niedzielny wieczór 3 maja 2010
roku w Domu Kultury Mors w Dębicy, jechałem
pełen obaw. Czy artyści poradzą sobie z trudną materią, nie tylko muzyczną, ale i aktorską niełatwej
przecież opery?
A jednak wszystko udało się znakomicie! Myślę, że genezy tego sukcesu trzeba szukać najpierw
w historii wydarzeń operowych w Dębicy, które od
dziesięciu już lat konsekwentnie i z pasją realizuje
ich pomysłodawca, kierownik artystyczny i dyrygent Paweł Adamek, znajdujący nieustanne wsparcie w środowiskach artystycznych, władzach samorządowych i wśród sponsorów tych niełatwych i co
tu dużo mówić – dość kosztownych zdarzeń muzycznych.
Już w maju 2000 roku w Dębicy wystawiono
Verbum nobile S. Moniuszki, potem przyszła kolej

Na widowni gospodarze miasta i powiatu oraz parlamentarzyści.
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na Flis, Straszny dwór, Halkę tegoż kompozytora,
Cud mniemany czyli Krakowiaków i Górali J. Stefaniego, Hrabinę, Jawnutę, Nowego Don Kiszota, czyli sto szaleństw S. Moniuszki, Nabucco G. Verdiego
i Carmen G. Bizeta. I wreszcie w tym roku – jedenasta dębicka premiera – Cyrulik sewilski G. Rossiniego.
By wystawić niełatwego Cyrulika, organizatorzy zbierali więc doświadczenie przez 10 lat i to na
jak najlepszych wzorach. Jak piszą w starannie wydanym, kolorowym programie ostatniej premiery
– „miniony czas to ponad 35 tys. widzów, setki wykonawców, liczne chóry z Dębicy i Mielca, orkiestra
symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy, soliści – studenci akademii muzycznych, balety zespołów Małopolska, Igloopolanie oraz Rzeszowiacy z Mielca”. Do tego trzeba dodać całą armię scenografów, kostiumologów, charakteryzatorów, operatorów dźwięku i światła, obsługę widowni, inspicjentki, zespół techniczny. Całemu przedsięwzięciu patronuje prężne i skuteczne w działaniu Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze
wraz z ambitnym prezesem Pawłem Adamkiem.
Czas na słów parę o samym spektaklu. Przez
blisko trzy godziny trzymał on w napięciu wypełnioną po brzegi ponadtysięczna widownię Domu
Kultury Mors w Dębicy. Najpierw o solistach.
Któż wcielił się w tytułową rolę cyrulika, golibrody, popularnego i sprytnego Figara, znanego w całej Sewilli? To Jarosław Kitala – baryton, absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach, świetny śpiewak i aktor o pięknym, wyrazistym głosie, nienagannej dykcji i tej specyficznej vis comica, która
trzyma w napięciu słuchaczy i widzów, ożywiając
i wypełniając akcję sceniczną swoją naturalną żywiołowością i temperamentem. A znana to prawda, że opera komiczna czyli buffa, to od strony muzycznej, wokalnej i aktorskiej zadanie o wiele trudniejsze, niż opera poważna, czyli seria. Rozyna!
Cóż za gejzer uroku, powabu, lekkości, koloratury

łen uznania dla młodych muzyków, którzy pod kierunkiem Pawła Adamka pracowali przez rok nad
materiałem nutowym spektaklu z ogromnym poświęceniem i zapałem. Nie sposób przecenić walorów dydaktycznych i wychowawczych takiego
przedsięwzięcia dla kształcącej się młodzieży muzycznej, także i dla miłośników śpiewu chóralnego.
Dodatkowego uroku dodawali mali statyści z dębickich szkół i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
2 Integracyjnego w Dębicy.
Reżyseria Jakuba Bulzaka okazała się nadzwyczaj udana. Cechowało ją wysunięcie na pierwszy plan gry aktorskiej i pewna oszczędność w dialogach, przez co uniknięto zbędnych egzaltacji
i przerysowań, w czym zresztą pomagała zwarta warstwa muzyczna, rodem jakby z klasycznych
oper Mozarta. Pomysł zamiany śpiewanych recitativów w partie mówione okazał się słuszny i pożyteczny, zważywszy na czytelność tekstu i tempo akcji scenicznej dostosowane do przeciętnego odbiorcy, który na spektaklach operowych bywa na ogół
raczej rzadko, zwykle raz lub kilka razy w roku.
Bartolo (Leopold Stawarz) i Basilio (Jan Michalak)
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Paweł Adamek dziękuje za owacje.

czystej jak woda
źródlana, w wykonaniu
niezwykle utalentowanej krakowskiej sopranistki Anny Krawczyk! Zakochany
w Rozynie hrabia Almaviva, to
Andrzej Kaim
– tenor liryczny, śpiewak z Zawiercia, artysta
o aksamitnym,
jasnym, miękkim głosie, który brzmiał ciepło i nastrojowo
zarówno w partiach solowych, jak i w duetach czy
scenach zbiorowych. Zazdrosny Doktor Bartolo,
czyli Leopold Stawarz – baryton, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, to artysta o znakomitych walorach głosowych i aktorskich, który
swoją grą nieustannie ożywiał i uwydatniał akcje
sceniczne. A nauczyciel śpiewu don Basilio, czyli Jan Michalak – bas, śpiewak i animator kultury z Dębicy, kierownik Domu Kultury Śnieżka, dał
prawdziwy popis swoich możliwości wokalnych
i aktorskich. Głównym solistom nie ustępowali artyści dopełniający dramatyczne wydarzenia sceniczne: służąca Berta, czyli Agata Piękosz - mezzosopran, Ambroży, czyli Jan Maślanka, animator kultury i przedsiębiorca z Dębicy, Fiorello, czyli Zdzisław Wojtynkiewicz z Dębicy i Oficer, czyli Tomasz Furman, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie. Role służących doktora Bartolo pełnili Mirosław Parys i Krzysztof
Szymaszek.
Trzeba przyznać, iż udało się organizatorom
zgromadzić profesjonalnych, znakomitych solistów o wyrównanym, wysokim poziomie wykonawczym, świetnie rozumiejących się na scenie, co
nawet w zawodowych teatrach muzycznych nie zawsze się zdarza. Stąd intryga, jaka rozwijała się na
scenie przez blisko trzy godziny, z jedną 15-minutową przerwą (dwa akty) nie nużyła, a wręcz pozostawiła pewien niedosyt i nieodparte marzenie,
by spektakl ten koniecznie zobaczyć jeszcze raz…
Oprócz solistów kreujących główne role wystąpili na scenie Muzykanci, Straż, Mieszkańcy Sewilli, dopełniający swymi głosami i grą aktorską sceny
zbiorowe. Te role z powodzeniem odegrali członkowie Chóru Parafii Matki Bożej Anielskiej i Miłosierdzia Bożego w Dębicy, zresztą już nie po raz
pierwszy, podobnie jak młodzieżowa Orkiestra
Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy i jej goście. Jak mówił mi w czasie przerwy dyrektor tej
szkoły i także muzyk Stanisław Świerk, jest on pe-

Rozyna (Anna Krawczyk) i Figaro (Jarosław Kitala)

Scenografia Wacława i Grażyny Jałowców, artystów malarzy z Dębicy, dopełniała klimatu epoki
z początków XIX wieku, z reprezentacyjnym domem z balkonem doktora Bartolo, ławeczkami,
stolikami, z romantycznym pejzażem w tle, jako
żywo przypominającym łąki, trawy, krzewy, zagajniki rosnące nad Wisłokiem czy Wisłoką… Dyskretne oświetlenie Zdzisława Worka pozytywnie
korespondowało z akcją sceniczną. Jeśli jeszcze dodamy starannie przygotowane przez Irenę Lewicką kostiumy z epoki i dyskretną charakteryzację
Izabeli Piekarczyk, otrzymamy spektakl wyważony i przemyślany w najdrobniejszych szczegółach,
spełniający wymogi artystyczne rossinowskiej opery buffa.
Dębickie spektakle operowe stały się ewenementem kulturowym na skalę europejską. Chwała wszystkim ich twórcom, animatorom, sponsorom (zwłaszcza Dorocie i Stefanowi Bieszczadom), przyjaciołom, miłośnikom nieśmiertelnej
sztuki pięknego śpiewu, który nieustannie unosi
nas w rajską krainę ułudy, tak nam potrzebną w codziennym naszym życiu.
Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, krytyk,wiceprezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Finał opery przy brawach na stojąco.

Fot. Ryszard Zatorski (5)

15

➢

Nr 5(55) Rok VI

CARPATHIA
FESTIVAL
VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Rzeszowie
Anna Czenczek
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a tegorocznym festiwalu spotkają się już
po raz szósty w Rzeszowie od
21–23 maja młodzi wokaliści
i zespoły muzyczne z całej Europy. W jury zasiądą zaś europejskie osobistości życia muzycznego –Dorota Szpetkowska (przewodnicząca jury), Michał Zabłocki, Zygmunt Kukla, Jerzy
Dynia, Ruggero Robin, Egon Póka i Peter Lipa.
Zespoły muzyczne (w tym roku 15) oraz soliści, duety, tercety i kwartety (25) wystąpią z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej pod dyrekcją
Zbigniewa Jakubka. Obowiązkowo wykonają piosenkę autorską z gatunku szeroko rozumianej muzyki pop.
W ramach Rzeszów Carpathia Festival przewidziane są również Międzynarodowe Warsztaty
Wokalne – Carpathia Festival Wokal Workshop,
których efektem będzie m.in. nagranie promocyjnej płyty oraz Dni Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej z cyklem koncertów artystów sceny polskiej i europejskiej, a także spotkania z uczestnikami i gwiazdami festiwalu w salonie EMPIK, pokazy multimedialne, wystawy, recitale oraz specjalne
programy artystyczno -rozrywkowe dla całych rodzin.
Tegoroczny festiwal zainaugurujemy 21 maja
(piątek) na scenie w Rynku o godzinie 20.30 premierowym spektaklem wokalno-tanecznym pt.
O miłości i nie tylko... w wykonaniu solistów i grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej
pod dyrekcją Zbigniewa Jakubka (reżyseria i przygotowanie wokalne i aranżacje –Anna Czenczek,
choreografia – Edyta Leś-Bomba, konsultacje ak-

Artyści CSW wraz z Anną Czenczek, których zobaczymy w spektaklu „O miłości i nie tylko...”

torskie – Jadwiga Domka, aranżacje instrumentalne – Zbigniew Jakubek. I tamże na
scenie w Rynku, gdzie prezentować się będą
przez następne dni wszyscy uczestnicy festiwalu, 23 maja na zakończenie tej międzynarodowej imprezy muzycznej wystąpi Ewa Farna.
Zapraszam na koncerty, spotkania
z uczestnikami i wspólne przeżywanie muzyczne (szczegóły programu festiwalowego na
afiszach w mieście, plakatach i stronie internetowej www.carpathia.rzeszow.pl).
Anna CZENCZEK,
dyrektor Rzeszów Carpathia Festival 2010
i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

ANNA CZENCZEK. Muzyk i wokalistka, nauczycielka
emisji głosu, dyrektorka Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pomysłodawczyni i szefowa Międzynarodowego Festiwalu. Piosenki Carpathia Festival. Laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Kocha
pracę z dziećmi i młodzieżą. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury na terenie całego kraju i za granicą. Prowadzi
warsztaty wokalne, reżyseruje, aranżuje wokalnie i muzycznie spektakle i musicale, zasiada w jury międzynarodowych,
ogólnopolskich i regionalnych muzycznych festiwali, konkursów i przeglądów. Jej podopieczni brali udział w licznych programach telewizyjnych, zdobywając najwyższe laury. Śpiewają w musicalach, współpracują ze znanymi artystami polskiej
estrady oraz uczestniczą w nagraniach studyjnych i radiowych. Uczniowie Anny Czenczek zdobyli ponad 400 nagród
w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki
w kraju i za granicą.

TEATR
W
OBRAZACH
Plastyczna scena formy Janusza Pokrywki
Ryszard Zatorski

J

anusz Pokrywka, prof.
dr hab. Janusz Pokrywka – jak tytułują go studenci sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – to mistrz znaku
plastycznego na scenie, który swój teatr formy tworzy od
blisko trzech dziesięcioleci. Takim był twórca, gdy
pracował w Teatrze Lalki i Aktora Kacperek (a nawet nim kierował przez czas pewien), takim pozostał jako twórca widowisk w stworzonym przez siebie teatrze, który znalazł lokum i oparcie organizacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury. I jakby
zwieńczeniem jego pracy scenicznej jest właśnie
Siedem obrazów – Don Kichote inspirowane dziełem hiszpańskiego Miguela de Cervantesa. Z premierą w Teatrze Maska 26 kwietnia.
– Chodził za mną ten Don Kichote od bodaj
pięciu lat – zwierzył się po premierze Pokrywka.
– Taka postawa jak ze śmietnika, niczym kultura,
którą tam próbuje się wyrzucać. I z tego śmietnika
wyciągane są właśnie te obrazy, ta struktura koronek hiszpańskich, choć niedosłownie. Wszystko to,
co jest niby przypadkowe, ale nim nie jest.
Świat , który widzi Don Kichote jest w wido-
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wisku Pokrywki kolorowy, a realność pokazana
zaś w szarych i czarnych barwach. Takie widzenie
na opak. Gdy ten błędny rycerz umiera, to umiera
i kolor na scenie. Nawet Sancho Pansa przybiera się
w szarość. Tylko Dulcynea z Toboso jest w bieli – ta
jego miłość, która prowadzi do śmierci. Piękne skojarzenia wybrane są z utworu Cervantesa – dlatego np. Dulcynea jest księżniczką, bo taką ją sobie
błędny rycerz wymarzył i nieważne,
że w rzeczywistości
jest to prosta dziewka wiejska.
Końcówka widowiska
właśnie
jest jak ów śmietnik metaforyczny,
ale i poniekąd rzeczywisty w obrazie – bo wszystko się
ze śmietnika bierze,
podnosi się ta klapa
kontenera, i te oczy
patrzą wymownie…
Bo to jest ten niby
śmietnik świata.. Ale
na końcu się wszyst-

ko rozjaśnia i jest ten wiatrak znowu kolorowy, niebieski, czyli to marzenie – taka piękna romantyczna donkiszoteria. Nastrój pod koniec buduje litanijny rytm modlitewny nad „Rycerzem Smętnego Oblicza”. Artystycznie i emocjonalnie efekt niesamowity. Bo w teatrze Pokrywki za pomocą formy wzbudzane są emocje, obrazami dociera się do
wrażliwości widza, by przywołać choćby postać
głównego bohatera w zbroi niczym płaskorzeźba,
który w różnych konfiguracjach (np. z wieżą) tworzy obraz jak namalowany pędzlem. Jak mistrzowsko Pokrywka korzysta z techniki teatru lalkowego choćby w scenie, gdy te kunsztowne bajkowe postaci pojawiają się przy stole wspólnie z trupą akto-

Scena ze spektaklu „Siedem obrazów – Don Kichote "

od śmieszności przechodzi przez całe życie aż do
dramatu serio. Bez wątpienia widać w tym przedstawieniu profesjonalizm i Ryszarda Szeteli, który święcił swój artystyczny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej na scenie, i Jolanty Nord w roli
Gospodyni, i Józefa Gmyrka w roli Sancho Pansy. Choć pozostali nie odstają od tych zawodowo
przygotowanych aktorów i sprawdzonych na scenie kolegów. Poczynając od prologu, przekazanego
w hiszpańskiej oryginalnej wersji, którym wprowadza widzów w nastrój widowiska Joanna Sitarz
(asystent reżysera), znana z niejednej kreacji aktorskiej we wcześniejszych przedstawieniach Janusza Pokrywki, a kończąc zjawą białej Dulcynei, wyobrażonej w tanecznym obrazie przez utalentowaną Lilianę Żabińską.
Scena Propozycji z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, stworzona przez Janusza Pokrywkę, buduje estetyczną wrażliwość widzów od
25 lat. W tym przedstawieniu znakomicie został
wykorzystany też talent artystyczny wychowanek
Bernadetty Wojtuń-Sikory z Zespołu Tanecznego Form Nowoczesnych Impet z tegoż MDK. Zespół ten trzy dni wcześniej święcił również w Ma-

Don Kichote (Ryszard Szetela) i Sancho Pansa (Józef Gmyrek)

sce niezwykłym widowiskiem pt. Pajęczyniarka
chwil swój jubileusz 20-lecia pracy artystycznej.
Kompozytorem muzyki w widowisku Pokrywki
jest Marcin Habaj, choreografię opracowała wspomniana Bernadetta Wojtuń-Sikora, a występują
oprócz już wymienionych artystów także: Joanna
Dudek, Dorota Krempa, Alicja Pietruszka, Patrycja Skoczylas, Paulina Stec, Maciej Gulak, Robert
Nowak i Mateusz Surówka. Zarówno scenografia,
jak i kostiumy oraz pozostałe środki inscenizacyjne wykonane zostały w pracowniach MDK. Widowisko Pokrywki można będzie znowu obejrzeć 26
maja w Teatrze Maska i 14 czerwca na scenie Teatru
im. W. Siemaszkowej.
Zespół Janusza Pokrywki w finale przedstawienia.

Ryszard ZATORSKI

Joanna Glazar
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kwietnia
Teatr
Maska w Rzeszowie zaprosił widzów na ostatnie w tym sezonie premierowe przedstawienie. Tym razem
była to Alicja po drugiej stronie
lustra – spektakl na motywach
powieści Lewisa Carrolla, fascynującej kolejne pokolenia niezwykłą atmosferą i przedziwnymi perypetiami głównej bohaterki.
Autorem adaptacji, a zarazem reżyserem
przedstawienia jest dyrektor artystyczny Teatru
Maska, Jacek Malinowski. Scenografię zaprojektowała Marika Wojciechowska, muzykę skomponował Antanas Jasenka. Dzięki ich wspólnej pracy
na scenie powstała kraina po drugiej stronie lustra.
Świat, do którego wiedzie lustro, to świat na opak,
kraina z sennych widziadeł, w której wszystko dzieje się według reguł panujących w snach. Wszystko tu jest zarazem realistyczne, jak też dziwacznie
zmienione, jakby odbite w krzywym zwierciadle,
jednocześnie zwykłe i niezwykłe. Przygody głównej
bohaterki rozgrywają się na tle ścian blokowiska.
W tym znajomo wyglądającym krajobrazie Alicja,
grana przez Monikę Szelę, spotka cały szereg postaci pochodzących ze znanego jej świata, ale odbitych w zwierciadle sennej rzeczywistości: mówiące
kwiaty, owcę prowadzącą sklep na rzece, pływającą
w wielkim pudełku zapałek i wykorzystującą za-

pałkę jako wiosło, dziwnych podróżnych i rycerzy, królowe pamiętające to, co się dopiero wydarzy i biegnące tak szybko, jak potrafią, by pozostać
w miejscu.
Stworzony na scenie świat,
w którym nie obowiązują reguły
świata realistycznego, jest wyjątkowo wiarygodny dzięki znakomitemu tempu, w jakim rozgrywa się
przedstawienie, i pomysłom scenograficznym. Marika Wojciechowska uprościła maksymalnie scenografię, koncentrując się na kostiumach, w których postawiła na kolor
i wykorzystała elementy codzienne, zwyczajne, przetworzone przez
stylistykę snu. Wędrówka Alicji
przez świat po drugiej stronie lustra jest jednocześnie zbieraniem
doświadczeń, nauką funkcjonowania w świecie innym niż bezpieczny świat domowego zacisza. Twórcy przedstawienia chcą przekazać widzom istotną prawdę, że najważniejsze jest, by pozostać sobą
oraz, że tylko dzięki nauce i zbieraniu doświadczeń
można zostać kimś i poradzić sobie w świecie.
Spektakl Alicja po drugiej stornie lustra był
ostatnią premierą, jaką dyrekcja teatru przewidziała na ten sezon, ale zdecydowanie nie było to
ostatnie ciekawe wydarzenie w Masce. W ostatnim tygodniu maja (26–31) rzeszowski teatr lalko-

Fot. Ryszard Kocaj

Z SENNYCH
WIDZIADEŁ
Premiera i Maskarada w Teatrze Maska

wy zaprosi wszystkich miłośników teatru, zarówno tych najmłodszych jak i dorosłych, na „Maskaradę – Przegląd Teatrów Ożywionej Formy. Będzie
to przegląd najciekawszych spektakli ostatnich lat.
Zaprezentują się m.in. tak znakomite teatry, jak
Teatr Wierszalin, Teatr Ósmego Dnia i Teatr Novogo Fronta. Celem Maskarady jest ukazanie, jak
różne „maski” przywdziewa współczesny teatr formy, dlatego podczas jej trwania publiczność będzie
miała okazję obejrzeć spektakle dla dzieci i spek-

Scena z Alicji po drugiej stronie lustra

takle dla dorosłych, wielkie widowiska plenerowe
i przedstawienia kameralne, spektakle oparte na
ruchu i takie, w których najważniejszy jest tekst.
Wszystkie te przedstawienia łączyć będzie jedno –
ożywiona forma użyta jako jeden z podstawowych
środków wyrazu. Organizatorzy przeglądu chcą,
aby ostatni tydzień maja był w Rzeszowie wielkim
świętem teatru.
Joanna GLAZAR
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rów literackich i zarazem cielesnych, scenicznych.
Bo Janusz Pokrywka najprostszymi środkami potrafi wywołać wielkie emocje. I znowu objawił się w tym przedstawieniu jako mistrz znaku plastycznego. I te lalki takie subtelne i delikatne w swej formie plastycznej, a taką potęgę wyobrażają. Potęgują wariactwo Don Kichota, który walczy z trupą aktorów, ale on nie widzi aktorów, on
ich lekceważy, a walczy z lalkami, bo to one w tej
jego wariacji są dlań ważniejsze, dlatego też i kolorowe w widowisku Pokrywki. I te lalki bardzo precyzyjnie ustawione, tworzą majstersztyk plastyczny wespół z aktorami na scenie. Bo Pokrywka cały
czas myśli obrazem i oddziałuje na widza obrazem.
A te obrazy oddziela kilkunastosekundową czernią, kurtyną ciszy, w której hart rockowa muzyka
głębiej dociera do wyobraźni słuchaczy.
Godzinę i piętnaście minut trwa przedstawienie, a wydaje się mgnieniem chwili. Tak wszystkie obrazy spięte są precyzyjnie. Każdy z nich jest
odrębnym tematem, ale się w sposób przemyślany zazębiają. Ryszard Szetela w roli Don Kichota
sprawił się perfekcyjnie, choć niełatwe to było zadanie, bo wszak w tym artystycznym wcieleniu,

Fot. Bartosz Szetela (3)
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KRĘGOSŁUPY
ARTYSTÓW
Wystawy w rzeszowskim Domu Sztuki
Piotr Rędziniak

C

zas tak biegnie, że
edycja kolejnego numeru miesięcznika wyminęła
się z możliwością szerszej prezentacji wystawy, która właśnie kończy się w rzeszowskim
BWA. A szkoda, bo to wystawa
ważna i naprawdę wartościowa. „Czesław Rzepiński i Uczniowie”, której nie reklamowaliśmy zbytnio, myśląc, że nie wymaga ona specjalnej rekomendacji, a zwłaszcza nazwisko Rzepiński... Nieżyjący już krakowski artysta, jeden z wielkich
– najsłynniejszych polskich kolorystów.

KULTURA l SZTUKA

Fot. Mieczysław A. Łyp

Do zwiedzania wystawy mistrza Rzepińskiego zapraszał artysta plastyk Ryszard Dudek, dyrektor BWA.

Umknęła zapewne wielu mniej uważnym odbiorcom sztuki w Rzeszowie możliwość zobaczenia spośród 54 obrazów Czesława Rzepińskiego 40 obrazów, które zdjęte ze ścian krakowskiego mieszkania wdowy po mistrzu, jego studentki,
asystentki Anny Ryś-Rzepińskiej, były u nas prezentowane po raz pierwszy! Wystawa rzadko pokazująca samego mistrza i jaki wpływ wywarł na
późniejsze pokolenie uczniów w dosłownym tego
słowa znaczeniu – jego studentów, ale i uczniów,
przyjaciół. Z tej listy 17 artystów pokazało 45 obrazów.
Z chwilą wydania tego numeru miesięcznika BWA otwiera nowe wystawy, które tym razem – mam nadzieję – nie umkną Państwa uwadze. A reklamuję je z niekłamaną nieskromnością,

przed obchodami 100-lecia jego istnienia.
Druga wystawa to XII Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, którą pokazujemy w mniejszej, dolnej sali Domu Sztuki. Jest ona
jedyną w roku wystawą sztuki, która, wbrew nazewnictwu, jest wystawą sztuki nieprofesjonalnej.
Ściany tej sali kwitną kolorowymi pracami utalentowanych uczniów. Warto zagdyż jestem komisarzem ich
uważyć, że laureaci tych wyobu. Pierwsza z nich to Bienstaw sprzed lat, dziś zasilają zanale ZPAP 2008–2010, wystastępy szkół artystycznych, a nawa prezentująca dorobek ostatwet są absolwentami Akademii
nich dwóch lat artystów zrzeSztuk Pięknych w Krakowie,
szonych w rzeszowskim okręgu
Warszawie czy Łodzi. WisząZPAP. Mam nadzieję, że w ocece prace wykonane przez dzieci
nie wiernych odbiorców sztuki
i młodzież szkół, domów kultu– artystów naszego środowiska
ry, osiedlowych domów kultury,
Rzeszowa i odleglejszego Brzopozaszkolnych ośrodków kultuzowa, Przemyśla, Tarnobrzega,
ry i plastyki całego regionu są
Jarosławia – chlubnie powrócijak najbardziej profesjonalne,
ła ta przeglądowa wystawa na
bo świadczą o fachowości nagłówną salę wystawową BWA.
uczycieli, instruktorów plastyki,
Mamy, jako ZPAP, kim się poa niekiedy rodziców.
chwalić i by nie pominąć żadTegoroczny konkurs arcynego nazwiska, są na wystawie
Fot. Jacek Nowak
trudny, zorganizowany w przyprace wybitnych malarzy starpadającym roku obchodów
Plakat Wiesława Grzegorczyka.
szego i młodego pokolenia, pra200-lecia urodzin wielkiego
ce jednego z bardziej znanych plakacistów w Polkompozytora Fryderyka Chopina, podporządkosce, tkacza, wielu konserwatorów słynących z ważwany był temu tematowi. Przed profesjonalizmem,
nych realizacji oraz przedstawicieli środowiska
oddaniem i zaangażowaniem opiekunów młoakademickiego – Uniwersytetu Rzeszowskiego.
dych talentów chylić należy czoła w obliczu tego,
Od wielu lat nie podpisało listy obecności na
jak w szkołach traktowany jest przedmiot plastytakim przeglądzie tak liczne grono, bo dokładnie
ki, sztuki, czy jak go tam dziś nazywają. Wiemy,
50 proc. członków tego związku. 40 nazwisk znaże jest spychany i prawie jak wychowanie fizyczne
nych podkarpackich artystów i ponad 120 prac
traktowany jako zło konieczne.
składa się na wystawę, której patronuje prezydent
Mam wielką nadzieję, że takie przeglądy
Rzeszowa, doceniając jej poziom i prestiż. Prestiż,
i konkursy uzmysłowią kiedyś decydentom w tej
który przypomina tą wystawą każdemu z członkwestii, że sztuka i sport kształtują i wzmacniaków ZPAP, jakim zaszczytem jest przynależność
ją młode kręgosłupy. A my dorośli musimy tej
do Związku Polskich Artystów Plastyków na rok
sprawie służyć. Wierzę, że poważnie traktowane
w szkołach wychowanie fizyczne buduje zdrowe
ciało naszego przyszłego społeczeństwa, a wychowanie plastyczne jest ważnym elementem budowania w nim zdrowego ducha. Niech ta wystawa ciesząc swą wielobarwnością przypomina o tym każdemu, kto może w tej sprawie zabrać głos.
Zapraszam na dwie wielkie, piękne wystawy
pokazujące kręgosłupy artystów, społeczników,
nauczycieli, z których wyrosną kręgosłupy przyszłego pokolenia – tych, którzy będą tworzyć, albo
choćby tylko świadomie twórczość tę odbierać.
Fot. Jacek Nowak

Weronika Skórska, lat 7, GOK Padew Narodowa.

Piotr RĘDZINIAK

Kronika literacka
W NAJLEPSZYM WYDANIU

W

Osiedlowym Domu Kultury Karton
w Rzeszowie odbyło się 7 maja br. spotkanie autorskie Marty Świderskiej-Pelinko. Promowała ona swoją najnowszą powieść Za drzwiami
deszczu, wydaną
przez Wydawnictwo TELBIT. Było
to pierwsze ze spotkań, mających na
celu promocję tej
książki. Wydawca zapowiada bowiem cykl podobnych imprez
w nieco późniejMarta Świderska-Pelinko
szym okresie.
Zdaniem warszawskiego wydawcy Marta Świderska-Pelinko proponuje literaturę kobiecą w najlepszym wydaniu. Jest to opowieść o losach trzech
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przyjaciółek: wrażliwej, zagubionej Magdy, ekscentrycznej intrygantki Lidki oraz Kaśki, której przeszłość naznaczona jest bolesną tajemnicą.
W zmaganiach z szarą rzeczywistością na przemian wspierają się i ranią, uciekając przed problemami w samotność, alkohol lub wróżbiarstwo. Chociaż wiele je różni, pragną tego samego – szczęśliwej miłości, spokoju i spełnienia. Czy
wystarczy im sił, by dokonać trudnych życiowych
wyborów i zawalczyć o swoje miejsce na ziemi?
Czy mimo wielu rozczarowań odważą się wyjść
zza drzwi deszczu?

tułowany W prześwicie wieżowców. Jest to liryczna
wędrówka po starych i nowych osiedlach rzeszowskich. Nieco sentymentalna, nieco nostalgiczna,
ale niezwykle optymistyczna i ciepła. Całość zilustrowana malarstwem i grafi ką autorki.
Spotkanie rozpoczął tradycyjnie gospodarz,
ppłk Kazimierz Gałka, po którym swoją gawędą
po Rzeszowie poprowadził zebranych Bogusław
Kotula. Fragmenty tomiku w wersji recytatorskiej

W PRZEŚWICIE WIEŻOWCÓW

K

lub Garnizonowy w Rzeszowie staje się
konsekwentnie placówką promującą lokalną twórczość literacką. Kolejne już spotkanie
autorskie 29 kwietnia zgromadziło liczną rzeszę
tych, którzy z przyjemnością obcują ze specyficzną literaturą Jadwigi Kupiszewskiej. Tym razem
autorka zaprezentowała swój najnowszy, starannie
wydany przez Geokart-International, tomik zaty-

Stach Ożóg, Dorota Kwoka i Jadwiga Kupiszewska

Maj 2010

WIROWANIE
NA PLANIE

zaprezentowała autorka, wsparta przez Dorotę Kwokę i Stacha Ożoga. Swoje zauroczenie
twórczością Jadwigi Kupiszewskiej wyraził obecny na spotkaniu były europoseł Mieczysław Janowski. Całość spotkania znakomicie uzupełniała ekspozycja dorobku plastycznego autorki wraz z pracami nagrodzonymi.

kwietnia odbył się w Warszawie finał V Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”, którego laureatkami zostały dwie uczennice Liceum
Ogólnokształcącego w Jeżowem – Dominika Gil
z klasy II LO oraz Karolina Szewczyk z Ia LO. Dominika Gil jest laureatką konkursu po raz drugi
z rzędu, zaś Jeżowe to jedyna wieś w Polsce, a LO
w Jeżowem jedyną wiejską szkołą, która ma swoich laureatów. Obie młodziutkie poetki swego czasu debiutowały w naszym magazynie literackim
„Wers”.
Warsztaty poetyckie podczas turnieju prowadził tradycyjnie już o. Wacław Oszajca, zaś inny
Dominika Gil i Karolina Szewczyk
juror, Marcin Kunicki – warsztaty „Wokół Jacka
Kaczmarskiego”. Dominika Gil i Karolina Szewczyk mogły znaleźć się w Warszawie (w towarzystwie swojego opiekuna – polonisty Ryszarda Mścisza) po raz kolejny dzięki wójtowi gminy Jeżowe – Gabrielowi Lesiczce oraz

KORNELE Z MEDALAMI
Sukces w Moskwie

MĄDROŚĆ W MAGLU

G

dyby nasz prezydencki tupolew nie rąbnął o podsmoleńską glebę, nigdy nie dowiedziałbym się, ilu mamy
w Polsce znawców tajników awiacji i spraw związanych z lotnictwem. I to jakich znawców! Nic, tylko walić na kolana przed ich
olśniewającym geniuszem. Wiedza wypowiadających się w sprawie katastrofy – płk. Pietrzyka, długo dowodzącego rządowym
lataniem, gen. Czabana, szefa szkolenia wojskowego czy prawdziwych hobbystów lotnictwa ze „Skrzydlatej Polski” – to po prostu
jedno wielkie nieuctwo i woda na młyn odwetowców. Mogą sobie najwyżej miarodajnie pogadać o latawcach, no może jeszcze
o lataniu za dziewczynami. Prawdziwa wiedza ugrzęzła bowiem
na dobre w Radiu Maryja, tuzach dziennikarstwa z przenajświętszej TV publicznej oraz „Rzeczpospolitej” wraz z przyległościami
i olśnionych mądrością tajemną niektórych parlamentarzystach.
Fakt, że nadmuchani do rozpuku ziemkiewicze, semki i sakiewicze sadzili swoje mądrości naczerpane w brudnowskim maglu, to nic. Ważne, z jakim wdziękiem, oskarżycielskim tonem
i świętą wiarą w te brednie prezentowali wszystko niedoedukowanej gawiedzi. Rumuńscy naukowcy ponoć odkryli, że tupolew
rąbnął, ponieważ wszystkie jego urządzenia zostały sparaliżowane z zewnątrz jakąś ekstraradioelektroniką. Od kiedy to w Rumunii są jacyś odkrywcy naukowi. Czyż nie lepiej było powołać
się od razu na uczonych czukockich z Anadyru? Czukcza eto, kanieszno, umnyj czieławiek! Według tych mędrców z magla, ruskie
i nasz rząd coś chachmęcą, bo mija miesiąc, a oni niczego publice,
Pospieszalskiemu i Semce nie ogłaszają. Tłumaczenie fachmanów
od katastrof lotniczych, że niezwykła złożoność badania przyczyn
tych tragedii powoduje, iż w najlepszym przypadku można je zakończyć po kilku miesiącach, a najczęściej trwa latami, nie jest
żadnym argumentem. Bowiem w maglu na Bródnie oraz w Radiu
Maryja mówią inaczej i szlus.
Niezwykłą przenikliwością wykazała się także przylechowa posłanka Jakubiak, która plotła o katastrofie takie bzdury, że
aż z przyjemnością można było się pośmiać. Prawdziwego awiacyjnego czadu dał jednak poseł pańszczyźniany Mularczyk, który ponoć jest prawnikiem. Bredził z przekonaniem, że śledztwo
w sprawie katastrofy powinniśmy prowadzić my, a nie ruscy. Pewnie najlepiej Mularczyk z Ziobrą. Panie pośle, wystarczy przeczytać najgłupszy podręcznik prawa międzynarodowego i wszystko
będzie jasne. Ale czy w naszym kraju można się czemukolwiek
dziwić, skoro sprzedano u nas 2 mln kijów baseballowych i ani
jednej piłeczki? Dobrze, że chociaż kandydat na prezydenta napisał nową wersję utworu wieszcza „Do Przyjaciół Moskali”. Tym
razem jednak prozą.

POMNIK UWIĘZIONY
Grupa juniorek

Zespół Kornele z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie odniósł wielki sukces
w Moskwie na 7. Światowej Olimpiadzie Tanecznej i 7. Otwartym Tanecznym Pucharze
Świata! Rzeszowski zespół uczestniczył w tych prestiżowych imprezach odbywających się
od 30 kwietnia do 5 maja 2010 r.
Na olimpiadzie Kornele zdobyły 2 złote medale, zaś w tanecznym pucharze 2 złote
medale i 2 srebrne. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Marta Mucha. 
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kwietniu znowu odżyła w Rzeszowie kwestia pomnika Czynu Rewolucyjnego. Wszystko za sprawą rozpoczęcia przez bernardynów budowy centrum pielgrzymkowego,
zwanego eufemistycznie ogrodami. Powstanie owo centrum między wojewodą a pomnikiem, na parkingu, który 4 lata temu za
czapkę gruszek sprzedali braciszkom klęcznikowi radni miejscy,
jako rekompensatę za rzekome obrabowanie ich przez PRL z majątku. To, że za ówczesne bajorko otrzymali wówczas grosiwo i coś
z 40 hektarów koło Łańcuta, nie miało tu żadnego znaczenia. Skoro krakowski kustosz Klimas chciał, radnicy dali i od siebie dołożyli gratis w ramach promocji pomnik, zbudowany za pieniądze
społeczne, a nie radnych.
Wrzawy już może nie byłoby, gdyby nie pazerność kustosza Klimasa. Otóż wraz z parkingiem, gdzie powstał plac budowy, wziął on do niewoli i pomnik, który został ogrodzony solidnym płotem, utrudniając w ten sposób nawet komunikację pieszą. Skoro kustosz twierdzi, że pomnika nie zamierza ruszać, to
po co włączył go do placu budowy? Wieść gminna uparcie niesie,
że zamierza on od strony wojewody postawić przy samym pomniku krzyż tej samej wielkości, a w dalszej kolejności wyburzyć pomnik. I tak z pewnością będzie. Ponieważ, jak rzekł pewien mędrzec, prawo jest jak ten płot. Żmija zawsze się przeciśnie, tygrys
zawsze przeskoczy, a jedynie bydło nie rozłazi się tam, gdzie nie
powinno.
Roman MAŁEK

Fot. z archiwum zespołu

Grupa dorosłych w układzie tanecznym pt. „Solo na orkiestrę".
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SEKRETY ŻYCIA
Jerzy Maślanka

WIOSENNE ZAWIROWANIA
W

NAJ…
Spóźniona, ale przyszła wiosna,
zielenią się zabarwił maj.
I atmosfera jest radosna
Bo u nas wszystko mamy NAJ!
Najlepsze chłopaki, najładniejsze panny,
najwyżej wytryska nam woda z fontanny,
rozległe parkingi, najszersze ulice,
najcnotliwsi księża, prawe zakonnice.

ROZMAITOŚCI

W urzędach z klientem to się każdy liczy.
Mili urzędnicy, syci emeryci.
W kawiarniach i pubach gros twórców, poetów.
Wiedza gród ogarnia – brak analfabetów.
Rosną nam galerie, parki i ogrody,
myśmy producentem najsmaczniejszej wody.
W rankingach, konkursach to nam wreszcie przyszło:
myśmy NAJ… najlepsi nad Odrą i Wisłą!
Nasz Mer inicjator – z doniesień wynika –
tytuł ma otrzymać Wszecheuropejczyka.
Wszędzie doceniony, ordery na Wiejskiej,
idzie zaproszenie królowej angielskiej…
PS
I wierzę w to mocno, gdy tylko się spręży,
kolejką wyskoczy by urządzić księżyc.
Każdy rzeszowianin ceni to i łaknie:
„Sztycha” nie zrobimy, gdy gościa zabraknie.

HOROSKOP
Baran (21 III–20 IV) Na wielkie szaleństwa
uczuciowe jeszcze trochę za wcześnie, ale na
uporządkowywanie spraw rodzinnych to najwłaściwszy czas. Trochę gości i trochę nowych
wiadomości zawodowych.
Byk (21 IV–20 V) Twoja patronka Wenus rozpali Twoje myśli, zatem wskazany umiar i rozwaga, żeby później nie żałować. Poprawi się Twoja sytuacja finansowa.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Decyzje podjęte pod
wpływem impulsu nie będą dobrymi decyzjami. Gwiazdy doradzają, aby do pewnych
spraw podejść spokojnie. Do sercowych też.
Rak (22 VI–22 VII) Układ Marsa i Jowisza ułatwi pozytywne rozwiązanie odkładanych do
tej pory spraw finansowych. Miłość da o sobie znać i poznasz smak uniesień. Dbaj jednak
o zdrowie.
Lew (23 VII–23 VIII) Do wymarzonego domu
przyjdzie jeszcze poczekać, ale będzie to dobry czas na dopilnowanie rozpoczętych transakcji bankowych. W pracy i w rodzinie sukcesy.
Panna (24 VIII–22 IX) Wyjazd z ukochaną osobą , nawet w okolice Budziwoja wywoła romantyczne uniesienia, niemal takie, jak gdzieś
daleko. Możesz też zagrać w grę losową.
Waga (23 IX–23 X) Wszystko się budzi do życia, a Ty nadal chcesz tkwić w marazmie. Weź
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iosna to taki czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Zachwycamy się świeżą zielenią
traw, trelem ptaków w gałęziach drzew, lotem barwnych motyli. Jesteśmy sami w sobie jacyś radośniejsi, milsi, skłonni do podejmowania różnych wysiłków. Czyli tacy, jak mówi
stare polskie przysłowie: „ do tańca i do różańca”.
Właśnie taniec jest najstarszą formą przekazywania emocji. I dotyczy to zarówno zwierząt,
jak i ludzi. Wiele ptaków zachwyca nasze oczy swoim tańcem godowym, prezentując wyrafinowane kroki, pozycje i barwę piór. Ma to na celu zwrócenie uwagi wybranki i odstraszenie potencjalnego rywala, wroga. Stare cywilizacje podpatrując przyrodę od początku swego istnienia stosowały wszelkiego rodzaju tańce obrzędowe związane z otaczającym światem. Zarówno
Indianie na trawiastych preriach Colorado, Majowie w Andach, szamani w zauralskich tajgach,
Mongołowie w bezkresnych stepach, buszmeni w afrykańskich wioskach czy Aborygeni w Australii – wszyscy przekazywali z pokolenia na pokolenia tajniki swoich rytualnych tańców. Tańcem proszono o deszcz, tańcem błagano bogów o wybaczenie, tańcem wypędzano złe duchy
i choroby, w tańcu ruchem ciał mówiono o namiętności, pożądaniu, miłości.
Tańce działały na wyobraźnię, toteż wiele z nich było przez dłuższy czas zakazanych. Takim było tango, walc, a nawet nasz mazur. Do dzisiaj brazylijska samba wywołuje często zakłopotanie wpatrzonych w tancerki mężczyzn... A przecież taniec to nic innego jak synchronizowane ruchy całego ciała. Tak właśnie czynią tokujące bażanty, turkawki i czaple. Przez moment
panuje rwetes, po czym wszystko wraca do ustalonego przez przyrodę prawa. Człowiek, podpatrzone rytmiczne zawirowania przeniósł na sale balowe, do hal sportowych, aby móc powirować i później lepiej się poczuć.
Leczenie tańcem nazwano choreoterapią (z grec. Choreos – ruch, taniec) i naukowo udowodniono, że wirowanie na parkiecie wzmacnia serce, mięśnie i kości, pobudza krążenie krwi,
zwiększa ruchomość stawów i poprawia samopoczucie. I co najważniejsze, nie ma praktycznie
żadnych przeciwwskazań do tańczenia bez względu na wiek i kondycję. Zatem, zacznijmy wiosenne wirowanie, a wyjdzie to nam z pewnością tylko na zdrowie...
n Nina ESTERA

Adam Decowski

FRASZKI
NUDZIARZ
On jej o miłości
wiele plótł banałów,
ona wciąż nie mogła
doczekać finału.
NIŻ DEMOGRAFICZNY
Do Afryki bocian leci,
zamiast nam przynosić dzieci.
NAGROBEK IMPOTENTA
Za życia kobiety z niego
wcale pożytku nie miały,
a teraz leży
sztywny cały.
ZARĘCZYNY
Prośba o rękę
na drogę przez mękę.
NAGROBEK GRAFOMANA
Oto zasłużony
wielce dla kultury.
Został po nim tylko
stos makulatury.

LIMERYKI
***
Raz dziewczyny z wioski Laszki
miały chęci na igraszki,
ale chłopcy z zasady
i towarzyskiej ogłady
nie odchodzą od pełnej flaszki.
* * *
Turystę z Birczy mającego hondę
uraczył góral herbatą z prądem.
Problem wziął się stąd,
że jechał pod prąd
w dodatku ciągle w koło rondem.
* * *
Muzyk mieszkający pod Krempną
chciał udoskonalić grę wstępną.
Jako muzyk wzięty
zmieniał instrumenty
i wciąż testował następną.
***
Pewien krecik z Jeżowego
chciał z jeżową raz ... ten ... tego ...
i w wyniku propozycji
w niewłaściwej pozycji
znaleziono go dziurawego.

się w garść, tak wiele osób liczy na ciebie. Popraw też swoją kondycje fizyczną..

tycznej osoby. Przed tobą też napływ sporej
gotówki.

Skorpion (24 X–22 XI) Wymarzony okres na
miłość, sukces zawodowy i wyjazdy. Tylko pogratulować.

Wodnik (21 I–19 II) Czy to za sprawą wiosny, czy wpływ Księżyca sprawią, że odkryjesz
w sobie zdolności literackie. Jest też przed tobą
kariera polityczna. Przemyśl to.

Strzelec (23 XI–21 XII) Odkryjesz w sobie nowe
talenty kulinarne, a przez żołądek do serca!
Koziorożec (22 XII–20 I) Praca na działce
nie należy do wyczynów, ale wiele zyskasz
w oczach rodziny, sąsiadów i bardzo roman-

Ryby (20 II–20 III) Bardzo bliska perspektywa
powiększenia rodziny. Uważaj teraz na swoje słowa w pracy i w domu. Możesz spodziewać się poważnej rozmowy z szefem. Napłyną też pieniążki.
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ENFORMATIC
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 Telefonia internetowa VOIP
 Us³ugi dostêpu do internetu dla firm
i osób indywidualnych
 Hosting, poczta, strony internetowe
 Komputerowe centrale telefoniczne
 Tworzenie oprogramowania dla platform:
Windows, Unix, PocketPC, Internet

www.enformatic.pl
Enformatic Sp. z o.o.

ul. Mieszka I - 48/50, 35-303 Rzeszow, Polska
+48 (17) 717-50-00, +48 (17) 854-14-02 fax
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