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JERZY MAŚLANKA

jerzymaslanka@interia.pl

EDMUND KALANDYK

edmundkalandyk@wp.pl
MAŁGORZATA RĄCZY

mraczy@interia.pl

SŁAWOMIR GOŁĄB

slawomirgolab@interia.pl

Klub radnych Naszego Domu Rze-
szowa na razie jest trzyosobowy. 

Przewodniczy mu Sławomir Gołąb, a człon-
kami są Edmund Kalandyk i Jerzy Maślan-
ka. Mamy nadzieję, że nasz klub wkrótce się 
powiększy. 

  Zachęcamy do zgłaszania problemów 
osiedlowych. Będziemy je opisywać, a  nasi 
radni pytać i  interpelować. Obok przybli-
żamy 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, przewod-

niczący komisji edukacji Rady Miasta 
Rzeszowa, członek komisji kultury i pro-
mocji oraz komisji gospodarki prze-
strzennej, tel. 602 37 73 03, e-mail: jerzy-
maslanka@interia.pl

 radny SŁAWOMIR GOŁĄB, członek 
trzech komisji Rady Miasta Rzeszowa: 
komisji edukacji, komisji kultury i  pro-
mocji oraz komisji sportu, rekreacji i tu-
rystyki tel. 604 27 85 61, e-mail: slawo-
mirgolab@interia.pl

 radny EDMUND KALANDYK (osie-
dle Biała), członek trzech komisji Rady 
Miasta Rzeszowa: komisji ekonomiczno-
budżetowej, komisji gospodarki komu-
nalnej i  inwestycji oraz komisji gospo-
darki przestrzennej, tel. 605 660  029, 
e-mail: e-mail: skot48@wp.pl ; edmund-
kalandyk@wp.pl  

KIERUNEK WAWEL

Słychać w całym Lechistanie,
że niedługo to się stanie,
radość ma zwyciężyć ból,
tylko jeden będzie król.

Jarek różne sztuczki ćwiczy,
ale przede wszystkim liczy,
że obejmie władzy ster,
bo pomoże mu w tym kler.

Bronek to już jest na stażu
i na razie dla kurażu
w przyjacielski wpada ton,
do przymiarki mając tron.

Pozostali wiece kręcą,
swymi programami nęcą.
Choć niewielu na nie przyszło,
wierzą w drugi „cud nad Wisłą”.

Jarek bardzo zatroskany,
że brakuje pierwszej damy,
a naciski ma potężne,
w Internecie szuka księżnej.

Serce moje jest rozdarte,
na którą postawić kartę.
W Polsce teraz taki czas – 
od króla ważniejszy as.

PS
Wkrótce z debatami ruszą,
jednych śmiesząc – innych wzruszą.
Dążąc do światłego celu,
aby spocząć na Wawelu.

NASI RADNI
Otwarci na problemy mieszkańców Rzeszowa

 radna MAŁGORZATA RĄCZY z  klubu Plat-
formy Obywatelskiej, członkini komisji bud-
żetowej i  komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa, 
tel. 501 247 825, e-mail: mraczy@interia.pl    
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Nie doszło do głosowania nad najbardziej 
kontrowersyjnym punktem dzisiejszej 

sesji rady miasta. Chodziło o  głosowanie nad 
uchwałą dotyczącą sprzedaży miejskich gruntów 
w drodze przetargu. Tych samych, na zamianę któ-
rych z fi rmą Mayland radni zgodzili się niedawno.

W sąsiedztwie ul. Lubelskiej w Rzeszowie fi r-
ma Mayland zamierza wybudować kompleks han-
dlowo-rozrywkowy. Zgodnie z  założeniami, ma 
składać się z galerii handlowej o powierzchni ok. 
100 tys. m2., zawierającej hipermarket, kina i wiele 
pomniejszych sklepów, a  także z  trzech pomniej-
szych budynków handlowych. Całość uzupełniać 
mają drogi, skrzyżowania, parkingi, skwery ziele-
ni. – Kompleks ma powstać w pobliżu planowanej 
obwodnicy. Ta krzyżować ma się z  drogą prowa-
dzącą do Bella Doliny poprzez węzeł dwupozio-
mowy – mówi Radosław Karczewski z  Mayland 
Real Estete. 

Mayland wykupił kilkadziesiąt hektarów 
gruntów od właścicieli prywatnych, za kwotę 
niemal 100 mln zł. Ze względu na kształt kupo-
wanych działek, w  rękach Maylandu znalazły się 
także grunty, po których ma biec zaplanowana ob-
wodnica. Jednocześnie wśród działek Maylandy, 
jak wyspy leżą działki miejskie, bądź zarządzane 
przez urząd miasta, a o nieuregulowanej sytuacji 
własnościowej. 

Ostatecznie powstał pomysł zamiany gruntów 
należących do Mayland, z  działkami miejskimi. 
Pomysł na wniosek władz miasta przegłosowa-
li miejscy rajcowie, a  pracownicy urzędu miasta 
przygotowali dwa porozumienia zamiany i umowę 
dzierżawy na grunty o  nieuregulowanej sytuacji 
własnościowej. Wszystko było już dopięte niemal 
na ostatni guzik, gdy prezydent miasta zmienił 
zdanie i  zawnioskował do radnych o  zmianę de-
cyzji. Radni mieli głosować nad… sprzedażą miej-
skich gruntów, planowanych do zamiany z  May-
landem, w  drodze przetargu. – Chodzi o  jasność 
sytuacji i równe szanse dla wszystkich – argumen-
tuje Henryk Wolicki, wiceprezydent Rzeszowa.

– Nie rozumiemy postępowania władz miasta 
– uważa R. Karczewski. – Łączna powierzchnia 
działek miejskich stanowi niewielki procent ca-
łego terenu inwestycji, a każda z nich jest trudna 

W OSIEDLACH

MAYLAND ODŁOŻONY NA PÓŹNIEJ
To jednak z czasem obróci się… przeciwko władzom Rzeszowa

lub niemożliwa do 
samodzielnego za-
gospodarowa nia , 
biorąc pod uwagę 
ich kształt, dostęp 
do dróg publicz-
nych i infrastruktu-
ry. Działki znajdują 
się wewnątrz tere-
nów stanowiących 
naszą własność 
(łącznie ok. 36 ha). 
Sprzedaż ich in-
nemu podmioto-
wi jest niecelowa, 
może zniweczyć 
kilkuletni okres 
naszych wspólnych 
przygotowań, prac architektonicznych, poniesio-
nych ogromnych kosztów, może też spowodować 
znaczne spowolnienie rozwoju miasta w  tamtym 
rejonie. Rada Miasta Rzeszowa jednoznacznie 
wyraziła swój pogląd na temat rozwoju wskaza-
nego obszaru uchwalając 28.10.2008 r. miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, wyraziła 
też swój jednoznaczny pogląd w sprawie sposobu 
zbycia przedmiotowych działek poprzez dwukrot-
ne podjęcie uchwał w  dniach: 11.03.2010 r., wy-
rażając zgodę na ich zbycie w drodze zamiany za 
działki przeznaczone pod drogi publiczne i zieleń 
i 06.11.2009 r., wyrażając zgodę na zamianę tere-
nów przeznaczonych pod drogi publiczne i  infra-
strukturę w zamian za inne nieruchomości – uwa-
ża Jarosław Więckowski, dyrektor ds. rozwoju 
Mayland Real Estate.

Zdaniem Karczewskiego, w  przypadku prze-
targu pieniądze nie stanowią problemu. – Jeśli 
będzie przetarg, zapewne do niego przystąpimy. 
Problem polega jednak na czymś innym. Do prze-
targu może przystąpić fi rma, której będzie zale-
żało na opóźnianiu budowy. Nawet jeśli przegra 
postępowanie, może odwołać się od jego wyników, 
a  sprawy sądowe mogą ciągnąć się nawet przez 2 
lata. To opóźni inwestycje, którą chcieliśmy rozpo-
cząć w przyszłym roku – wyjaśnia Karczewski. Za-
znacza jednocześnie, że jego fi rma nie będzie miała 

podstaw, by skarżyć miasto Rzeszów do sądu z ty-
tułu utraconych korzyści wynikłych poprzez takie 
opóźnienie budowy centrum handlowego. Przy-
znaje też, że zwycięska fi rma, chcąc wygrać prze-
targ może za licytowane grunty zapłacić nawet ich 
kilkukrotną wartość rynkową. To jednak z czasem 
obróci się… przeciwko władzom Rzeszowa. – Sku-
pując grunty pod obwodnicę, władze miasta będą 
musiały wziąć pod uwagę te ceny gruntów, więc 
zapłacić za działki cenę podobną do tej, jaka za 
grunty miejskie zapłaci zwycięzca przetargu. Tak 
więc pieniądze, które wpłyną do budżetu, z  cza-
sem z  niego wypłyną – argumentuje Radosław 
Karczewski.

Ponadto władzom miasta powinno zależeć 
na jak najszybszym powstaniu Bella Doliny. Rze-
szowski budżet, bowiem wtedy skorzysta na wpły-
wach z tytułu wpływu z podatku od nieruchomo-
ści, a w Bella Dolinie pracę znajdzie ok. 1500 osób.

Radni ponad godzinę dyskutowali nad propo-
zycją sprzedania gruntów w  przetargu. Ostatecz-
nie, zgodnie z  wnioskiem radnego Roberta Kul-
tysa, sprawę omawianych gruntów postanowiono 
skierować do rozpatrzenia przez miejską komisję.

Bartosz BĄCAL

Wracamy do sprawy zgody na budowę 
osiedla mieszkaniowego tuż obok za-

kładów przechowujących ponad 40 ton amonia-
ku. Osiedle na niemal 1 tys. mieszkań ma powstać 
tuż obok zakładów Koral i Alima Gerber. Obydwa 
przechowują w sumie ponad 40 ton amoniaku, 
z czego 9 ton Alima… i 35 ton Koral. Bloki maja 
powstać w tzw. strefi e śmiertelnej; gdyby doszło do 
awarii i wycieku amoniaku w którymś z tych za-
kładów, osobom przebywającym w blokach grozi 
szybka, acz bolesna śmierć.

Mimo tego zagrożenia, prezydent Tadeusz 
Ferenc  zgodził się na budowę osiedla mieszka-
niowego na placu po byłych zakładach mięsnych. 
Pozwolenie już wydano, pomimo niekorzystnych 
opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-

PYTAMY W SPRAWIE AMONIAKU
Osiedle obok zakładów Koral

dowiska i uchyleniu decyzji – pozwolenia na bu-
dowę przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Budowa osiedla mieszkaniowego przy zakładzie Koral.

Fot. Bartosz Bącal

Fot. Bartosz Bącal

Interpelacje w tej kwestii złożył podczas ostat-
niej sesji Rady Miasta Rzeszowa radny Sławomir 
Gołąb. Zapytał się, czy możliwe jest, że miasto 
poniesie skutki fi nansowe w związku z kontynu-
acją budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Sie-
mieńskiego (w oparciu o pozwolenie na budowę 
wydane w na podstawie warunków zabudowy za-
kwestionowanych ostatecznie przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze), gdzie w pobliżu znajdują 
się niebezpieczne dla ludzi zbiorniki amoniaku? A 
to w związku z wnioskiem okolicznych zakładów o 
wstrzymanie budowy osiedla, bądź ewentualnymi 
wnioskami mieszkańców nowo powstałego osiedla 
o zamknięcie działających zakładów.

Na zadaną interpelację podczas sesji rady, 
nasz radny odpowiedzi żadnej nie otrzymał. Zło-
żył więc interpelacje pisemną. I czekamy na odpo-
wiedź.   

Bartosz BĄCAL

Działki Mayland - wizualizacja Bella Doliny
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Rada Osiedla Załęże w imieniu mieszkań-
ców prosi Radę Miasta Rzeszowa o nie-

dopuszczenie do planowanej budowy Wytwórni 
Mieszanek Mineralno-Bitumicznych na terenie 
naszego osiedla. 

Nie chcemy już więcej inwestycji na naszym 
osiedlu, które zatruwają lokalne środowisko 
i  stanowią dużą uciążliwość dla mieszkańców. 
Mamy już obecnie olbrzymie uciążliwości cho-
ciażby z  oczyszczalni ścieków, giełdy samocho-
dowej, elektrociepłowni i  innych. Taką inwesty-
cję powinno się lokalizować z dala od budynków 
mieszkalnych.  

Przedstawiając powyższe argumenty, bardzo 
prosimy Pana Przewodniczącego o przedstawie-
nie tej sprawy na najbliższej Sesji Rady Miasta 
Rzeszowa i  niedopuszczenie do powstania takiej 
wytwórni mas bitumicznych na terenie naszego 
osiedla.

LIST

NIE CHCEMY TEJ INWESTYCJI
Do przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

W załączeniu przesyłamy: * Zawiadomienie 
o  wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji środowiskowej na bu-
dowę tej inwestycji * Pismo do Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa w tej sprawie z dnia 10 maja 2010 * 
Pismo do PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 
z dnia 10maja 2010 w sprawie wycofania decyzji 
sprzedaży gruntu pod budowę Wytwórni Mie-
szanek Mineralno-Bitumicznych.

 Z wyrazami szacunku
Tadeusz DUDEK,

przewodniczący Rady Osiedla Załęże

 Jan KORDZIKOWSKI,
sekretarz 

Rzeszów, dnia 24 maja 2010 r.

24 maja br. w  Belwederze wypełniający 
obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej 

Polski, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, 
wręczył Tadeuszowi Ferencowi list gratulacyjny 
oraz dyplom, a na uroczystej gali w Teatrze Wiel-
kim prezydent naszego miasta odebrał uroczyście 
godło Teraz Polska z rąk prof. Michała Kleibera, 
przewodniczącego kapituły Polskiego Godła Pro-
mocyjnego Teraz Polska 

W  tegorocznym konkursie w  kategorii gmin 
miejskich nominowanych było kilka samorządów 
– Częstochowa, Dębica, Dzierżoniów, Kołobrzeg, 
Rzeszów, Sochaczew, Tarnów i Wałcz. Godło Teraz 
Polska otrzymały oprócz Rzeszowa – Kołobrzeg 
oraz Tarnów.

– Dla mnie jest to ogromny zaszczyt. Godło 
Teraz Polska jest jednym z  najważniejszych wy-
różnień w  Polsce. To nagroda przede wszystkim 
dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Dzię-
ki ich pracowitości, pomysłowości i  silnej więzi 
z miastem Rzeszów jest tak pozytywnie odbierany 
w Polsce – mówił po uroczystej gali prezydent Ta-
deusz Ferenc.

GODŁO TERAZ POLSKA
Rzeszów laureatem prestiżowego konkursu

łeczną, liczbę szkół, przedszkoli, zakładów opieki 
zdrowotnej, dochody gminy, liczbę podmiotów 
gospodarczych, dostęp do Internetu.

Prezentując podczas gali nasze miasto ze zna-
kiem promocyjnym Rzeszów – stolica innowacji 
i  hasłem „Rzeszów – celny wybór”, wymieniono 
następujące atuty stolicy Podkarpacia:
 najsilniejszy ośrodek metropolitalny Polski 

wschodniej (według rankingu metropolital-
ności miast polskich Nordea Metrox 2009);

 największa w  kraju dynamika rozwoju 
(wzrost liczby ludności ze 159 tys. do 178 tys. 
oraz powiększenie powierzchni miasta z 54 km 

Mocą uchwały 
przyjętej przez 

Radę Miasta Rzeszowa 27 
kwietnia br. tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta 
Rzeszowa otrzymał Jego 
Ekscelencja ks. biskup Ka-
zimierz Górny, ordyna-
riusz diecezji rzeszowskiej. 
1 czerwca na nadzwyczaj-
nej sesji RM w  Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej oko-
licznościowy medal oraz 
akt nadania tytułu jubilato-
wi przedłożyli radni, a wręczyli gospodarze mia-
sta na czele z prezydentem Tadeuszem Ferencem 
i  Konradem Fijołkiem, przewodniczącym RM. 
To jubilat – nowy honorowy obywatel naszego 
miasta, niedawno obchodził 25-lecie sakry bisku-
piej oraz 50 lat posługi kapłańskiej, co opisaliśmy 
już na naszych łamach w numerze lutowym. 

Biskupem rzeszowskim, ordynariuszem die-
cezji, jest od lat osiemnastu. I – jak to z właściwym 
sobie humorem określił ks. biskup Górny – do-
piero osiągając tę pełnoletniość w  rzeszowskiej 
rodzinie – mógł ów honor przyjąć. A  dziękując 
„Wysokiej Radzie królewskiego miasta Rzeszowa” 

Ks. biskup Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej 

HONOROWY OBYWATEL 
zaznaczył, że przyjmuje 
wyróżnienie jako wyraz 
szacunku dla wszystkich 
przedstawicieli ducho-
wieństwa w  Rzeszowie 
na czele z obecnym na tej 
uroczystości 96-letnim 
księdzem infułatem Józe-
fem Sondejem, uhonoro-
wanym podobnie lat temu 
piętnaście. 

– Jestem też zwyczaj-
nym obywatelem mia-
sta. Z  radością przyjmuję 

i ogromnie sobie cenię waszą życzliwość – zwrócił 
się do radnych. – Także w  dziele caritas. Biskup 
powinien łączyć, budować mosty między ludź-
mi. Z ludzi wyszedłem i zawsze chcę być w z nimi 
w  jedności, kimkolwiek są i  jak postępują, bo 
w każdym człowieku jest iskra dobroci – podkre-
ślił ks. bp Górny i następnie wpisał się do Księgi 
Honorowej Miasta Rzeszowa. Dołączył on do gro-
na wybitnych osobistości, których „działalność 
i osiągnięcia przynoszą splendor naszemu miastu, 
a jego mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy” 
– jak zapisano w uchwale o nadaniu honorowego 
tytułu.   

– To jest najbardziej rozpoznawalny znak 
promocyjny, niezwykle prestiżowa nagroda hono-
rowa – komentował przewodniczący RM Konrad 
Fijołek, obecny wśród delegacji rzeszowskiej na 
gali w  teatrze. – Przyznane nam przez niezależ-
ne gremium wybitnych fachowców godło Teraz 
Polska jest uznaniem dla dynamicznego rozwoju 
naszego miasta w ostatnich ośmiu latach, gdy pod 
rządami prezydenta Ferenca Rzeszów wyrósł na 
lidera, przebił się swymi osiągnięciami do grona 
najlepszych w  różnych rankingach. Ten znak bu-
dzi pozytywne skojarzenia, a dołączony do znaku 
promocyjnego Rzeszowa, jako stolicy innowacji, 
jeszcze bardziej wzmocni te odczucia.

Po raz pierwszy w historii, kapituła nagrodzi-
ła też wybitne osobistości, które swoim dorobkiem 

zawodowym, osiągnię-
ciami i  postawą w  zna-
czący sposób przyczynia-
ją się do promocji Polski 
na świecie. W  tym roku 
statuetkę Wybitny Polak 
otrzymał Wojciech Ki-
lar, pianista, kompozy-
tor i autor muzyki fi lmo-
wej, Honorowy Obywatel 
Miasta Rzeszowa, oraz 
prof. Hilary Koprowski 

z Filadelfi i, polski wirusolog i immunolog, twórca 
pierwszej w  świecie szczepionki przeciwko wiru-
sowi wywołującemu chorobę Heinego-Medina. 
Także autor wielu utworów muzycznych.

Oceniając samorządy, kapituła brała m.in. 
pod uwagę: wielkość budżetu w  ostatnich latach, 
wydatki na inwestycje, plany inwestycyjne, infra-
strukturę, walory gminy dla inwestorów, politykę 
jakości urzędu, rankingi i  konkursy, pomoc spo-

Wojciech Kilar

kw. do 110 km kw. w ostatnich pięciu latach); 
 lider w  pozyskiwaniu funduszy unijnych 

(pierwsze miejsce w Polsce – z kwotą 5103 zł – 
w wielkości pozyskanych funduszy na jedne-
go mieszkańca w rankingu „Gazety Prawnej” 
Europejska Gmina – Europejskie Miasto); 

 wzrost budżetu Rzeszowa o kwotę 0,5 mld zł 
– 166 proc. (w ciągu ostatnich 7 lat); 

 stolica Doliny Lotniczej i Informatyki Pod-
karpackiej (90 proc. produkcji przemysłu lot-
niczego w  Polsce, siedziba największej fi rmy 
informatycznej w kraju); 

 ponad 60 tys. studentów na 60 kierunkach 
kształcenia (33,7 proc. studentów w stosunku 
do liczby mieszkańców); 

 najbezpieczniejsze miasto w  Polsce (trzy-
krotnie na 1. miejscu w  rankingu dziennika 
„Polska –Europa –Świat”);

 miasto, gdzie żyje się najlepiej (2. miejsce 
w rankingu „Przekroju”).    

Tadeusz Ferenc ze statuetką Teraz Polska

JE ks. bp Kazimierza Górny odbiera dyplom honorowy

Fot. Józef Gajda

Fot. Józef Gajda
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Urszula Malinowska

Kolejny raz Zodiak 
gościł młode ta-

lenty. Tym razem wystąpi-
ła młodzież Zespołu Szkół 
Gospodarczych w  Rzeszo-
wie. Zaproszeni zostaliśmy 
do prezentacji przez szefa 
stowarzyszenia Nasz Dom 

Rzeszów, radnego Jerzego Maślankę, przewodni-
czącego komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa, 
który wraz z  radnym Sławomirem Gołąbem jest 
inicjatorem owych cyklicznych spotkań twór-
czych młodzieży. W naszej szkole i internacie ZSG, 
w którym zamieszkuje młodzież z dziesięciu szkół 
rzeszowskich, wielką wagę przywiązujemy do cie-
kawego i twórczego rozwoju naszych młodych wy-
chowanków. Scenariusz i  program tej prezentacji, 
który przygotowałam wespół z  wychowawczynia-
mi naszego internatu – mgr Martą Augustyn-Bie-
dą i mgr Beatą Mazur – zapewne pomógł poznać 
naszą szkołę, zwłaszcza młodzieży z  gimnazjów 
rzeszowskich, którzy odwiedzili Zodiak 25 maja br.

Niewątpliwie artystyczną gwiazdą naszej 
prezentacji był uczeń technikum hotelarskiego 
Arkadiusz Kłusowski, wokalista, kompozytor, 
autor tekstów, laureat nagród krajowych i  zagra-
nicznych, uczeń śpiewu u Elżbiety Zapendowskiej, 
tegoroczny fi nalista międzynarodowego festiwalu 
Carpathia 2010, który powitał gości utworami Sta-
na Borysa i Czesława Niemena. Arkadiusz będzie 
reprezentował Polskę na festiwalu Euro’Kids we 
Włoszech. Udanie zadebiutowali konferansjerzy, 
Wioletta Paczkowska i Łukasz Strut, którzy m.in. 
przypomnieli, że w ZSG uczy się młodzież z całego 
województwa i nie tylko, a szkoła dysponuje inter-
natem, gdzie nauczyciele-wychowawcy promują 
i  pomagają rozwijać uczniom wszechstronne za-
interesowania i talenty, co potwierdziły na scenie: 
wokalistka Wioletta Drozd i  poetka Anna Gul. 
Szkoła przedstawiona też została w fi lmowym ob-
razie, przygotowanym przez nauczyciela hotelar-
stwa i ekonomii mgr. Grzegorza Wałeckiego. Po-
czynając od korzeni, od 1919 r., gdy to w Rzeszowie 
powstała Prywatna Szkoła Przemysłowa Żeńska, 
która stała się zalążkiem obecnego Zespołu Szkół 
Gospodarczych ulokowanego wraz internatem 
przy ul. Spytka Ligęzy 12. Dyrektor ZSG mgr Ma-
rek Pikuła z satysfakcją odbierał wyrazy podziwu 
dla talentów młodzieży swojej szkoły i gratulował 
ze sceny autorom i uczestnikom prezentacji. 

ROZWIJANIE TALENTÓW
Młodzież Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 

Bardzo profesjonalnie wypadli uczniowie 
Mateusz Buczek i  Rafał Oleś (podopieczni mgr 
Danuty Richert) w  pokazie barmańskiego free-
style’u, którzy częstowali gości przygotowanymi 
przez siebie napojami (oczywiście bezalkoholowy-
mi). Podobnie jak ich koleżanki i koledzy, którzy 
prezentowali poszczególne kierunki kształcenia 
w ZSG: Karolina Jamrogowicz – hotelarzy (prak-
tyki m.in. w  renomowanych hotelach europej-
skich), Tomasz Karaś – kucharzy, Kamil Starzak 
– kelnerów (międzynarodowe staże uczniowskie), 
Justyna Sobolewska – przyszłych techników ży-
wienia i gospodarstwa domowego, Agnieszka Go-
łąb – organizację i usługi gastronomiczne, Sabina 
Cyran – obsługę turystyczną i Paulina Grzebien-
nik – krawiectwo. Bardzo widowiskowy był pokaz 
w strojach kucharskich (Agnieszka Gołąb, Sabina 
Cyran, Tomasz Karaś), połączony z częstowaniem 
gości ciasteczkami. Konferansjerzy zaś przypo-
mnieli, że uczniowie ZSG w  tym roku szkolnym 
zdobyli m.in. pierwsze miejsce w  międzynarodo-
wym konkursie kulinarnym w  Berlinie, pierwsze 
i trzecie w międzynarodowym konkursie barmań-
skim Eurocoup w  Słowacji i  pierwsze w  europej-
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Prezentacja kierunków nauczania w ZSG. Od lewej: 

Paulina Grzebiennik, Wioletta Paczkowska, Justyna 

Sobolewska, Agnieszka Gołąb, Łukasz Strut, Sabina Cyran, 

Kamil Starzak, Tomasz Karaś, Karolina Jamrogowicz.

Wokaliści - Arkadiusz Kłusowski i Wioletta Drozd oraz konferansjerzy - Wioletta Paczkowska i Łukasz Strut

pan”. Zainteresowała widzów scenka hotelarzy 
wykonana w  języku angielskim, a  przygotowana 
przez mgr Agnieszkę Cios. Grację, elegancję i szyk 
zaprezentowały uczennice-modelki i  uczniowie 
podczas prezentacji strojów wieczorowych i ślub-
nych przygotowanej pod kierunkiem mgr Barbary 
Gromadzkiej z  wykorzystaniem kolekcji sukien 
z Salonu Diva w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 4, 
zaprojektowanych i  uszytych przez naszą absol-
wentkę Ewę Kotulę. Podziw wzbudziły tańczące 
dziewczyny, promujące zdrowy tryb życia w  po-

skim konkursie kulinarnym „Deser dla Chopiona” 
w  ramach festiwalu kultury kulinarnej „Kuchnia 
inspirowana muzyką klasyczną”, a  także wysokie 
pozycje w wielu konkursach krajowych.

Młodzież nasza pokazała w  Zodiaku umie-
jętności kelnerskie (Kamil Starzak i  Angelika 
Szczepanek) w  scence przy stoliku restauracyj-
nym, a  Karol Młodziński i  Mateusz Winiarski 
na wesoło w programie kabaretowym „Klient nasz 

kazie fi tness i  aerobiku, przygotowanym przez 
mgr Agatę Niedziałek. A  wszystko to miało swą 
oprawę scenografi czną , gdzie logo szkoły zostało 
wykonane przez mgr Katarzynę Kowalską.

Mgr Urszula MALINOWSKA,
kierowniczka Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych 

w Rzeszowie 
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Co można poprawić, jakie problemy są naj-
ważniejsze, w  którym kierunku działać 

z  młodzieżą, aby przygotowywać olimpijczyków? 
Tych pytań było wiele także w drugiej już debacie 
na ten temat, która miała miejsce w  Zodiaku 25 
maja. Inicjatorem spotkania był Jerzy Maślanka, 
szef stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów i  mie-
sięcznika, społecznik, radny obecnej kadencji 
i  przewodniczący komisji edukacji w  samorzą-
dzie Rzeszowa. Był nauczycielem i  przez ponad 
30 lat dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych 
w Rzeszowie. Otwarty na młodzież. Z ogromnym 
doświadczeniem także na niwie sportowej, jako 
niegdysiejszy piłkarz oraz były prezes KS Stal Rze-
szów. Inicjator i szef społecznego komitetu budo-
wy krytej pływalni, która wybudowana została na 
początku lat 70. przy obecnej ulicy Matuszczaka 
i była drugim takim obiektem w historii naszego 
miasta. Obecnie zabiega o to, aby sportowa sekcja 
skoków do wody Stali, która tamże ćwiczy, a  ma 
osiągnięcia światowe, nie została pogrzebana 

SZUKAMY OLIMPIJCZYKÓW cz. II
Czy realne są igrzyska sportowe dzieci i młodzieży w Rzeszowie?

buty program „Trener” i skorzystać z doświadczeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla promowania 
przez wybitnych olimpijczyków wzorców do naśla-
dowania dla dzieci i młodzieży na przykładzie do-
świadczeń i sukcesów owych medalistów. A wresz-
cie, dlaczego by nie organizować np. miejskich 
igrzysk sportowych Szkolnego Związku Sportowe-
go? W takiej szlachetnej rywalizacji można prze-
cież najlepiej pokazać to, co już zostało osiągnięte 
w  pracy z  najmłodszymi sportowcami naszego 
miasta. Sportowe igrzyska miejskie dzieci i  mło-
dzieży mogłyby się odbywać np. pod patronatem 
prezydenta miasta z  fi nałową imprezą 1 czerwca 
każdego roku. 

– Obserwuję, że młodzież coraz mniej ma 
informacji, w  jaki sposób uczestniczyć w sporcie, 
którą to wiedzę wcześniej zdobywali na zajęciach 
SKS-ów (szkolnych kół sportowych) – stwierdził 
prof. Zaborniak . – Wniosek z  tego taki wynika, 
że jakaś forma tego przedszkola sportowego musi 
być zorganizowana w  szkołach podstawowych 
i  gimnazjach. Owszem, istnieją grupy sportowe 
w szkołach sportowych (liceum i gimnazjum) przy 
ulicy Hetmańskiej, ale powszechność sportu, taka 
pomiędzy rekreacją a już sportowaniem, musi stać 
się bardziej dostępna dla większej liczby młodzie-
ży, bo gubimy na tym etapie jednostki utalentowa-
ne motorycznie. 

Naszym celem jest właśnie taka mobilizacja 
pozytywna, aby każdy związek sportowy prowa-
dził akcję szukania olimpijczyków, nagradzając 
nauczycieli wychowania fi zycznego za przygoto-
wanie utalentowanych sportowców do dalszej pra-
cy treningowej w  klubach. Wszak i  baza obecnie 
jest lepsza do prowadzenia takich zadań. Wzrosła 
liczba boisk przyszkolnych i  sal gimnastycznych. 
I  są one dobrze wyposażone. Ale niestety sport 
szkolny podupadł. 

– Należałoby w  pierwszym rzędzie stworzyć 
w  Rzeszowie organizacyjną strukturę, w  której, 
oprócz działalności Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego, powinien zacząć działać 
Miejski Szkolny Związek Sportowy – podpowiada 
prof. Stanisław Zaborniak, który wiele lat poświę-
cił pracy trenerskiej z młodzieżą, a wcześniej sam 
był zawodnikiem i osiągał lekkoatletyczne sukcesy. 
–Tenże MSZS przejąłby organizację i współzawod-
nictwo szkół na poziomie miejskim. I jednocześnie 
należałoby stworzyć jakiś system premiowania na-
uczycieli-trenerów, stworzyć im warunki do pro-
wadzenia SKS-ów, jak niegdyś, gdy w  niektórych 
szkołach tygodniowo było nawet 12 godzin zajęć, 
mniej więcej tyle, ile w  klubach sportowych. Bo 
byłaby to taka organizacja treningu i organizacja 
szkolenia. Ale powinna też zaistnieć jakaś forma 
nagród i  stypendiów dla utalentowanej młodzie-
ży. Miałem taki przykład – przypomina profesor-
rekordzistki Polski na 300 metrów przez płotki, 
gimnazjalistki, która 
miała średnią ocen 6.0, 
rodzina jej nie była za-
można, a nie można było 
tej zawodniczki wspo-
móc ani groszem z miej-
skiej kasy. Wyjechała do 
Łodzi „porwana” przez 
AZS, tamże ukończyła 
liceum, potem prawo na 
uniwersytecie, a  następ-
nie wyjechała do USA na 
stypendium i w tej chwili 
kończy dysertację dok-
torską z  prawa. Może to 
dla niej i dobrze, że wy-

rwała się wtedy z Rzeszowa i robi inną karierę. Ale 
to jest przykład, jak można postradać każdy wielki 
talent, który ktoś u nas odkryje. I to był jeden z po-
wodów, że sam przestałem od 2003 roku zajmować 
się szkoleniem, treningami, a zająłem się w szcze-
gólności pracą naukową. Ale oczywiście jestem 
przekonany, że niewielkim nakładem fi nansowym 
można by zorganizować w  Rzeszowie struktury 
sportu szkolnego. Może do tego wykorzystać Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy, bo taki istnieje (ma 
siedzibę w budynku ulokowanym w Parku Jorda-
nowskim przy ul. Dąbrowskiego), z  możliwością 
zatrudniania trenerów i organizowania tych grup 
młodzieżowych. Może należałby doprecyzować 
bardziej wyczynowo-sportowy charakter tych 
grup w działalności pozaszkolnej. 

– W  niektórych miastach – wskazuje prof. 
Zaborniak – funkcjonują pałace sportu. A  może 
obiekty ROSiR-u przy ul. Pułaskiego zamienić na 
Pałac Sportu w Rzeszowie, w którym mogłyby od-
bywać się np. zajęcia dla dzieci i młodzieży z gier 
sportowych, akrobatyki i  szermierki, której nie 
ma, a można ją przywrócić. Przecież idea i fi lozofi a 
szermierki jest podobna do wschodnich sztuk wal-
ki, które w  tej chwili rozprzestrzeniły się w  Rze-
szowie i dominują. 

Tu oczywiście nic nie można narzucać, a  je-
dynie proponować. Konkluzja zaś po dwu dotych-
czasowych debatach zainicjowanych przez Jerzego 
Maślankę jest taka, że może utwórzmy w Rzeszo-
wie stowarzyszenie działaczy, trenerów i  zawod-
ników na wzór Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
które głosem doradczym służyłoby idei rozwo-
ju sportu dzieci i  młodzieży w  naszym mieście. 
A  i  sami stowarzyszeni też mogliby uczestniczyć 
w jakichś formach rekreacji (siatkówka, koszyków-
ka, pływanie, piłka nożna, futsal). W  programie 
zaś znalazłyby się m.in. odczyty i  spotkania ze 
znanymi znakomitymi rzeszowianami (takimi np. 
jak Jerzy Talaga z  warszawskiego AWF), którzy 
pracują poza środowiskiem naukowym Wydziału 
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, chociaż i tutaj jest kilka osób, które specja-
lizują się w  teorii i  praktyce sportowej. Młodzież 
mogłaby się zapoznać z historią sportową i trener-
ską olimpijczyków, by sięgnąć chociażby po wzory 
tak wybitnych niegdyś siatkarzy, jak Marek Kar-
barz, Jan Such i wielu innych. 

– Bo w  sporcie jednym z  elementów sku-
teczności szkolenia jest eksponowanie tradycji 
i wzorów, sylwetek mistrzów olimpijskich – przy-
pomniał prof. Stanisław Zaborniak. – A  hasło 
szukamy olimpijczyków jest wszak związane z naj-
większym ideałem, jakim jest udział w igrzyskach 
olimpijskich.

Piotr BIERNACKI

z  braku funduszy. Ten pedagog, społecznik i  sa-
morządowiec wie doskonale, że olimpijczycy nie 
rodzą się na kamieniu, że utalentowanej młodzieży 
należy pomóc, że powszechność uprawiania spor-
tu i dostępność do obiektów sportowych dla dzieci 
i młodzieży pod fachową opieką nauczycieli-trene-
rów, to są podstawowe warunki, które trzeba speł-
nić, aby myśleć w przyszłości o medalach.

 I ponownie w gronie debatujących z udziałem 
tego środowiska pojawiło się też pytanie, co dalej 
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 młodzieży i innymi ważnymi sprawami 
(szkoły sportowe w  gimnazjum, szkolenie i  do-
szkalanie kadry, promocja sportu w  środowisku 
szkolnym, promocja Rzeszowa poprzez organiza-
cje dużych i małych imprez sportowych)? To waż-
ne pytania, zwłaszcza w  kontekście stwierdzenia, 
że wszak Rzeszów nie ma opracowanej strategii 
rozwoju sportu. Przybyły też nowe, które znowu 
wskazał wybitny znawca tematu i moderator dys-
kusji, prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Uniwer-
sytet Rzeszowski). 

Zdaniem profesora, przede wszystkim należy 
stworzyć struktury pomocne w  rozwoju sportu 
szkolnego, łącznie z  ligą miejską, dać pieniądze 
na organizacje sportowe, na SKS (szkolne kluby 
sportowe) i na płace dla nauczycieli oraz stypendia 
dla utalentowanej młodzieży. Może by powstała 
kapituła doradcza i  stymulująca te procesy, zło-
żona z  radnych, działaczy sportowych, trenerów, 
nauczycieli i przedstawicieli środowiska naukowe-
go. Rozwinąć należy w  rzetelne praktyczne atry-

Prof. Stanisław Zaborniak

Na pierwszym planie inicjator debaty 

radny Jerzy Maślanka

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Ryszard Zatorski
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Radni miasta wciąż nie chcą zająć się pro-
blemem sekcji rzeszowskich skoczków do 

wody. Sprawę od kilku miesięcy na obrady rajców 
próbuje wprowadzić grupa radnych ze Stowarzy-
szenia Nasz Dom Rzeszów. 

Problem sekcji skoków do wody rzeszowskiej 
Stali zaczął się w  momencie przejęcia pływalni 
przy ulicy Matuszczaka pod dzierżawę od WSK. 
– To jedyna pływalnia na tyle głęboka, i  spełnia-
jąca normy, że można tam bezpiecznie trenować. 
Właścicielem jest WSK Rzeszów, która nie chce 
tam dalej prowadzić działalności. Nasz klub wy-
dzierżawił więc pływalnię od WSK, prowadząc 
nie tylko sekcję, ale i  działalność gospodarcza, 
dotyczącą utrzymania basenu. Jednak naszą dzia-
łalność rozpoczęliśmy, w związku z procedurami, 
dopiero w połowie października 2009 r. Stąd mie-
liśmy problem z  pozyskaniem wielu klientów in-
stytucjonalnych – mówi Grzegorz Lesiak, prezes 
sekcji. 

Ostatecznie sekcji skoczków udało się osią-
gnąć przychody około 50 tys. zł miesięcznie. 
A miesięczny koszt utrzymania obiektu to 75 tys. 
zł. I  zaczął narastać dług. W  międzyczasie udało 
nam się zdobyć jeszcze trochę pieniędzy. Ostatecz-
nie na koniec czerwca nasze zadłużenie wyniesie 
ok. 110 tys. zł – wyjaśnia prezes Lesiak.

SKOCZKOWIE 
ODKŁADANI

Trener Sierż Koczarian i zawodnik Andrzej Rzeszutek, 

który ma szanse reprezentować Polskę na olimpiadzie 

w Londynie w 2012 r.

Większość radnych nie chce 
zająć się tematem

Jednocześnie sekcja ma już budżet pływalni 
zaplanowany od września do końca grudnia tego 
roku. Ten się bilansuje, tzn. zarobki będą na po-
ziomie wydatków. – Jednak ciągle ciągnie się za 
nami dotychczasowe zadłużenie, a to może spowo-
dować, że nie zostanie nam wydzierżawiona pły-
walnia na kolejny sezon. Dlatego prosimy władze 
Rzeszowa o jednorazowe wsparcie, tak, aby pokryć 
dług, żebyśmy mogli spokojnie prowadzić pływal-
nię dalej, jednocześnie na niej trenując – wyjaśnia 
G. Lesiak.

Problem jednak w tym, że większość radnych 
nie chce zająć się tematem i wciąż nie trafi a on na 
obrady sesji. – Od wielu miesięcy bezskutecznie 
staramy się sprawę sekcji skoczków do wody wpro-
wadzić na obrady rady. Chcemy, aby z miejskiego 
budżetu spłacić dług sekcji i przejąć pływalnie pod 
opiekę miasta – mówią Sławomir Gołąb i  Jerzy 
Maślanka, radni klubu Nasz Dom Rzeszów. 

W  sekcji skoków do wody trenuje obecnie 
50 zawodników, z czego 6 należy do kadry naro-
dowej seniorów, 5 do kadry narodowej juniorów 
i  6 do młodzików. Ponadto są realne szanse, aby 
rzeszowski zawodnik Andrzej Rzeszutek, repre-
zentował Polskę podczas olimpiady w  Londynie 
w 2012 r.

bb

Tomasz Michalski

To był wspaniały 
dzień! Nie tylko 

dlatego, że kapryśna ostatnio 
pogoda postanowiła pomóc 
organizatorom i  deszczowe 
chmury nie pojawiły się nad 
aleją Lubomirskich i parkin-
giem Radia Rzeszów 29 maja. 

Wtedy bowiem odbył się pierwszy interaktywny 
piknik wiedzy – Dzień Odkrywców,  impreza po-
pularyzująca naukę i  technikę pokazywaną w  in-
teraktywny, sensoryczny sposób. Nie za pomocą 
wzorów, książek, na tablicy czy wykładzie ale przy 
wykorzystaniu modeli, eksponatów i pokazów. I to 
takich, w których publiczność mogła, a nawet mu-
siała brać udział.

Trwającą przez prawie siedem godzin imprezę 
zorganizowały wspólnie  Polskie Radio Rzeszów 
S.A.,  rzeszowska fi rma Polimedia oraz Stowarzy-
szenie ExploRes – pomysłodawca i inicjator przed-
sięwzięcia. Według szacunkowych danych, teren 
pikniku odwiedzić mogło prawie 15 tysięcy osób.

Na 380 metrach kw. ekspozycji, podzielonej 
na trzy obszary tematyczne (Aleje Techniki, Na-
uki i  Robotów), pod gustownymi namiotami za-
prezentowano około 100 eksponatów, instalacji, 
prezentacji multimedialnych oraz pokazów eks-
perymentów naukowych, obsługiwanych przez 
zespoły animatorów i prezenterów z 19 instytucji, 
w tym tak znanych jak Centrum Nauki Kopernik 
z Warszawy, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Muzeum Inżynierii Miejskiej z  Krakowa, czy 
też Instytutu Problemów Jądrowych ze Świerku 
k. Warszawy. Były obecne również ekipy z  Kate-
dry Fizyki Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału 
Przyrodniczo-Matematycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, a  także koła naukowe studentów 
chemii i archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz robotyki z Politechniki Rzeszowskiej i AGH. 
Zaprezentował się również Zespół Szkół nr  4 
z Rzeszowa oraz stowarzyszenia: Klanza i Explo-
Res. Znaczącą część ekspozycji stanowiły prezen-
tacje technologii i wyrobów fi rm lotniczych: PZL 
Mielec, Hispano-Suiza i WSK Rzeszów oraz PGE 
Elektrociepłowni Rzeszów i Fabryki Drewna Kle-
jonego. Firmy te były również mecenasami przed-
sięwzięcia.

Co można było zobaczyć, zrobić, czym poeks-
perymentować ? Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
od modeli samolotów i robotów, poprzez instalacje 
i  eksponaty objaśniają-
ce podstawowe prawa 
przyrody, po  przyrzą-
dy pomiarowe i  kon-
strukcje lotnicze. Były 
też pomysłowe zabawki 
edukacyjne, które moż-
na wykonać w  domu. 
Najwięcej emocji wzbu-
dził trzykrotnie powta-
rzany w trakcie imprezy 
pokaz Centrum Nauki 
Kopernik p.t. „200 stop-
ni poniżej zera” , doty-
czący ciekłego azotu. 
W  trakcie tego pokazu 
m. in. wbijano gwoździa 
bananem!  Bardzo od-
ważni młodzi ochotnicy 
mogli na własnej skórze 
przekonać się, czy i  jak 

KULA PLAZMOWA
Świat interaktywnych odkrywców

zimny jest ciekły azot. Ale nie tylko, bowiem na 
każdym ze stanowisk było szereg urządzeń, któ-
re wprost zachęcały, by przy nich pomajstrować 
i poeksperymentować, zyskując przy okazji wiedzę 
o danym zjawisku. Bez wkuwania wzorów i żmud-
nego przeglądania podręczników czy zeszytów. 
Ciekawiej jest uczyć się, gdy można np. poznać ana-
tomię człowieka, układając samodzielnie narządy 
w  modelu ciała ludzkiego, spojrzeć przez mikro-
skop, zbadać poziom promieniowania soli kuchen-
nej, dotknąć kuli plazmowej, sprawdzić, jak działa 
żyroskop i jak w pryzmacie powstaje tęcza. Oprócz 
tego, chętni mogli zbudować swojego robota, 
uczestniczyć w warsztatach rysunku technicznego, 
pomóc w wyznaczeniu liczby „pi” czy też sprawdzić 
podstawowe prawa fi zyki.

O  tym, że zabawa była wyśmienita niech 
świadczą wcale nieodosobnione głosy typu: 
„mamo, tato nie idziemy do kina, zostajemy tutaj 
dłużej”. Takie słowa i  powszechne, bardzo pozy-
tywne reakcje gości świadczą, że pomysł był wy-
śmienity, organizacja imprezy profesjonalna i  że 
warto było ponieść trud organizacyjny, by zoba-
czyć tak zachwycone oczy i  dzieci, i  dorosłych. 
Atrakcji było tyle, że nie sposób je wszystkie opi-
sać. Ci, co byli, wiedzą, a tych, co nie dotarli, zapra-
szamy za rok, bowiem Dzień Odkrywców będzie 
imprezą cykliczną z szansą na wypromowanie jako 
przedsięwzięcia na skalę krajową.

Stowarzyszenie ExploRes jako pomysłodawca 
i  inicjator pikniku pragnie, by wszedł on na stałe 
w krajobraz miasta, jako impreza ciesząca się wiel-
kim powodzeniem wśród mieszkańców ze wzglę-
du na jej wysoki poziom i  niezwykle atrakcyjną 
tematykę – innowacyjny model edukacji. Więcej 
informacji, galeria zdjęć i fi lmy na stronie interne-
towej www.dzienodkrywcow.pl

Tomasz MICHALSKI,
prezes Stowarzyszenia ExploRes
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Bogusław Kobisz

Brat tragicznie zmarłego Prezydenta i kierowana 
przez niego partia PiS chcieliby, żeby Lech Ka-

czyński przeszedł do historii jako ofi ara, cierpiętnik, wo-
jownik i symbol dobrego.

Mieliśmy już w  historii wiecznie żywych Marksa, 
Engelsa, Lenina, Stalina, tyle że to obcokrajowcy czemu, 
by nie mieć swojego. Nie ironizuję – jestem boleśnie do-

tknięty katastrofą lotniczą, jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem, odczuwam 
żal po stracie wielu znanych i powszechnie cenionych osób, które w tym wy-
padku zginęły.

Nie starajmy się wywierać presji na Komorowskiego, że to zmarły prezy-
dent by podpisał, a tamto nie. To Komorowski do wyborów tu i teraz ma ode-
grać rolę, jaką przewidziała dla niego Konstytucja RP i ma to zrobić zgodnie 
ze swoim, a nie cudzym sumieniem, za co historia jego, a nie zmarłego oceni. 
Niby dlaczego Komorowski miałby wypełniać testament polityczny osoby, 
w  stosunku do której za życia był i  po jej śmierci będzie w  opozycji. Życie 
toczy się nadal, nie możemy żyć stale w traumie, i nie oszukujmy się – łzy, któ-
re wylały media mad grobami polityków, nawet w połowie nie zrównoważą 
kpin, drwin, krytyki i ośmieszania wielu z tych ofi ar za życia.

Nie dziwmy się Kaczyńskiemu i jego kolegom, że rozdają zdjęcia prezy-
denckiej pary i próbują wygrać wybory, wykorzystując pamięć po nich. Nie 
dziwmy się więc też Tuskowi, Komorowskiemu i ich kolegom, że robią swoje, 
że na miejsca zmarłych, na urzędy wstawią swoich, że w jakimś sensie również 
wykorzystają czas zbiorowej stypy na powiększenie przewagi w sondażach. 

Obserwując zachowanie i  słuchając wypowiedzi liderów różnych opcji 
politycznych w naszym kraju w ostatnim smutnym okresie, nawet by mnie 

WIECZNIE ŻYWY
Nie dziwmy się politykom

GŁOSUJ NA SĄSIADA
Nie dajmy omamić się szumnej kampanii

nie zdziwiła wiadomość, że Lepper i  Olejniczak 
wstąpili do PiS-u. Nie zdziwi mnie wiadomość, że 
zwolniono dyscyplinarnie jakiegoś gońca za to, że 
dostarczył zaproszenie na pokład pechowego samo-
lotu jakiemuś generałowi. Nikomu się nie dziwmy. 
Nie roztrząsajmy zatem i nie podniecajmy się tym, 
tylko pokażmy w czasie wyborów, co o tym wszyst-
kim sądzimy.

Jednakże jednemu możemy się dziwić: po co tylu przedstawicieli władz 
cywilnych i  wojskowych do Smoleńska leciało. Pamiętam, jak w  latach 60. 
przylatywały do Europy delegacje krajów Trzeciego Świata. Król brał ze sobą 
kilku swoich i wszystkich wrogów, całą opozycję. Król czynił tak dlatego, żeby 
podczas jego nieobecności w kraju nie miał kto zwinąć mu tronu. Swoich zo-
stawiał, żeby tronu pilnowali. Kaczyński nie musiał się niczego obawiać i całe 
szczęście.

Uważam, że ta podróż to była po części manifestacją siły w  ramach 
kampanii wyborczej. Zmarły Prezydent, zapraszając tylu ważnych cywilów 
i wojskowych, i to do Katynia, dobrze wiedział, że nikt mu nie odmówi. A on 
pokaże rodakom i  obcym, jak to naród stoi murem za swoim prezydentem 
(za tym, a nie innym prezydentem). Uważam, że ta podróż była niepotrzebna. 
Powinna odbyć się jedna impreza w Katyniu i do takiej normalności dążmy 
w przyszłości.

Bogusław KOBISZ

Sławomir Gołąb

Już za kilka miesięcy odbędą się kolejne wybory 
samorządowe. W głosowaniu powszechnym wybierze-
my nowe rady miast, gmin, prezydentów, burmistrzów 
i wójtów. Na kogo głosować?

Kampania wyborcza pociągnie za sobą grę poli-
tyczną. Do walki o  stanowiska staną członkowie sto-
warzyszeń, partii politycznych, osoby znane z  twarzy, 
nazwisk oraz ludzie starający się zrobić, i zwykle robią-

cy coś dobrego dla swoich osiedli i  okolic, w  których mieszkają. I  wbrew 
pozorom, ci ostatni, chociaż najbardziej spełniający ideę samorządności, 
mają najmniejsze szanse.

Stworzenie samorządności w  Polsce miała przede wszystkim na celu 
oddanie władzy, ale jednocześnie ogromnej odpowiedzialności nad sołec-
twami, osiedlami, gminami, dzielnicami, powiatami, miastami ludziom 
wywodzącym się z tych obszarów. Ludziom, nie tylko rozumiejącym pro-
blemy, potrzeby, obawy i marzenia mieszkańców, ale którzy sami dotykani 
są przez te marzenia, potrzeby, zagrożenia. Ludziom dbającym o sołectwo, 
osiedle, miejscowość, którzy robiąc coś dla innych, tak naprawdę robili to 
dla siebie. Żeby oni i sąsiedzi mieli czysto, schludnie, bezpiecznie, eleganc-
ko, przyjemnie dla oka, praktycznie. Ludziom, którzy, mówiąc krótko, wie-
dzieli, co trzeba zrobić. I co więcej, takim ludziom, z którymi osoby dostrze-
gające jakieś inne problemy w każdej chwili mogły się nimi podzielić jako 
ze swoimi reprezentantami w radach osiedli, sołectw, gmin, miast. Z prostej 
przyczyny. Ponieważ te sprawy należało przekazywać nie osobie dalekiej, 
odległej, ale swojemu sąsiadowi, którego można spotkać na drodze, ulicy, 
parkingu, w sklepie, klatce schodowej, koło domu, na spacerze…

Stąd też przysłowiową władzę ustawodawczą przyznano różnego ro-
dzaju radom, a sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mieli po prostu 
wykonywać decyzje podejmowane przez radnych. Jednak walki polityczne 
w wyborach parlamentarnych przeniosły się także na grunt samorządowy. 
Do rad zaczęli kandydować ludzie niemający pojęcia o problemach swoich 
osiedli. Chodziło im tylko o prestiż bycia radnym. Prestiż, a nie obowiązek 
wobec swoich wyborców ich godnego reprezentowania i nagrodę za wcze-
śniejszą pracę na osiedlach.

Dlatego, oddając swój głos podczas wyborów, każdy z nas powinien za-
głosować na osobę znaną, przysłowiowego osiedlowego sąsiada, który stara 
się jak najlepiej dla swojej okolicy. Nie dajmy omamić się szumnej kampanii, 
nazwom znanych partii, czy popularnych dzięki mediom osób. Głosujmy 
zgodnie z  naszym sumieniem, obserwacjami, doświadczeniami. Patrzmy, 
dzięki komu sytuacja na naszym osiedlu może zmienić się na lepsze dla nas, 
bądź już się zmienia. I przeglądając listy kandydatów, na taką osobę oddaj-
my swój głos.

Sławomir GOŁĄB,
radny Rzeszowa
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Edward Słupek

Najwyższy organ 
władzy spółdzielni 

w  kwietniu podjął uchwałę 
o zmianie nazwy na Spółdziel-
nia Zodiak. Zasłużona, o pięć-
dziesięcioletniej tradycji spół-
dzielnia mieszkaniowa z nową 

nazwą rozpoczyna nowy rozdział. 
Przez ostatnie lata sprawa nowej nazwy w spo-

łeczności spółdzielczej wzbudzała wiele kontro-
wersji. Początkowo pomysł takiej zmiany spotykał 
się z prawie powszechną negacją spółdzielczej spo-
łeczności. Później, po uświadomieniu, że o  takiej 
samej nazwie jak nasza, jest prawie 600 spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce, powstał tylko problem, 
jaką nazwę przywdziać. Nic nie dawała ogólna dys-
kusja, zapowiedź nagrody, sondaż społeczny. Skła-
dane propozycje budziły kontrowersje, uśmiechy, 
drwiny. Składano wnioski wyszukane, oryginalne, 
ale żaden nie uzyskał powszechnej akceptacji. Do-
piero modernizacja klubu Zodiak sprawiła, że za-
częto przebąkiwać, iż miano Zodiak mogłoby spot-
kać się z powszechną umiarkowaną akceptacją. 

W  rozumieniu spółdzielni, Zodiak stał się 
naturalnym przykładem sukcesu gospodarcze-
go, a  także społecznego, bo takie mniemanie bez 
kontrowersji funkcjonuje. Nazwa jest jednocześnie 
znakiem towarowym fi rmy, pokonującym prze-
strzenie i granice. Przekazuje informacje o fi rmie 
w  formie skojarzenia, pozwala na indywidualiza-
cję świadczonej działalności i  stanowi zachętę do 
korzystania z jej usług. Zmieniając nazwę, z jednej 
strony chcemy zawsze nawiązywać do dotych-
czasowej półwiecznej historii naszej spółdzielni 
mieszkaniowej, z  drugiej dać sygnał, że chcemy 

JESTEŚMY SPÓŁDZIELNIĄ ZODIAK
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Rzeszowie zmieniła nazwę

nowego otwarcia, czyli chcemy po-
kazać informację swoim członkom 
i  przyszłym osobom w  tym gro-
nie, że mają do czynienia z  fi rmą 
poszukującą, dla której wyzwania 
przyszłości są podstawą działalno-
ści. Na podstawie dotychczasowej 
owocnej pracy chcemy w  nazwie 
ugruntować starą renomę, z  jaką 
działaliśmy i  poprzez pomnażanie 
osiągnięć ugruntować pozycję na 
rzeszowskim rynku mieszkanio-
wym jako renomowanej spółdzielni 
mieszkaniowej. 

 Chcemy także, aby nasza działalność 
spełniała funkcję gwarancyjną, czyli wszystko co 
robimy i sygnujemy znakiem Zodiak ma być prze-
kazem, że czynimy to na wysokim, stałym pozio-
mie. Zodiak ma stać się certyfi katem dla naszych 
członków, a  znak ten będzie stanowić zachętę do 
współpracy ze Spółdzielnią Zodiak. Nasza nowa 
nazwa ma wywoływać pozytywne skojarzenia 
wśród odbiorców naszej działalności, pozytyw-
ne skojarzenia i  mieć siłę atrakcyjności. Zmiana 
nazwy to także zmiana oznaczenia grafi cznego. 
Nowa grafi ka w  swym podstawowym przesłaniu 
nawiązuje do używanego dotychczas znaku gra-
fi cznego. Stylizowana jaskółka budziła pozytywne 
skojarzenia i stała się powszechnie znanym w spół-
dzielni wyróżnikiem spotykanym na naszych bu-
dynkach obok nazw ulic. Zachowanie jaskółki 
jako znaku grafi cznego nie budziło kontrowersji. 

Oponenci jakichkolwiek zmian mogą zostać 
do końca przekonani, że uczyniliśmy dobrze, jeśli 
będziemy działać z  co najmniej taką jak dotych-
czas skutecznością. Pierwsze sygnały, szczególnie 
wśród młodych, są obiecujące. Odczuwa się u nich 

pozytywne spojrzenie i nadzieję na 
sukces w  przyszłości. Też trzeba 
przypomnieć, że wiele środowisk 
politycznych szufl adkuje spół-
dzielczość mieszkaniową jako coś, 
co niesie negatywne skojarzenia 
z przeszłością. Liczę na to, iż kam-
pania brukania naszego środowiska 
już się wypełniła. Jesteśmy organi-
zmem gospodarczym, a  nie poli-
tycznym. Obcy nam jest lansowany 
kanon gospodarczy z nastawieniem 
na zysk za wszelką cenę. W  swojej 
działalności jako spółdzielnia kie-

rujemy się zasadą zaspokajania potrzeb naszych 
mieszkańców. 

Przypomnę, że administrujemy zasobami 
mieszkaniowymi, budujemy nowe mieszkania, do-
starczamy Internet i  telewizję naszym mieszkań-
com. W swojej działalności jesteśmy przewidywal-
ni i po prostu pewni. Jak to w każdej działalności 
na wielką skalę, zdarzają się trudne problemy, ale 
zasadą jest ciągłe i  systematyczne doskonalenie 
tego, co robimy. Trzeba przypomnieć o  demo-
kratycznej strukturze pracy spółdzielni, kontroli 
poczynań przez mieszkańców, wpływie na prace 
swojej spółdzielni. Jak wielokrotnie twierdziłem, 
wierzę w  renesans spółdzielczego sposobu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Droga do 
tego wiedzie poprzez nauczanie tych treści na kie-
runkach ekonomicznych i prawniczych wyższych 
uczelni. 

Retusz naszej fi rmy przez zmianę nazwy na 
pewno ożywczo wpłynie na przyszłe efekty naszej 
pracy.  

Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie

Dorota Dominik

Przyglądanie się otacza-
jącej rzeczywistości wciąż 
bywa zaskakujące i  fascy-
nujące, zwłaszcza gdy jak 
w kotle mieszają się polityka 
i pogoda, dobre i złe emo-
cje. Natura znów boleśnie 
przypomniała o sobie, jak 

zwykle gdy człowiek tkwi bezpiecznie w samo-
zachwycie i pochłaniają go wirtualne proble-
my w rodzaju „czym różni się kandydat A od 
kandydata B” lub kto wygrał „taniec/śpiew/jaz-
da na łyżwach z gwiazdami”. Trudno wyobra-
zić sobie rozmiar strat, ale przede wszystkim 
rozmiar nieszczęść w wymiarze niematerial-
nym. Trudno pojąć, jak bardzo pomieszana 
jest ludzka natura, że jeden z poświęceniem 
walczy o życie drugiego człowieka, jednoczy 
się, bezinteresownie pomaga, ratuje, a drugi 
w tym samym czasie okrada i szabruje. Jeden 
buduje i daje, drugi niszczy i zabiera. Nieszczę-
ścia chyba faktycznie obnażają prawdziwe ob-
licze ludzi, ale nie jest to radosna konstatacja 
zwłaszcza w sytuacji, gdy pomoc nadchodzi 

Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy, 
tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo.

Arthur Schopenhauer

KRÓL JEST NAGI
Powódź pomieszała szyki kandydatom

od obcych, a najbliższy sąsiad okazuje się być 
złodziejem. Prawdziwych przyjaciół poznajemy 
w biedzie, najprawdziwszych też w sukcesie, ale 
to już zupełnie inny temat…

Powódź pomieszała szyki kandydatom, 
spychając ich „promocję” na dalszy plan i jest 
to bodaj jedyny pozytywny aspekt powodzi – 
mniej pieniędzy wydanych na billboardy, pla-
katy i spoty reklamowe – bo i tak żaden nie wy-
gra z relacjami i fotografiami z miejsc dotknię-
tych klęską. A może tak więcej spotkań z ludź-
mi, co z pewnością mniej kosztuje. Tak nawia-
sem mówiąc, niesłusznie niektórzy zżymają 
się na kandydatów, że lansują się na terenach 
powodziowych. I bardzo dobrze ! Zazwyczaj 
ważniak, odwiedzając tzw. prowincję odwiedza 
sale konferencyjne lub składa „gospodarską 
wizytę” w jakiejś dobrze do tego przygotowanej 
firmie Znacie to ? Znamy ! (Propaganda suk-
cesu wiecznie żywa). Teraz ubrany w kalosze 
musi stanąć twarzą w twarz z ludzkim nieszczę-
ściem, a i wysłuchać gniewnych i gorzkich słów 
prawdy. Bo inaczej obejrzeć sobie w telewizji 
„obrazki z powodzi”, a inaczej na własne oczy 
przekonać się, jak wygląda tam życie. Oczywi-
ście ten wniosek dotyczy nie tylko kandydatów 

na prezydenta, ale akurat teraz to dobry przy-
kład. Punkt widzenia „warszawki” najczęściej 
jest oderwany od rzeczywistości, czego mam 
okazję doświadczać często w sprawach zawo-
dowych, gdy odnoszę wrażenie, że żyjemy na 
różnych planetach i mówimy innymi językami. 
Dobrze, aby wszyscy kandydaci jak najczęściej 
słyszeli, co zwykli ludzie o nich myślą i co do 
nich czują. Oby jak najczęściej słyszeli z ich ust 
andersenowskie: „Król jest nagi!”. Może to ich 
czegoś nauczy, a nawet jeśli nie, to do reflek-
sji skłoni przez chwilę. I pozwoli złapać prosty 
kierunek, jak balast, bez którego okręt w jed-
ną stronę tylko płynie. Czy w lewo, czy w pra-
wo – to nieważne. Przynajmniej nie teraz, gdy 
powódź kolejne obszary życia zawłaszcza. Te 
materialne, które jakoś da się odbudować, i te 
emocjonalne, które umacniać trzeba będzie 
przez lata.

By nie przeciekały...
PS 
A wybory samorządowe już wkrótce.

Dorota DOMINIK
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Iwona Bereś

Jednym z  zadań wycho-
wawczych naszej szkoły 

jest zapoznawanie uczniów 
z  dorobkiem kultury, nauka 
prawidłowego korzystania 
z niego i właściwego zachowa-
nia się w placówkach o charak-
terze kulturalnym. Okazją do 

realizacji tego zadania stała się 200. rocznica uro-
dzin Fryderyka Chopina oraz rok 2010 ogłoszony 
w Polsce Rokiem Chopinowskim.

W związku z tym w dniu 27 kwietnia w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. Bernardyńskiej w Rze-
szowie zorganizowaliśmy Dzień Chopinowski. 
Było to duże ogólnoszkolne przedsięwzięcie. 
W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani 
odświętnie. Nie było zwykłych lekcji, lecz pro-
gram wedle ściśle ustalonego scenariusza. Wszy-
scy uczniowie klas I  – VI wraz z  nauczycielami 
wyjechali wynajętymi autobusami do Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, z  którym 

ZDALI EGZAMIN 
Z CHOPINA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie

wcześniej nawiązaliśmy współpracę. Wzięli udział 
w spotkaniu edukacyjnym „Chopin bliżej dzieci”. 
Obejrzały prezentację multimedialną i wysłucha-
ły barwnej opowieści o życiu i twórczości naszego 
genialnego kompozytora. Tę nietypową lekcję pro-
wadził pan Łukasz Rusin – pracownik naukowy 
UR. W programie znalazł się również minirecital 
fortepianowy w wykonaniu Jarosława Pelca z UR. 
Uczniowie z zaciekawieniem i w skupieniu wysłu-
chali m.in. Poloneza g-moll i Preludium deszczowe 
Fryderyka Chopina. 

Na zakończenie reprezentanci klas wzięli 
udział w egzaminie – multimedialnym quizie „Czy 
znasz pana Chopina”. Było dużo emocji. „Kołem 
ratunkowym” była dziecięca publiczność. Zawod-
nicy otrzymali duże brawa. Wicedyrektor szkoły 

Grażyna Myśliwiec wręczyła im nagrody – kolo-
rowe albumy o  Fryderyku Chopinie oraz słodkie 
niespodzianki. 

Uważamy, że szkolny Dzień Chopinowski 
spełnił swoje zadanie. Bardzo wielu uczniów po raz 
pierwszy usłyszało na żywo koncert fortepianowy. 
A miejsce oraz forma spotkania – połączenie słowa 
z obrazem i dźwiękiem – sprzyjała zaciekawieniu 
uczniów i  zapamiętaniu przez nich najważniej-
szych informacji o genialnym kompozytorze, któ-
ry swym talentem był „świata obywatelem”.

Iwona BEREŚ,
nauczycielka kształcenia zintegrowanego, pomysłodawczyni 

i główna organizatorka Dnia Chopinowskiego w SP 1

 Nietypową 

lekcję prowadził 

Łukasz Rusin 

z UR

Barbara Juchniewicz 

Zdobywanie wiedzy 
o  otaczającym nas 

świecie, naszych sąsiadach i nas 
samych odbywać się może na 
wiele różnych sposobów. Jed-
nakże te najbardziej atrakcyjne 
pozostawiają w naszej pamięci 
najtrwalsze ślady. Takie moż-

liwości stwarza nam program „Uczenie się przez 
całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

W  ramach programu Comenius w  Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie realizowany jest 
projekt rozpisany na lata 2008–2010 pn. „Pro-
dukcja i  rzemiosło ludowe w  Europie 
– dawniej i  dziś”. Projekt ten koor-
dynowany jest przeze mnie i  Lucynę 
Sandecką – germanistki z  IX Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego 
w skład ZSO nr 1. Zakłada on nie tylko 
kształtowanie właściwej postawy wo-
bec wartości kulturowych przeszłości, 
wzmacnianie świadomości wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Europy czy 
odkrywanie wspólnych historycznych 
i kulturowych korzeni krajów partner-
skich, lecz także doskonalenie komu-
nikacji w języku niemieckim obranym 
jako język projektu.

Dotychczasowa współpraca 
w  ramach programu zaowocowała 
czterema spotkaniami projektowy-
mi w  szkołach partnerskich: słowac-
kiej w  miejscowości Sered’, rumuń-
skiej w  Iasi, węgierskiej w  Kistelek 

UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Kontakty i przyjaźnie pozostaną w pamięci uczniów

oraz czeskiej w  Tišnov. Młodzież biorąca udział 
w  spotkaniach miała okazję obserwować życie 
szkoły, uczestniczyć w  interesujących warszta-
tach rękodzieła ludowego, zajęciach praktycz-
nych, poznać i wypróbować różnorodne techniki 
wykonywania elementów dekoracyjnych związa-
nych ze świętami.

W ramach pobytu zapoznawała się z tradycyj-
nym rzemiosłem ludowym danego kraju i regionu, 
zwiedzając muzea etnografi czne oraz warsztaty 
rzemieślnicze. Duże zainteresowanie wzbudził 
ręczny wyrób papieru w Prietrz, produkcja czarnej 
ceramiki w Marginea, jak również wyrób tradycyj-
nego obuwia w Szeged. Niezapomniane wrażenie 
zostawiły występy uczniów prezentujących trady-
cyjne tańce i zwyczaje ludowe regionu Bukowiny. 

W czasie wolnym młodzież zwiedzała najciekaw-
sze zakątki danego regionu.

Również w naszej szkole w Rzeszowie gościli-
śmy w ramach programu Comenius młodzież i na-
uczycieli ze szkół partnerskich ze Słowacji, Czech, 
Węgier i  Rumunii. Atrakcją ich pobytu w  Polsce 
było zwiedzanie Muzeum-Zamku i  Powozowni 
w Łańcucie oraz koncert organowy w bazylice OO. 
Bernardynów w Leżajsku.

Wspólnie z uczniami naszej szkoły wzięli oni 
udział w przygotowanych z tej okazji warsztatach 
w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, 
w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej 
oraz w Uniwersytecie Ludowego Rzemiosła Arty-
stycznego w Woli Sękowej. W czasie całodniowego 
pobytu w  skansenie w  Kolbuszowej mieli okazję 

poznać tradycyjny wypiek chleba oraz 
pracę kowala, wziąć udział w warsztatach 
bibułkarstwa, poznać regionalny strój 
rzeszowski oraz obejrzeć elementy trady-
cyjnego wesela lasowiackiego. Zwiedzili 
również Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 
W  drugim dniu pobytu goście złożyli 
wizytę w  szkole, gdzie powitani zostali 
chlebem i  solą, a  po obejrzeniu progra-
mu artystycznego przedstawili swoje 
prezentacje związane z  realizowanym 
projektem. 

W  ramach realizowanego pro-
jektu uczniowie ZSO nr 1 brali udział 
w  licznych warsztatach oraz zajęciach 
rękodzielniczych, poznawali tradycyjne 
budownictwo ludowe, stroje i  obycza-
je regionu podkarpackiego. Warsztaty 
wikliniarstwa, malowanie na szkle, fi l-
cowanie wełny, czy też garncarstwo i ce-
ramika, pozwoliły w  sposób namacalny Warsztaty wikliniarskie – Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.
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obcować z rękodziełem ludowym i poznać to, co wspólne i róż-
ne dla krajów partnerskich realizujących projekt. Efekty swej 
pracy młodzież przedstawiała na spotkaniach projektowych 
w przygotowanych przez siebie prezentacjach multimedialnych, 
promując swój kraj, region, miasto i szkołę. Wykonane w cza-
sie warsztatów prace oraz fotoreportaże z odbytych wycieczek 
uczniowie zaprezentowali kilkakrotnie na wystawach i impre-
zach szkolnych.

Okazało się, że dzisiejsza, tak bardzo „współczesna i nowo-
czesna młodzież”, nie nudzi się w zagrodzie garncarskiej lepiąc, 
jak to „drzewiej bywało” naczynia z gliny, z zainteresowaniem 
przygląda się, jak wypieka się tradycyjny chleb, z ochotą space-
ruje w skansenie, poznając dawne domostwa i rzemiosła, a tak-
że pięknie potrafi  się bawić na weselu lasowiackim, tańcząc przy 
wtórze kapeli ludowej i racząc się tradycyjnym jadłem.

To wszystko, jak i również nawiązane kontakty i przyjaź-
nie, na trwale pozostanie w pamięci uczniów i przyczyni się do 
rozwoju zainteresowania tradycją i  kulturą ludową nie tylko 
własnego kraju i  regionu, lecz również innych, bliższych lub 
dalszych nam kulturowo. 

Barbara JUCHNIEWICZ,
szkolny koordynator projektu

Jak będzie w  Hiszpanii? Czy poradzę sobie na prakty-
kach? Czy poznam ciekawych ludzi? Różnorodne pyta-

nia towarzyszyły mi przed wyjazdem do Hiszpanii. Zastana-
wiałem się, czy te trzy tygodnie poza domem, szkołą nie będą 
trudne? Odrzuciłem złe myśli z optymistycznym nastawieniem 
wyruszyłem w podróż. W Martos poznałem wielu młodych lu-
dzi z różnych krajów Europy, z którymi się zaprzyjaźniłem. 

Praktyka w  fi rmie grafi cznej Artes Gráfi cas Aguila po-
zwoliła mi zdobyć nowe wiadomości z  technik wizualizacji. 
Podczas praktyki poznałem wiele praktycznych technik sto-
sowania grafi ki rastrowej, procedur przygotowywania wydru-
ków wielkoformatowych oraz obsługi nowoczesnych urządzeń 
drukarskich. Moje umiejętności praktyczne wzbogaciły się 
o biegłość w stosowaniu efektów rastrowych na zdjęciach cyfro-
wych, poprawnym stosowaniu fi ltrów grafi cznych oraz obróbce 
i przygotowywaniu do druku zdjęć cyfrowych. Duże znaczenie 
miał także bezpośredni kontakt w przygotowywaniu matryc do 
druku. Dzięki temu mogłem praktycznie uczestniczyć w całym 
procesie powstawania projektów – od wprowadzenia danych 
do komputera, poprzez obróbkę, skład, a na fi nalnym wydruku 
kończąc. 

Obawiałem się zadań powierzonych w  pracy, ale pracow-
nicy pomagali mi rozwiązywać problemy w  sposób twórczy 
i  efektywny. Podstawowe zwroty przydatne w  codziennej ko-
munikacji opanowałem na kursie języka hiszpańskiego, ale 
głównie rozmawialiśmy w  języku angielskim. Odwiedziłem 
wiele ciekawych miejsc, a widok z La Peña jest miłym wspom-
nieniem. Poznałem kulturę i obyczaje, zwiedziłem Martos, Cor-
dobę i Granadę. Wolne chwile spędzałem aktywnie, m.in. grając 
w piłkę nożną. Staż w Martos był dla nas lekcją, w której kształ-
towaliśmy postawy odpowiedzialnej i aktywnej pracy w zespo-
le. Grupa nie miała trudności w  czasie praktyk. Otrzymałem 
certyfi katy językowe z  praktyk oraz Europass-Mobilność. Te 
dokumenty na pewno będą dla mnie znaczące w przyszłości.

Pojechałem tam z opiekunem – wicedyrektorem ZST Eu-
geniuszem Burym, który okazał się sympatycznym i wspania-
łym przyjacielem młodzieży. Starał się organizować nam czas 
wolny w  atrakcyjnej formie, a  także spotykaliśmy się w  celu 
poprawnego uzupełnienia dokumentacji, prezentacji oraz in-
nych tematów związanych ze stażem. Z grupą, która okazała się 
zdyscyplinowaną, pracowitą. Staż zagraniczny nie tylko uczy, 
ale integruje cały zespół. Poznaliśmy zasady współdziałania 
i odpowiedzialności za siebie i za całą grupę.

Maciej LIB,
uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

UCZY 
I INTEGRUJE
W ocenie uczestnika stażu Leonardo da Vinci

Barbara Chmura

15 maja w budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 odbyła się 2. edy-
cja imprezy czytelniczej: „Noc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Rzeszowie”. W formie wystawy prezentowane były naj-
cenniejsze zbiory specjalne. Wyjątkowo udostępniono do powszechnego 
oglądania rękopisy, inkunabuły, stare druki, pocztówki z XIX i początku 
XX w., dokumenty życia społecznego z XVIII i XIX w., unikatowe książki 
z XIX w., reprinty i książki liberackie. Pośród 70 eksponatów zgromadzo-
nych na wystawie znalazły się m. in.: rękopis sporządzony na pergaminie, 

w języku łacińskim, pochodzący z 8 sierpnia 1433 r., w którym arcybiskup Jan Rzeszowski 
zatwierdził wyposażenie kościoła parafi alnego we wsi Buszcze koło Lwowa; rękopis z 1726 r., 
w sprawie ustanowienia pięciu jarmarków rocznie w Łańcucie, z oryginalną pieczęcią i pod-
pisem Augusta II; listy pisarzy polskich (Kazimierza Tetmajera, Stefana Żeromskiego, Elizy 
Orzeszkowej, Władysława Stanisława Reymonta, Lucjana Rydla) i ludzi związanych z teatrem 
(Wandy Siemaszkowej) do poety, dramaturga i  krytyka teatralnego Józefa Wiśniowskiego 
z lat 1905–1913. 

 W dziale starych druków szczególną uwagę zwracano na dwa inkunabuły (1483 r. i 1496 
r.), obrazujące przemieszanie nowo powstałej sztuki typografi cznej z tradycją rękopiśmienną. 
Wśród książek wytłoczonych w XVI w. wystawiono: Chronica Polonorum Macieja Miechowi-
ty z 1521 r. z drukarni Hieronima Wietora w Krakowie, Apokrypha Martina Lutra z 1535 r., 
Zwierciadło Mikołaja Reja z 1568 r. z drzeworytową podobizną pisarza, jego herbem i sygne-
tem drukarskim Macieja Wierzbięty, znanego typografa krakowskiego. Z ofi cyny drukarskiej 
Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie pokazaliśmy: Dzieje w Koronie Łukasza Górnickiego 
z 1637 r. i Żywoty świętych Piotra Skargi z 1644 r. Z druków XVIII- wiecznych zaprezentowali-
śmy m. in. charakterystyczny dla epoki: Kalendarz polski y ruski, w którym święta roczne, bie-
gi niebieskie, aspekty, wybory, czas siania, szczepienia, krwie puszczania, lekarstw zażywania, 
wschody y zachody słońca etc., należnym porządkiem położone y opisane, na rok pański 1742. 
Z książek wydanych po 1800 r. dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawę, cieszyło 
się pierwsze wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, wydane w Paryżu w 1834 r. przez 
Aleksandra Jełowickiego i Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecze 
Magdaleny Morskiej z 1836 r. Ze zbiorów dokumentów życia społecznego, obrazujących ży-
cie codzienne w naszym mieście i regionie, wybraliśmy m. in.: Certyfi kat z 26 października 
1779 r. wystawiony w Leżajsku, potwierdzający wystawienie na żądanie Rządu Krajowego, do 
poboru z majątku Zaczernie 2 rekrutów zdolnych do obsłużenia strzelby i 1 do pomocy przy 
taborze; Obwieszczenie dotyczące spisu ludności w Rzeszowie 31 grudnia 1880 r.; Statut or-
ganizacyjny i emerytalny dla sług gminy i miasta Rzeszowa uchwalony na posiedzeniu Rady 
Miejskiej 3 września 1907 r. Zaprezentowaliśmy też książki liberackie autorstwa Radosława 
Nowakowskiego, przedstawiciela nowego gatunku literackiego, w którym tekst i materialna 
forma książki stanowią nierozerwalną całość. 

Wielką ciekawość wśród zwiedzających wzbudzała ekspozycja starożytnych form ksią-
żek i materiałów piśmiennych wykonanych przez Ryszarda Ziembę. Prezentowane ekspona-
ty, znany rzeszowski artysta książki, wykonał z oryginalnych materiałów i według zachowa-
nych opisów i ilustracji przedstawiających oryginały. 

W całości wystawa obrazowała przemiany zachodzące w formie, kształcie, budowie i za-
wartości treściowej książki i innych dokumentów na przestrzeni wieków, różnorodność ma-
teriałów piśmienniczych, sposoby utrwalania tekstu i ilustracji, język i preferencje czytelnicze 
minionych epok, będące w ścisłym związku z historią Europy, Polski i naszego regionu.

Podczas tego wieczoru goście mieli też możliwość zwiedzenia zmodernizowanych maga-
zynów książek oraz nabyć bajkę z dedykacją i autografem autorki Niny Opic.

Barbara CHMURA

 

 

 

 

 

POPRZEZ WIEKI 
2. edycja imprezy czytelniczej
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Cały kompleks hotelowo-gastronomiczny ODEON, od zarania kiero-
wany przez prezesa Jerzego Wiącka, z każdym rokiem zyskuje na urodzie 
i atrakcyjności oferowanych usług. W jego funkcjonowaniu występuje 
jednak specyficzna sezonowość. Oprócz całorocznej możliwości skorzy-
stania ze słynącej w okolicy znakomitej kuchni, mogącej zaspokoić naj-
bardziej wybredne gusty, każdy z gości znajdzie tu przytulne i przyjazne 
miejsce na spotkanie towarzyskie czy biznesowe. Z pewnością nikt nie 
zetknie się tu z jakimś hałaśliwym zgiełkiem czy brakiem taktu i uprzej-
mości ze strony życzliwego nad wyraz personelu.

Początek roku związany jest z sylwestrowymi i karnawałowymi 
szaleństwami, następnie przygotowywanymi z dużą pompą studniów-
kowymi kinderbalami. Po wielkanocnych świętach zaś nastaje czas na 
przyjęcia weselne, na które najlepiej rezerwować termin z dwuletnim 
wyprzedzeniem. Na to wszystko latem nakłada się pora na dbałość przy 
pomocy tej zacnej firmy o wypoczynek i zdrowie naszych milusińskich, 
czyli organizację kolonii zdrowotnej w Kołobrzegu. 

 Panie prezesie, na czym polega urok i oryginalność waszej kolonii?
– A słyszał pan o organizowanej gdzieś kolonii trzytygodniowej? 

U nas tyle właśnie trwa turnus nie dlatego, że tak sobie wydumaliśmy. 
Specjaliści od zdrowego rozwoju dzieci określili, że jest to optymalny 
okres ich przebywania w nadmorskim klimacie bogatym w jod. U nas na 
Podkarpaciu panuje ogromna mizeria jodowa. W ten sposób dzieci na-
bywają odporność wystarczającą na pozostałe miesiące roku, w których 

PO MORSKIE ZDROWIE
Rozmowa z Jerzym Wiąckiem, prezesem Zapel Service z Boguchwały

łem groźnego Neptuna 
i krotochwilnej Prozer-
piny. A wszystko po-
świadczone czarno na 
białym na piśmie!

A coś z tych smako-
witości z waszej tutej-
szej kuchni jedzie do 
Kołobrzegu?

– Jakżeby inaczej! 
Na cały czas trwania kolonii zabiera się nad morze szef naszej kuchni, 
Robert Lubas. A on już wie, co i jak przyrządzić. Musi tam solidnie uwijać 
się, gdyż ma przyrządzać po pięć posiłków dziennie, w dodatku smacz-
nie, zdrowo i do syta. Reklamacji żadnych dotychczas nie było.

Z kolonii korzystają tylko dzieci pracowników Zapelu?
– Również, ale nie tylko. Mamy uczestników z całego Podkarpacia.

Udało się prezesowi zrealizować coś z planowanych nowości?
– Jak najbardziej. Niedługo ukończone zostanie SPA & Wellness z ba-

senem, jacuzzi, 2 saunami suchymi, 2 saunami parowymi, salą do ćwi-
czeń oraz tak zwanym tepidarium, czyli pomieszczeniem do relaksacji. 
Będą warunki do rodzinnego korzystania z tych urządzeń.

Kiedy mam szykować się na podziwianie uroczystego cięcia wstęgi?
– Tegorocznej jesieni. Połączymy to z wielkim piknikiem pierogo-

wym, na którym będziemy serwować ponad 20 rodzajów pierogów w róż-
nych smakach.

Dziękuję za pogawędkę, skorzystam.
Roman MAŁEK

 

nie imają się ich pospolite dolegliwości i infekcje. Jeśli na to nałożymy 
komfortowe warunki pobytu oraz rozległą i czystą plażę, to czegóż więcej 
potrzeba?

Mamusi spódniczki do potrzymania przez kolonistów?
– Nic podobnego! Ci, którzy skorzystali już wcześniej z naszej oferty, 

wyjeżdżają ze spontaniczną radością, a każde rozstanie po zakończonym 
turnusie jest niezwykle rzewne, a nawet łzawe. Przed rozjechaniem się 
w swoje strony uczestnicy gremialnie wyrażają niepodważalne posta-
nowienie, że spotkają się znowu za rok w pięknej nadmorskiej scenerii. 
Dlatego oba 100-osobowe turnusy zawsze mają pełny stan, a zdarza się 
i nadzwyczajna nadwyżka.

Co najwyżej cenią sobie rodzice, którzy powierzają wam swoje po-
ciechy?

– Niezmiennie: profesjonalną i staranną opiekę wychowawczą, ro-
dzinną niemalże atmosferę oraz bezwarunkowe bezpieczeństwo naszych 
kolonistów. To są bezwzględne nasze priorytety przy organizacji wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci.

Takich celów nie da osiągnąć się przy pomocy przypadkowych lu-
dzi.

– Dlatego u nas takich nie ma. Swoją kadrę kolonijną kompletowali-
śmy latami. To są znakomici wychowawcy, prawdziwi przyjaciele dzieci. 
Zresztą bardzo skutecznie czuwa nad tym bezpośrednio Jolanta Lassota, 
która potrafi to robić.

Czyli kolonijne nudy na pudy to nie u was?
– Nie ma kiedy nudzić się. Liczne wycieczki, konkursy, koncerty 

i czego tylko sensownego zażyczą sobie uczestnicy, jest pod dostatkiem. 
Gwoździem turnusowego programu jest morski chrzest kolonisty z udzia-
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Marta Wierzbieniec 

Tak naprawdę to ocena 
należy do melomanów, którzy 
uczestniczyli w  koncertach. 
Bardzo jestem zainteresowana 
takimi opiniami, bo przecież 
festiwal robimy dla publiczno-
ści. Zainteresowana też jestem 
także oczekiwaniami, jakich 

wykonawców, jakie utwory chcieliby nasi meloma-
ni usłyszeć w kolejnym sezonie artystycznym. 

Oceniając od strony głównego organizatora 
tej imprezy, uważam, że był to udany festiwal. Dla 
mnie wszystkie koncerty pozostaną w pamięci jako 
niezwykłe, niezapomniane. Każdy, zgodnie z prze-
widywaniami, był zupełnie inny i tworzył odmien-
ny , specyfi czny, jedyny w  swoim rodzaju klimat. 
Bo przecież wykonywane były różne dzieła, róż-
nych kompozytorów, bo przecież gościliśmy róż-
nych wykonawców. I patrząc wstecz na czternaście 
festiwalowych koncertów, na pewno wspominamy 
koncert plenerowy, którym otworzyliśmy 49. Mu-
zyczny Festiwal w Łańcucie. Koncert, gdzie gospo-
darzem wieczoru był Bogusław Kaczyński. Był to 
jego program autorski, występowali artyści, którzy 
wykonywali znane fragmenty oper, operetek, mu-
sicali. Przed zamkiem zgromadziło się na widowni 
około trzech tysięcy osób, a  pierwsza część kon-
certu była transmitowana przez Telewizję Polonia. 
I na pewno dzięki temu spora część mieszkańców 
naszego globu mogła zobaczyć, że my na Podkar-
paciu, że my w Łańcucie mamy swoją perłę w po-
staci zamku, wraz z  jego otoczeniem, parkiem, ale 
że mamy też festiwal, o przebogatej tradycji. który 
jest wizytówka naszego regionu. Festiwal znany 
w świecie, znany wśród artystów i osób, które inte-
resują się muzyką. Spotkałam się i z takimi opinia-
mi, że ktoś nie wie, gdzie leży Podkarpacie, gdzie 
leży Rzeszów, ale o zamku w Łańcucie słyszał. 

Cieszę się bardzo, że udało nam się zapro-
sić znakomite osobistości ze świata muzycznego, 
że przyjęły zaproszenie i  przyjechały do nas. Na 
pewno wśród nich należy wymienić Barbarę Hen-
dricks, śpiewaczkę sopranistkę, która występując 
wykonała pieśni Liszta i  Schumanna, ale także 
zaprezentowała cztery pieśni Fryderyka Chopina 
zaśpiewane po polsku, specjalnie przygotowane 

ZA ROK JUBILEUSZ
Impresje po 49. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie

na ten koncert. To wielkiej klasy ar-
tystka i  na pewno zachwyciła melo-
manów, a wiele osób przy bisach nie 
kryło łez wzruszenia. Wielka osobo-
wością tego festiwalu był oczywiście 
Adam Harasiewicz, związany prze-
cież z  Rzeszowem, honorowy oby-
watel tego miasta, laureat konkursu 
chopinowskiego 55 lat temu – i wła-
śnie w  Roku Chopinowskim, w  sali 
balowej łańcuckiego zamku miał swój recital cho-
pinowski. Przepięknie brzmiały utwory Chopina 
w jego wykonaniu i bardzo się cieszę, że także na 
koniec tego wieczoru mogliśmy obejrzeć kilkumi-
nutowy fi lm, gdzie widać było jak 55 lat temu Adam 
Harasiewicz odbiera nagrodę w  czasie konkursu 
chopinowskiego. Fragment nagrania archiwalne-
go z  tamtych czasów i  to wszystko stworzyło taki 
niepowtarzalny, wspomnieniowy klimat w  roku 
szczególnym, w  dwusetną rocznice urodzin Cho-
pina. Niezapomnianym wieczorem pozostanie na 
pewno występ znakomitej, światowej sławy klar-
necistki Sharon Kam, która wystąpiła w koncercie 
fi nałowym. Tak jak zapowiedział prowadzący jej 
koncert Stefan Münch, to pierwsza dama klarnetu 
na świecie, i  to też bardzo ważne w  historii festi-
walu, że mogliśmy taką osobowość artystyczną go-
ścić. Wielu z nas było pod ogromnym wrażeniem 
występu Leszka Możdżera w czasie tzw. koncertów 
nocnych. To wielki artysta, wspaniały pianista, za-
chwyca się nim cały świat, koncertuje przecież za 
granicą. To była niezapomniana noc festiwalowa. 
Na pewno uwagę publiczności przyciągnął występ 
skrzypka Krzysztofa Jakowicza i pianisty Walde-
mara Malickiego. Przecież nie zdarzyło się jeszcze, 
żebyśmy mogli na scenie tego samego wieczoru po-
słuchać gry na kilku instrumentach. Krzysztof Ja-
kowicz miał ze sobą osiem instrumentów z pracow-
ni polskich lutników i prezentował brzmienie tych 
skrzypiec przy akompaniamencie Roberta Moraw-
skiego. W drugiej części Krzysztofowi Jakowiczo-
wi towarzyszył Waldemar Malicki, a usłyszeliśmy 
utwory Gershwina i Piazzolli. Myślę, że ogromną 
niespodzianką był występ artystów z  Sankt Pe-
tersburga. To naprawdę świetni muzycy, zarówno 
w  utworach Strawińskiego czy Szostakowicza za-
prezentowali prawdziwe mistrzostwo, wirtuozerię 
gry na instrumentach, ale był to zarazem wieczór, 

gdzie można było zasmakować i  podziwiać zna-
komite interpretacje muzyczne. I  takąż niespo-
dzianką dla wielu osób był również występ zespo-
łu niemieckiego instrumentów dętych German 
Brass. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy koncert 
w starej ujeżdżalni. Miejsce się sprawdziło, a zespół 
był nagradzany brawami owacyjnie. To naprawdę 
światowej klasy muzycy, chciałoby się powiedzieć 
wybrani z wybranych, którzy tworzą tę grupę. Mo-
gliśmy też wysłuchać znakomitego kwartetu Ilios 
Quartett ze Szwajcarii. Świetnie muzykujący arty-
ści, a  wśród nich pochodzący z  Jarosławia skrzy-
pek Andrzej Kilian. I   nie był to jedyny akcent 
związany z naszym regionem, bo przecież i Adam 
Harasiewicz, ale i  jazzowy koncert nocny kontra-
basisty Witolda Reka, wywodzącego się Rzeszowa, 
który mieszka obecnie w  Niemczech. A  przecież 
i  dyrygent Tadeusz Wojciechowski, który kiedyś 
kierował Filharmonią Rzeszowską, też z orkiestrą 
Sinfonia Juventus wzbudził podziw i sympatię me-
lomanów na koncercie w  Instytucie Muzyki UR 
w  Rzeszowie. Wielu fanów, którzy oczekiwali na 
koncert skrzypaczki Kai Danczowskiej z córką Ju-
styną przy fortepianie i wiolonczelistą Bartoszem 
Koziakiem, wyszli oczarowani ich występem.

Już zapraszam na jubileuszowy 50. festiwal 
w roku przyszłym od 20 do 29 maja. 

A  teraz przed nami jeszcze kilka koncertów. 
Zakończenie sezonu artystycznego 18 czerwca 
w katedrze rzeszowskiej. Poza orkiestrą symfonicz-
ną naszej fi lharmonii, wystąpią także soliści oraz 
Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores 
Resovienses, który przygotowuje pani Urszula Je-
czeń-Biskupska. 

Nie ukrywam, że był to dosyć trudny sezon, 
przede wszystkim ze względu na trudne warunki 
koncertowania i w ogóle prowadzenia działalności. 
Ale przebrnęliśmy to i mam nadzieję, że w jesieni 
będziemy mogli się spotkać już w wyremontowanej 
fi lharmonii. 

Sezon się kończy, ale nie kończą się koncerty. 
Już 1 lipca, na inaugurację dorocznych Kursów 
Mistrzowskich w  Łańcucie, w  Instytucie Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w  Rzeszowie przy 
ul. Dąbrowskiego 83 odbędzie się koncert. Z naszą 
orkiestra fi lharmoniczną wystąpi sześciu laure-
atów krajowych i  międzynarodowych konkursów 
muzycznych, m.in. skrzypaczka rzeszowianka 
Anna Gutowska, a całością dyrygować będzie Mi-
rosław Jacek Błaszczyk, z którym nasi melomani 
spotkali się niedawno na inauguracyjnym kon-
cercie plenerowym festiwalu w  Łańcucie. Nasza 
orkiestra symfoniczna jeszcze pod koniec czerwca 
wystąpi na rzeszowskim Rynku, w lipcu zaś w Dy-
nowie, a w sierpniu w Przemyślu i Leżajsku. Tak-
że w  czerwcu orkiestra bierze udział w  festiwalu 
w Toledo w Hiszpanii, tam będziemy prezentować 
głównie utwory Chopina, m.in. ze Stanisławem 
Drzewieckim jako solistą.

Prof. Marta WIERZBIENIEC,
szef artystyczny festiwalu, dyrektor naczelny Filharmonii 

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Koncertowała Barbara Hendricks

Fot. Piotr Gajda

Fot. Piotr Gajda

Podczas plenerowego koncertu inauguracyjnego przed zamkiem w Łańcucie 
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 W  Chodzieży, która słynie w  Wielkopolsce 
z  pięknej porcelany, pan się urodził i  jako nie-
mowlę przebywał pół roku. Niemniej ostatnio 
nadano panu honorowe obywatelstwo tego mia-
sta, powiadamiając o tym w trakcie recitalu festi-
walowego na zamku w Łańcucie. To taki miły gest 
trochę ponad miarę?
– Ale takie miłe gesty ogromnie się liczą i zawsze 
mnie wzruszają. Jeśli nawet mają zabawne podtek-
sty, nie szkodzi.

 Honorowe obywatelstwo Rzeszowa ma chyba 
głębsze uzasadnienie?
– Myślę, że tak. Kiedy do Rzeszowa przyjechałem 
z  rodzicami, miałem już siedem lat. Był wrzesień 
1939 roku, rozpoczynała się wojna, uciekaliśmy 
z zachodu, sądząc, że Niemcy nie dojdą tak daleko. 

 W Rzeszowie mieszkał pan do matury?
–Tak. Przez jakiś czas z  rodzicami u  siostry ojca, 
Janiny Liwo, która poprzez małżeństwo weszła 
w  szanowaną w  Rzeszowie rodzinę kupiecką. 
Mieszkaliśmy u niej w willi naprzeciw parku przy 
ul. Dąbrowskiego, tam obecnie jest hotelik i restau-
racja Dworek, ale wkrótce wynajęliśmy samodziel-
ne mieszkanie przy ul. Dąbrowskiego 16. 

 A pana pierwsze lekcje fortepianu?
– To były lekcje prywatne u  pani Janiny Stoja-
łowskiej, znakomitego pedagoga i  wspaniałej, 
niezwykle sympatycznej kobiety. Była uczennicą 
wybitnego pianisty krakowskiego Ignacego Fried-
mana, który, jak zaczęła się okupacja niemiecka 
musiał uciekać z Polski, nigdy już do niej nie wrócił 
i przedwcześnie zmarł w Sydney w 1948 roku. Miał 
przed sobą wielką karierę, dorównywał samemu 
Arturowi Rubinsteinowi. Od pani Janiny Stoja-
łowskiej nauczyłem się wydobywania dźwięku 
z  fortepianu, co jest niezwykle istotne zwłaszcza 
w  muzyce romantycznej, a  więc i  przy Chopinie. 
Zaznajomiła mnie, jak zrobić, żeby ten dźwięk 
brzmiał. Chociaż sam dźwięk, naturalnie nie jest 
wszystkim, ważne jest prowadzenie frazy, tak żeby 
nie było przesady. Potrzebna jest prostota dająca 
piękno gry. To właśnie pani Janina Stojałowska mi 
zaszczepiła. Uczyła mnie, przychodząc do nas do 
domu. Mieszkaliśmy wtedy przy ul. Kościuszki 8, 
w  pięknym, ogromnym mieszkaniu poniemiec-
kim, które ojciec zdobył, jak tylko Niemcy uciekli. 

 Wybrał pan muzykę i fortepian tak z własnej 
woli?
–Jako kilkuletnie dziecko ogromne lubiłem słu-
chać muzyki w  radiu. Działała na mnie emocjo-
nalnie i energetycznie. Tak więc propozycja rodzi-
ców odnośnie do nauki gry na fortepianie wyszła 
naprzeciw moim fascynacjom. Polubiłem granie, 
zawsze je lubiłem i lubię do tej pory. To moja wielka 
miłość, chyba odwzajemniona. 

A jak było z nauką w szkołach ogólnokształ-
cących?
– To była mniej przyjemna konieczność. Zwłaszcza 
chodzenia do gimnazjum – kolejno do obecnego II 
i I LO w Rzeszowie. Uczenia się matematyki, której 
nie bardzo byłem entuzjastą. Kontakt z kolegami 
był miły, ale sama szkoła, te wieczne odpytywania, 
męczące. Na szczęście, matematyk w gimnazjum, 
obecnym I LO, był przyjazny i wyrozumiały. Nie 
męczył mnie przy maturze. Matura była warun-
kiem zdawania i dostania się do konserwatorium 
muzycznego.

 Ktoś z rodziny mieszka jeszcze w Rzeszowie?
– Moja siostra. Druga siostra mieszka w Krakowie. 

W CHOPINIE JEST CAŁE MISTERIUM
Z Adamem Harasiewiczem rozmawia Andrzej Piątek

Moja mama, która jeszcze do niedawna mieszkała 
w Rzeszowie, już nie żyje. Ojciec zmarł wcześniej.

 Mieszka pan na stałe w Salzburgu?
– Tak się jakoś zdarzyło, że zakochałem się w tym 
pięknym, mozartowskim mieście, a  także w pew-
nej początkującej rumuńskiej śpiewaczce, która do 
dzisiaj jest moją żoną. Zadomowiliśmy się w Salz-
burgu i  tam mieszkamy. Poza muzyką uprawiam 
malarstwo i zbieram obrazy, posiadam m.in. kolek-
cję rzeszowianina Stanisława Jachyma. Sam maluję 
coś na pograniczu abstrakcji, architektury, roman-
tycznego pejzażu. Miałem nawet wystawy, jedną 
we Francji, drugą w Niemczech. 

 Co jest najważniejsze w pana karierze: zwycię-
ski Konkurs Chopinowski w  1955 roku, recitale 
przed królową Julianą II w Brukseli i ONZ, na-
grania dzieł Chopina dla Philipsa? 
– Właściwie wszystko, co pan wymienił jest dla 
mnie ważne. Dodałbym koncert w Carnegee Hall 
w Nowym Jorku, gdzie grając walca Mefi sto Liszta 
temperamentem przeszedłem siebie. Nigdy i  ni-
gdzie tak nie grałem, chociaż te wielkie, prestiżo-
we sale tak oddziałują na człowieka, że nadmiar 
emocji i  tremy mogą jedynie zaszkodzić. Ale tak 
samo moje etiudy Chopina grane na żywo też były 
lepsze niż te, które nagrywałem dla Philipsa. Mile 
wspominam pięciokrotne wyjazdy do Japonii. 
Uprzedzano mnie, że Japończycy reagują spokoj-
nie, nie ma tego entuzjazmu, który jest Europie. Ale 
wcale tak nie było, ja miałem z nimi taki kontakt, 

jak w  Wiedniu albo Berlinie. Chopina najżywiej 
przyjmują zawsze tam, gdzie się go po prostu do-
brze gra. Trzeba mieć dobry dzień i zagrać dobrze 
technicznie, ale i poetycznie, z natchnieniem i tem-
peramentem. To działa i  zawsze jest żywa reakcja 
publiczności. 

 A co takiego jest w Chopinie, co pan chce za-
wsze osiągnąć? 
– W  Chopinie jest całe misterium polegające na 
tym, że grając nawet latami zawsze się ma wra-
żenie, że się gra dany utwór po raz pierwszy. Jest 
w  Chopinie jakieś niesamowite źródło świeżości. 
Fascynująca jest także jego śpiewność, on swoim 
uczniom zalecał, że muszą śpiewać na fortepianie. 
Strasznie nie lubił, kiedy ktoś walił w  fortepian.
Mawiał wtedy, że słyszy szczekanie psa. Tak więc 
ta śpiewność jest bardzo ważna, nic nie powinno 
być ostre. Nie można grać równo Chopina, tak że 
utwór stoi w  miejscu. Tak grany Chopin nie jest 
interesujący.
 
 Trzeba być wiernym Chopinowi, zaufać mu, 
czy należy go modernizować, poprawiać?
– Chopina nie ma co poprawiać, stanowi dosko-
nałość samą w  sobie. Ważne jest żeby złapać kli-
mat chopinowski, żeby atmosferę chopinowską 
uchwycić, co jest bardzo trudne, bo znajduje się nie 
w  nutach lecz pomiędzy nimi. To sprawa talentu 
pianisty. Chopina można grać tradycyjnie, albo nie 
tradycyjnie, ale w nutach jest coś, czego nie wolno 
przekraczać. Bo jeśli się przekroczy, można zagrać 
albo z  nadmiernie czułostkowym zabarwieniem, 
albo tak ostro, twardo, że już zgubimy gdzieś Cho-
pina. Najważniejsza jest naturalność i  prostota, 
wrażliwość i  wdzięk, i  natchnienie. Dlatego Cho-
pin jest tak trudny, bo daje tak wielkie możliwości, 
a jednocześnie stawia tak wysokie wymagania. 

 Czy pana następcom, laureatom jak pan, 
pierwszych nagród w Konkursie Chopinowskim, 
Krystianowi Zimermanowi i Rafałowi Blecha-
czowi udaje się tak grać Chopina?
- Zimermana i Blechacza dzielą mniej więcej takie 
lata od ich konkursów, ile mnie od Zimermana. 
Przez te lata wiele się zmieniło. Zimerman zrobił 
olśniewającą karierę, gra znakomicie nie tylko 
Chopina, ale Brahmsa, Schumanna i Beethovena.  
Co do Blechacza, gra Chopina bardzo szlachetne-
go, może nie tak dramatycznego jak by należało,  
ale jest jeszcze młody i jak dalej będzie grał, usły-
szymy.

 Nigdy pan nie ukrywał, że jest pod wrażeniem 
Rubinsteina.
– Tak! U  Rubinsteina był zawsze niepowtarzalny, 
piękny dźwięk, ogromna prostota, nadzwyczajne 
poczucie rytmu i  fantastyczny temperament. Jego 
interpretacje Chopina były bardzo zrównoważo-
ne, piękne. Miałem możność spotkać się nim kil-
kakrotnie i  rozmawiać, słuchał mnie, kiedy gra-
łem w  Royal Festival Hall w  Londynie, w  Paryżu 
i w jego rezydencji w Hiszpanii. Zawsze jego uwagi 
były dla mnie bardzo ciekawe i  budujące. Pamię-
tam, jak mówił mi, że w  polonezach i  sonatach 
Chopina musi być oprócz dostojeństwa jakaś woj-
na i  trzeba tak grać, żeby odgłosy jej można było 
usłyszeć.

 Jak często bywa pan w Polsce i w Rzeszowie?
–W  Polsce często, w  tym roku będę parokrotnie 
w  związku z  przesłuchaniami młodych pianistów 
przed kolejnym Konkursem Chopinowskim. Do 
Rzeszowa przyjeżdżam nie tak często. Kontakty 
koleżeńskie pourywały się…  

23 maja Adam Harasiewicz miał recital 
chopinowski w Sali Balowej łańcuckiego zamku 
podczas 49. Muzycznego Festiwalu.

Fot. Piotr Gajda

Adam Harasiewicz – jeden z najwybitniejszych 
pianistów na świecie, ceniony za interpretacje 
muzyki Chopina. Studiował w  krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod 
kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego. Zdobył 
pierwszą nagrodę na Konkursie Chopinowskim 
w 1955 r. w Warszawie, a dwa lata później me-
dal Harriet Cohen Foundation w  Londynie. 
W roku 1958 r. występował na Wystawie Świa-
towej w Brukseli. W 1960 r. inaugurował Mię-
dzynarodowy Rok Chopinowski w  sali ONZ 
w  Nowym Jorku. W  latach 1958–1974 nagrał 
wszystkie dzieła Chopina dla wytwórni Philips. 
Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa. 



15

Czerwiec 2010

K
U

LT
U

R
A

 �
 S

Z
T

U
K

A
 

➢

Marek Stefański

Już za rok będziemy świę-
tować dwudziestolecie naszego 
festiwalu. Radością napawa 
fakt, iż zapoczątkowane w roku 
1991 wydarzenie artystycz-
ne, jakim pozostają od czasu 
powstania do chwili obecnej 
Wieczory Muzyki Organowej 

i  Kameralnej w  Katedrze i  Kościołach Rzeszowa 
trwa, rozszerza swoją formułę programową, gości 
nowych znamienitych wykonawców muzyki oraz 
cieszy się obecnością wiernych sympatyków i po-
zyskuje nowych słuchaczy.

Festiwal pozostaje jedyną, realizowaną w Rze-
szowie kreacją artystyczną w zakresie tzw. muzyki 
klasycznej, odbywającą się w  formie cyklicznych 
koncertów, zespolonych wspólną formułą progra-
mową i koncepcją organizacyjną. W  międzyczasie 
powstało na Podkarpaciu kilka letnich festiwa-
li, których meritum stanowi muzyka organowa. 
Z  satysfakcją stwierdzamy, iż niejednokrotnie 
impulsem do ich zaistnienia były koncerty, które 
odbywają się od blisko dwudziestu lat w katedrze 
diecezji rzeszowskiej i kościołach stolicy regionu.

Zanim jednak zostanie zainaugurowany 
w  roku 2011 festiwal jubileuszowy, w  miesiącach 
letnich bieżącego roku będziemy uczestniczyć 
w  ośmiu koncertach dziewiętnastej edycji mu-
zycznych wieczorów w rzeszowskich świątyniach. 
Muzyka organowa, wokalna (solowa i  chóralna) 
wypełni przestrzenie sześciu kościołów. Miejsca-
mi prezentacji dzieł światowej literatury muzycz-
nej będą: rzeszowski kościół katedralny, świątynia 
farna, kościół Chrystusa Króla, św. Józefa, Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie-
Zalesiu oraz po raz pierwszy kościół św. Michała 
Archanioła. Ten ostatni wzbogacił się w ubiegłym 

W KATEDRZE I KOŚCIOŁACH 
Festiwal muzyki organowej i kameralnej

roku o nowe organy, umożliwiające wykonywanie 
utworów organowych w formie koncertowej.

Obok dzieł organowych, powstałych na prze-
strzeni czterech stuleci, reprezentujących różne 
nurty europejskiej kultury, a  zaprezentowanych 
przez wirtuozów organów z Polski, Niemiec, Fin-
landii i Rosji, rozbrzmiewać będzie podczas pięciu 
festiwalowych koncertów muzyka wokalna: chó-
ralna i  solowa. Z  radością witamy po raz pierw-
szy w  festiwalowym programie Chór Magnifi cat 
archikatedry przemyskiej pod dyrekcją księdza dr. 
Mieczysława Gniadego. W ubiegłym roku nieza-
pomnianych doznań estetycznych dostarczył słu-
chaczom koncert wokalno-organowy z  udziałem 
czterech księży-wokalistów Servi Domini Canto-
res. W bieżącym roku będzie okazja do wysłucha-
nia muzyki, prezentowanej przez benedyktynów 
z  Tyńca. Podkrakowskie opactwo posiada blisko 
tysiącletnią tradycję i  jest jednym z  najstarszych 
klasztorów na ziemiach polskich. Oprócz polskich 
artystów (znakomity tenor Tomasz Kuk i  cenio-
ny przez festiwalową publiczność organista An-
drzej Chorosiński), muzykę wokalno-organową 
zaprezentują artyści z  Niemiec, reprezentujący 
bogate w  muzyczne tradycje niemieckie miasta: 
Rotenburg i Brauweiler. Po raz pierwszy w ramach 
festiwalu będzie okazja do wysłuchania głosu fa-
gotu, którego charakterystyczne brzmienie, przy 
organowym akompaniamencie, wypełni wnętrze 
kościoła Chrystusa Króla. Zwieńczeniem cyklu te-
gorocznych koncertów, jednocześnie prologiem do 
przyszłorocznego festiwalu jubileuszowego, będzie 
koncert fi nałowy, którego tytuł „Festival Music” 
nie tylko uroczyście zamyka tegoroczną edycję, 
lecz także ogłasza rozpoczęcie radosnego oczeki-
wania na zbliżający się jubileusz. 

Marek STEFAŃSKI,
artysta muzyk, organista, szef artystyczny i inicjator festiwalu 

XIX FESTIWAL MUZYCZNY
 – Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej 
w katedrze i kościołach Rzeszowa 
(27 czerwca – 22 sierpnia 2010 r.)
27 czerwca 2010 (niedziela), godz.20.00 (ka-
tedra). Koncert inauguracyjny – „Zacznij od 
Bacha”. Łukasz Mikołaj Mateja – organy, 
Przemyski Archidiecezjalny Chór Magnifi cat. 
Dyrygent – ks. Mieczysław Gniady. 
10 lipca 2010 (sobota), godz.19.45 (kościół św. 
Michała Archanioła). Koncert „W barokowym 
blasku”. Ludmila Golub (Rosja)) – organy, Ma-
riusz Pędziałek – obój.
11 lipca 2010 (niedziela), godz.20.00 (kościół 
Chrystusa Króla). Koncert „Klasycznie i  nie 
tylko”. Józef Kotowicz – organy, Grzegorz Dą-
browski – fagot.
18 lipca 2010 (niedziela), godz. 18.30 (kościół 
św. Józefa). Koncert „Belcanto i organy”. 
Andrzej Chorosiński – organy, Tomasz Kuk 
– tenor.
25 lipca 2010 (niedziela), godz.17.00 (kościół 
farny). Koncert „Bach i wielcy romantycy”. 
Michael Utz (Niemcy) – organy, Annette Utz 
(Niemcy) – mezzosopran.
8 sierpnia 2010 (niedziela), godz. 20.00 (kate-
dra). Koncert „Muzyka z  Tynieckiego Opac-
twa”. Łukasz Bernard Sawicki OSB – organy, 
Benedykt Stanisław Czaja OSB – baryton. 
15 sierpnia 2010 (niedziela), godz. 18.00 (ko-
ściół w osiedlu Zalesie). Koncert „Super omnes 
speciosa”. Christian Zierenberg (Niemcy) – 
organy, Christhild Dietz (Niemcy) – sopran. 
22 sierpnia 2010 (niedziela) godz. 20.00 (ka-
tedra). Koncert fi nałowy –„ Musica festiva”. 
Henryk Gwardak (Finlandia) – organy, Barock 
Tune: Benedykt Matusik – trąbka, Wacław 
Mulak – trąbka, Tomasz Sobaniec – kotły. 

SZTUKA MA MOC WIELKĄ
Koordynować to, co dzieje się w Rzeszowie

Ryszard Zatorski

Żaden z  dotychczaso-
wych Honorowych Obywateli 
Miasta Rzeszowa nie był tak 
honorowany, jak ordynariusz 
diecezji rzeszowskiej JE ks. bp 
Kazimierz Górny. Z  wielką 
galą w Teatrze im. Wandy Sie-
maszkowej na nadzwyczajnej 

sesji rady miasta 1 czerwca br., z  niezwykłym kon-
certem w wykonaniu fi lharmoników rzeszowskich 
i  aktorską inscenizacją z  Pana Tadeusza, spekta-
klu, który otwierał mijający sezon artystyczny. 
Dyrektor Filharmonii im. Artura Malawskiego 
prof. Marta Wierzbieniec zaprosiła uczestników 
uroczystości na tę ucztę artystyczną, dobierając 
repertuar szczególny, bo utwory skomponowane 
przez Wojciecha Kilara – Poloneza z  fi lmu Pan 
Tadeusz Andrzeja Wajdy oraz Exodus i  Victorię 
na chór mieszany i orkiestrę. Utwory usłyszeliśmy 
w urzekającym przekazie Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Rzeszowskiej i chóru akademickiego 
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w  jakże przyjaznej akustycznie muzyce sali 

teatralnej. Chór przygotował Grzegorz Oliwa, 
a  koncert poprowadził dyrygent Jerzy Swoboda, 
z pochodzenia rzeszowianin. 

Była to i  okazja, że nie tylko radni Rzeszo-
wa na czele z  przewodniczącym Konradem Fi-
jołkiem, który tę uroczystość w  części ofi cjalnej 
prowadził, i  prezydentem Tadeuszem Ferencem, 
który Jego Ekscelencji dokument poświadczający 
ów honor przekazał, ale i  dziesiątki innych uty-
tułowanych osób mogły uczestniczyć w owej fecie 
najprzedniejszej, przygotowanej w  części drugiej 
przez artystów z naszym miastem związanych bez-
pośrednio i pośrednio. Bo wszak i światowej sławy 
kompozytor Wojciech Kilar ma takąż młodzień-
czą rzeszowską kartę w życiorysie, gdy po wojnie 
przybył ze Lwowa z rodziną, mieszkał tutaj i uczył 
się w szkole muzycznej, która dziś jest częścią ze-
społu szkół noszącego nawet jego imię. A  dwana-
ście lat temu został także uhonorowany tytułem 
Honorowanego Obywatela Miasta Rzeszowa. I go-
dzi się zauważyć, że wielkość tego artysty zaledwie 
tydzień wcześniej była wszem przypomniana tak-
że na innej gali – w  Teatrze Wielkim w Warszawie 
– bo kapituła godła Teraz Polska po raz pierwszy 
przyznała tytuły Wybitnego Polaka i wśród dwóch 

tak uhonorowanych osobistości właśnie Wojciech 
Kilar był wymieniony na miejscu pierwszym. Tak 
podkreślono wyraziście i  doceniono, że w  owej 
jubileuszowej 20. edycji konkursu na najlepsze 
produkty i usługi, zasługi artystyczne i osiągnięcia 
rodaków w dziedzinie kultury są najlepszym spo-
sobem promocji i  budowania wizerunku Polski. 
– Odbieram to wyróżnienie jako nagrodę dla 
szczególnej roli muzyki i kultury w promocji Pol-
ski na świecie – rzekł kompozytor, odbierając na-
grodę z rąk szefa kapituły prof. Michała Kleibera. 

Dla Rzeszowa podczas tej uroczystości w stoli-
cy było to wyróżnienie podwójne – bo i honor lau-
reata konkursu Teraz Polska dla gminy miejskiej 
odebrany na pierwszym miejscu przed Tarnowem 
i  Kołobrzegiem, i  honor pośrednio odczuwany 
wraz z przekazaniem statuetki i tytułu Wybitnego 
Polaka właśnie Wojciechowi Kilarowi. 

Sztuka ma moc wielką i po stokroć zostało to 
udowodnione, że nie ma skuteczniejszego sposobu 
na przekazanie dobrych sygnałów o  mieście, re-
gionie czy kraju niż artystyczny obraz. Bo jest to 
najbardziej uniwersalny instrument komunikowa-
nia i zaskarbiania dobrych opinii. I godzi się w tym 
kontekście przypomnieć, iż w  ostatniej dekadzie 
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maja Rzeszów znowu był kojarzony z  międzyna-
rodowymi wydarzeniami kulturalnymi, a  ściślej 
festiwalami muzycznymi – w Muzeum-Zamku od-
bywał się 49. Muzyczny Festiwal w Łańcucie, który 
miał i swój dzień w Instytucie Muzyki UR w Rze-
szowie, bo wszak Filharmonia Rzeszowska była 
organizatorem tej prestiżowej imprezy, koncerty 
6. edycji Rzeszów Carpathia Festiwal 2010 były na 
estradzie przed ratuszem w  rzeszowskim Rynku 
i w tymże czasie odbywał się też 14. Międzynaro-
dowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo w ko-
ściele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. 

Z żalem tylko można skonstatować, iż zwłasz-
cza inauguracyjne koncerty tych festiwali pokry-
wały się wzajem w  czasie. Ale to już sprawa do 
przemyślenia, jak koordynować tego typu przed-
sięwzięcia, by widzów i  słuchaczy nie stawiać 
w  kłopotliwej sytuacji. Bo w  części choćby melo-
mani gotowi byli uczestniczyć w koncertach co naj-
mniej dwóch tych prestiżowych imprez. A  może 
warto zatrudnić kogoś, czy nawet zespół fachow-
ców, organizatorów i  animatorów zdarzeń kultu-
ralnych, aby właśnie koordynować to, co dzieje się 
w  Rzeszowie, niezależnie jakim samorządom są 
podległe instytucje, które te zadania wykonują. 

I bez trudu można wskazać osoby, które moż-
na zaprosić do takiej pracy – niektórzy z  nich są 
stałymi autorami wolontariuszami w  naszym 
miesięczniku, nie powiązani już zawodowo, ani 
z miejskimi, ani wojewódzkimi instytucjami kul-
turalnymi, a o ogromnym doświadczeniu organi-
zacyjnym i wiedzy w tej dziedzinie. Widz teatralny 
czy uczestnik koncertów muzycznych nie wnika 
przecież czy artyści, którzy fetują jego doznania es-
tetyczne są na garnuszku marszałka czy prezyden-
ta miasta. Tak jak było to i na gali uhonorowania 

JE ks. biskupa Kazimierza Górnego, którą organi-
zacyjnie i  intencjonalnie przygotował samorząd 
miejski, ale okrasili to wydarzenie artyści z insty-
tucji podległych samorządowi wojewódzkiemu. 
I  nie było tu żadnych kolizji, a  uczta artystyczna 
lotów najwyższych w przeważającej mierze zafun-
dowana przecież wyłącznie rzeszowianom. Ileż 
innych inicjatyw, choćby tylko w  dziedzinie kul-
tury, można bez trudu zrealizować, łącząc wysiłek 
organizacyjny i fi nansowy stolicy regionu i samo-
rządu podkarpackiego. Niedawno na tych łamach 

przywoływałem w  tym względzie spostrzeżenie 
dr. Mieczysława Janowskiego, b. prezydenta Rze-
szowa i parlamentarzysty szczebla krajowego i eu-
ropejskiego, iż jest taka placówka, która godzi dwie 
funkcje, czyli Wojewódzka i  Miejska Biblioteka 
w Rzeszowie. Może w innych przypadkach wystar-
czyłoby łączenie się choćby tylko dla wykonania 
określonych, konkretnych zadań. 

Ryszard ZATORSKI

Koncert fi lharmoników rzeszowskich  w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej na gali uhonorowania ks. bp. Kazimierza Górnego

Fot. Jerzy Lubas

Andrzej Piątek

Był jednym z  czoło-
wych reformatorów 

współczesnego teatru, reży-
serem, scenografem, myśli-
cielem, do końca związanym 
blisko z  miejscem swego uro-
dzenia Rzeszowem i  Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej.

W Rzeszowie urodził się 13 marca 1922 roku, 
tutaj chodził do szkół i stąd wywędrował w świat. 
W mieście tym są trzy jego wielkie ślady: Szajna 
Galeria i spektakl Deballage w Teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej oraz rzeźba Przejście 2001 na pla-
cu Cichociemnych. Deballagiem sławił rodzinne 
miasto w  Meksyku, na Słowacji, we 
Lwowie, Kijowie i Bukareszcie. 

Mam przed oczyma jego poważ-
ną, odrobinę zmęczoną twarz, prawie 
bez uśmiechu. Uśmiechał się rzadko, 
ale kiedy już to robił, ten uśmiech był 
młodzieńczy i  promienny. Pamiętam 
jego uważne, profesorskie spojrzenie 
spoza okularów. Mówił powoli, bar-
dziej do siebie niż do kogoś. Nie lubił, 
gdy ktoś mu przerywał, zadając pyta-
nie dla tego kogoś odkrywcze, ale dla 
niego oczywiste i  w  jego ocenie nie-
przemyślane. Irytował się wtedy i  ła-
two zapalał, po czym ponownie popa-
dał w powolny, profesorski ton. 

Chętnie wspominał tamten Rze-
szów z  okresu międzywojnia – ludzi, 
znajome twarze i  ulice. To był temat 
rzeka, niewyczerpany.

ZAWSZE PAMIĘTAŁ O RZESZOWIE
24 czerwca mijają dwa lata od śmierci Józefa Szajny

Do pierwszego mojego spotkania z  Józefem 
Szajną doszło jesienią 1983 r. na zjeździe koleżeń-
skim jego rocznika w obecnym II LO w Rzeszowie. 

Usiedliśmy obok siebie w ławce w jednej z klas. 
Szajna zapytał: Czego chciałby się pan dowiedzieć? 
Zapisałem sobie mnóstwo pytań, w moim przeko-
naniu odkrywczych i pospiesznie wyrecytowałem 
je. Na parę sekund się zamyślił i po tej chwili nie 
patrząc na mnie rozkazał: Niech pan pisze! Nie 
odpowiadając wprost na moje pytania zaczął opo-
wiadać o sobie i swojej sztuce w sposób nie pozba-
wiony głębi, a jednocześnie tak niezwykle barwnie 
i ciekawie, że prawie „napisał się sam” mój pierw-
szy z nim wywiad „Szukanie w wyobraźni”, który 
otwiera moją książkę Szajna. Ślady ostatnie. Póź-
niej spotykaliśmy się wielokrotnie przy różnych 

okazjach, najczęściej w Rzeszowie. 
Kiedyś w  Kijowie, gdzie byliśmy ze zrealizo-

waną przez Szajnę w  rzeszowskim teatrze sztuką 
Deballage, razem z  pisarzem i  poetą Jerzym Ja-
nuszem Fąfarą dla żartu próbowaliśmy podkraść 
Szajnie koniak, prezent od aktorów gruzińskich. 
Pod pretekstem przewiezienia go, by Pan Profe-
sor się nie zmęczył. Ale Szajna przypomniał sobie 
o koniaku. Musiałem mieć dosyć głupią minę, sko-
ro patrząc na mnie wycedził: No nie, pan nie jest 
na tyle odważny, żeby być aż tak bezczelnym...!

Towarzyszyłem Szajnie w pięciu jego wielkich 
podróżach, z  których każda kończyła się równie 
wielkim sukcesem: na Słowację, Ukrainę, na dru-
gą półkulę do Meksyku, na Węgry i do Rumunii. 
W  meksykańskim mieście Guanajuato, gdzie na 

placu przed ogromną katedrą wysta-
wiano Deballage, stoi pomnik Don 
Kichota  i  Sancho Pansy. Chcąc żeby 
kogoś spotkało szczęście trzeba do-
tknąć jednego albo drugiego bohate-
ra Cervantesa. Ale Sancho stoi niżej 
i dosięgnąć go łatwiej. A ponadto to on 
bardziej niż romantyk Don Kichot jest 
bliższy większości spośród nas, znie-
wolonych konsumpcyjnym modelem 
życia. 

– Człowiek sam siebie zaniedbuje 
– mawiał Szajna – dlatego okrucień-
stwo rządzi światem. Ja toczę nieustan-
ną i uporczywą walkę o ocalenie nasze-
go człowieczeństwa. Żyję i przeżywam 
swoje życie z  tą jedną ideą, która jest 
wciąż warta najwyższych poświęceń. 

Andrzej PIĄTEKJózef Szajna odwiedzał rodzinny  Rzeszów

➢
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Andrzej Szypuła

Taki tytuł nosi książka 
znanego muzykologa, pedago-
ga, pisarza muzycznego, pro-
fesora Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, Małgorzaty Ko-
morowskiej. Ta znakomita ba-

daczka dziejów opery polskiej i biografi i artystów 
scen muzycznych podjęła tym razem temat życia 
i  artystycznej działalności Marcelli Sembrich-Ko-
chańskiej, znakomitej polskiej śpiewaczki przeło-
mu XIX i  XX wieku, żyjącej w  latach 1858–1935. 
Na 400 stronach książki wydanej w  2008 roku 
przez Ofi cynę Wydawniczą Errata w  Warszawie, 
mamy pracowicie opisane życie artystki, której 
losy i kariera przypadły na epokę, w której Polski 
nie było na mapie Europy i zarazem na czas two-
rzenia nowej polskiej państwowości. Artystka 
urodzona koło Tarnopola, studiowała we Lwowie 
i w Wiedniu, w dużej mierze z Galicją wiązała swo-
je artystyczne losy. Podobno u schyłku XIX wieku 
śpiewała także w Rzeszowie, ale rzecz ta wymaga 
jeszcze dokładniejszego zbadania.

Spotkałem Panią Profesor Małgorzatę Ko-
morowską 30 maja br. w Teatrze Wielkim w War-
szawie, gdzie podpisywała swoją wspomnianą 
książkę przed koncertem fi nałowym VII Między-
narodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława 
Moniuszki. Koncertowi towarzyszyła imponująca 
wystawa z  życia Marcelli Sembrich-Kochańskiej 
w  foyer Teatru Wielkiego, zwanego także Operą 
Narodową. 

ŻYCIE I ŚPIEW 
Artystyczna działalność Marcelli Sembrich-Kochańskiej

Życie i  śpiew… Te dwa wątki artystycznego 
losu wielkiej Marcelli towarzyszyły organizatorom 
i  uczestnikom kolejnego Konkursu Wokalnego, 
wszystkim młodym adeptom sztuki pięknego śpie-
wu z całego świata. Byłem szczerze wzruszony, słu-
chając arii Jontka z IV aktu opery Halka Stanisława 
Moniuszki w  świetnym wykonaniu białoruskiego 
młodego śpiewaka Jury Haradzeckiego, laureata 

Marcella Sembrich-Kochańska w roli Zerliny w „Don 

Giovannim" Mozarta

Promocja książki - Małgorzata Komorowska i Andrzej 

Szypuła.

I nagrody w kategorii głosów męskich, czy arii Hra-
biny z opery Stanisława Moniuszki pod tym samym 
tytułem w wykonaniu Geleny Gaskarowej z Rosji, 
laureatki II nagrody w kategorii głosów żeńskich.

Myślę, iż dobrze się stało, że artyści śpiewali 
pieśni i  arie Stanisława Moniuszki i  innych kom-
pozytorów w swoich ojczystych językach, unikając 
przez to nie zawsze poprawnej wymowy trudnego 
dla artystów spoza granic naszego kraju języka pol-
skiego.

Niezmordowana Maria Fołtyn, od początku 
dyrektor artystyczny konkursu, powiedziała na 
koniec: „Kochajmy dalej naszego Moniuszkę i na-
szych wielkich kompozytorów.” Godnie sekundo-
wał jej przewodniczący jury, znakomity śpiewak 
Wiesław Ochman.

A ja myślę, że piękno naszej polskiej, narodo-
wej tradycji i  kultury, tak cudownie artystycznie 
opracowane w  pieśniach i  operach Moniuszki, 
dzięki kolejnym edycjom Międzynarodowego Kon-
kursu Wokalnego będzie wzruszać i zachwycać ko-
lejne pokolenia melomanów na całym świecie. 
 

Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, krytyk, wiceprezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Piotr Rędziniak

Tegoroczne Dni Rze-
szowa należy uznać za 

przełomowe, wybitnie udane 
pomimo pogody, która niestety 
nie sprzyjała zwłaszcza teatrom 
ulicznym i  koncertom w  ple-
nerze przed ratuszem, zdanym 

na chimeryczność i  kaprysy nieba. Odbyło się na 
szczęście kilka imprez przykrytych przychylnych 
dachem dla kultury wysokiej... 

Przypomnieć i  zauważyć trzeba spektakl 
Teatru Wierszalin na scenie Teatru Maska oraz 
wystawę plastyczną pod nazwą „Pędzlem po Rze-
szowie – Nowe Inspiracje”, której otwarcie w tym 
samym dniu odbyło się w  Galerii pod Ratuszem 
w  anturażu jazzowej muzyki zespołu Walk Away 
obchodzącego wspaniały jubileusz dwudziestopię-
ciolecia istnienia i  grania. A  skoro o  jubileuszach 
i graniu z mojego punktu widzenia na zauważenie 
zasługuje wystawa plastyczna poświęcona nasze-
mu miastu. Z inicjatywy ówczesnego prezesa ZPAP 
Andrzeja Korca, od dwunastu lat rokrocznie pre-
zentowana w  ratuszu jest wystawa prac malar-
skich, rysunkowych i  grafi cznych inspirowanych 
wedutami, czyli widokami naszego miasta. Przejął 
i  realizuje od prawie dziesięciu lat tę inicjatywę 
Włodzimierz Piętal, rzeszowski malarz, członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków. To dzię-
ki jego zaangażowaniu i  oddaniu wystawa ta od 

BARWNE KONCERTY NA PŁÓTNACH 
Zapraszam odbiorców sztuki wysokiej

wielu lat miała swoje kolejne odsłony i przetrwała 
do dziś. Adresowana jako gotowa propozycja dla 
„mieszkańców” ratusza była rzadko przez nich od-
wiedzana – odwrotnie niż przez mieszkańców Rze-
szowa, którzy zdążyli się do niej przyzwyczaić. Tak 
samo jak przyzwyczaili się i  polubili wspaniałe, 
kameralne koncerciki zespołów i  kapel ulicznych 
opiewających rzeszowskie klimaty, uroki i sprawy. 
Nadmienię, że w tym roku wystąpił i  towarzyszył 
otwarciu wystawy znany zespół Dwa balony i ten 
trzeci. W tym roku inicjatywę doceniła i przystą-
piła do niej rekordowa liczba rzeszowskich plasty-
ków. W  wystawie uczestniczy 27 artystów plasty-
ków, którzy połączyli swe siły z  plastykami ama-
torami oraz plastykami niezrzeszonymi w ZPAP. 

Rzeszów na miarę swojego piękna i  oddania 
dla niego przez plastyków został uhonorowa-
ny w  jego świątecznych dniach. Nie dowiedzą się 
jednak Państwo o  tym wydarzeniu z  ponoć rze-
szowskich gazet i  innych mediów, podobnie jak 
o kolejnych wystawach, które pokazywać będziemy 
na przykład w BWA. Zwłaszcza na jedną z nich go-
rąco zapraszam odbiorców sztuki wysokiej, o któ-
rej cały ten artykuł piszę. Jej wysokość wcale nie 
musi być taka wysoka i niedosięgła. Niezrozumiała 
i niedostępna jest dla tych, którzy nawet na swoim 
podwórku nie zauważają nowych zjawisk i zmian...

Piotr Błażejewski w  naszym mieście, okoli-
cach i galerii BWA nie jest zupełnie nieznaną oso-
bowością. W 2004 roku był uczestnikiem pleneru 
malarskiego w Leżajsku. Stąd zaczęła się jego przy-

Piotr Błażejewski – „Środa”, akryl, płótno, 2007. 

➢

Fot. Juliusz Multarzyński
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goda z naszym regionem. Od paru lat jest gościem 
plenerów w Boguchwale. W 2006 roku był jurorem 
konkursu Obraz, Grafi ka, Rysunek, Rzeźba Roku 
organizowanego przez rzeszowskie BWA. Jest arty-
stą malarzem, profesorem wrocławskiej ASP, przy-
jacielem i znajomym. Podkarpacie od paru lat jest 
inspiracją dla jego wielu malarskich prac. 

Trudno to może pojąć, gdyż program arty-
styczny Błażejewskiego jest bardzo sprecyzowany 
i od wielu lat zorientowany na poznanie i porząd-
kowanie otaczającego go świata. Każdemu może 
się zdawać, że czyni to w sposób abstrakcyjny, czyli 
niezrozumiały! Ale to błąd, kiedy przypomnimy 
sobie obrazy, wspaniałe kompozycje urzekające 
kolorystycznie, przedstawiające w  iście nowocze-
sny sposób organy leżajskie, krużganki pałacowo
-ogrodowego zespołu w Boguchwale zrozumiemy, 
że artysta niezależnie od tego w jakim miejscu się 
znajdzie, poszukuje jego porządku i swoistego ma-
tematycznego wzoru. Do dziś przedziwne jest to, 

Piotr Błażejewski – „ 3 maja w Mielnie”, akryl, 2007

dlaczego starożytni Grecy właśnie matematykę, 
fi lozofi ę, muzykę i  teatr postawili wcześniej przed 
malarstwem na piedestale sztuk „czystych”, malar-
stwo sytuując wśród rzemiosł?

Piotr Błażejewski w  swojej sztuce zwyczajnie 
i  z  premedytacją łączy te dwie dziedziny aktyw-
ności ludzkiej. W wyniku tego powstają wspaniałe 
barwne koncerty na płótnach i  kartonach, o  któ-
rych mądrzej ode mnie napisał Sebastian Dudzik 
w katalogu do jednej z wystaw, której uczestnikiem 
był Piotr Błażejewski: „Rzeczywistość materialna 
ma swe odbicie w świecie pozazmysłowym. Wszyst-
kie te elementy sprawiają, że prace Błażejewskiego 
traktować możemy jako fi lozofi czno-poznawcze 
rozważania o rudymentach naszej egzystencji.” Ten 
koncert rozpisany na wiele cykli, aktów i partytur 
płócien w matematycznym porządku trzeba obej-
rzeć i  „wysłuchać” w  sprzyjającym temu wnętrzu 
galerii BWA na przełomie czerwca i lipca tego roku. 
Obok dwóch całkiem interesujących wystaw: wy-
stawy obrazów będących owocami plenerów orga-
nizowanych właśnie w Boguchwale i Kolbuszowej 
w ubiegłym roku oraz indywidualnej wystawy Re-
naty Szyszlak. Zapraszam.

Piotr RĘDZINIAK

➢

CARPATHIA 2010
Laureaci międzynarodowego festiwalu piosenki

Na tegorocznym festiwalu (21–23 maja) spotkali się już 
po raz szósty w Rzeszowie młodzi wokaliści i zespo-

ły muzyczne z całej Europy.
Jury festiwalu pod przewodnictwem Doroty Szpetkow-

skiej, w składzie: Zygmunt Kukla, Jerzy Dynia, Michał Za-
błocki, Egon Póka, Peter Lipa i  Ruggero Robin przyznało 
Grand Prix zespołowi 3nity Brothers z Francji, który tworzą 

trzej bracia. Natomiast publiczność uhonorowała najwyżej Michała Karpac-
kiego z zespołem z Łódzi (otrzymali najwięcej SMS-ów).

I  nagrodę otrzymała Olga Gorchinschi z  zespołem Millenium Band 
z Mołdawii, II miejsce zajęła Edyta Strzycka z zespołem z Kielc, III – Alek-
sander Szendria z Mołdawii. Za najlepszą kompozycję tegorocznego festiwalu 
jury uznało piosenkę pt. Gwiezdny pył (słowa: Edyta Strzycka, muzyka: Edyta 
Strzycka i Łukasz Stępniewicz), najlepszym instrumentalistą został Duszan 
Bezucha (gitarzysta z zespołu Saszy Stefanowicza z Serbii ). Galina  Konakh 
z Ukrainy otrzymała nagrodę za najlepszą osobowość sceniczną. Wyróżnie-
nia: Basia Janyga z  Jaworzna (Polska), Nurgali Turlybirkov z Kazachstanu, 
Anna Klimek z  Konikowa (Polska), Guerino Papa (Włochy), Jan Vytasek 
(Czechy).

Koncerty i  przesłuchania festiwalowe odbywały się na scenie w  Rynku 
przed ratuszem. Rozpoczęli gospodarze premierowym spektaklem wokalno
-tanecznym pt. O miłości i nie tylko... w wykonaniu solistów i grupy artystycz-
nej Centrum Sztuki Wokalnej z  towarzyszeniem orkiestry festiwalowej pod 
dyrekcją Zbigniewa Jakubka w reżyserii Anny Czenczek, która przygotowała 

wokalnie młodych artystów 
i  aranżacje tego widowiska. 
Anna Czenczek jest muzykiem 
i wokalistką, nauczycielką emi-
sji głosu, dyrektorką Centrum 
Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie. 
To ona wymyśliła i  jest dy-
rektorem międzynarodowego 
festiwalu piosenki, szefowała 
także i  tegorocznej 6. edycji 
pod nazwą Rzeszów Carpathia 
Festival 2010. Laureatka wielu 
ogólnopolskich i  międzynaro-
dowych konkursów wokalnych. 
Jej wychowankowie artystycz-
ni zdobyli ponad 400 nagród 
w  ogólnopolskich i  międzyna-
rodowych festiwalach piosenki 
w kraju i za granicą.

Andrzej OSIŃSKI

Anna Czenczek i nagrodzony Grand Prix zespół „3nity Brothers” z Francji

Fot. Józef Gajda

Fot. Józef Gajda

WIECZÓR SŁOWA I MUZYKI
28 maja br. w  Osiedlowym Klubie Kultury 

Karton Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
odbyło się kolejne spotkanie literackie z  cyklu: 
„Melpomena i inne”, którego gościem był Edward 
Guziakiewicz, poeta i prozaik z Mielca. Spotkanie 
zostało zorganizowane przy współudziale rze-
szowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, 

Kronika literacka
którego pisarz jest wieloletnim członkiem. Doro-
bek literacki gościa przedstawił kierownik klubu, 
Józef Tadla. Wręczył mu również list gratulacyjny, 
który napłynął od prezydenta Rzeszowa, Tadeusza 
Ferenca.

Edward Guziakiewicz jest autorem kilkunastu 
wydanych książek, także dla dzieci i  młodzieży. 
Wiele utworów publikuje w  Internecie. Szczegól-

Edward Guziakiewicz   
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ną popularnością cieszą się jego książki z zakresu 
fantastyki, jak powieść Zdrada strażnika planety, 
za którą otrzymał nagrodę literacką – Złote Pió-
ro. Twórczość autora scharakteryzował Jerzy S. 
Nawrocki, a  obszerne fragmenty poezji i  prozy 
można było usłyszeć w interpretacji Doroty Kwo-
ki i Stacha Ożoga, po czym wywiązała się bardzo 
interesująca dyskusja, dotycząca kręgu fantastyki, 
zjawisk nadprzyrodzonych i z zakresu religii, bo-
wiem autor, absolwent KUL-u, wykazał się znako-
mitą wiedzą w tych dziedzinach.

Imprezę uświetnił występ uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 2 w  Rzeszowie pod opie-
ką nauczycielki Adrianny Sawy. Młodzi muzycy 
w składzie: Katarzyna Kawałek, Aleksandra Gło-
dowska, Zuzanna Maksymowicz, Marta Nienaja-
dło, Dariusz Worek, Gabriela Ruszała i Zbigniew 
Łatka wykonali utwór Muzyczne wędrówki z Rek-
siem na trio smyczkowe z fortepianem. 

ZA DRZWIAMI DESZCZU
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni w ra-

mach obchodzonego Tygodnia Bibliotek zaprosiła 
10 maja br. do zaprezentowania swojej twórczości 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN: Jo-
anna Zaguła, Michał Sadyń i Lidia Prawica. 

Wprowadzenie krytycznoliterackie wygłosił 
dr Stanisław Dłuski, autor wstępu, poeta i  wy-
kładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, który 
dokonał wyboru wierszy . – Ten zbiór jest pewną 
kompozycją, pewną całością. To nie są przypad-
kowo wybrane wiersze. One tworzą pewną wizję 
świata, pewną wizję człowieka, pokazują wrażli-
wość poety, jego warsztat poetycki – powiedział 
naukowiec.

Jubilat otrzymał wiele gratulacji i  życzeń. 
Krystyna Wojniak wręczyła mu okolicznościowy 
list od prezydenta Stalowej Woli. Z  gratulacjami 
pośpieszyli też: starosta Wiesław Siembida i Sta-
nisław Cisek, przewodniczący rady miasta. Za-
rząd rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich reprezentowały: Janina Ataman i  Mał-
gorzata Żurecka, wręczając jubilatowi specjalny 
upominek z dedykacją i kwiaty. W imieniu Stowa-
rzyszenia Literackiego Witryna bohater wieczo-
ru przyjął gratulacje od Marty Gduli-Żukowicz 
i  Elżbiety Ferlejko. Oprawę muzyczną imprezy 
stanowił krótki recital akordeonisty Damiana Ko-
złowskiego, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia. 

 Adam DECOWSKI 

BARWNY LITERAT
Tegoroczny Tydzień Bibliotek w MBP Mielcu 

rozpoczął się od spotkania 10 maja br. z  barwną 
postacią Anatola Diaczyńskiego, świetnego ga-
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poetkę i  powieściopisarkę Martę Świderską-Pe-
linko, pełniącą funkcję prezesa w  rzeszowskim 
oddziale Związku Literatów Polskich. Dyrektor 
biblioteki, pani Alicja Warzybok, przedstawiła 
autorkę, zaś jej dorobek literacki przybliżyła licz-
nie zebranym Wiesława Piekarz, która przewodzi 
działającemu przy bibliotece Dyskusyjnemu Klu-
bowi Książki. 

Autorka przeczytała kilka wierszy ze zbior-
ków: Zatrzymany czas i Refl eksje, oraz fragmenty 
powieści: W labiryncie bólu, Tułaczy smak Edenu 
i  wydanej niedawno w  warszawskim wydawnic-
twie Telbit powieści Za drzwiami deszczu. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyła się proza Mar-
ty Świderskiej-Pelinko i  jej najnowsza powieść. 
Członkinie dyskusyjnego klubu wykazały się 
dużą znajomością twórczości pisarki, co wyrażały 
w  licznych pytaniach o  losy i postawy jej bohate-
rów, a  także o  dalsze plany twórcze. W  imprezie 
wzięli też udział literaci: Stanisława Kopiec, Ja-
nina Ataman-Gąsiewicz , Jerzy Nawrocki oraz 
Radovan Brenkus, słowacki poeta i prozaik, któ-
rzy spotkali się z niezwykłą gościnnością, bowiem 
spotkanie zakończyło się przy kawie i poczęstun-
ku wypiekami własnymi, przygotowanymi przez 
gospodarzy. 

JUBILEUSZ POETY
Hotel Hutnik w Stalowej Woli był 12 maja br. 

miejscem uroczystości jubileuszowych 50-lecia 
pracy twórczej poety Mariana Berkowicza. Rów-
nocześnie autor promował ostatnio wydaną książ-
kę poetycką, wybór wierszy zatytułowany 89. Jest 
to trzynasta pozycja wydawnicza tego autora, zrze-
szonego w Związku Literatów Polskich. Gospoda-
rzami imprezy byli: Ewa Biały, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli i Zbigniew 
Światowiec, dyrektor Wydawnictwa Sztafeta, 
które opublikowało promowany wybór poetycki. 
Wiersze z  tego zbioru zaprezentowali recytatorzy 

Marta Świderska-Pelinko

Edward Guziakiewicz i Anatol Diaczyński

kraju, którego już nie ma, O  tamtych zapomnia-
nych powiedzieć choć słowo oraz dwóch zbiorów 
opowiadań dowcipnych i  miejscami pikantnych 
– Nadchodzi wieczór, więc pożartujmy i Nadchodzi 
wieczór 2. 

Dwa fragmenty Nadchodzącego wieczoru 
usłyszeli zebrani, jeden przeczytał sam autor, nato-
miast drugi zinterpretował Edward Guziakiewicz. 
Tym sympatycznym akcentem zakończyło się mie-
leckie spotkanie autorskie. Nadmienić należy, że 
Anatol Diaczyński dał się już wcześniej poznać 
mieleckim czytelnikom, bowiem gościł w  Mielcu 
w 2005 roku.

Jolanta STRYCHARZ

FUGA NA CZERWIEŃ I ZIELEŃ
27 maja br. w  Uniwersytecie Rzeszowskim 

Mieczysław Arkadiusz Łyp promował swą nową 
książkę Orbis pictus. Wśród gości spotkania autor-
skiego byli m.in.: Małgorzata Drewniak, sołtyska 

Janina Ataman-Gąsiewicz, Marian Berkowicz i Małgorzata 

Żurecka
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wędziarza i  pisarza, członka Związku Literatów 
Polskich, syna polskich zesłańców z Kazachstanu. 
Przez ponad półtorej godziny śpiewnym głosem 
opowiadał on o losach swojej oraz wielu tysięcach 
polskich rodzin, które wskutek zawirowań histo-
rii znalazły się w kazachskich stepach, skazane na 
nędzną wegetację. Wrócił do Polski w 1995 roku. 
Osiedlił się w  Stalowej Woli. Mimo rozmaitych 
trudności, o których opowiadał z dużą dozą ironii, 
udało mu się wydać szereg książek o charakterze 
wspomnieniowym. Jako absolwent Literackiego 
Instytutu im. Gorkiego w  Moskwie zna on lepiej 
rosyjski i  w  tym języku powstawały jego pozycje 
książkowe, następnie tłumaczone na polski. Ma 
on na swym koncie następujące tytuły: Myśmy 
do stepów unieśli ojczyznę, Stepowe legendy. Po-
wieści i  opowiadania, To my jesteśmy Polsko!, Po 

z Futomy, Danuta Gliwa, artystka ludowa, Jadwi-
ga Skowron, dyr. Domu Kultury Sokół w Strzyżo-
wie. Przybyli przedstawiciele oddziału ZLP: Jerzy 
Nawrocki, Adam Decowski, Zdzisława Górska, 
Teresa Paryna, także Danuta Heller, red. naczelna 
„Kuriera Błażowskiego” i Zygmunt Kustra, prezes 
Gospodarki Komunalnej w Błażowej i członek To-
warzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej. Obec-
ny był prezes RSTK Józef Kawałek, przewodni-
cząca UTW Teresa Draus i Jerzy Wiśniewski oraz 
kadra Centrum Polonus z dr Hanną Krupińską- 
Łyp na czele.

Przekłady tekstów na języki obce m.in. an-
gielski, ukraiński, włoski wyznaczyły scenariusz 
dla ich prezentacji artystycznej młodzieży pod 
hasłem „Kultura łączy narody”. Kapela z Futomy 
ludowymi melodiami oplotła pejzaże wierszy M. 
A. Łypa, które czytali: Stefan Błaszczyk z Francji, 
Jerzy Jelin , Lilia Kamińska, Maria Kozłowska, 
Irena Kobylińska z Ukrainy, Anastazja Grzebiń-
ska z Mołdawii i  Julia Siemieńczuk z Białorusi, 
przenosząc metaforą na pachnące łąki Futomy 
i  okolic. Wystarczy otworzyć książkę i  można 
przenieść się w pejzaż z rumianami, magnoliami 
i  soczysto czerwonymi liliami, a  zagra Fuga na 
czerwień i zieleń.

Jadwiga KUPISZEWSKA

Mieczysław A. Łyp na spotkaniu autorski w UR 

Fot. Danuta Heller

Fot. Danuta Heller

Studenci z Ukrainy pokazali obrzęd weselny
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A WYBRAĆ TRZEBA!
Wyborcze harce rozpoczęły się już na dobre. Nikt specjalnie 

nie pamięta żałobnego zadęcia w  kwestii traumatycznej prze-
miany naszego życia politycznego po smoleńskiej rozpierdusze. 
Jeszcze tylko w  Radiu Maryja i  paru pismach plączą się jakieś 
idiotyzmy związane z  katastrofą. Wszystko wyparła powódź, 
której przyczyny najciekawiej objaśniają paulini z  Jasnej Góry. 
Otóż według ich donosicieli, nad Polską przelatywały samoloty, 
głównie ze Wschodu, które pozostawiały na niebie zupełnie nie-
typowe smugi. Te z kolei łączyły się i dlatego powstały chmury 
wyjątkowo zasobne w wodę, które te chmury lały niemiłosiernie 
po naszej uświęconej ziemi, ku uciesze wrażych nacji. Powódź to 
jednak ogromny ludzki dramat, z którego nie zamierzam wzorem 
paulinów robić sobie jakichkolwiek jaj, chociaż niektórzy kandy-
daci do Pałacu Namiestnikowskiego potrafi li ten dramat upaprać 
politycznym smrodem.

Dorobiliśmy się dziesięciu chętnych do tyrania prezydenc-
kiego ku szczęśliwości narodu. Każdy jednak od innego przyka-
zania, ale w sumie dla dobra. Powszechnie jednak wiadomo, że 
najgorzej jest wówczas, gdy wszyscy chcą dobrze, a wychodzi jak 
zwykle. Kampanię rozpoczął już przemyski metropolita Micha-
lik, który zalecił wiernym głosowanie na kandydata, który ma 
sumienie. Nie powiedział jednak, jak go u kandydata namierzyć 
i  czy dotyczy to wszystkich, czy tylko tych, którzy to sumienie 
mają mało używane i dlatego nie zdążyło im się jeszcze wyeks-
ploatować. W Londynie marszałek Komorowski, robiący również 
za prezydenta, otrzymał w darze sztuczne klejnoty męskie, które 
z  namaszczeniem ustawił przed sobą na ladzie. Wyglądał w  ta-
kiej scenerii wyjątkowo twarzowo. Jednak szybko dobrą pozycję 
stojącą męskiego atrybutu zamienił na bezradnie leżącą. Zresz-
tą marszałek miał przyjemność wizytować tereny zalane (cóż to 
musiała być za przyjemność!) oraz odkrył, że mowy powinny być 
krótkie, a kiełbasy długie. Ale to przecież nijak nie zależy od po-
lityków tylko od świni i rzeźnika. Marszałek będzie chronił nasz 
krajobraz, nie zgadzając się na budowę kopalni odkrywkowej 
gazu. Nikt jeszcze takiej nie widział, ale kto wie? 

Dobry jest również kandydat Kaczyński. Z dumą prezentował 
w swoim spocie dąb Bartek. Ale przecież to leciwe drzewo ledwie 
zipie, zamiast liści ma rachityczne odrosty, środek zalany betonem 
i popodpierane kołkami konary. Gdzie tu jakaś siła i potęga? Za-
sadził jednak młody dąb. Czyli powinien jeszcze wybudować dom 
i  spłodzić syna, z  czym mogą być niejakie obiektywne kłopoty, 
chyba że wyręczy się Poncyliuszem i Joanną Kluzik-Rostkowską. 
Zagwarantowała mu swoje poparcie babka Bigosowa, to może 
być niezły bigos. Waldemar Pawlak spłodził punkty dla Polski, 
patriotyzm zwycięski i zamierza wybiegać myślą w przód. Aktu-
alnie pracuje w szołbiznesie, czyli w rządzie. A w dodatku jak na 
fojermana przystało, preferuje taki sik, że stodoła mała. Grzegorz 
Napieralski sumituje się, że rozwali esbecki śmietnik, czyli IPN, 
i rysuje ładne serduszka, zaś Olechowski zgromadzi ludzi i będzie 
uprawiał prezydenturę niezależną. Chyba dlatego, że nikomu na 
niej nie będzie zależało. Korwin Mikke zabierze kobitkom pra-
wa wyborcze, gówniażerię będzie szkolił w  ośrodkach wojsko-
wych i grzmocił orędzie za orędziem aż zostanie królem. Lepper 
wprowadzi konstytucję według Samoobrony, system prezydencki 
i weźmie za mordę NBP. Kiedyś zapomniał świętą prawdę, że dla 
polityka nie ma większego pecha, jak związać się z  politykiem, 
który ma pecha. Tak trzymać!

STOLICA INNOWACJI?
W tym roku wreszcie udało się pomysłodawcom zrealizować 

zamiar zorganizowania w  Rzeszowie Interaktywnego Pikniku 
Wiedzy pod ogólnym zawołaniem Dzień Odkrywców. W  ubie-
głym roku uniemożliwił to brak jakiegokolwiek zainteresowa-
nia i  tym samym wsparcia fi nansowego ze strony magistrackiej 
władzy, która bardziej gustuje w  ringowym mordobiciu, aniżeli 
w popularyzacji wiedzy, pomimo ta druga dziedzina bliższa jest 
zdecydowanie do miana stolicy innowacji. Organizatorzy rzekli 
trudno i w tym roku potrafi li nakłonić sponsorów do efektywne-
go wsparcia tej inicjatywy. Na dziedzińcu Polskiego Radia i w alei 
Lubomirskich rozłożyli się między innymi przedstawiciele UR, 
PRz, AGH, Muzeum UJ, Instytutu Jądrowego ze Świerku, Cen-
trum Nauki Kopernik z Warszawy, WSK Rzeszów i Mielec. Ca-
łość cieszyła się ogromną popularnością. Organizatorzy oceniają, 
że piknik odwiedziło około 15 tys. uczestników. Czyli warto było!

Roman MAŁEK

PASJONAT 
LOTNICTWA

Tadeusz Odor – instruktor, organizator, społecznik
Ryszard Lechforowicz 

Urodzony w Warszawie w dniu 14 czerwca 1924 roku – syn Jana 
Odora i  Marianny z  domu Wicha. Mając 16 lat, w  okresie okupa-
cji przyjęty został do Warszawskiej Organizacji Wojskowej, tamże 
w  maju 1941 r. zaprzysiężony przez dowódcę drużyny kpr. podch. 
ps. „Gordon” na terenie starej cegielni we Włochach koło Warszawy. 
Otrzymał przydział organizacyjny do drużyny WOW we Włochach, 
przyjmując pseudonim „Kozietulski”. 

Od listopada 1941 r. Tadeusz Odor należy do Związku Walki 
Zbrojnej, a od marca 1942 r. do maja 1944 r. do Armii Krajowej. Bierze udział w powstaniu 
warszawskim. 11 listopada 1943 r. rozkazem nr 20 komendanta okręgu AK Warszawa zosta-
je mu nadany stopień st. strzelca AK. Po powstaniu, po wyjściu z Warszawy, jest przez dwa 
miesiące w oddziale partyzanckim „Nerwa” na Lubelszczyźnie, a następnie działa w Ko-
mendzie Rejonowej AK Chełm Lubelski pod przybranym nazwiskiem Tadeusz Czarski. 

Po wojnie wyjeżdża do Lęborka, gdzie kończy szkołę średnią oraz podstawowy kurs 
szybowcowy. Pracuje też w biurze przedstawiciela rządu RP na okręg welecki. Do jego obo-
wiązków należy przeszukiwanie i inwentaryzacja sprzętu szybowcowego pozostawionego 
przez Niemców w szkołach szybowcowych na tym terenie. W tym czasie poznaje w Szcze-
cinie swoją przyszłą żonę Weronikę. Po wykonaniu zadania skierowany jest na unifi kacyj-
ny kurs instruktorów szybownictwa do Bydgoszczy–Fordonu, 
który kończy i zostaje w 1950 r. skierowany przez Departament 
Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji do Rzeszo-
wa, gdzie w  Aeroklubie Rzeszowskim organizuje sekcję szy-
bowcową i zostaje jej pierwszym instruktorem. 

We wrześniu 1952 r. wskutek donosu zostaje aresztowany 
przez WUBP w Rzeszowie i przebywa w więzieniu na zamku 
rzeszowskim. Na podstawie amnestii zostaje zwolniony z wię-
zienia, ale do 1956 r. pozbawiony jest możliwości zatrudnienia 
zgodnie z  posiadanym zawodem instruktora szybowcowego, 
oraz ma zakaz przebywania w promieniu 5 km od wszystkich 
lotnisk w kraju. Podejmuje pracę w dziale księgowości Zarządu 
Powiatowego GS Samopomoc Chłopska w Rzeszowie.

Po tzw. odwilży w 1956 r. Tadeusz Odor wraca do lotnictwa, gdzie szkoli w dalszym cią-
gu przyszłych adeptów lotnictwa. Jest bardzo dobrym organizatorem, współtwórcą znanego 
w Polsce Rzeszowskiego Rajdu Pilotów i Dziennikarzy, który to rajd był wspaniałą szkołą 
polskich pilotów do późniejszych zwycięskich startów w mistrzostwach świata i Europy.

W  1977 r. objął stanowisko kierownika Aeroklubu Rzeszowskiego po odejściu puł-
kownika Bronisława Janusa do Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego. Był to ewene-
ment, ponieważ po zatwierdzeniu jego kandydatury przez zarząd ARz zwrócono się do 
centrali po ostateczną decyzję. Zdziwienie było ogromne, gdyż tym razem centrala zaak-
ceptowała na kierownika cywila, zresztą pierwszego etatowego pracownika w historii Ae-
roklubu Rzeszowskiego. Funkcję tę Tadeusz Odor pełnił do czasu przejścia na emeryturę, 
tj. do 21 listopada 1983 r.

Na emeryturze nie udzielał się już w pracach aeroklubowych, poświęcając czas swojej 
drugiej pasji – rysunkowi i malarstwu. Zmarł nagle 14 czerwca 1995 roku.

Ryszard LECHFOROWICZ

Międzynarodowe Zawody Spadochronowe w Sofi i – 1975 r. Od prawej: Tadeusz Odor (kier. ekipy), tłu-

maczka bułgarska, Bolesław Gargała (trener kadry), Wacław Czyż, Janusz Mac, Stach Orzech, Jacek 

Hałoń.

Tadeusz Odor
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Baran (21 III–20 IV) Nie czas leniuchować, gdy 
dookoła tyle pracy. Nad wyjazdem dobrze się 
zastanów, może następna propozycja będzie 
lepsza.

Byk (21 IV–20 V) No to się narobiło. Po tej za-
wierusze uczuciowej czas wyciągnąć wnioski i 
iść naprzód.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Masz doskonałą okazję 
sprawdzić swoje umiejętności taneczne w loka-
lach rzeszowskich, tym bardziej że gwiazdy po-
stawią na twojej drodze kogoś wyjątkowego.

Rak (22 VI–22 VII) Warto spojrzeć na pewne 
sprawy z dystansem i pozwolić mówić gwiaz-
dom. Relaks na działce dobrze ci zrobi: popra-
cują mięśnie, a odpoczną złe myśli.

Lew (23 VII–23 VIII) Słońce w znaku i przychyl-

ność planet. Tylko pozazdrościć!  Obyś tylko nie 
tracił głowy w czekających cię operacjach finan-
sowych i ... w licznych romansach.

Panna (24 VIII–22 IX) Przyjazd rodziny nieco 
zburzy spokój w domu, ale za to w oczach 
teściowej zyskasz trochę plusów.  Czeka cię 
poważna rozmowa z przełożonym i nowe sta-
nowisko.

Waga (23 IX–23 X) Uważaj na szybkie decyzje 
bankowe, nie czas ku temu. A możesz później 
bardzo żałować. Możesz śmiało planować wy-
jazd z ukochaną osobą  w góry lub nad morze.

Skorpion (24 X–22 XI) Niewskazane teraz są 
gry losowe. Lepiej rozpocznij planowany re-
mont domu, bo jak już będzie dzidziuś, to na to 
nie będzie ani czasu, ani pieniędzy, ani nawet 
siły.

Strzelec (23 XI–21 XII) W pracy drobne zawi-
rowania, ale gwiazdy mówią, że wyjdziesz na 
prostą.

Koziorożec (22 XII–20 I) Wenus patrzy na cie-
bie przychylnie, a to oznacza, że serce mocniej 
zabije, a myśli krążyć będą wokół ślubu. W pra-
cy interesujące zmiany.

Wodnik (21 I–19 II) Masz dobry czas aby nad-
robić zaległości kulturalne ( kino, muzea, biblio-
teki).  Nie odkładaj też na później rutynowych 
badań lekarskich.

Ryby (20 II–20 III) Odcinając się od całego 
świata, nie odetniesz się od swoich myśli.  
Masz szansę na zmiany, tylko czasem trzeba 
uczynić ten pierwszy krok, aby wyjść na prostą. 
Powodzenia! 

CO MÓWIĄ GWIAZDY

Jerzy Maślanka

SEKRETY ŻYCIA
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IAdam Decowski

FRASZKI

Grunt to głowa 

Ja w końcu powiem tacie,
że mam naukę w … nosie.
Niech szklarnię mi postawi,
a ja sadzonki wniosę .
A gdy zaprotestuje,
bym w gnoju się nie mieszał,
udziały niech zapewni
u Ryśka lub Mojżesza.

Grunt to głowa, grunt to głowa 
oraz dobrze kombinować,
przecież życie znakomite
to nie przez uniwersytet.

Otworzę oczy tacie,
niech wie stara pierdoła.
Mówiłem: handel, biznes,
a on się uparł – szkoła. 
Popatrz na Kowalskiego,
co kiedyś był w niedoli – 
bank, Plaza, dwie galerie,
choć uczył się powoli.

To Państwo zwariowało, 
parodia jest, widzicie!
Bogactwa ma mnie uczyć
nasz biedny nauczyciel.

To w głowie się nie mieści,
staruszku, mnie rozbrajasz.
Hotelik, barek, butik
Rób na 3. Maja,
w stolicy innowacji
fart, prestiż i odnowa.
Gdy dobrze się zarabia,
to po co nam studiować.

PS
Grunt to głowa, grunt to głowa,
umieć dobrze kombinować.
Bo społeczna ranga ta:
nie kto wie?! Lecz ten kto ma!

W czerwcu jest jeden jedyny najdłuższy 

dzień w  roku. Oczekiwany przez przy-

rodę i  ludzi. I  tak było od zawsze, że czas przesile-

nia letniego był czasem wróżb, zaklęć i czarów, i to 

niezależnie od szerokości geografi cznej. Wszędzie 

pokładano w tym dniu wielkie nadzieje. 

Noc Kupały, zwana też Kupałą, Sobótką, czy też 

potocznie Nocą Świętojańską – to jedno z  najstar-

szych słowiańskich świąt związane z  letnim przesi-

leniem Słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku 

czyli z  21 na 22 czerwca. Swoimi korzeniami sięga 

staroindoeuropejskiego święta Gangeluna. I  zawsze 

było to święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, 

płodności, radości i oczywiści miłości. W wielu kra-

jach ( Finlandia, Estonia, Łotwa, Kirgistan) jest nawet 

do dzisiaj uznawane za ważne święto w kalendarzu. 

Obrzędowość Nocy Świętojańskiej jest przebo-

gata, niezwykłe kolorystyczna i pełna niepowtarzal-

nej magii... Wieczorem nad rzekami i na wzgórzach 

rozpoczynano palenie ognisk, które miały przycią-

gnąć życzliwość bóstw i żywiołów. I płonęły te ogni-

ska zarówno w Indiach, Tybecie, w północnej Afry-

ce, Australii i  w  Europie ( szczególnie u  Słowian). 

Skoki przez ogień miały chronić i oczyszczać przed 

ŚWIĘTOJAŃSKIE ZAKLĘCIA
złymi mocami i  zostawiać za sobą wszystkie niecne 

grzechy. Noc Świętojańska była u Słowian nocą łącze-

nia się w pary. Panny plotły wianki z kwiatów i ziół, 

wpinały w nie kawałek łuczywa i puszczały wianki na 

wodę. Trochę niżej rzeki czekali chłopcy i wyławiali 

wianki. Każdemu, któremu to się udało, wracał do 

ogniskowej gromady aby zidentyfi kować właścicielkę 

wyłowionej zdobyczy. W ten sposób młodzi mogli się 

kojarzyć w pary bez obrazy obyczaju i nie narażając 

się na jakiekolwiek komentarze czy drwiny.

 A  później wyznaczone przez ten wyłowiony 

wianek pary oddalały się w las, aby wspólnie szukać 

zaklętego kwiatu paproci zwanego też kwiatem pieru-

nowym ( bo podobno rozkwita tylko jeden raz w roku 

i  to podczas nagłej i krótkotrwałej burzy z pioruna-

mi). Kwiat paproci obdarzał tego, kto go znalazł bo-

gactwem, mądrością, siłą, a przede wszystkim wielką 

miłością, odporną na wszelkie burze. Jeśli teraz moż-

na znaleźć na swej drodze bogactwo, mądrość i siłę, to 

miłości nadal szuka się wśród gór, lasów, grot. I nadal 

wróży się z płatków kwiatów: „ Kocha, lubi, szanuje”. 

Ech, Sobótka, Sobótka...

Nina ESTERA 

Edward  Winiarski 

AFORYZMY 

TEST 
Taki podaje powód, 
że alkohol pije: 
Jeśli ma rano kaca 
to znaczy, że żyje. 

WSCHODZĄCA GWIAZDA 
Zaliczyła kilku panów 
i już ma fanów. 

LEPIEJ PÓŹNO... 
Dopiero po rozwodzie 
zaczęli żyć w zgodzie. 

NA PRZEDSZKOLAKA 
Zanim do szkoły pójdzie 
jeszcze kilka lat minie 
a już lepiej niż po polsku 
mówi po „łacinie”. 

Zawsze brakuje czasu na realizację wartości 
ponadczasowych.  

*
Gdy zmieniają się aureole, głowy doznają ucisku. 

*
Ciasno myślący, raz po raz zastawia na siebie 
pułapki.

*
Bywa, że żar ideowy wybucha ogniem piekielnym

* 
Dzieło sławi autora, uświęcając też jego 
niegodziwości. 

* 
Nawet brudny pieniądz nie śmierdzi. 

*
Czasem równowaga ducha wymaga rozdawania 
razów na prawo i lewo. 

*
Z nauki wyciągnąć nauczki – to prawdziwa  
sztuka.
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Krzysztof Kubala

Wydział Wychowania 
Fizycznego powstał 

w Uniwersytecie Rzeszow-
skim 1 kwietnia 2005 roku. 
Jednak nasza historia jest 
znacznie dłuższa, już od 
1988 roku istniał kierunek 
wychowanie fizyczne w Wyż-

szej Szkole Pedagogicznej. 
Właśnie w roku 1988 zawarto porozumie-

nie pomiędzy rektorem WSP w Rzeszowie, doc. 
dr. hab. Marianem Bobranem i wojewodą kro-
śnieńskim, Tadeuszem Krukiem, mające na 
celu utworzenie Punktu Konsultacyjnego WSP 
z siedzibą w Krośnie, gdzie powołano studia na 
kierunku wychowanie fizyczne. Krośnieńskie 
władze zapewniły nieodpłatne zaplecze dydak-
tyczne i warunki socjalne dla studentów oraz 
udostępniły sale gimnastyczne i obiekty sporto-
we. Wówczas rektor powołał na kierownika tej 
jednostki mgr. Adama Krzanowskiego. Opiekę 
dydaktyczno-naukową nad nowo utworzonym 
kierunkiem przejął dr Kazimierz Obodyński 
– kierownik Samodzielnego Zakładu Wycho-
wania Fizycznego WSP/Studium Wychowania 
Fizycznego (obecnie dziekan Wydziału Wy-
chowania Fizycznego UR z tytułem naukowym 
prof. zw. dr hab.). 

Takie były początki. Braki finansowe i ka-
drowe, a także poważny deficyt własnego zaple-
cza dydaktycznego spowodowały, że przyjęto 
plan przeniesienia WF do Rzeszowa i stworze-
nia tu własnej bazy. Umożliwiono studentom 
WF kontynuowanie studiów dziennych, a na 
Wydziale Społeczno-Pedagogicznym powstała 
Katedra Kultury Fizycznej, która skupiła nowo 
zatrudnionych samodzielnych pracowników 
i pozostałą kadrę naukową.

W roku 1991 powołany został na Wydziale 
Społeczno-Pedagogicznym Instytut Wychowa-
nia Fizycznego i Zdrowotnego (IWFiZ). Dy-
rektorem został prof. dr hab. Lesław Grzegor-
czyk, a jego zastępcą dr Kazimierz Obodyński. 
W 1992 r. po raz pierwszy uruchomiono pięcio-
letnie studia WF, było to możliwe w sytuacji, 
gdy zatrudniono 5 samodzielnych pracowni-

ROZWIJA SIĘ DYNAMICZNIE
5. rocznica powstania Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ków naukowych, a IWFiZ liczył już 9 zakładów. 
Mimo usamodzielnienia się naszych kole-

gów lekarzy i powstania Wydziału Medyczne-
go, nasz rozwój pozwolił na to, że od dawna 
planowany i oczekiwany Wydział Wychowania 
Fizycznego stał się faktem od 1 kwietnia 2005 
r. Od tamtego czasu rozwijamy się ciągle dyna-
micznie, mimo przejściowych trudności i bra-
ków finansowych, które mają ponadczasowy 
charakter i którym skutecznie stawiamy czoła 
od wielu lat. 

Rozwija się „Europejczyk” – studia w języ-
ku angielskim, na których jest coraz więcej stu-
dentów obcokrajowców studiujących w ramach 
europejskich programów wymiany. O tym 
wszystkim pisaliśmy na łamach „Gazety Uni-
wersyteckiej” z okazji drugiej i trzeciej rocznicy 
powstania Wydziału. Od roku 2008 w WWF UR 
realizowane są studia I i II stopnia na kierunku 
turystyka i rekreacja. 

Wyjątkowy jest udział pracowników wy-
działu w rozwijaniu nauk o kulturze fizycznej. 
Trzej profesorowie są bowiem redaktorami na-
czelnymi czasopism fachowych: prof. dr hab. 

Roman Maciej Kalina internetowego czasopi-
sma o zasięgu światowym – „Archives of Budo” 
(4 punkty na ministerialnej liście czasopism 
naukowych i 6,03 w Index Copernicus, ponad-
to została złożona aplikacja w Departamencie 
Instrumentów Polityki Naukowej Wydziału 
Działalności Statutowej MNiSW o zwiększenie 
punktów, albowiem prace opublikowane w „Ar-
chives” są cytowane od 2007 r. w czasopismach 
z listy filadelfijskiej); dr hab. prof. UR Wojciech 
Cynarski – „Ido Ruch dla Kultury/Movement 
for Culture” (2 pkt MNiSW i 4,44 w IC), prof. 
dr hab. Kazimierz Obodyński – „Przegląd 
Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rze-
szowskiego” (1 pkt MNiSW i 4,75 pkt IC); od 
2010 roku czasopismo redagowane będzie już 
w wersji elektronicznej, jako „Journal of Health 
Promotion and Recreation”. 

Wśród najważniejszych osiągnięć i uspraw-
nień działalności wydziału w ciągu ostatnich 
lat należy wymienić:
•  udoskonalenie struktury katedr i zakładów 

na kierunkach: wf. oraz turystyka i rekre-
acja;

•  zakup sprzętu naukowego (m.in. platfor-
ma dynamograficzna) i szerokie zastoso-
wanie, m.in. w badaniach efektów edukacji 
motorycznej studentów;

•  ustalenie 10 głównych kierunków badań 
w ramach działalności statutowej, związa-
nych ze specyfiką nauk o kulturze fizycz-
nej;

•  powołanie przy WWF Komisji ds. Etyki 
Badań Naukowych, co przyspieszyło reali-
zację projektów badawczych i publikacji 
(wszystkie czasopisma wymagają od auto-
rów opinii komisji ds. etyki);

•  gwarancję dostępu pracowników WWF do 
laboratoriów Wydziału Medycznego UR 
(zwłaszcza Laboratorium Analizy Chodu 
z nowoczesną aparaturą badawczą);

•  ewaluację przez system Index Coperni-
cus wszystkich nauczycieli akademickich 
WWF, co zapewnia poszanowanie przepi-
sów prawa i dobrych obyczajów w nauce 
przy ocenie dorobku.

Dr Krzysztof KUBALA,
Uniwersytet Rzeszowski

Uczestnicy I Światowego Kongresu Naukowego Sztuki i Sportów Walki w Rzeszowie, zorganizowanego przez Wydział WF UR.

Studenci UR na obozie żeglarskim na Jeziorze Solińskim.
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