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DOROTA DOMINIK – dyrektor Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie, 

mediator, publicystka naszego miesięczni-

ka, członek rady programowej stowarzysze-

nia Nasz Dom Rzeszów, członek honorowy 

Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłod-

ności i Wspierania Adopcji – Nasz Bocian. 
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30. ROCZNICA
Rocznica rodzi brawurę,
I wielu atrakcji też splot.
Gdy Lechu pokonał murek, 
to Śniadek próbuje brać płot.

Nagle się też okazało,
że trwałe prawdy – nie mity –
niezły przyczynek dają
do waśni niesamowitych.

Gdzie są pomniki i wzory,
co świat oceniał dostojnie?
Bez krzty umiaru, pokory,
próbują utopić w „wojnie”.

Nowi trybuni ludowi,
z manią wielkości i żądzy
wpajają wciąż narodowi,
że myślą, robią najmądrzej.

I dawniej biedni, dziś możni
chcą nam przychylić nieba.
Nowobogacko pobożni
znów krzyczą: pracy i chleba!

Po co im Premier, Prezydent,
Ludzie legendą owiani,
ważne, by był incydent,
bo w tym są wciąż zakochani.

Kiedy dziś wszyscy pragniemy
spokoju – z życia radości,
to sponiewierać możemy
idee Solidarności!

PS
Nareszcie czas się obudzić
i przyjąć nową taktykę.
Związkowcy – dbajcie o ludzi!
Nie bawcie się w politykę.

Członkowie naszego stowarzyszenia 
i  sympatycy już niejeden raz dowiedli 

swej profesjonalności na niwie społecznego działa-
nia. Potwierdzają to również nasi radni swą kom-
petentną postawą i  dorobkiem samorządowym 
w obecnej kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Stara-
my się na tych łamach pokazywać takie postawy 
i  ludzi, którzy pozytywnie wpływają na rozwój 
stolicy Podkarpacia. Czekamy również na sygnały 
od mieszkańców, co należy usprawnić, co udosko-
nalić w mieście. 

Zapraszam do dyskusji, jak jeszcze poszerzać 
i aktywniej zaznaczać nasze obywatelskie miejsce 
w Rzeszowie, zwłaszcza że za dwa miesiące czekają 
nas kolejne wybory samorządowe. Wspólnie żyjąc 
tu i teraz, musimy się zastanowić, kto powinien nas 
reprezentować w  najważniejszym przedstawiciel-
stwie obywatelskim w mieście – w Radzie Miasta 
Rzeszowa i na urzędzie prezydenckim w ratuszu. 
Ocenić stan obecny – widzieć plusy i minusy oraz 
wskazać, co można by lepiej i owocniej dla dobra 
rzeszowian uczynić w naszym mieście. 

Z doświadczenia wyniesionego w tej kaden-
cji w  radzie miasta i  zawodowego, gdy przez po-
nad trzy dekady byłem nauczycielem i dyrektorem 
szkoły, oraz z  bieżących codziennych kontaktów 
z młodzieżą, jestem przekonany, że młodzi przed-
stawiciele mieszkańców Rzeszowa powinni być 
znacząco obecni w  nowej radzie. Spotykamy już 
przecież pozytywnie takie osoby w naszym Sejmie, 
dlaczego zatem próg samorządowy miałby być dla 
uczniów czy studentów za wysoki? Nie brak tam 
osób twórczo i  aktywnie działających, czego naj-

MŁODZI DO SAMORZĄDU
Rzeszów miastem młodzieży i studentów

lepszym przykładem jest choćby grono młodzieży 
szkolnej prezentującej co miesiąc w Zodiaku swój 
dorobek w ramach Klubu Młodych Twórców przy 
naszym stowarzyszeniu. Przypomnieć należy, że 
relatywnie w  stosunku do mieszkańców zamel-
dowanych w Rzeszowie nasze miasto posiada naj-
więcej w  kraju uczącej się we wszystkich typach 
szkół i  studiującej młodzieży (33,7 proc. studen-
tów w stosunku do liczby mieszkańców). Oświata 
i  edukacja oraz opieka nad dziećmi powinny być 
naszym priorytetem. Miasto powinno polepszać 
i tworzyć warunki pracy w tych placówkach, także 
poprzez stypendia dla uczniów i  studentów oraz  
nagradzać nauczycieli i naukowców.

Jesteśmy otwarci na pomysły i  współpracę. 
Zgodnie z dewizą, którą kierujemy się w stowarzy-
szeniu Nasz Dom Rzeszów, nie są dla nas pierw-
szoplanowe szyldy partyjne tych, którzy chcą coś 
dla dobra miasta robić, bo łączy nas cel – sprawiać, 
aby Rzeszów był w regionie wiodącym ośrodkiem 
życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego 
i  administracyjnego. I  tę służbę dla naszej małej 
ojczyzny przedkładamy nad partyjne cele, które 
wciskane są nam  zewsząd na co dzień i  szkodzą 
bardzo właściwemu funkcjonowaniu samorządu – 
najważniejszej władzy uchwałodawczej w mieście. 

  Jerzy MAŚLANKA,
przewodniczący stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów i redaktor 
naczelny miesięcznika, przewodniczący komisji edukacji Rady 

Miasta Rzeszowa
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Radny SŁAWOMIR GOŁĄB,
członek trzech komisji Rady Miasta Rzeszo-
wa: komisji edukacji, komisji kultury i  pro-
mocji oraz komisji sportu, rekreacji i turysty-
ki tel. 604 27 85 61, e-mail: slawomirgolab@
interia.pl

Pedagog, muzyk, żeglarz i  społecznik. 
Absolwent WSP w  Rzeszowie, gdzie studio-
wał na kierunkach pedagogika i wychowanie 
muzyczne. Ukończył też studia podyplomo-
we w  Akademii Pedagogicznej w  Krakowie 
z zakresu wiedzy o kulturze. Nauczyciel dy-
plomowany w II LO w Rzeszowie, chórmistrz 
uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca  Re-
sovia Saltans, inicjator grupy tanecznej Mała 
Resovia Saltans w  II LO, założyciel i  prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Dru-
żyn w  Rzeszowie, kierownik zespołu szan-
towego Klang, organizator Dni Kultury Ma-
rynistycznej w  Rzeszowie, sternik jachtowy, 
kajakarz, ratownik WOPR, organizator wielu 
obozów żeglarskich, rejsów morskich, spły-
wów kajakowych oraz obozów narciarskich 
dla młodzieży. Organizuje letnie obozy wy-
poczynkowe oraz kursy pływania dla dzieci 
z  rodzin ubogich oraz zagrożonych chorobą 
alkoholową. Wśród najważniejszych zadań 
w mieście widzi problem dalszego poszerze-
nie granic Rzeszowa, nowe inwestycje i two-
rzenie warunków do powstawania miejsca 
pracy, zwłaszcza dla absolwentów uczelni. 

Klub radnych Naszego Domu Rzeszowa jest trzyosobowy. Prze-
wodniczy mu Sławomir Gołąb, a członkami są Edmund Ka-

landyk i Jerzy Maślanka. 
Zachęcamy do zgłaszania problemów osiedlowych. Będziemy je 

opisywać, a nasi radni pytać i interpelować u władz miasta. Obok przy-
bliżamy kolejne sprawy dotyczące samorządu miejskiego i osiedli. Tym 
razem wracamy do problemu mieszkańców bloku przy ul. Hanasiewi-
cza w Rzeszowie. Po interwencji naszego radnego Sławka Gołąba oraz 
redakcji miesięcznika, z   lokatorami omawianego budynku spotkał się 
prezydent Tadeusz Ferenc. Ponadto poruszamy temat budowy budynku 
wielorodzinnego przy ul. Miłocińskiej pośród zamieszkałych tam już od 
dawna domków jednorodzinnych.  

NASI RADNI
Otwarci na problemy mieszkańców Rzeszowa

Jednocześnie, jako redakcja oraz Stowarzyszenie Nasz Dom 
Rzeszów, nadal zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami i naszy-
mi radnymi swoimi spostrzeżeniami, uwagami, sugestiami, proble-
mami. Nasi radni pozostają do Waszej dyspozycji. Oni będą pytać 
i interpelować w Waszych sprawach. Pytania i interpelacje kierowane 
będą do władz miasta i zgłaszane do właściwych komisji Rady Mia-
sta Rzeszowa. Każdą taką sprawę przedstawiamy na łamach naszej 
gazety. Wskażemy też metodę, jaką obraliśmy, by rozwiązać problem 
i  efekty działania naszych radnych. Łamy naszego miesięcznika są 
otwarte. Pomoc deklarują radni Naszego Domu Rzeszowa.

Radny JERZY MAŚLANKA, 
przewodniczący komisji edukacji Rady Mia-
sta Rzeszowa, członek komisji kultury i pro-
mocji oraz komisji gospodarki przestrzennej, 
tel. 602 37 73 03, e-mail: jerzymaslanka@inte-
ria.pl 

Społecznik, radny obecnej kadencji. 
Był nauczycielem (chemik z  wykształcenia) 
i  przez ponad 33 lata dyrektorem Zespołu 
Szkół Technicznych w  Rzeszowie. Szkoła ta 
do dziś przoduje w realizacji programów eu-
ropejskich. Setki uczniów uczestniczyły w ra-
mach programów europejskich w praktykach 
w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Portuga-
lii oraz na Słowacji i na Węgrzech. Otwarty 
na młodzież aktywną artystycznie. Sam też 
pisze teksty satyryczne i scenariusze kabare-
towe. Reżysersko przygotował kilkadziesiąt 
takich widowisk, w  tym najwięcej zrealizo-
wał ze stworzonym przez siebie w  Dębicy 
kabaretem Skra. Autor książek o podobnym 
profilu, obecny z  wierszowanymi komenta-
rzami satyrycznymi w każdym numerze na-
szego czasopisma. 

Stworzył i  przewodzi stowarzyszeniu 
Nasz Dom Rzeszów (zarejestrowane w sądzie 
9 października 2003 r.), które pod jego kie-
rownictwem wydaje miesięcznik o  tej samej 
nazwie oraz integralne dwa dodatki – lite-
racki magazyn „Wers” i dla dzieci „Pluszak”. 
Był inicjatorem Klubu Młodych Twórców – 
przygotował młodzieży warunki do działania 
w  ramach stowarzyszenia do prezentowania 
co miesiąc swego dorobku na estradzie w Zo-
diaku oraz na naszych łamach. Wie, co i  jak 
w Rzeszowie zrobić, aby miasto się rozwijało. 
Potrafi łączyć ludzi i  organizować do pozy-
tywnych działań. Działa m.in. w spółdzielczo-
ści mieszkaniowej.

Radny EDMUND KALANDYK,
członek trzech komisji Rady Miasta Rzeszo-
wa: komisji ekonomiczno-budżetowej, komi-
sji gospodarki komunalnej i  inwestycji oraz 
komisji gospodarki przestrzennej, tel. 605 
660  029, e-mail: e-mail: skot48@wp.pl ; ed-
mundkalandyk@wp.pl

Technik, od siedmiu lat na emeryturze. 
Od urodzenia do 1977 r. był mieszkańcem 
Rzeszowa, a następnie Białej, gdzie kilka lat 
społecznie działał jako członek Rady Sołec-
kiej. W kadencji 2006 – 2010 z listy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Białej w poprzednich 
wyborach samorządowych uzyskał mandat 
do Rady Miejskiej w Tyczynie, gdzie wybrany 
został przewodniczącym tejże rady. Po przy-
łączeniu Białej do Rzeszowa, w styczniu 2009 
r. wszedł w skład Rady Miasta Rzeszowa, po-
czątkowo jako radny niezrzeszony, a od mar-
ca br. jest w klubie Nasz Dom Rzeszów. Jako 
radny popiera inicjatywy mogące podnieść 
standard życia mieszkańców, poprawić wi-
zerunek miasta oraz chroniące przyrodę. Jest 
przeciwny ograniczaniu zasad wolnego ryn-
ku oraz przeznaczaniu budżetu miasta i ma-
jątku gminnego na cele budzące w społeczeń-
stwie silne kontrowersje. Na przyłączonych 
do Rzeszowa terenach widzi pilną potrzebę 
usunięcia zaniedbań w infrastrukturze, mię-
dzy innymi budowę sieci kanalizacyjnych 
oraz doprowadzenie dróg gminnych do stanu 
fizyczno-prawnego umożliwiającego właści-
cielom działek otrzymanie warunków zabu-
dowy i pozwoleń na budowę. Interesuje się hi-
storią i  fotografią. Uprawia turystykę pieszą 
i rowerową.
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Dorota Dominik

Dwa miesiące zosta-
łyo nam do wybo-

rów samorządowych, które 
w opinii socjologów cieszą się 
najsłabszą frekwencją, ponie-
waż nie startują w  nich poli-
tyczni celebryci, a  i pieniędzy 
na reklamę jest mniej. Absen-

cja w wyborach samorządowych to błąd – przede 
wszystkim tych, którzy mogą, ale nie głosują. Dla 
nas, szarych zjadaczy chleba, najważniejsze po-
winno być nie to, co się wyrabia w  „warszawce” 
ale to, co dotyczy i co zależy od naszych, lokalnych 
wybrańców. Aby więc nie pluć sobie w  brodę za 
grzech zaniechania, przeanalizujmy „przestrogi 
wyborcze”, czyli profilaktykę nieprzemyślanych 
decyzji, których konsekwencje odczujemy wszy-
scy. A zatem, na co zwracać uwagę.

Po pierwsze – wybierajmy blisko. Kilka 
miesięcy temu mój redakcyjny kolega Bogdan Ko-
bisz trafnie ujął to w tekście „Wybierzmy sąsiada”. 
Warto głosować na osoby związane z naszym miej-
scem na ziemi, a wystrzegać się tzw. spadochronia-
rzy, którzy daleko w tyle mają nas i nasze lokalne 
problemy.

Po drugie – wybierajmy kandydata z dobrą 
przeszłością. Przypomnijmy sobie, czy osoba, na 

GRY WYBORCZE
Subiektywny poradnik wyborcy

Władza demoralizuje. 
Władza absolutna demoralizuje absolutnie.

 John Emerich Acton

którą zamierzamy oddać głos, zapisała się już po-
zytywnie. Czy w swoim środowisku zawodowym 
jest profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, co do-
brego robi na swoim zawodowym czy społecznym 
podwórku, wreszcie – czy nie była zamieszana 
w  niejasne interesy, czy w  przeszłości nie posta-
wiono jej zarzutów (korupcyjnych, karnych etc), 
czyli – jak mówią Amerykanie – „jak zarobił swój 
pierwszy milion”. Internet jest naszym sojuszni-
kiem, bo każdego niemal można tam „wygooglać” 
i poczytać informacje nawet sprzed kilku lat – ale 
uwaga – brak jakichkolwiek informacji także bu-
dzi podejrzenia.

Po trzecie – nie wierz pozorom. Billboardy, 
ulotki, własne strony internetowe, a nawet bezpo-
średnie spotkania – na nich kandydat pokazuje 
swoje wyretuszowane oblicze, w  towarzystwie 
współmałżonka, dzieci i  wnuków, czasem grzeje 
się światłem odbitym, prezentując np. fotografie ze 
znaną lub cieszącą się autorytetem osobą. Wybor-
ca w ten sposób daje sobą manipulować, ulegając 
złudzeniom podobnym do tych, których używa re-
klama w celu sprzedania jakiegoś produktu. Zjawi-
sko to specjaliści od wizerunku dawno skwitowali 
stwierdzeniem, że polityk niczym nie różni się od 
puszki groszku, bo tak samo się go sprzedaje.

Po czwarte – nie wierz w  to, co usłyszysz 
i  przeczytasz, nie wierz w  pojedyncze obietnice, 
zapowiedzi i  programy. Gdyby wycisnąć z  pro-

gramów wyborczych sedno, okaże się, że ci z lewa 
i z prawa obiecują to samo, tylko retoryka będzie 
inna. Poza tym, nasz kandydat zawsze będzie dzia-
łał w  swojej grupie i  dla grupy (partii, stowarzy-
szenia), a nie każdy jest tak niezależny jak Palikot

Po piąte – oceń, czy kandydat jest stabil-
ny. Warto prześledzić jego publiczną aktywność. 
Jeżeli osoba ubiegająca się dziś o  nasze poparcie 
zmieniała kilka razy w przeszłości swoje sympatie 
i barwy, mamy jak w banku, że historia się powtó-
rzy a my, wyborcy zostaniemy „porzuceni”.

Wreszcie po szóste – nie miejmy złudzeń. 
Dziś jesteśmy ważni, bo ważny jest każdy głos. 
„Nikt ci nie da tyle, ile ja ci mogę obiecać” – często 
tak się przedstawiają obietnice wyborcze. Trzeź-
wy realizm wyborcy pozwoli jednak dać szansę 
osobom, które autentycznie na to zasługują, które 
się już sprawdziły, do których mamy zaufanie. Ci, 
którzy się sprawdzili, zawsze znajdą miejsce w ser-
cu wyborcy (i  na liście), natomiast pozostali, no 
cóż… błąd naprawimy za kolejne cztery lata. Przy-
glądajmy się kandydatom tak samo dokładnie, jak 
dokładni jesteśmy kupując samochód – w  końcu 
jeden i drugi mają nam służyć przez kilka lat – bez-
awaryjnie i niezawodnie.

 Dorota DOMINIK

Tomasz Michalski

Zbliżające się wybo-
ry samorządowe to 

dobra okazja, by spojrzeć na 
nasze miasto jako na miejsce, 
z  którego powinniśmy być 
dumni jako jego mieszkańcy. 
Dumni z  rozwoju, przepro-

wadzonych inwestycji, perspektyw na przyszłość 
oraz wizerunku. Mam wrażenie, że od bardzo 
dawna nie zrealizowano w  Rzeszowie jakiejkol-
wiek niekomercyjnej, miejskiej inwestycji służącej 
mieszkańcom – no, może z  wyjątkiem dróg (po-
trzebnych oczywiście) i  inwestycji wodno-ścieko-
wych (też niezbędnych). To fakt! Tylko czy moż-
na być z  tego dumnym? Pochwalić się na forum 
ogólnopolskim? Powiedzieć turystom i znajomym 
z Polski – zobaczcie mamy wspaniałą kanalizację 
deszczową? Takie inwestycje to ważna proza życia, 
ale myślę, że potrzeba czegoś więcej. 

Potrzebne są plany i projekty, które wzbudzą 
entuzjazm, staną się wyznacznikiem naszej pomy-
słowości, innowacyjności i  sprawnej organizacji. 
Inwestycje, na które będziemy czekać z niecierpli-
wością i które staną się naszą wizytówką, atrakcją 
wyróżniającą Rzeszów na tle innych miast!

Takim projektem może być pomysł stworze-
nia w  Rzeszowie Centrum Edukacji Interaktyw-
nej. Ośrodek taki, którego misją byłaby popula-
ryzacja nauki i techniki, sprowadziłby do naszego 
miasta innowacyjny i atrakcyjny sposób przekazy-
wania wiedzy. Inni już to robią! Jeszcze tej jesieni 
doczekamy się oddania do użytku Centrum Nauki 
Kopernik w  Warszawie. Od dawna działają już 

INNOWACYJNA WIZYTÓWKA 
Rzeszów też zasługuje na Centrum Edukacji Interaktywnej

niekomercyjne ośrodki 
tego typu w  Krakowie, 
Trójmieście, Katowi-
cach, Szczecinie czy 
Wałbrzychu. Realizo-
wane są lub planowane 
w  Bydgoszczy, Wrocła-
wiu, Zielonej Górze, 
Lublinie. Rzeszów też 
zasługuje na to, by po-
wstało centrum z  praw-
dziwego zdarzenia, 
a mamy szansę (i powin-
niśmy) stworzyć jeden 
z  większych ośrodków, 
pierwszy po tej stronie 
Wisły. Dlatego też uwa-
żam, że projekt powsta-
nia Centrum powinien 
stać się jednym z głównych elementów programu 
wyborczego, zrealizowanego następnie przez nowe 
władze Rzeszowa.

Czym byłby taki ośrodek ? Miejscem, gdzie 
wiedzę przekazuje się nie za pomocą tablicy, za-
dań i  książek siedzącym w  ławkach uczniom, ale 
poprzez udostępnianie eksponatów i instalacji słu-
żących do samodzielnego odkrywania praw i zja-
wisk rządzących w przyrodzie. Do sensorycznego, 
samodzielnego poznawania fizyki, matematyki, 
biologii, astronomii i innych dziedzin wiedzy. Jak-
by to wyglądało, jakie emocje wzbudzałaby taka 
forma poznawania świata, pokazał majowy piknik 
Dzień Odkrywców. Centrum zaś to będzie Dzień 
Odkrywców przez 365 dni w roku! To misja popu-
laryzowania nauki i techniki, to pewność, że wie-

dza przekazana w  niezwykły i  atrakcyjny sposób 
będzie inspiracją do dalszych poszukiwań, pokaże, 
jak intrygujący może być świat nauki i ukształtu-
je być może przyszłych inżynierów, lekarzy i  na-
ukowców. Taki ośrodek to także doskonale wypo-
sażone laboratoria i warsztaty, zaplecze standardo-
wego systemu oświaty. To także miejsce spotkań, 
spędzania wolnego czasu w  gronie rodzinnym, 
a realne jest też, by znalazło się tam miejsce na pla-
netarium i ogród botaniczny.

Przyszłe centrum to przede wszystkim in-
nowacyjna edukacja dla naszych dzieci, a  także 
szansa na innowacyjność w innych obszarach. Cie-
kawy architektonicznie obiekt, usytuowany w do-
brze zlokalizowanym miejscu miasta, może stać 
się innowacyjnym na skalę Rzeszowa (i nie tylko) 
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rozwiązaniem urbanistycznym oraz prawdziwą 
wizytówką miasta – jego największą atrakcją tu-
rystyczną, ważnym punktem na mapie regionu, 
miejscem odwiedzanym np. przez turystów jadą-
cych lub przebywających w Bieszczadach.

Warto kontynuować rozpoczęte przez Sto-
warzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes 
prace nad projektem i  mam nadzieję, że przyszłe 

TOMASZ MICHALSKI, lat 49, absol-
went Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Rzeszowskiej o specjalności automatyka i me-
trologia. Specjalista zarządzania projektami 
z międzynarodowym certyfikatem Internatio-
nal Project Management Association (IPMA) 
oraz audytor w zakresie systemów zarządzania 
jakością wg norm EN ISO. Zawodowo zwią-
zany z przemysłem lotniczym oraz branżą in-
formatyczną. Podczas swojej ponad 20-letniej 
kariery pełnił również funkcje kierownicze 
w pionie technicznych oraz handlowym i mar-
ketingowym.

Inicjator, założyciel i  prezes zarządu 
Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy 
ExploRes (www.explores.pl), którego celem jest 
propagowanie innowacyjnego modelu edukacji 
oraz utworzenie w Rzeszowie Centrum Eduka-
cji Interaktywnej. Pomysłodawca i  autor pro-
gramu imprezy Dzień Odkrywców – Pierwszy 
Interaktywny Piknik Wiedzy, popularyzującej 
naukę i technikę, której pierwsza edycja odbyła 
się w maju tego roku. Autor koncepcji „Placów-
ka edukacji interaktywnej w  Rzeszowie” oraz 
współtwórca powstałego na bazie koncepcji 
opracowania „Projekt ICENT”. Mieszkaniec 
osiedla Nowe Miasto w Rzeszowie.

władze miasta tak uczy-
nią. Będziemy usilnie 
o  to zabiegać, a  o  sku-
teczności w  osiągnięciu 
celu zadecydują także 
wyniki tegorocznych 
wyborów. Jedno jest 
pewne; warto działać 
i  tworzyć projekty, by 
spełniły się marzenia 
o  tym, że któregoś dnia 
będziemy mogli spędzić 
kilka godzin na ekscytu-
jącej wyprawie w  krainę 
nauki i techniki.

Zapraszam do 
serwisu internetowego 
www.explores.pl, gdzie 
znaleźć można szczegó-

łowe dane na temat projektu, a także wiele cieka-
wych informacji związanych z  edukacją interak-
tywną oraz atrakcyjne animacje, symulacje i linki 
do stron związanych z popularyzacją wiedzy.

 Tomasz MICHALSKI,
prezes stowarzyszenia ExsploRes

Bogusław Kobisz

Przez kilka tygodni 
agencje informa-

cyjne prasy, radia i  telewizji 
na całym świecie podawały 
jako ciekawostkę, a  w  zasa-
dzie jako sensację z  Europy 
Wschodniej, spór wokół krzy-
ża przed pałacem prezydenc-

kim w Warszawie. Znajomi w Szwajcarii, Stanach 
Zjednoczonych i  Francji zauważyli, że zaraz po 
tych sensacyjnych informacjach, jak nasz rząd 
radzi sobie z  grupką „krzyżowych krzykaczy”, 
podawano informację o  przestępczej działalności 
naszych obywateli w tych właśnie krajach. Może to 
zbieg okoliczności, a może nie. 

Będąc ostatnio za granicą i  nie mogąc do-
czekać się, aż włączą mi w  pokoju hotelowym 
polski program, obejrzałem wiadomości w języku 
niemieckim i  co zobaczyłem – obszerny materiał 
o Polsce i tylko jeden obraz: parkany pod pałacem 
prezydenckim, flagi, i ci, co są za krzyżem oraz ci 
co przeciwko. Druga informacja, to migawka ze 
święta Solidarności, ukazująca aplauz dla Kaczyń-
skiego oraz gwizdy wobec Tuska. Wydawać by się 
mogło, że kilkuminutowa relacja o Polsce w głów-
nym wydaniu niemieckich wiadomości oglądana 
na całym świecie, to promocja naszego kraju, ale 
słuchając komentarza nie można było mieć wątpli-
wości, że to na pewno nie promocja.   

KRZYŻ W KSZTAŁCIE LOKOMOTYWY
Kaczyński wyrządza naszemu krajowi krzywdę

W  Polsce również ten temat zdominował 
wszystkie źródła społecznej informacji.

Moim zdaniem, Jarosław Kaczyński musi 
odejść z  PiS-u, bo jego działalność najbardziej 
szkodzi Polsce. Wszystko, co on robi, umacnia 
Donalda Tuska i całą PO. Gdyby tylko umacniało, 
nie wspominałbym o tym, ale jego działalność na-
prawdę szkodzi. Człowiek „chory na władzę” z jed-
nej strony umacnia premiera, a z drugiej strony co 
rusz stwarza sytuacje, które pozwalają PO wpro-
wadzać mało popularne zmiany w przepisach, któ-
re wchodzą w  życie prawie niezauważalne. Stale 
bowiem są tematy sensacyjne, zastępcze. 

Będziemy mieć wyższe podatki, ale co tam 
ważniejsze jest, czy krzyż przeniosą, czy nie. 
Wzrosną ceny, będziemy dłużej pracować, ale waż-
niejsze, że ktoś przyniósł pod tablicę słoik gówna, 
a ktoś inny przyniósł pod krzyż granat.

Dlatego Jarosław Kaczyński powinien 
odejść, bo to jego upór w  wielu sprawach, jego 
zawiść, wewnętrzna złość jest pożywką dla PO, 
wzmacnia tę partię i  dodaje jej punkty, na któ-
re PO nie zapracowała. Jest jeszcze jeden powód, 
dla którego Jarosław Kaczyński powinien odejść 
– mianowicie nadmierne umacnianie Kościoła. 
Jarosław Kaczyński (dysponent krzyża) z  rzeczy 
samej swoim zachowaniem wymusza poparcie Ko-
ścioła i w tej sytuacji PO, żeby liczyć co najmniej na 
minimalne poparcie, albo na to, że dotychczas po-
siadanego nie straci, zmuszona jest czynić ukłony 
w  kierunku Kościoła. Patrząc na nieruchomości, 
jakie w  wielu miastach Kościół od Państwa do-

staje aż strach pomyśleć, co zrobi PO, żeby nie daj 
Boże z Kościołem się nie skonfliktować. Uważam, 
że Jarosław Kaczyński wyrządza naszemu krajowi 
krzywdę w ten właśnie sposób.

W  sierpniu 1980 roku w  Otłoczynie koło 
Torunia zderzyły się dwa rozpędzone pociągi. 
Zginęło wtedy 67 osób. Ogromna tragedia. Co 
zrobić, jeśli ktoś wpadnie na pomysł zbudowania 
przed pałacem prezydenckim krzyża w  kształcie 
lokomotywy i wagonu kolejowego. Tragedii mniej-
szych czy większych było i będzie z pewnością wie-
le, bo takie jest życie. Może warto by jasno i wy-
raźnie uregulować przepisami prawa gdzie i na jak 
długo można postawić krzyż lub jakikolwiek inny 
element, symbol przestrzenny. Bo gdyby prawo ze-
zwalało np. na trzy dni taki krzyż, kwiaty, świece 
postawić, to byłoby zmartwieniem harcerzy, a nie 
władz, co po tych trzech dniach z krzyżem zrobić. 

Moim zdaniem, prezydent Bronisław Komo-
rowski z taką inicjatywą ustawodawczą  powinien 
wystąpić, ale z  pewnością nie wystąpi, bo gdzie 
znaleźć tak długotrwały temat zastępczy, żeby 
odwrócić uwagę społeczeństwa od naprawdę waż-
nych spraw społecznych. Może w tym zamieszaniu 
uda się wsadzić Drzewieckiego, który uważa, że 
Polska to dziki kraj,  na szefa PKOl.

Temu wszystkiemu jest winny Jarosław Ka-
czyński i  powinien wreszcie sam zrozumieć, że 
w tym związku przyczynowo- skutkowym on sam 
w sobie jest przyczyną. 

 Bogusław KOBISZ
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Edward Słupek

Jak stugębna hydra odżyła 
pycha i  zarozumiałość za 

nasze społeczne pieniądze. 
Sprawa dotyczy upamiętnia-

LIZUSOSTWO I BŁAZENADA 
Potrzebna jest ustawa o przyzwoitości i szacunku

nia i  uhonorowywania ludzi zasłużonych, wybit-
nych w  społecznej działalności i  pracy, za życia 
tychże. 

Wiemy powszechnie, że prawdziwa cnota 
i wielkość nie są pyszne i nie potrzebują zaszczy-
tów. Zaszczyt za działalność winien być sam w so-

bie zaszczytem, że miało się możliwość służenia 
innym, bycia użytecznym wedle zasady życiowej: 
człowiek jest tyle wart, ile może dać innym. W po-
przednich wiekach mocno opisywano i piętnowa-
no postawy pychy społecznej z  artykułowaniem, 
iż była poniekąd przyczyną upadku I  i II Rzeczy-
pospolitej. W  PRL-u   społeczeństwo wykpiwało 
I sekretarza KPZR Leonida Breżniewa, że miał na 
plakatach poszerzoną pierś na niezliczone ordery 
i  honory. Obecnie odżywa ten proceder na niwie 
samorządowej, państwowej i kościelnej. 

W  samorządach mnożą się przykłady, jak 
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Nr 9(59) Rok VI

Projekt
Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

INICJATYWA USTAWODAWCZA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW

Występujemy z o uchwalenie ustawy w sprawie upamiętniania śmierci istot ludzkich, 
zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych i zapraszamy do składania 
podpisów według poniższego formularza, który można pobrać z naszej strony interneto-
wej www.naszdom.rzeszow.pl albo sporządzić samemu kartę poparcia według poniższego 
wzoru:

KARTA POPARCIA
Udzielam poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy zaproponowanej przez Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW w sprawie upamiętniania 
śmierci istot ludzkich, zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, 
ulica, nr domu, nr lokalu) Nr ewidencyjny PESEL Podpis

Karty poparcia prosimy przesyłać pod adres: „Nasz Dom Rzeszów”, 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50 (Klub Zodiak). Dane tam zawarte będą wykorzystane 
wyłącznie na potrzeby realizacji ustawowego wymogu zebrania przynajmniej 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który zostanie 
przekazany Marszałkowi Sejmu. 

Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW składa wniosek o uchwalenie 
ustawy w sprawie upamiętniania śmierci istot ludzkich, zwierząt, utraty 
rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych

§ 1 Ustawa reguluje szczególny sposób upamiętniania śmierć istot 
ludzkich i zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych.

§ 2.1 Jeżeli w ustawie użyto określenia pomnik i inne trwałe i nietrwa-
łe symbole jak, też tablice rozumie się przez to: pomniki, budowle rzeźby 
i płaskorzeźby wszelkie formy plastyczne, konstrukcje, instalacje, plakaty, 
tablice reklamowe bez względu na wielkość sposób i miejsce montażu oraz 
rodzaj użytego materiały.

2.2. Jeżeli w ustawie użyto określenia kara aresztu i grzywny rozumie się 
przez to kary przewidziane w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

§ 3 Pomniki i inne trwałe i nietrwałe symbole upamiętniające śmierć istot 
ludzkich i zwierząt, utratę rzeczy, wypadki i inne zdarzenia losowe można stawiać 
wyłącznie na terenach cmentarzy komunalnych.

§ 4.1. Za zgodą burmistrzów, wójtów i prezydentów miast można postawić 
symbole nietrwałe upamiętniające śmierć istot ludzkich i zwierząt, utratę rzeczy, 
wypadki i inne zdarzenia losowe na okres nie dłuższy niż siedem dni.
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choćby w  naszym Rzeszowie, honorowania za 
życia różnych ważnych obecnie notabli tytułami 
Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, jak 
choćby niedawno to uczyniono dla naszego hie-
rarchy kościelnego w  uznaniu zasług dla miasta. 
Z jednej strony koniunkturalny cynizm lewicowej 
opcji rządzącej Rzeszowem, z  drugiej zaś próż-
ność obdarowanego w  przyjęciu tytułu w  czasie 
sprawowania przezeń ważnego dla nas urzędu. 
Rozumiem i popieram, że może się to dokonać po 
opuszczeniu urzędu, jako hołd i docenienie przez 
społeczeństwo dla ewentualnych rozlicznych za-
sług. Inaczej odbierane jest to koniunkturalnie, 
a nawet merkantylnie – wyszło dworsko i karyka-
turalnie. W odczuciu społecznym jest to nic inne-
go, jak pieczętowanie i zaskarbianie przychylności 
u obdarowywanego hierarchy owym honorowym 
tytułem za gest dla rządzącej miastem Rzeszowem 
elity, z prezydentem Tadeuszem Ferencem na cze-
le, za ewentualny ponowny wybór na najważniej-
szy urząd w mieście.

Innym przykładem niesmacznej pychy za 
życia jest enuncjacja w mediach, iż prezydent Rze-
czypospolitej Bronisław Komorowski zgodził się 
„wisieć” na eksponowanych ścianach placówek 
konsularnych naszego państwa, jakoby kultywując 
chlubne i mądre tradycje z przeszłości Rzeczypos- 
politej.

Przypominam, że ostatnimi z  „wiszących” 

na ścianach byli za PRL-u  Władysław Gomułka 
i Józef Cyrankiewicz. Toż to zwyczajne lizusostwo 
i błazenada ze strony pomysłodawców. Już widzę 
w naszych konsulatach trzy symbole: orła w koro-
nie, krzyż i  portret Bronisława Komorowskiego. 
Może pomysłodawcy pójdą dalej i „powieszą” jesz-
cze premiera Tuska. Klakierstwa i wazeliniarstwa 
nigdy dosyć. Tutaj przypomina mi się sentencja, 
memento mojego ojca: pamiętaj, że gdy krzyczą 
hosanna, mogą później krzyczeć ukrzyżuj! 

Za życia papieża Polaka bez jego wyraźnej 
akceptacji, na „wyprzódki” nazywano jego imie-
niem wszystko co się da i  stawiano mu pomniki. 
Teraz po jego śmierci, gdy aż się prosi obwołać go 
świętym, dawni klakierzy jakby ucichli. Marne to 
postępowanie, gdyż nieżyjący papież nikogo już 
nie awansuje na wyższego hierarchę ani nie nada 
urzędu. To zaświadczenie o małości i teraźniejszo-
ści w upamiętnianiu przez żyjących autentycznej, 
zaznaczonej czasem wielkości zasług. Nie rozwinę 
oklepanych zasług byłego prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, tragicznie zmarłego. Dla bieżącej ko-
niunktury politycznej wychwalanego pod niebio-
sa, z niecnym wykorzystywaniem symbolu krzyża 
dla zwyczajnego, bieżącego efektu politycznego. 
I  ta gierka z podburzaniem społeczeństwa, z wy-
korzystaniem zabiegu przymykania i  otwierania 
oka, mruganiem ukradkiem przez różnych małej 
maści polityków i innych. 

Wobec podanych przykładów aż się godzi 
zgłosić inicjatywę uchwałodawczą, aby w  przypi-
sanej formie stosownego aktu prawnego nazwa-
nego na przykład przez Senat, bo to izba wyższa 
i znana z dostojeństwa i powagi: „Uchwała o przy-
zwoitości i  szacunku”. Taki akt byłby spisem za-
sad uhonorowywania obywateli za zasługi. Akt 
ukróciłby wszystkie nieszczere zapędy wielu osób 
w  honorowaniu bez stosownego dystansu. Sądzę, 
że powinna tam się znaleźć reguła, iż honoro-
wanie należy rozpocząć co najmniej dwa lata po 
zejściu z  urzędu lub rok po śmierci. Uzasadniam 
swoja inicjatywę tym, że czas jest najlepszym we-
ryfikatorem autentycznych zasług. Taki spis zasad 
w  formie uchwały ukróciłby bowiem takie przy-
kłady, jak choćby w Łodzi, gdy były już prezydent, 
bo odwołany przez społeczeństwo w referendum, 
„zdążył” jeszcze przed złożeniem funkcji powie-
sić tablicę upamiętniającą jego marne dokonania. 
U  nas w  Rzeszowie takie przykłady też można 
wyszukać, choćby te ze ściąganiem tabliczek upa-
miętniających poprzedników, przez następnych na 
tym urzędzie, ale godzi się oszczędzić piętnowa-
nia, z nadzieją na honorową poprawę i z nadzieją 
na autorefleksję dla wielu.

 Edward SŁUPEK
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4.2. Po okresie przewidzianym w ustępie 1 ten, kto taki symbol posta-
wił, ma obowiązek usunąć go, a gdy sam tego nie wykona, zostanie ukarany 
aresztem oraz karą grzywny i władze samorządowe usuną taką budowlę, kon-
strukcje, symbol na koszt osoby, która je postawiła. 

§ 5 Zabrania się wznoszenia pomników i innych budowli, konstrukcji 
i symboli poza terenem cmentarzy komunalnych przez okres lat dziesięciu od 
śmierci osób, które mają one upamiętniać.

§ 6 Zabrania się umieszczania tablic i  innych symboli poza terenem 
cmentarzy komunalnych przez okres lat dziesięciu od śmierci osób, które 
mają one upamiętniać.

§ 7 Połączone Izby Sejmu i  Senatu może w  szczególnych okoliczno-
ściach w  formie uchwały wyrazić zgodę na umieszczenie tablicy na terenie 

budynku Sejmu w okresie krótszym niż dziesięć lat, lecz nie krótszym niż dwa 
lata od śmierci czy zdarzenia, które ma ona upamiętniać.

§ 8 Zabrania się pochówku zwłok, jak i szczątków ludzkich poza cmenta-
rzami. 

Uzasadnienie
Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że brak regulacji prawnych 

w tym zakresie wystawia nasz kraj na śmieszność, powoduje, że sprawy dotyczą-
ce pochówku stają się elementem rozgrywek politycznych z udziałem Kościoła.

  Przygotował Bogusław Kobisz 

Danuta Stępień

W IV Liceum 
Ogólnokształ-

cącym im. Mikołaja Koper-
nika w  Rzeszowie pierwszego 
września odbyła się miejska 
inauguracja roku szkolnego 
2010/2011, połączona z  odda-

niem do użytku młodzieży nowej hali sportowej. 
Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ 
rozpoczynający się rok szkolny jest rokiem jubile-
uszu 40-lecia naszego liceum.

Nowa hala sportowa ma imponujące roz-
miary: 44 na 24 m, można ją podzielić na trzy 
części i  jednocześnie prowadzić zajęcia w  trzech 

NOWA HALA SPORTOWA
Inaugurowanie kolejnego roku szkolnego

DANUTA STĘPIEŃ – mgr fizyki, na-
uczyciel dyplomowany, od 1992 r. dyrek-
tor IV LO w Rzeszowie, przez miesięcznik 
edukacyjny „Perspektywy” zaliczona do 
grona 20 dyrektorów najlepszych szkół 
średnich w Polsce.

Ukończyła studia podyplomowe 
z informatyki, z zarządzania i kierowania 
oświatą, z  mierzenia jakości i  ewaluacji. 
Jest ekspertem MEN ds. awansu zawodo-
wego, edukatorem z zakresu prawa oświa-
towego, egzaminatorem OKE w  Kra-
kowie. Jest w  obecnej III kadencji radną 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
wiceprzewodniczącą komisji edukacji 
i kultury oraz promocji i współpracy z za-
granicą. Jako radna pracuje w radzie spo-
łecznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. 
św. Jadwigi Królowej w  Rzeszowie oraz 
w radzie programowej NKJO i Kolegium 
Służb Społecznych. Jest też członkiem sto-
warzyszenia Nasz Dom Rzeszów.

grupach. Ma też widownię na 250 miejsc i zaplecze 
sanitarne. Szkole przybyło także sześć sal dydak-
tycznych, w  tym jedna multimedialna z  interak-
tywną tablicą.

IV Liceum cieszy się uznaniem za szczegól-
ne osiągnięcia młodzieży w  olimpiadach przed-
miotowych krajowych i  międzynarodowych. 
W ciągu 40 lat szkoła wypromowała 248 finalistów 
i  laureatów olimpiad przedmiotowych. Prowadzi-
my też wymiany międzynarodowe z  Niemcami, 
Hiszpanią i Anglią. W br. szkolnym IV LO rozpo-
czyna realizację 3-letniego programu Comenius 
we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Portugalii, 
Holandii i Norwegii.

 Danuta STĘPIEŃ,
dyrektor IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

W nowej hali na inauguracji 1 Fot. Józef Gajda
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W OSIEDLACH

Józef Gajda

Tym razem miesz-
kańcy osiedla Za-

łęże mieli szczególnie radosne 
dni osiedla. W ubiegłym roku 
zapowiadano oddanie nowej 
szkoły podczas osiedlowych 
uroczystości i stało się. Zanim 

jednak wszyscy udali się na uroczystości szkolne, 
kibicowali sportowcom, którzy rozgrywali mecz 
piłkarski o puchar prezydenta Rzeszowa. Henryk 
Wolicki, zstępca prezydenta, puchar wraz z gratu-
lacjami wręczył drużynie osiedla Pobitno. Druży-
nie z Załęża życzył zwycięstwa w przyszłym roku.

NA ESTRADZIE I W NOWEJ SZKOLE
W Załężu świętowali podwójnie

Jak co roku, teraz również było wiele atrakcji 
dla najmłodszych. A  była m.in. trampolina, zjeż-
dżalnia, byk-rodeo no i  oczywiście cieszące się 
dużym powodzeniem przejażdżki na kucykach ze 
stadniny Albin. Dla dorosłych była niezła gastro-
nomia. Przewodniczący Rady Osiedla ZałężeTade-
usz Dudek podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania imprezy oraz licz-
nym sponsorom, wśród których był m.in. Maciej 
Dziurgot, mieszkaniec tego osiedla, przedsiębior-
ca i prezes firmy Resgraph. Społecznik, który jest 
m.in. wiceprzewodniczącym, stowarzyszenia Nasz 
Dom Rzeszów, a na sportowej niwie ogólnopolskiej 
wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego.

Mieszkańcy osiedla Załęże długo czekali na 
nową szkołę. Z niedowierzaniem słuchali słów pre-
zydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, kiedy mówił, 
że po przyłączeniu Załęża do Rzeszowa w krótkim 
czasie powstanie nowa szkoła. I stało się. Już 7 maja 
2009 r. rozpoczęto budowę. No i pre-
zydent słowa dotrzymał. 29 sierp-
nia przybył osobiście, aby przeciąć 
wstęgę i  pogratulować mieszkań-
com, a  zwłaszcza młodzieży wspa-
niałego obiektu. W  tym ważnym 
akcie otwarcia nowego budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w  osiedlu Załęże uczestniczy-
ło wielu mieszkańców, szczególnie 
dopisali ci, którzy pojawią się w nim 
z  tornistrami. Oni też zaprezento-
wali ciekawy program artystyczny. 

Było wielu innych znamieni-
tych gości, a  m.in. JE ks. bp Kazi-
mierz Górny, ordynariusz diecezji 
rzeszowskiej, który poświęcił nową 
szkołę, byli radni, w  tym przewod-
niczący komisji edukacji Jerzy Ma-
ślanka, i  członek tejże komisji Sławomir Gołąb, 
mieszkaniec sąsiedniego osiedla Staromieście, byli 
dyrektorzy szkół i  wydziałów urzędu miasta oraz 
kierownik budowy Stanisław Bilut, któremu, po-
dobnie jak prezydentowi, podziękowano. 

Dyrektor szkoły Tomasz Noworól z  dumą 
oprowadzał gości po nowym obiekcie i prezento-
wał nowoczesne wyposażenie np. sali komputero-
wej. Rok szkolny w nowej szkole przy ulicy Rubi-

nowej rozpoczęło ponad stu uczniów. W  dwuod-
działowym przedszkolu pojawiło się 40 dzieci. Do 
dyspozycji mają m.in. 8 sal lekcyjnych, salę języko-
wą i komputerową, nowoczesną salę gimnastyczną, 
na zewnątrz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową. Jest stołówka i kuchnia. Na budowę 

Przewodniczący Rady Osiedla Załęże Tadeusz Dudek

 Po uroczystościach szkolnych stadion Koro-
ny zaludnił się ponownie, mimo nie najlepszej po-
gody. Jako pierwszy zaprezentował się Teatr Ama-
torski Zakładu Karnego w  Rzeszowie. Kolejny 
raz odbył się wspaniały pokaz grupy interwencyj-
nej Służby Więziennej. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz walk zapaśniczych. Nie zabrakło 
znanego zespołu tańca nowoczesnego Flik z Osie-
dlowego Domu Kultury Załęże, filii RDK.

Po tańcach Bolywood z ODK Słocina wystą-
pił zespół śpiewaczy Kumoszki z ODK Załęże oraz 
tercet wokalny Presto. Wreszcie zabawa taneczna, 
a grał zespół Vena. Fire show w wykonaniu Tance-
rzy Ognia Draconica zakończył starannie przygo-
towaną imprezę, którą sprawnie prowadziła Anna 
Małecka, kierowniczka ODK Załęże.

wydatkowano ponad 5 mln zł. Wcześniej zajęcia 
szkolne prowadzone były w starym budynku oraz 
na pobliskiej plebani. Teraz przewodniczący Rady 
Osiedla Tadeusz Dudek czyni starania, aby stary 
budynek szkoły przeznaczyć na dom kultury.

Tekst i fot.
 Józef GAJDA
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Budując domki, musieli dostosowywać się 
do narzuconych zaleceń, dobierając ko-

lor dachówki. Ale postawili na ciszę i spokój poza 
miastem. Nagle okazało się, że rosnące nieopodal 
zabytkowe drzewa zostały wycięte, a na ich miej-
scu powstaje blok na około 50 mieszkań.

Część Miłocina weszła od stycznia tego roku 
w  skład Rzeszowa, wraz osiedlem domków jed-
norodzinnych, usytuowanych przy zabytkowym 
parku nieopodal Zespołu Szkół Agroprzedsiębior-
czości. Jeszcze wcześniej jednak władze Głogowa 
Młp. wydały decyzję o warunkach zabudowy blo-
ku mieszkalnego, bo na przeszkodzie nie stały żad-
ne przepisy. Starosta rzeszowski zgodził się zaś na 
budowę. W  tym miejscu wycięto zatem około 60 
starych drzew. Problem jednak w tym, że zabytko-
we drzewa nie były wpisane do rejestru zabytków. 
Stąd wycięcie drzew nie musiało być konsultowane 
z  konserwatorem zabytków. I  w  tym miejscu za-
częto budowę budynku wielorodzinnego dla około 
50 rodzin. Sam budynek powstaje obok strefy za-
bytkowej. 

Wszystko to władze Rzeszowa otrzymały 
w  spadku wraz z  nowymi terenami dla miasta. 
I decyzje wydane dotychczas w tej sprawie są obo-
wiązujące.

ZAMIAST STARYCH DRZEW
Blok na 50 mieszkań o w obrębie zabytkowego zespołu szkolno-parkowego

Ostatecznie natychmiastowego wstrzymania 
budowy bloku chcą mieszkańcy domków oraz rada 
osiedla. – Jak powstawały nasze domy, musiały być 
niskie, parterowe, ze skośnymi dachami pokrytymi 
dachówką bądź blachodachówką, w  dodatku brą-
zowe, albo ceglaste, a  elewacje musiały mieć jasny 
kolor, właśnie dlatego, że jest to teren zabytkowy. 
Natomiast inwestora bloku takie obostrzenia nie 
obowiązują – przekazuje Justyna Adamiec. 

Konserwator zabytków rozpoczął procedurę 
wpisania omawianego terenu do rejestru zabyt-
ków. Odwołanie od tego złożył jednak starosta 
rzeszowski oraz inwestor nowego budynku. Nato-
miast mieszkańcy domków chcą natychmiastowe-
go anulowania decyzji o  pozwoleniu na budowę, 
także szybkiego spotkania z prezydentem Rzeszo-
wa w  tej sprawie. Ponadto Rada Osiedla Miłocin 
prosi o  zbadanie nieprawidłowości związanych 
z  wydanymi decyzjami administracyjnymi doty-
czącymi budowy czteropiętrowego budynku wie-
lorodzinnego przy ulicy Miłocińskiej w  Rzeszo-
wie, powstającego w obrębie zabytkowego zespołu 
szkolno- parkowego. Prośba dotyczy zarówno wy-
danej przez burmistrza Głogowa Małopolskiego 
decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwolenia 
starosty rzeszowskiego na budowę obiektu. 

Zdaniem protestujących, budowany obiekt 
powstaje niezgodnie z  przepisami obowiązującej 
ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym. Mieszkańcy domków przekazali zaża-
lenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go. Walczą też o  sądowe uznanie ich jako strony 
przy ustalaniu warunków zabudowy terenu. – Nie-
stety, prawnie teraz nie możemy nic zdziałać. Blok 
jednak zepsuje architekturę, krajobraz. Sprawa ta, 
podobnie jak kilka innych, powinna jednak dać do 
myślenia władzom miasta. Często w  życiu trzeba 
kierować się zdrowym rozsądkiem, więc urzęd-
nicy powinni mieć wizję miasta, jego rozwoju, 
rozsądnego zagospodarowania terenu. Zwracać 
uwagę na rozsądne zagospodarowanie terenu – za-
znacza Sławek Gołąb, rady rzeszowski.

Podaje przy okazji kilka przykładów de-
cyzji najwyraźniej nie do końca przemyślanych. 
W osiedlu Słocina obok jednorodzinnych domów 
na osobnych działeczkach powstaje ściana szere-
gówki. Trwa spór o budowę osiedla w bezpośred-
nim sąsiedztwie zakładów Koral i  Alima Gerber. 
Pomiędzy domkami na osiedlu Staromieście ma 
wyrosnąć kilkupiętrowy hotel z salą balową. 

 Bartosz BĄCAL 

Po interwencji naszego radnego Sław-
ka Gołąba oraz redakcji miesięcznika 

„NDR” pewne zmiany zapowiedział wiceprezy-
dent Rzeszowa. 

Podczas spotkania z naszym radnym miesz-
kańcy budynku przy ul. Hanasiewicza wskazywali 
m.in. na brak przy budynku placu zabaw, ławe-
czek, zieleni ozdobnej, marne oświetlenie całej 
ulicy, a  także hałas dobiegający nocą z  pobliskiej 
stacji paliw, kiepski stan techniczny ich budynku, 
częste akty wandalizmu i chuligaństwa. Twierdzi-
li, że ich problemami nie interesują się władze mia-
sta czy choćby administracja osiedla. 

Potem radny Gołąb spotkał się z Krzyszto-
fem Biskupskim, dyrektorem Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w  Rzeszowie, i  na sesji 
Rady Miasta Rzeszowa zgłosił postulaty: stworze-
nie placu zabaw i  boiska przy ul. Hanasiewicza, 

PÓŁ NA PÓŁ
Wracamy do problemu mieszkańców 

bloku przy ul. Hanasiewicza
zwiększenia liczby patroli straży miejskiej w  tym 
rejonie, założenie kamer monitoringu miejskiego, 
wprowadzenie funkcji społecznego dozorcy blo-
ków, oddzielenie stacji paliw od osiedla ekranami 
dźwiękochłonnymi, remont oświetlenie na ulicy 
oraz zbudowanie progów zwalniających na jezdni.

Niedawno otrzymał odpowiedź na swoją in-
terpelacje. Marek Ustrobiński, zastępca prezyden-
ta Rzeszowa, poinformował, że Wydział Gospo-
darki Komunalnej i  Inwestycji zlecił aktualizację 
dokumentacji opracowanej przez MZBM, a doty-
czącej zagospodarowania okolic budynku przy ul. 
Hanasiewicza 20B w Rzeszowie. Przy budynku ma 
powstać plac zabaw dla dzieci, postawione będą ła-
weczki, posadzona zostanie dodatkowa zieleń. Jed-
nak ze względu na sprzeciw części mieszkańców, 
obok budynku nie zostanie stworzone boisko. Pra-
ce mają rozpocząć się już we wrześniu tego roku.

Natomiast władze miasta nie przewidują bu-
dowy ekranów dźwiękochłonnych, oddzielających 
stację paliw od pobliskich budynków. Jednocze-
śnie, jeśli urzędnikom uda się zdobyć pieniądze 
na rozwój miejskiego monitoringu, to w pierwszej 
kolejności nowe kamery zostaną zamontowane 
właśnie przy ul. Hanasiewicza.

Mieszkańcy uważają jednak, że kamery trze-
ba zlokalizować jak najszybciej, jak najszybciej też 
oświetlić ulicę Hanasiewicza. Potrzebny jest tak-
że podjazd dla wózka inwalidzkiego, oddzielenie 
od siebie połączonych budynków, aby ograniczyć 
przemieszczanie się chuliganów. Ponadto chcą rze-
telnego zainteresowania się ich problemami przez 
radę osiedla oraz administrację, opróżniania przez 
służby komunalne pojemników na śmieci (z prze-
pełnionych nieraz wysypują się sterty nieczysto-
ści), częstych patroli policji. Nie wykluczają, że 
dobrym rozwiązaniem byłby patrol firmy ochro-
niarskiej.

Tymi postulatami obiecał zająć się radny 
Gołąb. Do sprawy powrócimy.

 Bartosz BĄCAL

Bartosz Cyganik

Akademia Orlika 
to projekt zaini-

cjowany w  2009 roku i  reali-
zowany w  ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Jego celem jest zachęcenie jak 
największej liczby dzieci do 

regularnego uprawiania sportu oraz identyfikacja 
utalentowanych ruchowo chłopców i  dziewcząt 
w  wieku 6–8 lat, a  następnie skierowanie ich na 
dziesięciomiesięczne szkolenie. W  ramach takich 

AKADEMIA ORLIKA 
Na boisku w Słocinie

zajęć dzieci pod okiem fachowych 
trenerów, którzy brali udział w szko-
leniach prowadzonych przez do-
świadczonych trenerów zajmujących 
się pracą z młodzieżą, m.in. w takich 
klubach zagranicznych jak Fulham 
(Anglia) czy Barcelona (Hiszpania) 
– rozwijają swoją sprawność rucho-
wą oraz uczą się podstaw techniki 
piłkarskiej.

Program Akademia Orlika re-
alizowany jest w  trzech etapach: na-
boru, wakacji z Orlikiem i szkolenia. 

Do pierwszego programu, realizowanego na boisku Orlik w osie-
dlu Słocina w  Rzeszowie, zgłosiło się 90 dzieci. Każde z  dzieci 
otrzymało bezpłatnie pamiątkową koszulkę z  logo akademii. 
W drugim etapie przez cały sierpień tego roku dzieci te z podzia-
łem na trzy grupy dwa razy w tygodniu brały udział w treningach. 

Dawid Pawlik, jeden z trenerów Akademii Orlika. z podopiecznymi.
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Do trzeciego etapu zakwalifikowało się (na podsta-
wie testów sprawnościowych oraz oceny trenerów) 
40 dzieci, które zostały podzielono na dwie grupy. 
Dzieci te wezmą udział w  bezpłatnym dziesięcio-
miesięcznym szkoleniu, oraz otrzymają bezpłatnie 
niezbędny sprzęt do treningów (koszulkę, spoden-
ki, getry i torbę). Podczas szkolenia dzieci będą bra-
ły udział również w turniejach piłkarskich. 

Po zakończeniu tego etapu, dzieci będą 
miały możliwość kontynuowania szkolenia, pro-
wadzonego przez doświadczonych trenerów w ra-
mach Akademii Piłkarskiej Ziomki, która jest 
organizatorem Akademii Orlika w Rzeszowie, in-
formuje Marcin Sikora, trener koordynator. Chce-
my na bazie doświadczeń klubów zagranicznych 

utworzyć profesjonalną szkółkę piłkarską, gdzie 
będą odbywać się bezpłatne treningi dla chętnych 
dzieci, lecz do tego przedsięwzięcia potrzebuje-
my wspólnego działania i  zaangażowania ludzi 
i  instytucji, które nas wspomogą w  tej szczytnej 
idei oraz którym na sercu leży dobro piłki noż-
nej w  regionie. Wierzę, że program realizowany 
przez Akademię Piłkarską Ziomki zachęci dzieci 
do uprawiania sportu, odciągnie je od komputera, 
Internetu, telewizji i gier wideo. Wiele zależy tak-
że od rodziców, aby przyprowadzić dzieci na taki 
trening, aby je zachęcić do aktywnego spędzania 
czasu, aby nabrały nawyku regularnego uprawia-
nia sportu, a  być może będą mogły realizować 
swoje zainteresowania i  marzenia poprzez sport 

właśnie, który uczy i kształtuje wiele dobrych cech. 
Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w tre-
ningach, a także do udziału w tworzeniu profesjo-
nalnej akademii razem z nami – dodaje trener ko-
ordynator i. Więcej informacji można uzyskać na 
stronach internetowych: www.szukamytalentow.
pl oraz www.ziomki.futbolowo.pl lub telefonicznie 
pod numerem 505 156 613.

 Bartosz CYGANIK 

PS Wyjaśniam, że w lipcowym numerze w informa-
cji „Święto w Słocinie” autorem zdjęć tam zamiesz-
czonych jest Krzysztof Szyszka. Za zaistniałą sytu-
ację przepraszam zainteresowanych. 

Grażyna Tomczyk

Bardzo dużo mówi 
się obecnie o  roz-

woju naszego regionu, pro-
mocji i milionowych inwesty-
cjach. Szukamy sposobów na 
rozreklamowanie Rzeszowa 
i  okolic, mówimy o  rozwoju 

turystyki i przyciągnięcia jak najliczniejszej rzeszy 
inwestorów. Takim wabikiem, takim puszczaniem 
oczka do przyjezdnych i  zachętą do odwiedzania 
nas jest, lub ma być, nasze lotnisko w Jasionce. 

Obecnie cała prasa, radio i inne media opo-
wiadają o  tym, jak to będzie w  przyszłości, jak 
wspaniale, europejsko, a nawet światowo, a ja bym 
chciała, żeby nie było tak, jak w  pamiętną środę 
wrześniową, kiedy pełny pasażerów samolot Luf-
thansy wylądował na płycie lotniska w  Jasionce, 
a  padał wtedy bardzo ulewny deszcz, wiał prze-
nikliwy, porywczy wiatr i wody na płycie było po 
kostki. Pilot samolotu po krótkiej chwili i kontak-
cie z  personelem naziemnym poinformował nas, 

NIECO PRZYBRUDZONE
Nasze „okno na świat” w Jasionce

że bardzo mu przykro, ale możemy już opuścić sa-
molot i nie powinniśmy czekać na żaden transport, 
bo autobusik lotniskowy po nas nie przyjedzie. Na 
początku pasażerowie „lepszej klasy”, siedzący 
bliżej schodków, nie uwierzyli i  zajęło im trochę 
czasu zanim doszli do siebie, ale potem desperac-
ko wszyscy posłusznie opuścili pokład i udali się 
szybkim krokiem, totalnie przemakając (mówi się 
„do suchej nitki”) w  kierunku przylotowego ba-
raczku, którego z perspektywy około 300 metrów 
nawet nie było widać za ścianą ulewy.

O  to, że nie przyleciało z  pasażerami wiele 
bagaży – nie winię lotniska, ale... Cali przemok-
nięci, dygocący z  zimna i  z  poczuciem krzywdy 
czekamy na bagaże, które po 20 minutach kręcenia 
się tak zwanej „karuzeli” nie wypłynęły z czeluści 
na taśmę, ale kilka osób czeka jeszcze, bo może ja-
kaś druga tura, może się nie zmieściły na wózek za 
pierwszym razem. Czekamy tak na oczach dwóch 
pań za kontuarem z napisem „zaginione bagaże”, 
w maleńkiej salce przylotowej, a nie w jakiejś wiel-
kiej hali we Frankfurcie i  ...czekamy, a  taśma się 
kręci. W końcu podchodzimy do kontuaru, a pani 

mówi, że wie, że nasze bagaże nie przyleciały, 
że one o  tym wiedziały od początku, bo mają to 
w systemie. Na moje pytanie, dlaczego nie popro-
siły nas przez głośnik i nie poinformowały przed 
dwudziestoma minutami, jedna z  pań odpowie-
działa podniesionym tonem: „Niech pani na mnie 
nie krzyczy!” I wtedy skojarzyłam, że zawsze sły-
szy się to zdanie, ilekroć wyrazi się jakieś nieza-
dowolenie z pracy urzędnika lub klient posunie się 
nieodpowiedzialnie do krytyki obsługi. Trudno, 
że tak jest na ogół wszędzie, ale żeby w „hali” przy-
lotów w  Jasionce, w  naszym „oknie na świat”, na 
lotnisku, które jest naszą wizytówką i pierwszym 
wrażeniem z  Rzeszowa dla wielu przybyszów. 
A  pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – 
ważne, by było dobre.

Wydajemy mnóstwo środków na infrastruk-
turę lotniska, prowadzimy kosztowne akcje pro-
mujące Rzeszów na lotniskach w  całym świecie. 
Ale to będą pieniądze zmarnowane, jeśli razem 
z nimi nie zrobimy nic dla podniesienia poziomu 
i  standardów obsługi pasażerów. Potrzebny jest 
profesjonalizm, dobra organizacja pracy i  to co 
najważniejsze w kontaktach „obsługa – klient” za-
sypanie przepaści między lotniskami europejski-
mi a obsługą przylotów w Rzeszowie. Będą to nie-
wielki nakłady finansowe, ale efekty jakże istotne 
dla wizerunku naszego miasta i regionu.

 Grażyna TOMCZYK

W  słoneczną sobotę 4 września 2010 r. 
stadion Podhalańczyka przy ul. Lan-

giewicza w Rzeszowie był areną zmagań i zabawy 
podczas 12. Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. 
Jerzy Maślanka, szef stowarzyszenia Nasz Dom 
Rzeszów i redaktor naczelny naszego miesięcznika 
oraz przewodniczący komisji edukacji Rady Mia-
sta Rzeszowa, oceniając to wydarzenie stwierdził, 
że stowarzyszeniu, któremu przewodzi, bliska jest 
idea solidarności i  pomocy tym, którzy jej naj-
bardziej potrzebują. – Dlatego wsparliśmy ideę 
olimpiady, byliśmy współorganizatorami i  mamy 
satysfakcję, że przyniosła ona uczestnikom wiele 
radości i wzmocniła w nich optymizm życiowy – 
dodał radny Maślanka.

BĄDŹMY RAZEM W MIŁOŚCI 
Olimpiada osób niepełnosprawnych

Program olimpijskiego dnia rozpoczęła 
msza święta w kościele garnizonowym pw. Matki 
Bożej Królowej Polski, następnie uczestnicy prze-
maszerowali na stadion, gdzie nastąpiło uroczy-
ste otwarcie z  wystąpieniem znamienitych gości. 
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, 
wystąpiło kilkuset uczestników. Zawodnicy ry-
walizowali w 11 dyscyplinach sportowych, a każ-
dy z  biorących udział w  olimpiadzie 
znalazł coś dla siebie – poinformowała 
inicjatorka i  nadal czynna organi-
zatorka tego wydarzenia w  regionie, 
pani Teresa Gajdek. 

W  tym roku każdy z  uczest-
ników otrzymał specjalną koszulkę 
Caritas z  przesłaniem tegorocznej 
olimpiady „ Bądźmy razem w miłości” 
oraz dyplom. Należy zauważyć rzecz 
bardzo istotną, że każdy z  biorących 
udział w  zawodach wygrywa – nie 
ma przegranych, nie ma klasyfikacji 
według miejsc zajętych w  zawodach. 
–  Poprzez organizowanie olimpiady 
dla niepełnosprawnych staramy się, 
aby uczestnicy czuli się dowartościo-

wani, nawiązali wspólne relacje, mogli uwierzyć 
w swoje umiejętności – podkreśliła pani Teresa. – 
Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta wspaniała 
inicjatywa będzie kontynuowana i przyciągnie do 
udziału jeszcze więcej uczestników i  osób chcą-
cych wesprzeć to przedsięwzięcie.

Tekst i fot.
 Bartosz CYGANIK
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Wrzesień 2010

Sławomir Gołąb

Wspólne spływy, 
z g r u p ow a n i a , 

a  nawet wspólną organizację 
Dni Kultury Marynistycznej 
planują harcerze z  Rzeszowa 
oraz Lwowa.

Kilka lat temu z  inicja-
tywy Mateusza Adamskiego powstała we Lwowie 
polska Harcerska Drużyna Wodna. Ten społecz-
nik jest wnukiem profesora Politechniki Lwow-
skiej i  w  jego rodzinie tradycje harcerskie sięgają 
przedwojnia – wszyscy byli bądź są harcerzami. 
Polscy harcerze, mając do dyspozycji kilka canoe 
i żaglówkę typu Orion, pływają po wodach Jezio-
ra Jaworowskiego. Oczywiście przydałaby im się 
przynajmniej jeszcze jedna żaglówka. Na to jednak 
potrzeba pieniędzy. Może znaleźliby się darczyńcy 
chcący i  mogący wspomóc tamtejszych harcerzy 
w kompletowaniu sprzętu wodnego? I dodaje: jeśli 
ktoś chciałby pomóc, to najlepiej, aby kontaktował 
się z redakcją naszego miesięcznika. Zachęcam do 
takich gestów jako harcerz o niemałym już stażu, 
zwłaszcza wodniackim i radny miasta Rzeszowa.

Zaangażowanie się w pomoc zdobycia sprzę-
tu pływającego dla naszych Kresowian to jednak 
nie wszystko, co planują rzeszowscy harcerze. Sto-
warzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wod-
nych, działające przy II Liceum Ogólnokształ-
cącym w  Rzeszowie, oraz 23. Wodna Drużyna 
Harcerska przy II LO chcą zorganizować w przy-
szłym roku z lwowianami wspólny kurs żeglarski. 
Ponadto mamy od nich zaproszenie na wspólny 
spływ Dniestrem. 

Co więcej, tegoroczne, organizowane w paź-
dzierniku Dni Kultury Marynistycznej, odbędą 
się w dwóch miastach: w  Rzeszowie i we Lwowie. 
Festiwal ten na Ukrainie gościć będzie jeden dzień. 

POLSKO-UKRAIŃSKIE ŻEGLOWANIE
Zabrzmią „morskie opowieści”

Zgodnie z planem, koncert odbędzie się tam w klu-
bie muzycznym Picasso i  patronat już objął mer 
Lwowa Andrij Sadowy, a w organizacji tego wyda-
rzenia muzycznego pomaga konsul RP we Lwowie 
Ryszard Winiarski. 

Pozostałe koncerty i  wydarzenia w  ramach 
Dni Kultury Marynistycznej będą w  Rzeszowie. 
Imprezę zaplanowaliśmy od 7 
do 10 października br. 

Impreza organizowana 
jest cyklicznie w  Rzeszowie 
od czternastu lat. I  przez ten 
okres udowodniła, że ze sto-
licy Podkarpacia wcale nie 
jest tak daleko nad morze. Nic 
dziwnego. Pomimo znacznej 
odległości od Bałtyku, pod-
karpackie środowisko żeglar-
skie jest bardzo duże i  silne. 
A  jak żeglarze, to i  piosenka 
żeglarska oraz szanty.

Tegoroczne Dni Kul-
tury Marynistycznej trwać 
będą od 7 do 10 października. 
Impreza zacznie się w czwar-
tek (7 października) koncertem w Radiu Rzeszów. 
O godz. 19.30 zacznie się występ Mirosława „Zej-
man” Kowalewskiego, lidera grupy Zejman & 
Garkumpel. Okazją do występu jest jubileusz. 
Zespół Z&G obchodzi bowiem w tym roku 25-le-
cie swojej działalności. Podczas koncertu zostaną 
zaprezentowane m.in. piosenki z solowej płyty Ko-
walewskiego: Kovallady. Półtorej godziny później, 
w  Tawernie Żeglarskiej rozpocznie się Biesiada  
Żeglarska z „Zejmanem”. 

Kolejny koncert odbędzie się w piątek w Te-
atrze Maska. Od godz. 19 na scenie wystąpią: 
Mordewind, Morże Być i nasz Klang. Natomiast 
o godz. 22 w Tawernie ruszy kolejna Noc Żeglarzy. 

Zaplanowano gawędy szyprów z pokazem slajdów 
i szantami. Wystąpią zaproszeni kapitanowie, ster-
nicy oraz grupa Klang.

W  sobotę o  godz. 10 w  Teatrze Maska na-
stąpi podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego; odbędzie się też Dziecięcy Festiwal 
Twórczości Marynistycznej. O  godz. 12.30 kon-

„Szanowny Panie Re-
daktorze, proszę zamieścić 
sprostowanie”, napisał w  liście 
do redakcji Łukasz Szajna po 
publikacji w wydaniu sierpnio-
wym br. naszego miesięcznika 
artykułu Władysława Ser-
watowskiego „Rzeszów bliżej 
Wysp Kanaryjskich”, w którym 
autor, opisując dwudziesto-
letnią przyjaźń Józefa Szaj-
ny, artysty rodem z  Rzeszowa 
i  Eduardo Camacho z  Wysp 
Kanaryjskich, wyraził godne 
poparcia życzenie, aby w  Rze-
szowie w najbliższym czasie „na 
planie miasta pojawiła się, jako 
pierwsza w Polsce”, ulica Józefa Szajny. Popieramy 
inicjatywę pana Serwatowskiego i  kierujemy ten 
wniosek pod adresem radnych naszego miasta.

Dlaczego syn zmarłego artysty domaga się 
sprostowania. Otóż, jak pisze, ulica Profesora Jó-
zefa Szajny jest już w  Oświęcimiu. Rzeszów nie 
byłby zatem pierwszy: „Ja byłem na tej ulicy – in-
formuje Łukasz Szajna. – Pan Serwatowski nie 

UHONOROWAĆ ARTYSTĘ
Kiedy ujrzymy w Rzeszowie ulicę Józefa Szajny?

miał zielonego o niej pojęcia. To 
ulica, którą idą Marsze Żywych 
– tysiące ludzi co roku. Prowa-
dzi wprost do wejścia do Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz 
– Birkenau. W  Rzeszowie jeśli 
będzie, to na pewno nie ulica 
Józefa Szajny, jak chce Serwa-
towski, ale ulica Profesora Józe-
fa Szajny”.

Władysław Serwatowski 
wyjaśnił: „Na studiach dzien-
nikarskich kadra wybitnie do-
świadczonych profesorów uczy, 
że jeżeli chce się informację do-
brze osadzić w pamięci czytelni-
ków, to lepiej podać ją z  pozor-

nym błędem, a potem zamieścić do niej sprostowa-
nie. Dwa razy podana wiadomość żyje dłużej.  Jed-
nak nie takie postępowanie było moją intencję, kiedy 
pisałem o pierwszej ulicy Józefa Szajny w Rzeszowie. 
Czytelników, których wprowadziłem w błąd – prze-
praszam. Wiedziałem, że nie ma w Polsce ulicy Jó-
zefa Szajny, bowiem spis kodów pocztowych takiej 
ulicy nie odnotowuje. Potwierdziła to rzeczniczka 

Urzędu Miasta Oświęcimia. Łukasz Szajna, którego 
poinformowałem o  publikacji w  „Naszym Domu 
Rzeszowie”, wytknął mi dziennikarski błąd, infor-
mując, że jest w Oświęcimiu ulica Profesora Józefa 
Szajny.  To oczywiście inna nazwa niż proponowa-
łem w tekście. Inna, bowiem trzywyrazowa, a moja 
propozycja była dwuwyrazowa. Ale wiadomo, że 
chodzi o znanego nam dobrze Artystę, związanego 
z Rzeszowem. Rzeczywiście w Oświęcimiu nie by-
łem na ulicy Profesora Józefa Szajny, bo nie byłem 
powiadomiony o  takiej uroczystości, która miała 
miejsce 29 października 2008 roku. Rzeczniczka 
Urzędu Miasta Oświęcimia w  korespondencji ofi-
cjalnej nie podała nazwy ulicy z wyrazem „Profeso-
ra” przed imieniem i nazwiskiem Józefa Szajny, co 
sfotografował Łukasz Szajna, przysyłając fotografię, 
za którą dziękuję. 

Czy Rada Miasta Rzeszowa przychyli się 
do inicjatywy społecznej i  nada odimienną na-
zwę jednej z  ulic w  Rzeszowie?  Czy będzie to 
ulica „Profesora Józefa Szajny”? Czy „Szajny 
Józefa” – jak podają wyszukiwarki adresowe? 
A może będzie ulica „Szajny”? To zależy również 
od stanowiska rodziny i  spadkobierców Józefa 
Szajny, malarza, scenografa, reżysera, profesora 
i doktora honoris causa ( m.in. Uniwersytetu Rze-
szowskiego) oraz radnych Rzeszowa. Chciałbym, 
aby  artyści wielkiego formatu, o  renomie mię-
dzynarodowej, oglądani, oklaskiwani i  recenzo-
wani na świecie, stawali się często patronami ulic 
w miastach Polski. Przede wszystkim w miastach 
swego urodzenia.”  

Klang

cert dla najmłodszych zaprezentuje zespół Klang, 
a o godz. 19 odbędzie się koncert finałowy z udzia-
łem Starych Dzwonów, Dominiki Żukowskiej, 
Atlantydy, Klangu.

W niedzielę impreza przeniesie się do Lwo-
wa. Tam zaplanowano „Morzem bliżej!”, czyli pol-
sko-ukraińskie spotkanie marynistyczne. I  tam 
znowu będzie można usłyszeć Stare Dzwony, Żu-
kowską, Klang, a także Sławka Klupsia. 

Szczegółowy program koncertów także na 
www.szanty.rzeszow.pl

 Sławomir GOŁĄB 

Józef Szajna
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Władysław 
Serwatowski

Wyższa Szkoła In-
formatyki i  Za-

rządzania w  Rzeszowie pla-
nuje otworzyć dwa wydziały 
z  zajęciami prowadzonymi 
po angielsku i  pozyskać dla 
uczelni dużą grupę studentów 

z Chin. Dla realizacji tego ambitnego planu WSIiZ 
– razem z sześcioma szkołami wyższymi w Polsce 
– utworzyła specjalne konsorcjum. Partnerami 
rzeszowian są: Wyższa Szkoła Europejska im ks. 
Józefa Tischnera w  Krakowie, Akademia Leona 
Koźmińskiego w  Warszawie, Akademia Muzycz-
na im. Grażyny i  Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi, 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa 
Piłsudskiego w  Warszawie, Politechnika Łódzka 
i  Uniwersytet Łódzki. Wspólna inicjatywa przy-
jęła nazwę Konsorcjum Michała Boyma. Patron 
konsorcjum (ur. 1612 we Lwowie – zm. 1654 w Ku-
angsi w Chinach) był polskim orientalistą, jezuitą, 
misjonarzem i posłem. Mieszkał wiele lat w Chi-
nach. W jego rodzinnym Lwowie rodzinę przybyłą 
z królem Stefanem Batorym do Polski przypomina 
Kaplica Boimów, wzniesiona obok katedry łaciń-
skiej. Siedem uczelni sformułowało wspólny cel 
operacyjny. Konsorcjanci chcą przygotować dla 
Chińczyków studia w  Polsce. Będzie to możliwe 
dzięki rozwojowi polsko-chińskich programów 
nauczania oraz rzetelnej, wiarygodnej i  bezpo-
średniej rekrutacji kandydatów na studia w Polsce. 
Duże grupy studentów z Chin w Polsce będą miały 
wpływ na styl życia akademickiego w  Krakowie, 
Łodzi, Rzeszowie i  Warszawie oraz na integrację 
euroazjatycką. Integrację bezpośrednią, twarzą 
w twarz, a nie tylko zimną – internetową.

Rzeszów ma szczególne podstawy, aby 
w  Chinach pozyskać nowych studentów. Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest 
największą niepaństwową uczelnią w  wojewódz-
twie podkarpackim. Uczelnia rozwija się przez po-
łączenie z Wyższą Szkołą Społeczno-Gospodarczą 
w Tyczynie. W Tyczynie mieszkali i obradowali ju-
rorzy V Biennale Grafiki Komputerowej w 2002 r. 
Rzeszów i Tyczyn doskonale zapisały się w pamięci 
grupy młodych artystów z Chin, którzy w 2002 r. 

RZESZÓW BLIŻEJ CHIN
Integracja bezpośrednia

byli laureatami V Międzynarodowego Biennale 
Grafiki Komputerowej. Han Jiaying miał pierwszą 
nagrodę i specjalne wyróżnienie. Han Jiaying miał 
wcześniej II nagrodę w  Rzeszowie, na IV MBGK 
w  2000 roku. W  katalogu wystawy V Computer 
Art. Biennale, w  Teatrze Wandy Siemaszowej za-
mieściłem artykuł „Chińczycy w Rzeszowie – Rze-
szów w Chinach” .

Teraz diagnoza z  2002 roku przybiera for-
mę rzeczywistą. O  Rzeszowie z  perspektywy ak-
tywności kulturalnej i  artystycznej publikowano 
w  Chinach liczne artykuły. Było to w  Shenzen 
w  1998 roku, po sukcesach artystów chińskich 
w Biennale w Rzeszowie. Główne nagrody odbie-
rali Dali Zhang i  Di Tang z  Shenzen oraz Wei 
Chen Xiong. W  listopadzie 2001 r. do Rzeszo-
wa przyjechał Geoffrey Wong, kurator zbiorów 
w Hong Kong Heritage Museum. Młody manager 
i  historyk sztuki przyjechał do Polski zdobywać 
doświadczenie i  wiedzę o  organizowaniu życia 
artystycznego i  konkursów międzynarodowych. 
Ówczesny dyrektor Teatru Wandy Siemaszkowej, 
Zbigniew Rybka, był dla gościa z Chin doskona-
łym i doświadczonym rozmówcą, który raporty ze 
spotkań w Polsce publikował w prasie chińskiej. 

Spodziewam się, że studenci z  Chin do 
WSIiZ w Rzeszowie przyjadą. Czy zatrzymają się 
na dłużej, będzie zależało od atrakcyjności przed-
miotów, charyzmy profesorów i  klimatu miasta 
asymilującego młodych Chińczyków. Rzeszów ma 
doskonałe otwarcie na Chiny, ale jest to otwarcie 
niszowe, dotyczące małego, ale medialnie ważnego 
środowiska artystycznego. Atutem dla Rzeszowa 
są inni laureaci w międzynarodowych konkursach 
oraz goście Rzeszowa. Był w  Rzeszowie Kan-Ta-
i-Keung z Hong kongu w 1994, doskonale znany 
jako projektant i wykładowca w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki, w Japonii i w Unii Europejskiej. 
Wrażliwy na środowisko naturalne, potrzeby 
i godność człowieka. Rzeszów odwiedzali artyści, 
którzy przez kilkanaście lat tworzyli tradycyjnymi 
narzędziami. Na przełomie stuleci kredki i  farby 
zastąpili narzędziami komputerowymi. Ale i w tej 
dziedzinie Chińczycy mają powód do satysfakcji 
wyniesionej z  Rzeszowa. W  jury 11 Międzyna-
rodowego Biennale Plakatu Teatralnego (2007) 
zasiadał znakomity grafik, skuteczny i  oryginal-
ny wydawca Jianping He. „Odkryty” i  poznany 
w Rzeszowie, był rok później jurorem w Między-
narodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Jako 

wydawca jest jednym z najwydajniejszych autorów 
prezentujących artystów-projektantów. 

W  2009 r. sukces na Multimedia Szajna 
Festiwal odniósł Fang Chen, laureat II nagrody 
za kompozycję w  której „wartości ekologiczne są 
trudniej dostrzegane niż znaki monetarne”. Pro-
fesor Fang tworzy i  projektuje, ale również uczy 
– gościnnie na uniwersytecie w  Wuhan (miasto 
ma 8,5 mln mieszkańców i  21 wyższych uczelni) 
w prowincji Hubei oraz na uniwersytetach amery-
kańskich.

Chińczycy zachowują w  dobrej i  trwa-
łej pamięci osiągnięcia swoich przedstawicieli 
w  konkursach międzynarodowych. Utrzymują 
kontakty ze swoimi laureatami, którzy stają się 
autorytetami na temat państw i miast, w których 
osiągnęli sukcesy. We wrześniu 2010 r. na cykl 
wykładów o  współczesnej sztuce polskiej, współ-
pracy międzynarodowej i  szkolnictwie artystycz-
nym w  Polsce zaproszono mnie na Uniwersytety 
w  Pekinie i  w  Wuhan. Będę również jurorem III 
Międzynarodowego Biennale Plakatu Studenckie-
go w Wuhan. W ogromnych aulach na wykładach 
w  Chinach gromadzi się kilka tysięcy studentów. 
Słuchają wykładów z  prezentacją, po angielsku 
i przekładu konsekutywnego na chiński. Gościnne 
wykłady nagrywają, filmują i rejestrują w nowych 
technikach elektronicznych. Potem długo wykłady 
omawiają i  dyskutują o  tym, co usłyszeli i  zoba-
czyli. Rozważają propozycje, które zostały zasy-
gnalizowane w  dalszym horyzoncie czasowym. 
Chińczycy są silnie związani z  miejscem swego 
urodzenia, ale są również ciekawi świata, są otwar-
ci na nowe wyzwania. Studenci chińscy chcą po-
dróżować i studiować dodatkowo także poza Chi-
nami. Chciałbym, aby młodzież, moi słuchacze na 
chińskich uniwersytetach podejmowali oferowane 
im wyzwania, a w przyszłości studia w Polsce. 

Chińczycy, których znam, są pracowici 
i  rzetelni. Działają szybko i  podobnego zachowa-
nia oczekują od tych, którzy robią z  nimi intere-
sy. Będzie im trudno wytłumaczyć, że na pytania 
dotyczące działania Konsorcjum Michała Boyma,  
jakie przesłałem 27 sierpnia 2010 r., w środku dnia 
pracy, do rektora i  rzecznika prasowego Wyższej 
Szkoły Informatyki i  Zarządzania w  Rzeszowie 
nie otrzymałem do końca tego dnia jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Być może sprawność i  skuteczność 
w  korespondencji zależy od jakości pracy infor-
matyków? A może to różnica kultury w relacjach 
biznesowych. Dlatego popieram starania polskich 
uczelni, aby tworzyć nowe wydziały dla studentów 
z Chin i eliminować przeszkody w międzynarodo-
wym porozumiewaniu.

 Władysław SERWATOWSKI

Na początku października (5–9) w Woje-
wódzkim Domu Kultury w  Rzeszowie 

już po raz ósmy odbędzie się Multimedia Happy 
End Festiwal Filmów Optymistycznych. Happy 
End to wyjątkowy konkurs filmowy, podczas któ-
rego zobaczymy polskie filmy optymistyczne. Jak 
co roku, w konkursie znajdą się najlepsze filmowe 
obrazy zrealizowane w  ostatnim sezonie. Obok 
siebie filmy fabularne i  dokumentalne, profesjo-
nalne, studenckie i niezależne oraz spotkania z ich 
twórcami. Festiwal powstaje w  ramach Programu 
Wspierania Polskiego Kina Niezależnego Multime-
diaOFF, który od kilku lat jest realizowany przez 
spółkę Multimedia Polska.

W ramach imprez towarzyszących odbędą się 
otwarte warsztaty filmowe i równościowe, a w gale-
rii WDK będzie można zobaczyć pokonkursową 

wystawę międzynarodowego konkursu fotogra-
ficznego Foto-Odlot. W  ostatni dzień Festiwalu 
będzie miał miejsce pokaz specjalny „Happy End 
dzieciom”, w ramach którego zostaną zaprezento-
wane pogodne filmy animowane. Jurorami festi-
walu będą widzowie, którzy w plebiscycie oddadzą 
głosy na najbardziej optymistyczne filmy. Zwycięz-
cy, jak co roku, otrzymają Złote Ryby. Wstęp na 
projekcje i udział w warsztatach jest wolny.

Warsztaty równościowe odbędą się pod ha-
słem: „Nie dyskryminuj – równość w życiu i filmie". 
W  zajęciach może wziąć udział każdy, dla kogo 
tematyka równości jest ważnym i  interesującym 
tematem. Będziemy się uczyć, będziemy doświad-
czać oraz zastanawiać się, jak zmieniać swoje oto-
czenie, aby było lepsze. Zastanowimy się również, 
jak nie dyskryminować w filmie, na jakie szczegóły 

zwracać uwagę, aby nasze filmy były równościowe. 
Zajęcia będą prowadzone w  formie warsztatowej. 
Uczestnicy będą mieli okazję wejść w rolę osób dys-
kryminowanych lub osób dyskryminujących. Każ-
de ćwiczenie zostanie omówione i  podsumowane 
dobrymi praktykami. Uczestnicy zajęć będą mieli 
okazję skonsultować własne pomysły na przedsta-
wienie równości w filmie. 

Warsztaty poprowadzi para doświadczo-
nych i tolerancyjnych trenerów. Odbywać się będą 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie przy 
ul. Okrzei 7, w  dniach 4 - 5 października 2010 r. 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do 20 września. 
Karta do pobrania na: www.happyend.exdart.com.
pl/do-pobrania.html

Warsztaty filmowe odbędą się w dniach 4 - 6 
października. Grupa młodzieży pod okiem Piotra 
Matwiejczyka po raz kolejny podejmie się zrealizo-
wania filmu w trzy dni. Od pomysłu, poprzez zdję-
cia, aż po montaż i  premierę na gali zakończenia 
Festiwalu. Tutaj też liczba miejsc ograniczona. Za-
pisy do 20 września. Karta do pobrania na: http://
www.happyend.exdart.com.pl/do-pobrania.html

 Piotr ŻUKOWSKI

FILMY OPTYMISTYCZNE
Po raz ósmy w WDK w Rzeszowie
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Nie tylko mimozami jesień się zaczyna. 
W Teatrze Maska zaczyna się nowościa-

mi i zmianami. Już wkrótce widzowie będą mogli 
wejść do przebudowanego budynku teatralnego. 
Nasz teatr realizuje bowiem projekt, w  rezulta-
cie którego będziemy mogli cieszyć się większym 
komfortem podczas oglądania spektakli. Przy jego 
realizacji współpracuje z  Muzeum Dobranocek, 
które zostanie przeniesione do zaadaptowanego 
budynku. 

Interesująco i  bogato zapowiada się także 
nowy sezon artystyczny. W  październiku po  raz 
kolejny Maska będzie gościć w ukraińskim Użgo-

JESIEŃ Z LALKAMI
Nowy sezon artystyczny w Teatrze Maska

rodzie na Festiwalu Teatrów Lalko-
wych „Interlay’ka 2010”. Do festi-
walu została zakwalifikowana zna-
na dobrze najmłodszym widzom 
sztuka Pinokio. W  tym samym 
miesiącu będziemy mieli szansę 
na  zdobycie nowych doświadczeń 
i  nawiązania nowych teatralnych 
przyjaźni, wyjeżdżając do  Buka-
resztu. W dniach 2 – 9 październi-
ka odbędzie się tam VI edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci „100, 1000, 1000000 
Opowieści”, podczas którego zagramy Alicję po 

Scena ze spektaklu „Pinokio”
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drugiej stronie lustra – ostatnią premierę ubiegłego 
sezonu. Warto także wspomnieć, że mimo wakacji 
nasi aktorzy nie zrobili sobie urlopu od promowa-
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Ryszard Zatorski

Dyrektor Waldemar 
Matuszewski, peł-

niąc przez prawie pół roku 
obowiązki szefa Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej, zapisał 
się ciekawie w  artystycznym 
środowisku naszego miasta. 

Był otwarty i życzliwy zwłaszcza na sceniczne, ale 
nie tylko, inicjatywy, partnersko traktował Teatr 
Maska, sięgał za granicę m.in. do Lwowa i  Wil-
na do przyjaciół po fachu, promował tam polską 
sztukę. Ale to już przeszłość, złożył bowiem rezy-
gnację z  dyrektorowania artystycznego zespołem 
w  Siemaszkowej. I  powrócił Przemysław Tejkow-
ski, który wszak tylko zawiesił przezornie swe 
obowiązki dyrektorskie w naszym teatrze na czas 
pełnienia funkcji w  zarządzie Telewizji Polskiej, 
gdzie niedawno odmieniona rada nadzorcza nie 
przewiduje utrzymania z nim kontraktu. 

Ale nowy sezon artystyczny w  teatrze i  tak 
rozpocząłby się wedle planu nakreślonego jeszcze 
poprzednio przez dyrektora Tejkowskiego, z  pre-
mierą Odprawy posłów greckich, która jest zapla-
nowana na 25 września. Wcześniej zaś, teatr ofe-
ruje widzom Pana Tadeusza, którym otwierano 
poprzedni sezon, oraz Przyjazne dusze, z  którym 
to spektaklem teatr wystąpił premierowo tuż przed 
wakacjami, dobrze wpasowując się w  nastrój bli-
skiej kanikuły i wypoczywania. 

Przed wielkim otwarciem sezonu obejrzeli-
śmy już wcześniej w plenerze 13 sierpnia poetycko 
-nostalgiczny spektakl „Czerwona ruta, czyli za-
klęte moce”, której premiera na Dużej Scenie w te-
atrze została zaplanowana na wrzesień. Plenerowa 
prapremiera widowiska – napisanego przez Sławo-
mira Gowina, a wyreżyserowanego w naszym te-
atrze przez Dariusza Brojka – to był arcyprzedni 
pomysł właśnie dyrektora Matuszewskiego, aby 
wpisać się tym przedstawieniem w ciąg wydarzeń 
artystycznych na rzeszowskim Rynku, organizo-
wanych przez miasto pod nazwą „Barwy Ukrainy”. 
Pomysł odważny, by z poniekąd poetyckim wido-
wiskiem zagościć wśród piwnego gwaru i  ruchli-
wych deptaków rynkowych o tej porze. Bo spektakl 
zaczynał się o godzinie dwudziestej pierwszej, gdy 
kurzyło się już chmielowym oparem z co poniektó-
rych głów. Ale sztuka znowu była górą. Choć sce-
ną, która była ulokowano na studni, próbowali na 
początku zawładnąć przygodni szwendacze, i ama-
torzy pamiątkowych fotek, gdy zobaczyli bajeczne 

KRESOWE SYMBOLE PAMIĘCI
Od studni na scenę w teatrze

huśtawki anielskie w  ciekawie zakomponowanej 
przez Krzysztofa Motykę scenografii na potrzeby 
widowiska. A  w  pierwszej, nieco przydługiej czę-
ści, wprowadzającej widzów w  nastrój poetycko 
-śpiewnego spotkania, barwionego chwilami dość 
wysokimi tonami patriotycznymi, jakiś podpity 
osiłek stanął nawet pośrodku między pomnikiem 
Kościuszki, pod którym były ustawione ławy dla 
widzów, a studnią, czyli sceną. Stał, palił papierosa, 
rozglądał się zaczepnie 
i  odszedł niepyszny po 
chwili, bo nikt na niego 
nie zwrócił uwagi. Zo-
stał ośmieszony w  tej 
swojej „odwadze”. 

A  tymczasem 
na scenie i  telebimie 
umieszczonym na ratu-
szu toczyła się śpiewna 
w  dużej mierze akcja, 
bardzo nostalgiczna 
i  bardzo symbolicznie 
znaczona, z  lwowskimi 
powrotami pamięci, 
choć w  tej metaforze 
raz był to czyściec ze 
św. Piotrem (Marek 
Kępiński) i  aniołami 
(Małgorzata Machow-
ska, Barbara Napieraj, 
Annna Demczuk), raz 
oberża, gdzie przy go-
rzałce dwaj druhowie: polski ułan Stach (Paweł 
Gładyś) i ukraiński kozak Dymytro (Robert Kuź-
niar) tę przyjaźń pieczętowali trunkiem, śpiewem 
i słowem szczerym, że „co lasze, to wasze” – jak za-
pewniał Stach, za co w podarunku kozak obdaro-
wywał go Ukrainą. A wszystko łączyły dumki nie-
zwykłe z oczekiwaną przez widzów Czerwoną rutą 
napisaną i  skomponowaną przez tragicznie zmar-
łego, a może zamordowanego w 1979 roku, Woło-
dymyra Iwasiuka, ukraińskiego piewcę muzyka, 
który utkał ten utwór inspirowany kołomyjkami 
ludowymi, odnalezionymi w  zbiorze wydanym 
w 1906 roku przez Wołodymyra Hnatiuka. Pierw-
szy raz młodziutki wówczas, bo dwudziestojedno-
letni artysta wykonał ten utwór na żywo w telewizji 
ukraińskiej 13 września 1970 roku występując na 
placu Teatralnym w Czerniowcach, co przypomina 
autor widowiska Sławomir Gowin w  najnowszym 
wydaniu gazety teatralnej „Zza Kulis”. Napisał tę 
dumkę dla narzeczonej, a stała się przebojem, ba – 

jak nawet twierdzą niektórzy – niepisanym ludo-
wym hymnem Ukrainy. 

Ten nastrój widowiska zbratanych serc, 
w którym zamiast koni po stepach biegają Pegazy, 
a  tytułowe zaklęte moce wyzwalają wspomnienia 
młodości, opleciony jest muzyką i  pieśniami zna-
nymi na dawnych i obecnych Kresach. I ta tytułowa 
ruta, która w przenośni legendy czerwono zakwita 
raz tylko w noc kupały niczym biała polska paproć, 

Przedpremierowy spektakl „Czerwonej ruty" na rzeszowskim Rynku.
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i owe rzewne dumki pozostałe przebiły się na rze-
szowskim Rynku w  gwarze piwnym i  pozostały 
w pamięci widzów tam przybyłych dzięki aktorom, 
ale przede wszystkim znakomitym muzykom ze-
społu Bogdana Janika. Gdyby tak jeszcze dodać 
mu otoczkę anielską chóru, uzupełnić np. śpiewem 
niezwykłego w  śpiewach dumkowych sanockiego 
Widyma, to byłaby pełna rokosz dla ucha.

Zabrakło może w tej przydługiej, jak na po-
etyckie widowisko, opowieści o  braterstwie dwu 
narodów i  o  miłości tej normalnej młodzieńczej, 
zakochanych par, młodziutkiej reprezentacji na-
szego teatru. Czyżby może dlatego, że młodzież 
aktorska wyjechała na wakacje i  tylko znakomity 
w roli Stacha Paweł Gładyś nie załapał się, szczę-
śliwie dla widzów, na tę kanikułę? Bo jego partner 
sprawdził się raz tylko – w scenie kozaka urżnięte-
go jak bela i śpiącego na stole.

 Ryszard ZATORSKI
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nia Rzeszowa. W sierpniu dzieci z Poznania mogły 
zobaczyć Pinokia w  ramach Zamkowego Lata dla 
Dzieci. Imprezę, na która składały się cotygodnio-
we, wtorkowe przedstawienia – grane dla najmłod-
szych, spędzających wakacje w  mieście – zorga-
nizowało poznańskie Centrum Kultury Zamek. 
Wzięły w niej udział teatry z Polski i zagranicy. 

A  co nowego w  repertuarze Teatru Maska? 
We wrześniu zapraszamy na spotkania z bohatera-
mi sztuk, którzy już gościli na tej scenie. Zobaczyć 
będzie można Pinokia, Alicję po drugiej stronie lu-

stra oraz Śpiącą królewnę. Natomiast już na począt-
ku października pierwsza w sezonie 2010/2011 pre-
miera. Będzie nią przedstawienie Tymoteusz wśród 
ptaków w  reżyserii Andrása Veresa. Znany dzie-
ciom niedźwiadek Tymoteusz tym razem znajdzie 
się wśród fruwających mieszkańców lasu. Zmierzy 
się z nie lada problemem – postanawia sam wysie-
dzieć kukułcze jajko, którym nie chce zaopiekować 
się żaden z  ptaków. Ciepła, humorystyczna opo-
wieść przypomni nie tylko najmłodszym o potrze-
bie otwarcia na innych i tolerancji. 

Dedykując wszystkim czytelnikom czasopi-
sma „Nasz Dom Rzeszów” prostą mądrość niedź-
wiadka, który odważył się złamać stereotypy, aby 
uratować małą kukułkę, życzymy ciepła wrześnio-
wego słońca i zapraszamy do Teatru Maska. Czy to 
bajka/Czy nie bajka/Sens w  niej tkwi niemały,/Że 
w dobroci/Moi złoci/Trzeba być wytrwałym.

 Katarzyna OJCZYK

Andrzej Piątek 

Był ulubieńcem rze-
szowskiej publiczno-

ści, jak również – co aktorom 
zdarza się rzadziej – krytyki. 
Profesjonalistą w każdym calu. 
W obejściu człowiekiem miłym 
i światu życzliwym. 

Skąd Adam Fornal czer-
pał taką pogodę ducha skoro życie nie obchodziło 
się z nim łatwo? Urodził się w 1924 roku w Tarno-
wie. Podczas okupacji hitlerowskiej wywieziony na 
roboty do Niemiec, był po wojnie ekspedientem 
w sklepie, jednocześnie próbując sił w amatorskim 
teatrze w Tarnowie. Dopiero w latach 1948–58 zo-
stał aktorem zawodowym w  Teatrze im. Ludwika 
Solskiego w  Tarnowie, a  w  1958 r. w  Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie pracował 
do emerytury w 1991 r. 

Był postacią rozpoznawalną nie tylko na sce-
nie. Także na rzeszowskich ulicach, w  sklepach, 
zakładach usługowych, gdzie ludzie, słysząc jego ła-
godny, pełen dystynkcji i nacechowany dyskretnym 
humorem głos, uśmiechali się i robili mu miejsce. 

W czasach, gdy „Nowiny”, a ściślej ich doda-
tek kulturalny „Widnokrąg” był rodzajem saloni-
ku, w którym tłoczyli się literaci, plastycy, muzycy 
i  aktorzy, Adam Fornal też bywał u  nas częstym 

CAŁE ŻYCIE W SIEMASZKOWEJ
6 września minęło pięć lat od śmierci Adama Fornala, jednego z najpopularniejszych 

rzeszowskich aktorów
gościem. Nie zapomnę, jak na 
imieninach Krystyny Świer-
czewskiej, recenzentki i autorki 
słynnych Listów do przyjaciela, 
przydrałował z  bukietem peł-
nym róż, prawie takim, jak on 
cały, ukląkł przed panią Kry-
styną, i wygłosił orację – własną 
czy z  jakiejś sztuki, nie pamię-
tam. 

Widywano, jak na rze-
szowskich ulicach dziarsko po-
pychał wózek inwalidzki z inną 
znakomitością – Zdzisławem 
Kozieniem, który zasłynął 
m.in. rolą Zygmunta Starego 
w serialu Królowa Bona. Razem 
tworzyli przezabawną parę, 
tocząc z sobą dialogi jak w naj-
lepszej komedii. Ludzie przysta-
wali i śmiali się, choć niektórzy 
często do końca nie wiedzieli, 
kim obaj są. 

Ostatnie lata przeżył w  swoim mieszkaniu, 
które rzadko opuszczał. Mniej z powodu starości, 
w większym stopniu – jak przyznawał po cichu – 
gorzkiej samotności. 

Kiedy siadywał latem popołudniami zawsze 
na tej samej ławeczce nad Wisłokiem, przechodnie 

Adam Fornal jako Radost w  „Ślubach pa-
nieńskich” Fredry.

z  trudem rozpoznawali w  nim 
demonicznego kapitana Wa-
mindo z   Kniazia Patiomkina 
Micińskiego, przezabawnego 
Ziemlanikę z Rewizora Gogola, 
pociesznego Rotmistrza z  Dam 
i  huzarów, łagodnie starze-
jącego się Radosta ze Ślubów 
panieńskich i  trochę smutnego 
Papkina-filozofa z  Zemsty Fre-
dry. 

Kiedyś zaświtała mi myśl, 
że mogę spróbować literacko 
ogarnąć jego niebanalne życie 
i  właśnie na tej jego ławeczce 
złożyłem mu taką propozy-
cję. Najwyraźniej ucieszył się 
i  umówiliśmy się na spotkanie 
za parę dni. Obiecał mi, że do 
tego czasu sam ogarnie swoje 
drobne notatki, skrupulatnie 
zbierane recenzje i  zdjęcia. 

Przeznaczenie zakpiło z nas obu. Dnia wyznaczo-
nego na spotkanie na ławeczce siedział już ktoś 
inny, kto w  niczym nie przypominał smutnego 
Papkina-filozofa. 

 Andrzej PIĄTEK
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Piotr Rędziniak

Wrzesień i  owoco-
wać będzie kilko-

ma interesującymi wydarzenia-
mi w   naszym mieście. Dobrze 
się stało, że organizowana przez 
Urząd Miasta Rzeszowa „Kul-

tura od kuchni” odbyła się w drugą sobotę wrze-
śnia. A to akurat tuż po otwarciu nowych wystaw 
w  rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych. 
Wstęp wolny w  ten dzień sprzyjał odwiedzinom 
naszej galerii i  wystaw większej liczbie osób niż 
dzieje się to zwyczajowo. 

Rzeszowscy miłośnicy sztuki licznie zgro-
madzeni na uroczystym wernisażu, tym chętniej 
w  dużo spokojniejszych warunkach, mogli obej-
rzeć dwie wspaniałe wystawy, a  właściwie trzy. 
Wystawę bardzo znanych w Rzeszowie rzeźbiarzy: 
Anny Hass-Brzuzan i Krzysztofa Brzuzana. Mał-
żonkowie na ten czas podzielili się salami Domu 

ARTYŚCI BARDZO ZNANI 
Wystawy w rzeszowskim Domu Sztuki

Sztuki, prezentując dorobek 
artystyczny Krzysztofa Brzu-
zana w górnej sali i  ekspozy-
cję licznych ceramik Anny 
Hass-Brzuzan, która pokazała 
je w  dolnej sali BWA. I  dzię-
ki temu podziałowi możemy 
mówić o  dwóch odrębnych 
wystawach. Obie zorganizo-
wano – jak sami autorzy sobie 
tego życzyli – skromnie i  bez 
rozgłosu z  okazji jubileuszu 
30-lecia pracy twórczej. Bo-
wiem oboje artyści ukończyli 
w roku 1980 Akademię Sztuk 
Pięknych w  Krakowie i  zaraz 
potem związali się z  PLSP 
w  Rzeszowie, będąc nauczy-
cielami rzeźby i  snycerstwa. 
Anna Hass-Brzuzan do dziś 
uczy w  liceum przemienio-

nym na Zespół Szkół Plastycznych, a  Krzysztof 
Brzuzan jest już emerytowanym nauczycielem. 
Ciągle jeszcze do szkoły zagląda, jest obecny na 
wszystkich ważniejszych wernisażach organizo-
wanych w galerii ZSP. Kiedy zobaczymy wystawy, 
ogrom prac, wysiłku i  czasu poświęconego przez 
artystów, nie sposób sobie wyobrazić, jak godzili 

Kinga Cichowska w trakcie prania.
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oni udane, sądzę, życie prywatne z oddaną niezwy-
kle pracą w szkole i z pracą twórczą. 

Krzysztof Brzuzan jest autorem wielu re-
alizacji pomnikowych, popiersi, statuetek i  tablic 
pamiątkowych. Słynne Siemaszki, popiersie Zdzi-
sława Kozienia, czy pomnik Mickiewicza – to jego 
najbardziej znane dzieła. Anna Hass-Brzuzan zna-
na jest z  realizacji ceramicznych, które zdobią in-
stytucje publiczne, ogrody i domy prywatne. Anna 
Hass-Brzuzan ukończyła PLSP w  Jarosławiu, 
następnie studia na Wydziale Rzeźby ASP w Kra-
kowie w pracowni prof. Jerzego Bandury. Po stu-
diach projektowała małe formy rzeźbiarskie oraz 
biżuterię w Fabryce Wyrobów ze Srebra w Rzeszo-
wie. Obecnie jest długoletnim nauczycielem rzeźby 
w ZSP w Rzeszowie. Jest członkiem Związku Rzeź-
biarzy Polskich w  Krakowie. Ulubionym tworzy-
wem rzeźbiarskim dla artystki jest ceramika, którą 
charakteryzuje poetyka przekazu i kobiecy liryzm 
formy. Od przedstawień pięknych kobiet, portretów 
dziewczyn po motywy zoomorficzne. Zdają się być 
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Krzysztof Brzuzan - rzeźba.
Anna Hass-Brzuzan - rzeźba.

one najbardziej ulubione przez autorkę: koty, żaby, 
jaszczurki, kameleony. Wszystkie one są zaczerp-
niętym z  natury pretekstem do przyodziania ich 
w organiczne – jak z bajki – skorupy z kunsztownie 
dobranych kolorów i rozwiązań, na które pozwala 
glazura ceramiczna. Krzysztof Brzuzan urodził się 
w Bolesławcu Śląskim. Studia odbył w krakowskiej 
ASP na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1980 
r. w pracowni rzeźby prof. Mariana Koniecznego. 
Już podczas studiów był dwukrotnym stypendy-
stą Ministra Kultury i Sztuki. Oboje autorzy mają 
w dorobku szereg wystaw indywidualnych i  zbio-
rowych. Ich prace często mogliśmy oglądać na 
przeglądowych i konkursowych wystawach takich, 
jak Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku w BWA 
w  Rzeszowie. Wystawa Krzysztofa Brzuzana jest 
retrospekcją dotychczasowych działań, podsumo-
waniem tego trzydziestoletniego okresu pracy. Dla-
tego znajdziemy na niej szerszy wachlarz realizacji 
rzeźbiarskich: małych form, statuetek, cykli two-
rzonych jakby tylko dla siebie i  z  potrzeby serca. 
Statuetki – również te znane w Rzeszowie, kaplicz-
ki, aż w końcu najnowsze prace ceramiczne będące 
owocem wyjazdów artysty na ceramiczne plenery 
od kilku lat. Może trochę żal, że na wystawie nie 
znalazło się kilka rzeźb wielkiego formatu, ale jak 
wspomniałem na początku, można je zobaczyć 
i  spotkać na co dzień na ulicach naszego miasta. 
Ostatnio dołączył do nich pomnik błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełuszki. 

Trzecią wystawą jest zaproponowana w  Ga-
lerii Małej ekspozycja grafiki Kingi Cichowskiej 
pt. „Pralnia”. Artystka urodziła się w  1982 roku 
w Rzeszowie. Jest absolwentką rzeszowskiego PLSP. 
W 2009 roku ukończyła Wydział Grafiki w Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Krakowie. Od ukończenia 
studiów pracowała na stanowisku asystenta w kate-
drze reklamy, grafiki komputerowej i nowych me-
diów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Obecnie prowadzi Galerię Sprzedaży 
Dzieł Sztuki Współczesnej rzeszowskiego BWA. Jej 
prace reprezentowały wielopokoleniową prezenta-
cję rzeszowskiego środowiska na wystawie Rzeszów 
w Satu Mare, która eksponowana była na przełomie 
lipca i sierpnia tego roku w Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Satu Mare w Rumunii.

Jej malarstwo i grafiki opierają się jednocze-
śnie na konkretnym przedmiocie, nośniku zna-
czeń, jak i na formach abstrakcyjnych. Na obecnej 
wystawa indywidualnej linorytów pt. „Pralnia”, 
artystka prezentuje właśnie przedmioty codzien-
nego użytku – rzeczy osobiste. „Pralnia” Kingi 
Cichowskiej to przykład inspiracji życiem codzien-
nym w sztuce zacierania się granic pomiędzy sztu-
ką a  życiem codziennym. I  już w  opisie wystawy 
autorka potwierdza to, prezentując przepis, jak 
z  czynności prania można uczynić sztukę. Kinga 
Cichowska jest artystką najmłodszego pokolenia 
w  naszym środowisku. Artystką, która obiecuje 
być za lat kilka (obyśmy doczekali podobnego jubi-
leuszu 30-lecia jej pracy twórczej) baaardzo znaną 
nie tylko w Rzeszowie. BWA przekornie, dzięki Ci-
chowskiej, w dzień „Kultury od Kuchni” zaprosiło 
do pozwiedzania Domu Sztuki od „Pralni”.

 Piotr RĘDZINIAK

Bardzo pozytywnie należy ocenić dwa ty-
tuły, które obecnie ukazały się na rynku 

wydawniczym. Mam na uwadze tomik Strumienie 
poezji Ryszarda Mścisza zaproponowany przez 
Wydawnictwo Sztafeta ze Stalowej Woli oraz Dwu-
głos liryczny do siebie i od siebie Doroty Jaworskiej 
i Małgorzaty Żureckiej. Wydawcą drugiej pozycji 
jest Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów w Pe-
trykozach, ale książka nabrała pięknego wyglądu 
także dzięki staraniom oficyny i drukarni Ryszar-
da Świątoniowskiego RS DRUK w Rzeszowie. 

Ryszard Mścisz – poeta dużej klasy, a  przy 
tym niezwykle skromny jak przystało na kogoś, 
kto ma sporo do zapisania, a nie tylko do „ literac-
kiego gadania” – w proponowanym tomiku konty-
nuuje intelektualne rozmyślania wysokich lotów. 
Jest w tym, co pisze, niezwykle subtelny lirycznie, 
a zarazem jego wiersze drążą bardzo ważne tema-
ty ludzkiej egzystencji. Trudno zdecydować, jaki 
utwór przytoczyć, aby dać przykład głębokiego 
odczytywania świata i  zwykłych ludzkich spraw, 
bo tytuł Strumienie poezji stanowi zbiór dobrych 
i równych wierszy. Za znamienny dla poetyckiego 
światopoglądu autora rodem z  Jeżowego k. Niska 
i  Stalowej Woli uważam wiersz Zwątpienie. Jest 
w  nim to wszystko, co winno cechować bardzo 
dobrego liryka: wrażliwość, subtelność, wyobraź-

POETYCKA SPOWIEDŹ
Książki warte zauważenia

nia i  zdolność prawie mistycznego odczytywania 
życiowych sytuacji, z jaką spotyka się człowiek bo-
rykający się na co dzień z szarym zwykłym dniem. 
Dzień może jednak stać się niepowtarzalny, jeże-
li pozostaje po nim zapis. Ma rację poeta – życie 
człowieka nadwrażliwego to wieczny niepokój 
o  dziś i  jutrzejszy dzień. To ciągłe poprawianie 
siebie względem innych, którzy być może na takie 
„krygowanie się” nie zasługują! Wszystko po to, 
aby stwierdzić, że: „krople wody z nieodkręconego 
kranu wciąż ciekną jak życie gdzieś roztrzaskują się 
(...)”.

Obok tego typu wierszy jak Zwątpienie, jest 
jeszcze odautorska próba rozliczenia się w sposób 
liryczny i  całkiem z  uśmiechem z  przeszłością. 
Mówi o  tym utwór Młodość mieszkała w  Rzeszo-
wie, którym wspomina lata studiów na obecnym 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Czytał go autor pod-
czas spotkania w Rzeszowie. Powinien ukazać się 
w  almanachu Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w ramach cyklu „Wiersze o Rzeszowie”. 
Ale najważniejsze, że nie brak takich wydawnictw 
jak Sztafeta w Stalowej Woli, która drukuje cenne 
utwory bardzo dobrego człowieka pióra!

Dwie urocze poetki: Dorota Jaworska z Rze-
szowa zamieszkała od lat w Kijowie i Małgorzata 
Żurecka ze Stalowej Woli postanowiły poetycko 

korespondować ze sobą na obszarze wspólnego 
tomu. Tym świetnym pomysłem zaintrygowa-
ły Wojciecha Siemiona i  jego żonę Barbarę. Pan 
Wojciech, którego zasług dla poezji nie sposób 
przecenić, niestety nie doczekał wydania pozycji, 
która ukazała się według jego pomysłu i pod jego 
redakcją. A  szkoda, bo mistrz aktorskiego słowa 
lirycznego byłby – podobnie jak wielu odbiorców 
poezji, królowej literatury – wręcz zachwycony 
tym, co ostatecznie wypuścił na rynki wydawnicze 
RS DRUK z Rzeszowa! Całość uzupełniają piękne 
fotografie Stanisława Materniaka ze zbioru Wę-
drówki po Alasce 2008. W tle wiele mówiących kraj-
obrazów groźnej i  pięknej przyrody, poetki jakby 
nigdy nic dokonują rozliczeń kobiecego życia, roz-
mawiając ze sobą lirycznym tonem. Często wplata-
ją w pozornie bardzo poważne tematy, żartobliwe 
tony. W wierszu Trwożne serce Małgorzata Żurecka 
z rozbawieniem stwierdza: Moje serce skacze/ w dół 
opada/ jak trocinowa piłeczka/ na gumce kupiona/ 
na odpuście w  Radymnie/ w  dzień świętego Waw-
rzyńca/ dziesiątego sierpnia/ i powraca.

Dorota Jaworska w wierszu Serce odpowiada 
w  tym samym stylu: Szybka jazda samochodem/ 
Skoki ze spadochronem/ Rosyjska ruletka/ Jeśli 
masz pistolet/ Spacer po ostrzu noża/ Mocny tru-
nek/ Mocne papierosy/ Po co szukasz/ mocnych wra-
żeń/ I tak najmocniej bije/ twoje serce. 

Jak przystało na poezję nie tylko dobrych 
poetek, ale i pięknych kobiet, najwięcej w tej wspól-
nej książce strof o miłości, szczęściu i przeżywaniu 
niezapomnianych chwil, które okazały się ulotne, 
ale żyją nadal w  twórczych wspomnieniach. Au-
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dagoga krakowskiej Akademii Muzycznej, ujęte 
w  formie wiersza. Wspomnienie sercem pisane: 
Do swej orkiestry/ zabrał Cię Bóg./ Trochę za wcze-
śnie później też mógł./ I  honorarium/ niebiańskie 
dał/ byś tam też par-
tie/ solowe grał./ Głos 
trąbki Twojej/ w  mym 
sercu brzmi/ tonacją 
tamtych/ szczęśliwych 
dni./ A kiedy na końcu 
życia/ stanę za Stwórcy 
rozkazem/ to wiem mój 
tato kochany/ że znów 
zagramy razem.

Ludwik Lutak 
odszedł do wieczności 
1 kwietnia 1986 roku. 
Został pochowany 
w  Krakowie na Pod-
górzu. Wspomnienia 
o nim spisała nieżyjąca 
już dziś jego żona Anna 
Lutak. To dzięki niej mogłem przedstawić te wspo-
mnienia w „Kamertonie” nr 1-2(24-25)1996, s. 36-52 
oraz nr 3-4(32-33)1998, s. 71-85. Te ostatnie uzupeł-
nione zostały wypowiedziami córki artysty, kolegów 
muzyków i pedagogów, uczniów i studentów. 

Muzyka ponad wszystko – to życiowa dewiza 
Ludwika Lutaka. I  tylko gdzieś, między niebem 
a  ziemią, słychać dźwięki pełnego tęsknoty tanga 
napisanego w niewoli: Ja wiem, że czekasz tam na 
mnie już od lat, choć nas rozdziela świat...

 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, kompozytor i pedagog, wiceprezes Rze-

szowskiego Towarzystwa Muzycznego

znakomitym muzykiem i  pedagogiem, znanym 
i  cenionym artystą pochodzącym z  rzeszowskiej 
ziemi, ale także przykładem upartego dążenia, 
mimo różnych przeciwności losu, do wyznaczo-
nego celu, by zostać muzykiem i sztuce muzycznej 
poświęcić całe swoje życie.

A czasy, naznaczone dwiema wojnami świa-
towymi, nie były łatwe. Grając przed II wojną 
światową w  orkiestrze wojskowej 17. pułku pie-
choty w Rzeszowie, Ludwik Lutak poszedł na woj-
nę i koło Lwowa dostał się do niewoli. Cztery lata 
przebywał w obozie jenieckim w Niemczech koło 
Bawarii. Tam napisał dla swojej młodej żony tan-
go Ja wiem, z którego cytuję fragment refrenu: Ja 

MUSICA RESOVIANA
Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne 

i Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
zapraszają do uczestnictwa w 5. już sesji nauko-
wej z cyklu „Musica Resoviana”, która odbędzie 
się 30 września br. w  czwartek, o  godz.16.00 
w sali nr 9 Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego przy

ul. Dąbrowskiego 83 w  Rzeszowie (kon-
takt: Andrzej Szypuła, tel. 606-362-865,

e-mail: and.szypula@gmail.com). Tema-
tami wiodącymi są:  I. Muzyka w Rzeszowie na 
przestrzeni dziejów, II. Rok Chopinowski 2010 
w Rzeszowie i województwie podkarpackim.

Na zakończenie sesji o  godz.19.00 od-
będzie się koncert chopinowski. Wydarzeniu 
naukowemu towarzyszyć ma wystawa pamią-
tek z  życia, artystycznej i  pedagogicznej dzia-
łalności Ludwika Lutaka, trębacza i pedagoga 
muzycznego ze Słociny (obecnie dzielnica Rze-
szowa). Materiały z  sesji będą opublikowane 
w „Kamertonie” nr 54/2010.

Orkiestra polskich jeńców wojennych

Andrzej Szypuła
„Był piękny, słoneczny 

dzień. Do Słociny przymaszero-
wała orkiestra wojskowa 17. puł-
ku piechoty z  Rzeszowa, by za-
grać z okazji jakiegoś święta. By-
łem zahipnotyzowany widokiem 
lśniących trąb i  zauroczony ich 

dźwiękiem. Po zakończeniu uroczystości pomasze-
rowałem razem z innymi chłopcami za orkiestrą aż 
do Rzeszowa. Wróciłem wieczorem i dostałem tęgie 
lanie, ale nie żałowałem. Zrodziła się we mnie miłość 
do muzyki – ta pierwsza i pozostała do dziś.”

Tak wspomina swoje pierwsze kontakty 
z muzyką Ludwik Lutak, nieżyjący już muzyk po-
chodzący ze Słociny koło Rzeszowa, świetny trę-
bacz, ceniony pedagog Liceum Muzycznego i Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, autor cennego pod-
ręcznika gry na trąbce, także studiów orkiestro-
wych. Przez wiele lat był pierwszym trębaczem w 
Filharmonii Krakowskiej. Co dwa lata w Krakowie 
odbywają się ogólnopolskie konkursy grających na 
instrumentach dętych blaszanych jego imienia.

25 sierpnia 2010 roku minęło 100 lat od jego 
urodzin. Wspominam o  nim, gdyż był nie tylko 

MUZYKA PONAD WSZYSTKO
Wspomnienie o Ludwiku Lutaku, trębaczu ze Słociny

Ludwik Lutak na Wawelu

Ludwik Lutak w 1923 r. Elew 
17. pułku piechoty w Rze-
szowie.

wiem, że czekasz na mnie już od lat,/ choć trzeciej 
zimy śnieg znowu spadł,/ ja wiem, że czekasz na 
mnie już od lat,/choć nas rozdziela świat.

Po wojnie Ludwik Lutak najpierw ukończył 
Akademię Muzyczną w Glasgow w Szkocji (1945–
47), a  następnie wrócił do Polski i  z  pasją oddał 
się pracy artystycznej i  pedagogicznej– najpierw 
w  Liceum Muzycznym, a  następnie w  Akademii 
Muzycznej Krakowie. Wykształcił rzesze muzy-
ków, zapisując się w ich pamięci jako artysta odda-
ny muzyce bez reszty, przy tym człowiek wielkiej 

życzliwości, zawsze pogodny, pełen optymizmu, 
lubiany przez wszystkich.

Jednym z jego studentów był Józef Nawojski, 
znany muzyk, trębacz Filharmonii Rzeszowskiej, 
wieloletni pedagog trąbki Zespołu Szkół Muzycz-
nych nr 1 w  Rzeszowie, a  obecnie Państwowej 
Szkoły Muzycznej w  Łańcucie. Z  wielką atencją 
wspomina swojego Profesora: Byłem zauroczony 
jego osobowością. Co roku w  dniu imienin Ludwi-
ka jadę wraz małżonką do Krakowa na wzniesienie 
cmentarza na Podgórzu, by złożyć wiązankę kwia-
tów i zapalić znicze na grobie mojego Profesora.

I  jeszcze wspomnienie córki Profesora, Bo-
gumiły Lutak-Modrinić, obecnie artysty i  pe-

torki pisały wiersze jakby połączone wspólnotą 
podobnych przeżyć. Zaletą pisania na jeden temat 
jest inne ujęcie tych samych problemów. Małgo-
rzata Żurecka w  utworze z  cyklu: Miłość, zatytu-
łowanym Rytmy i kontrasty, tak postrzega oddanie 
najważniejszemu uczuciu: Moje ramiona/ nawiasy 
miłości/ dobrze że tak mało/ w nich zmieszczę/ nie 
obejmę wiecznej miłości ni tęsknoty. Na ten sam 
temat podmiot liryczny utworu Miłość Doroty 
Jaworskiej stwierdza: (...) Moja miłość rośnie/ Jak 
księżyc/ Jeśli chcesz zobaczyć/ Jej blask/ Spójrz na 
niebo/ Kiedy będzie w  pełni/ W  moim sercu/ Ro-

śnie miłość/ Jak kwiatowy ogród/ Jeśli ją zabijesz/ 
Zgaśnie światło księżyca. Poetki są odważne, gdy 
w  wierszach z  cyklu Eros mówią o  tym samym, 
czyli o wspomnieniu za fizycznym przeżywaniem 
miłości. Dorota Jaworska stwierdza: Nie było żad-
nych słów/ I zapewnień żadnych/ Były tylko ich cia-
ła/ Które długo/ W  swoim własnym/ Rozmawiały 
języku. Małgorzata Żurecka, opisując czułość, każe 
wyznać podmiotowi lirycznemu: Tulę się/ w twoich 
ramionach/ miłości skrzydłach/ kosztuję ust twoich/ 
i gładzę/ bladość skóry/ chłonę jej zapach/ by pach-
nieć tobą cała.

Piękną wydawniczo książkę za sprawą wier-
szy i  fotografii, a  przede wszystkim edytorskiego 
mistrzostwa RS DRUK uzupełnia historyczne już 
dziś Posłowie Wojciecha Siemiona. Jest też Słowo 
przyjaciółki – bibliotekarki Barbary Balickiej oraz 
dwugłos autorek o sobie. Zapewniam czytelników, 
że warto mieć tę piękną pozycję, aby sięgać do ory-
ginalnej poetyckiej spowiedzi piszących, które ro-
zumieją, że pisanie jest cenne tylko wówczas, gdy 
obnaża się własne, delikatne i kruche wnętrze... 

 Wiesław ZIELIŃSKI
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Bogusława Kotula

Zaczynam od własnych 
odczuć, które na pewno 

są nie tylko moimi. Tadeusz In-
glot nie byłby takim muzykiem, 
jakim jest, gdyby nie jego wielce 
impulsywna osobowość arty-

styczna, a  przede wszystkim nijak niezaszufladkowa-
na wyobraźnia, odporna prawie zupełnie na władcze 
stereotypy. Tadziu urodził się w  Czortkowie jeszcze 
przed wojną. Muzycznie, a nie płaczliwie, przyszedł na 
kresowy, polski świat. Mama saksofonistka, tato uzdol-
niony muzycznie. Inglotowie rodzinnie przyjechali do 
Rzeszowa w 1945 roku. Zamieszkali przy ulicy Szopena 
w domu Łączów, których dwaj synowie to „Makuś” – 
aktor filmowy i „Tadzik” – legenda powojennego spor-
tu rzeszowsko-warszawskiego. Do tego sam gospodarz 
chorąży J. Łącz to przecież instruktor wojskowej orkie-
stry rzeszowskiej „siedemnastki”.

Tadeusz, już jako kilkunastoletni blondynek 
„wpadł” w  znakomite pianistyczne ręce profesorskich 
dam: Florentyny Mirskiej i Heleny Kosteckiej. Zaczął 
więc Tadek z wysokiego, profesjonalnego pułapu.

Skąd znamy się 
z  Tadeuszem i  od ilu 
to już lat? W naszych, 
tamtych „paniagow-
skich” czasach po-
zostawały właściwie 
dwie możliwości ku-
mania. Wcześniejsza 
to szkoła średnia (Ko-
narski), późniejsza… 
tańczone i żywo grane 
nocne lokale w  mie-
ście nad Wisłokiem 
i Mikośką. We wszyst-
kich znaczących grał 
Tadek Inglot. I  to jak 
grał i  na czym? Nikt 
dzisiaj nie ma szans 
sklonować wspania-
łych restauracyjnych, 
ukochanych do końca 
„sióstr – łat” – Rze-
szowskiej, Śródmiej-
skiej, Jutrzenki, Klu-

bowej czy Hungarii. W nich wszystkich tańcząco grał 
Tadek Inglot. Na pianinie, saksie i klarnecie. Grał ostro, 
mocno, dobitnie, ale jak nieprawdopodobnie melodyj-
nie i wzruszająco. Dla niego saksofon czy klarnet to nie 
była słodka rurka z kremem, ale pianino nie czekoladki 
równo poukładane w kolorowej bombonierce.

Długa, profesjonalna muzyczna droga Tadeusza 

ZE ŚPIEWNYCH KRESÓW 
Dlaczego tak bardzo rzeszowski muzyk nie miał 

dotychczas benefisu? 

Tadeusz Inglot z z saksofonem sopranowym.

Mama Tadeusza, Katarzyna Inglot 
z saksofonem altowym.

Rok 1971. Na festiwalu w Jeleniej Górze. Od lewej: Witek Bochenek (trąbka), Tade-
usz Inglot (klarnet), Bogdan Kielar (puzon), Jacek Rogoda (gitara basowa).

Sylwestrowa noc w hotelu Rzeszów z zespołem Tadeusza Inglota (przy elektronicz-
nym instrumencie klawiszowym), jego żoną Jolą z gitarą basową oraz Stanisławem 
Grabskim (gitara) i Wacławem Koczewskim (perkusja).

Inglota to nie tylko znakomite umiejętności in-
strumentalne. Kompozytor i  pedagog, nauczy-
ciel muzyki i  wielki sztukmistrz organizacyjny. 
Fortepian, saksofon, gitara, akordeon, klarnet. 
Tak, tak. Trzeba się w  czepku urodzić i  to na 
śpiewnych polskich Kresach. Tadeusz Inglot to 
człowiek niezwykle muzycznie uzdolniony, arty-
stycznie wielce wszechstronny, ale… jakby świa-
domie ukrywający się za swoją wrodzoną skrom-
nością. Jak zatem przez sporo już przecież lat 
wkomponowywał się w bardzo barwny krajobraz 
muzyczny naszego miasta? Dzisiejszy Rzeszów 
mocarną muzyką stoi. To już nie amatorski ruch 
czy prowincjonalny ośrodek muzyczny. Obecnie 
to już niezwykle prężne środowisko, mało – zja-
wisko muzyczne, liczące się nie tylko w  Polsce. 
Jest Filharmonia Rzeszowska i  uniwersytecki 
Instytut Muzyki. Są szkoły muzyczne różnych 
stopni, śpiewa kilka wspaniałych chórów, błysz-
czy roztańczony i rozśpiewany Wojewódzki Dom 
Kultury, rżną od ucha kapele ludowe, muzykują 
zespoły jazzowe, bluesowe, rockowe i… Boże, ile 
to wspaniałości muzycznych i wokalnych.

Nie mam w  zwyczaju wyraźnie komple-
mentować kogoś czy czegoś. Są w Rzeszowie au-
torytatywni publicyści 
i  krytycy muzyczni. 
Czy potrafią oni jednak 
w   sposób dostateczny 
regulować i  tonować 
napięcia i  emocje, któ-
rych przecież nigdy nie 
brakowało w  łonie tej 
specyficznej, bo mu-
zycznej bohemie. Jak 
w  takim iście dobo-
rowym towarzystwie 
odnajduje się czasowo 
i  wirtualnie Tadeusz 
Inglot, nie tylko jako 
zdecydowanie dojrzały 
muzyk, ale jako organi-
zator i propagator życia 
i  kultury muzycznej 
Rzeszowa, miasta, któ-
re urosło szybciej jaka 
na drożdżach?

Wertując nawet 
pobieżnie muzyczną 
biografię Tadeusza nie sposób nie popaść w pew-
ną zadumę, może nawet swoisty zachwyt , śledząc 
drogę jego osiągnięć i  sukcesów. Stworzył i pro-
wadził wiele zespołów muzycznych, z  którymi 
wygrał wiele festiwali i  konkursów. Muzycznie 
otwierał nieistniejący już dzisiaj hotel Rzeszów. 
Zdobywał nagrody i  dyplomy na festiwalach 

piosenkarskich i  muzycznych 
w  wielu miastach Polski (m.in. 
Jelenia Góra, Sanok). Nagrywał 
w  ogólnopolskim i  rzeszowskim 
radiu. Aranżował i komponował. 
Wraz z  Tadeuszem Nalepą był 
pomysłodawcą utworzenia zespo-
łu bluesowego, nazwanego potem 
Blackout. Skomponował i napisał 
słowa do wielu piosenek dziecię-
cych i wydał z nimi album, a dru-
gi ma przygotowany do wydania. 
Prowadził zabawy z  dziećmi 
w  rytm muzyki granej osobiście 
na akordeonie, gitarze i klawiszo-
wych instrumentach elektronicz-
nych. Zajmował się pedagogiką 
muzyczną w  domach kultury, na 
koloniach i  młodzieżowych obo-

zach. Grał w  zespołach tanecznych i  rozryw-
kowych za granicami Polski. No, może to na 
razie wystarczy? Właśnie to „na razie” stawia 
pewne pytanie. Dlaczego tak bardzo rzeszow-
ski muzyk nie miał dotychczas swojego benefi-
su? Tadeusz przetrwał rentę, obecnie przeżywa 
emeryturę. Ani mu w głowie zrywanie z muzy-
ką. Prowadzi własną szkołę nauczania instru-
mentalnego. Ale to jeszcze nie wszystko.

Zakończę jednak, może trochę senty-
mentalnie, twierdzeniem samego wielkiego 
Wojciecha Kilara, który uważa, że „najwspa-
nialsza muzyka powstaje tylko z wielkiej miło-
ści”. Rodzina Tadeusza Inglota, żona Jola i cór-
ka Katarzyna, od początku zaprzedana została 
muzyce. Tadeusz wraz z  żoną przez wiele lat 
występował i koncertował w kraju i za granicą. 
Przez wiele sezonów prowadzili zespół mu-
zyczny w  hotelu Rzeszów. Uczą dzieci i  mło-
dzież gry na instrumentach w  prowadzonej 
przez siebie szkole Casio Muzyka Rozrywko-
wa. Córka Katarzyna po katowickiej Akademii 
Muzycznej zajmuje się choreografią i  aranża-
cją. Prowadzi obecnie zespół Sen-Dans, pra-
cuje zawodowo w  placówkach kulturalnych 
Rzeszowa.

Jak mówi sam Tadeusz: „Tematem mu-
zyki w ogóle, rodzinnie będziemy żyli do koń-
ca”. Całą rację ma także profesor Wojciech 
Kilar. Muzyka to przede wszystkich wielka 
miłość. Syn Tadeusza, Robert, jest świetnym 
artystą malarzem, pracuje w BWA i wystawia 
swoje prace na wystawach w kraju i za granicą.

 Bogusław KOTULA
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Grzegorz Lesiak

Historia rzeszow-
skiej Sekcji Sko-

ków do Wody sięga 1985 roku, 
kiedy to powołano ją do życia 
w  ramach działania Klubu 
ZKS Stal Rzeszów. Impulsem 
do utworzenia sekcji było zdo-

bycie przez Martę Tomkiewicz srebrnego medalu 
podczas XII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzie-
ży pod kierunkiem trenera Ryszarda Wojtaszew-
skiego. W roku 1986 dzięki staraniom i wsparciu 
ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Technicz-
nych Jerzego Maślanki, na pływalni przy obec-
nej ulicy Matuszczaka zainstalowano wieżę oraz 
trampoliny. Rok 1990 to początek pracy 
najpierw trenera klubowego, a  w  chwilę 
później trenera kadry narodowej Sierża 
Koczariana. Od tego momentu rzeszow-
skie skoki notują szereg sukcesów na are-
nie polskiej oraz międzynarodowej. Obec-
nie trzon kadry trenerskiej tworzą również 
bracia Kozdrańscy oraz Pilchowie. Trener 
Andrzej Kozdrański pełni równocześnie 
obowiązki kadry narodowej juniorów.

Od 1992 roku nasi zawodnicy zdoby-
li łącznie 8 medali na mistrzostwach Euro-
py juniorów, w tym 2 złote, 3 srebrne oraz 
3 brązowe. Najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem jest Dariusz Górniak, któ-
ry w  roku 1997 zdobył 2 srebrne medale, 
a w rok później został mistrzem Europy ju-
niorów z trampoliny 3-m (przyrząd olim-
pijski). Największym sukcesem w  gronie 

SKOCZKOWIE MEDALOWI
Wczoraj, dzisiaj, jutro…

seniorów był udział Grzegorza Kozdrańskiego 
na olimpiadzie w  Barcelonie 1992 roku. Aktu-
alnie najbardziej utytułowanym zawodnikiem 
jest Andrzej Rzeszutek, dwukrotny medalista 
mistrzostw Europy oraz zdobywca ósmego miej-
sca na mistrzostwach świata seniorów w  Rzymie 
w 2009 roku. Trzymamy kciuki za Andrzeja w wal-
ce o kwalifikacje olimpijskie do Londynu w roku 
2012. Oczywiście mamy również bardzo zdolną 
młodzież, która już dzisiaj nawiązuje równorzędną 
walkę z czołówką europejską w młodszych katego-
riach wiekowych.

Niestety, dzisiaj jest nam ciężko myśleć 
o  przyszłości w  różowych barwach. Dzięki bar-
dzo dużej pomocy obecnego zarządu Klubu ZKS 
Stal Rzeszów, udało się spłacić zaległości z  roku 

2008 i  2009. Niestety ogólna sytuacja klubu nie 
jest dobra, zatem obecnie jesteśmy zobligowani 
do zamknięcia budżetu praktycznie z miesiąca na 
miesiąc. Jeżeli wystąpią zaległości bieżące, klub 
będzie zmuszony wypowiedzieć umowy dzier-
żawne. Oznacza to w  praktyce powolną śmierć 
naszej sekcji. Nie da się trenować skoków do wody 
bez pływalni, która spełnia wymagania technicz-
ne, a przede wszystkim warunki bezpieczeństwa. 
Nasze wielokrotne prośby kierowane do władz 
miasta, dotyczące pomocy dla sekcji w tak trudnej 
sytuacji, nie znalazły uznania w oczach włodarzy. 
Próbowaliśmy również zainteresować naszymi 
problemami radnych miasta Rzeszowa oraz ko-
misję sportu RM. Również z tej strony nie uzyska-
liśmy żadnej pomocy. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że bezpośrednia pomoc praktycznie jest 
niemożliwa. Uważamy jednak, że przejęcie pły-
walni przez miasto od WSK i oddanie pod zarząd 
klubowi pozwoliłoby z jednej strony na funkcjono-
wanie sekcji, a  z drugiej na udostępnienie miesz-
kańcom nowych południowych dzielnic „najcie-

plejszej” w mieście pływalni. 
Dzisiaj nie oglądamy się na innych. 

Uruchomiliśmy pływalnię od 6 września 
i  zapraszamy wszystkich chętnych do 
korzystania z  naszej pływalni. Wszelkie 
informacje można znaleźć na serwisie 
www.skokidowody.itl.pl. Ze swojej strony 
zapewniamy najcieplejszą wodę w  mie-
ście, atrakcyjne ceny biletów oraz karne-
tów, a  także miłą atmosferę. Organizuje-
my kursy nauki pływania, aquaaerobiku, 
kursy nurkowania oraz zajęcia w grupach 
ogólnorozwojowych dla dzieci. Zajęcia 
prowadzą profesjonaliści w  swoich dzie-
dzinach, jak również medaliści oraz olim-
pijczyk w skokach do wody.

 Grzegorz LESIAK,
prezes Sekcji Skoków do Wody ZKS Stal 

Rzeszów

BĘDZIEMY KRZYCZEĆ
Rozmowa z Maciejem Kunyszem, wiceprezesem 

dębickiego Stowarzyszenia Ekoskop

Będziemy tak długo i głośno krzyczeć, aż 
nas ktoś usłyszy – mówi wiceprezes dę-

bickiego Stowarzyszenia Ekoskop Maciej Kunysz, 
okazując kilka zdjęć po powodzi w okolicach osie-
dla Słoneczne w Dębicy.

 Czym zajmuje się Wasze Stowarzyszenie? 
– Naszym celem jest ochrona środowiska natural-
nego oraz wpływanie na doskonalenie prawa w tym 
zakresie. Od kilku lat poważnym zagrożeniem dla 
naszego środowiska jest działalność spółki Serwi-
med w Dębicy, konieczna stała się tutaj interwencja 
starosty, władz miasta, województwa oraz władz 
sanitarnych i tę interwencję staramy się wymusić.

 Wymusić ? 
–Tak, wymusić! Bo, naszym zdaniem, władze nad 
wyraz sprzyjają właścicielowi tej spółki, toleru-
ją jego bezprawną działalność. Spółka Serwimed 
w centrum sześciotysięcznego osiedla mieszkanio-
wego Słoneczne w  Dębicy wykonuje działalność 
polegającą na odbiorze, transporcie i  utylizacji 
odpadów medycznych i  weterynaryjnych. Robi to 
między innymi w  oparciu o  posiadaną instalację 
do sterylizacji odpadów medycznych. Mieszkań-
cy i  rada tego osiedla od dwóch lat interweniują 
u  władz, jak i  organów ścigania w  sprawie dzia-
łalności spółki Serwimed, podnosząc, że działal-

ność tego podmiotu jest szkodliwa dla ich zdrowia 
i życia. Bliskość tego rodzaju obiektu rodzi strach 
i  obawy mieszkańców o  zdrowie swoje i  najbliż-
szych, a w szczególności o zdrowie dzieci. Potwier-
dzeniem powyższych obaw mieszkańców są ostat-
nie powodzie. Pod wodą znalazł się cały zakład, 
a  także wszelkie kontenery i  pojemniki zawiera-
jące zakaźne odpady. Zakład w Dębicy zajmuje się 
przetwarzaniem odpadów szpitalnych, do których 
możemy zaliczyć między innymi zakaźne i niebez-
pieczne mikroorganizmy, liczne bakterie oraz czę-
ści tkanek ludzkich..

 Z pewnością odbywa się to pod stałą kontro-
lą i za aprobatą odpowiednich służb sanitarnych 
i ochrony środowiska?
– My uważamy, po zapoznaniu się z wieloma na-
ukowymi opiniami, wynikami badań oraz z prze-
pisami prawa i praktyką w tym zakresie w krajach 
Unii Europejskiej, że autoklawowanie nie uniesz-
kodliwia odpadów zakaźnych w  stu procentach. 
Naszym zdaniem, skuteczne unieszkodliwić tego 
typu odpady można jedynie przez ich spalenie. 
Zawsze bowiem istnieje ryzyko przeżycia różnora-
kich mikroorganizmów, które mogą być źródłem 
rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Polskie pra-
wo dopuszcza jedynie spalanie takich odpadów. 
Naszym zdaniem, słusznie. 

 Czy są przykłady na to, że firma Serwimed 
może zagrażać mieszkańcom osiedla? 
– Zrobiliśmy wiele zdjęć, z których jednoznacznie 
wynika, że zakaźne odpady medyczne są przecho-
wywane w  sposób niewłaściwy, pływają swobod-
nie w  wodzie, co wskazuje, że są przechowywane 
w niezamkniętych lub też w nieszczelnych pojem-
nikach. Należy dodać, że zaobserwowana została 

Od lewej trener klubowy Grzegorz Kozdrański, trener kadry narodowej seniorów 
Sierż Koczarian, trener kadry narodowej juniorów Andrzej Kozdrański.

Maciej Kunysz
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WIROWANIE NA PLANIE

SMUTNA HISTORIA

Nasz strategiczny wielki brat zza kałuży w przeddzień rocznicy ataku 
terrorystycznego na nowojorskie wieże i Pentagon, znowu wyka-

zał się gorącym uczuciem do wiernego mniejszego brata, czyli do nas. Jakieś 
smerfy dokopały się w tej Ameryce do tajnego raportu FBI i puściły bąka do 
prestiżowej prasy, że w  Polsce torturowano aresztowanego gdzieś w  świecie 
wielbiciela Al-Kaidy. Zresztą nie po raz pierwszy. Jak wcześniej, tak i obecnie, 
dziwnym zbiegiem okoliczności ma to miejsce w momencie, gdy Jankesi robią 
w  portki przed kolejnym zagrożeniem terrorystycznym. Bez skrupułów za-
tem chowają się za plecy sojuszników, pokazując palcem nie mniej wrednych 
ciemiężców poniewierających wyznawców Bin Ladena. Nic, tylko takiemu 
sojusznikowi dać buzi z wdzięczności. Ale jak to zrobić, skoro on ma nas, za 
przeproszeniem, w  dupie? Niemożebne! Gdy zagrożenie nieco zelży, dosta-
niemy na otarcie łez jakąś korwetę z  I wojny światowej, albo kolejną baterię 
rakietowych atrap wystruganych z drewna, których nawet smerfy nie boją się.

Pewien amerykański Rydzyk z kolei, dla niepoznaki zwany Terry Jones, 
wymyślił radykalny sposób na wojujących wyznawców islamu, co może także 
odwrócić uwagę od nas. Chce publicznie spalić im Koran, pewnie sądząc, że 
pozbawi w ten sposób takich talibów sensu życia. Jak mawiał pewien czeski 
doktor, gdyby głupota umiała fruwać, to ów ichni Rydzyk powinien być gołę-
bicą. Paleniem książek zajmowało się w dziejach wielu. Z podobnym skutkiem. 
Tylko ten, który spalił bibliotekę aleksandryjską wszedł do historii, ale ludz-
kiej głupoty. Później palili księgi heretyckie, często z autorami, ale skutek był 
odwrotny. Pewien wódz tysiącletniej Rzeszy kazał także palić księgi niearyj-
skie i cała ta Rzesza przetrwała raptem coś z dziesięć lat. I o czym to wszystko 
świadczy? Myślenie ma przyszłość i bardzo smutną historię.

DEMOKRACJA W KACZOLANDZIE

Po przerżniętych wyborach prezydenckich prezes Jarosław I Nadęty 
dał prawdziwą lekcję demokracji, przy której ta ateńska i brytyjska 

wysiadają. Każdy w jego partii ma prawo do własnego zdania pod warunkiem, 
że będzie ono toczka w toczkę zgodne ze zdaniem prezesa. Prawie jak stary 
Ford, który zostawiał klientom prawo wyboru koloru produkowanego przez 
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siebie samochodu, byleby był czarny. Zabronił swoim wyznawcom nazywać 
Komorowskiego prezydentem i  żaden nawet nie zająknął się w  tej kwestii. 
Orzekł, że krzyż na Krakowskim Przedmieściu ma stać, bo naród, czyli on, tak 
chce, i stoi. W dodatku pilnowany przez inny kilkunastoosobowy naród wy-
magający pilnego leczenia. Nawet abp Józef Michalik nie chce go ruszyć, gdyż 
nie poczuwa się do roli totumfackiego i  tego krzyżowego mebla wyparł się 
jak należy. Czytał jednak Fredrę! Sam prezes zaczął szybko modelować swój 
nadszarpnięty w czasie kampanii wizerunek napoleońskiej głowy. Skoro nie 
musi chwytać się brzytwy, jak twierdzi przyboczny Kuchciński, to widocznie 
brzytwa chwyta się jego, bo zaczął metodycznie rozpieprzać swój polityczny 
gołębnik, czyli dołować tych, którzy wysmażyli mu łagodny i przyjazny wize-
runek. Paskudnie czuje się z nim, a więc postanowił pozbyć się wszystkiego, co 
szkodzi jego wizerunkowi zamordysty. Nawet Migalskiego wyrzucił z niczego, 
ponieważ tylko tyle może. Swojego świętej pamięci brata męczennika miano-
wał prawdziwym Wałęsą i Piłsudskim naszych czasów, a co! Wszyscy w PiS 
w  to święcie wierzą. Wtajemniczeni twierdzą, że polecił Macierewiczowi, 
oprócz zespołu pieśni i tańca, powołać w Sejmie zespół do zbadania zbrodni 
wyborczej. Śledczym zespołu ma być prawdomówny niczym Pinokio Ziobro, 
prokuratorem cherubin Brudziński, a niedorzecznikiem prasowym rajdowiec 
Kurski. Naród to kupi. Ten spod krzyża i boska Szczypińska też. Czyżby w PiS 
coś pękało?

ŚWIATYNIA NA BOISKU

Po raz kolejny, dzięki niespożytemu uporowi katedralnego księdza 
Maca, stanęła na sesji Rady Miasta Rzeszowa sprawa przekazania 

jego parafii za walutę watykańską, czyli Bóg zapłać, półhektarowej działki 
wykrojonej z  boiska szkolnego przy al. Powstańców Warszawy. Determi-
nacja księdza godna podziwu, bo w  końcu skuteczna. Przy uchwalaniu tej 
darowizny pojawiały się zdumiewające sytuacje, niczym wyjęte z  gombro-
wiczowskiego Trans-Atlantyku. Nie przekonywały informacje o  sprzeciwie 
mieszkańców osiedla, którzy uważają, że świątyń ci u nas dostatek. Pojawiła 
się argumentacja, że pogłowie szkolnej dziatwy spadnie na Nowym Mieście 
o połowę i boisko będzie świecić pustkami, że teren jest zupełnie niepotrzebny 
dyrektorowi szkoły oraz jego dziatwie, że nie chodzi o budowę kościoła tylko 
kaplicy i tym podobne mądrości nadające się do kabaretu, a nie na poważną 
debatę radziecką. W  końcu wysmażono kuriozalną uchwałę, przyjętą przez 
14 radnych z 38-osobowego jej składu. W osiedlu zawrzało. Czarno to widzę. 
Ciekaw tylko jestem, po co rada tę żabę je? Bo niestrawność po takiej diecie jest 
tak pewna, jak amen w pacierzu. Szczęść Boże!

 Roman MAŁEK 

wielce nieodpowiedzialna i  naganna praktyka 
w  zakresie przechowywania tych odpadów przez 
pracowników firmy Serwimed, gdzie po przywie-
zieniu zakaźnych odpadów zostały one pozosta-
wione na parkingu przez całą noc. W wyniku po-
wodzi woda zawierająca w sobie zakaźne i niebez-
pieczne mikroorganizmy oraz bakterie wchłaniana 
jest przez ziemię, przedostając się w ten sposób do 
wód gruntowych. Występuję duże ryzyko skażenia 
wód podziemnych, studni, z których czerpana jest 
woda przeznaczona do codziennego użytku w go-
spodarstwach. Realny staje się również zagrożenie 
ze strony dzikich zwierząt, które w  takich odpa-
dach szukać będą pożywienia, co w konsekwencji 
może prowadzić do rozpowszechniania różnora-
kich chorób. 

 Dlaczego władze sanitarne ignorują zagro-
żenie chorobą HIV, żółtaczką, itp.? 
– Przy pomocy posłów z  PO próbuje się zmienić 
przepisy w taki sposób, że obok naszego dębickie-
go problemu może powstać kilkaset podobnych 
problemów w całym kraju, a państwo nasze, czy-
li my wszyscy, do tego wszystkiego dopłacimy. 
Serwimed lobbuje, aby obok spalania, przepisy 
dopuszczały autoklawowanie. My się przed tym 
bronimy. 

 Skąd takie obawy?
 – Śledzimy przebieg prac komisji sejmowej, która 
prowadzi prace nad zmianami przepisów w  tym 
zakresie. Co by pan zrobił widząc, że szczury, pta-
ki, koty rozszarpują szpitalne opatrunki z oddzia-

łów zakaźnych, a potem chodzą w otoczeniu pana 
i pańskich dzieci? Nie chcemy tak żyć. Nie chcemy 
żyć na ekologicznej bombie. Czy mamy strajkować, 
zablokować bramy, żeby ktoś o nas usłyszał w wo-
jewództwie i w Polsce?

 Mam nadzieję, że wasz głos zostanie usłysza-
ny . Dziękuję za rozmowę. 

 Rozmawiał Andrzej KONARSKI

Podaczas powodzi pod wodą znalazł się cały zakład, a także wszelkie kontenery i pojemniki zawierające zakaźne od-
pady.
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Baran (21 III–20 IV) Przed tobą pomyślny 
czas: dopisze Ci zdrowie, a energia będzie Cię 
wprost rozsadzać, dlatego zakasuj rękawy i za-
bierz się do realizacji odkładanych planów.

Byk (21 IV–20 V) Twoja planeta Wenus nie da 
zapomnieć o  uczuciu, które towarzyszy Ci od 
dłuższego czasu. Na horyzoncie  propozycje 
ciekawej pracy i lepszych zarobków.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Wszystko toczy się do-
brym kołem. Relaks nad rzeszowskim zalewem 
bardzo wskazany.

Rak (22 VI–22 VII) Zrób wreszcie coś dla sie-
bie, bo jesteś krok od poważnego wypalenia 
zawodowego. Może warto, ot tak po prostu 
pojechać do podrzeszowskich lasów i pooddy-
chać pełną piersią. 

Lew (23 VII–23 VIII) Był czas na wygrzewanie 
się na słońcu i leniuchowanie, a teraz masz czas 
na  solidną pracę. Czeka na to rodzina  i koledzy 
w pracy. Uważaj na zbędne wydatki.

Panna (24 VIII–22 IX) Niekoniecznie piwo, 
które nawarzono z Twoim udziałem, będziesz 
musiał wypić, ale nie zaszkodzi więcej rozwagi 
w czynach i w słowach. Na horyzoncie romans.

Waga (23 IX–23 X) Przed Tobą dobry czas na 
sprawy domowe i rodzinne. Dobrze Ci wyjdą  
przetwory i remont mieszkania lub prace na 
działce. Spodziewaj się pism urzędowych.

Skorpion (24 X–22 XI) W życiu już tak jest: raz 
z górki, raz pod górkę, ale to nie znaczy, że nic 
nie masz robić. Pomału zaczniesz wychodzić na 
prostą, tylko uwierz w siebie… Powodzenia!

Strzelec (23 XI–21 XII) Popracuj nad swo-
ją kondycją fizyczną, bo przed Tobą nie tylko 
spóźniony remont mieszkania, ale również 
pewne prace zlecone przez... teściową. W pra-
cy spokojnie.

Koziorożec (22 XII–20 I) Powiększy Ci się ro-
dzina i stan Twego konta. Dbaj o zdrowie i nie 
daj się przeziębieniu i jesiennej  depresji. Do-
staniesz pozytywne urzędowe pisma.

Wodnik (21 I–19 II) Czekają Cię poważne za-
kupy i dlatego  do pewnych propozycji han-
dlowych podchodź z dużą rezerwą. W teatrze 
poznasz kogoś, kto trochę zawróci Ci w głowie.

Ryby (20 II–20 III) Dobra książka, dobra herbata 
– to jest to, czego najbardziej Ci potrzeba. A 
jesienne gwiazdy mówią, że nie będzie to her-
bata pita samotnie. Będzie to osoba nie tylko na 
jesień, może na zawsze...

JESIENNY UKŁAD GWIAZD

Jerzy Maślanka
SEKRETY ŻYCIA
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Adam 
Decowski

FRASZKI

PROGNOZA
Wkrótce na rozgrzane głowy
spadnie listopadowy
niepokoju wiatr i grad.
Wątpliwości już się mnożą,
co z wyborczą jest prognozą?
Czy na pewno będzie tak:

Ksiądz ceni pana, pan księdza
i machina się rozpędza.
Sukces marzy się w oddali
radnym – by ich znów wybrali.
Będą cicho siedzieć w kącie
za te diety dwa tysiące,
będą chwalić księdza – pana,
bo to para jest dobrana.
Nie ma to jak za Ferenca,
on funduje, a poświęca
Ekscelencja.
Oby było tylko zdrowie,
raj będziemy mieć w Rzeszowie.

W PiS-ie jest koncepcja nowa:
dadzą „asa” z Sokołowa,
choć nie przepadł pomysł świetny,
by Komitet uSZLACHET-nić.

W PO również zmiana mała,
góra zaDECydowała!

Szeptem  słyszy się po trosze,
że czai się EUROPOSEŁ.

Idą plany i programy,
ile do zrobienia mamy.
A my za to im w podzięce
podniesiemy w górę ręce,
by do czubka wszystkich zbliżyć
postawimy przy nich krzyżyk.

PS

Zagrzmią dzwony i ambony,
i ten będzie namaszczony 
tak, jak ludzie sobie życzą.
I z boiskiem, i z kaplicą
będzie lepiej, będzie prawiej,
prawie tak, jak po naprawie.

Fo
t. 

M
ie

cz
ys

ła
w

 A
. Ł

yp

AROMAT WSPOMNIEŃ
Przed nami jesień, do lamusa odchodzą 

minione chwile i  wydaje się, że przed 
nami tylko szarzyzna i  szarzyzna i  daleko do 
uśmiechu. Nic mylnego. Każdy z nas, wspominając 
swoje dzieciństwo, ma w pamięci coś, co wywołu-
je sentymentalny uśmiech na twarzy. Może to być 
czas spędzony u babci, jakieś pierwsze wyjazdy na 
kolonie lub nawet szalone zabawy pod blokowym 
trzepakiem. Pewne szczegóły idą z nami przez całe 
życie. Zapamiętujemy poszczególnymi zmysłami. 
Pamiętam żółty, aksamitny łubin za domem mojej 
niani, do której jeździłam na wakacje, smak cu-
downie przeźroczystej wody z  górskiego potoku 
pod Nowym Targiem i  szeleszczący słony piasek 
nadbałtyckich plaż. Nasz mózg, niczym twardy 
dysk, zapisuje piękne chwile i  nawet ich wspo-
mnienie wywołuje błysk szczęśliwości w  oczach. 
Nic dziwnego, w  naszym organizmie podczas 
chwil swoistego błogostanu zwiększa się poziom 
serotoniny – hormonu zadowolenia. No tak, ale te 
piękne chwile są już za nami i nikt nie cofnie nas 
do sielskiego dzieciństwa czy romantycznych po-
rywów w młodości. 

Z  punktu widzenia psychologii jest to 
możliwe i  nosi nazwę wizualizacji. Wystarczy 
zamknąć oczy, rozluźnić ciało i wyobrazić sobie 
dawne miejsce swojej chwilowej szczęśliwości. 
Jest to parosekundowe przeniesienie się w  wy-
obraźni na leśną cichą polanę, skąpaną w słońcu 
i  otoczoną śpiewem ptaków, na wiosenną łąkę 
pełną stokrotek, żółtego mlecza i  koniczyny, na 
połoninę pod rozgwieżdżonym letnim niebem, 
albo też na plażę spokojną i ciepłą, pełnej relak-
sacyjnego szumu morza i  zapachu orzeźwiającej 
bryzy. Są to swoiste autoterapie, które możemy 
sobie zaserwować zawsze i  wszędzie i  nikt nam 
tego nie zabroni. Nawet gdy jesteśmy na nudnej 
naradzie, na której szef mówi długo i czasem nie-
stety bez sensu – wyobraźmy sobie to miejsce, 
które powodowało, że chciało się wtedy powie-
dzieć: trwaj chwilo, jesteś piękna. A że się przez 
chwilę uśmiechniemy, to innym wzrokiem po-
patrzymy na szefa, który pomyśli, że robi na nas 
pozytywne wrażenie. A my, po prostu będziemy 
otoczeni swoim aromatem wspomnień...

 Nina ESTERA

WYZNANIE STAREJ PANNY
Już teraz wiem, że nie warto
było być tak upartą…

NAGROBEK STOCZNI
Tu była kolebka panny „S”,
która dojrzałą dziś kobietą.
Już teraz niepotrzebną jest.
Został z niej tylko etos.

NA BIUROKRATĘ
Nie zdejmie spodni,
jeśli nie uzgodni. 

UWAGA!
Ciągną ludzie 
ku wodzie,
a od wód
ciągnie smród.

CHARAKTERYSTYKA 
Niektórych urzędowych notabli 
złośliwie nadali sami diabli, 
lud zaś głosował i podnosił rękę
jedynie na swoją udrękę…

DOJRZALI 
Skoro wolność już mamy, 
wykorzystujemy ją godnie.
Prawdę tak ubieramy, 
jak nam wygodnie. 

SKUTECZNOŚCI PRZEJAW 
Znany polityk dwoi się i troi! 
Efekt: w urzędach sami swoi… 

OJ, BYWAJĄ… 
Bywają pobożnisie – obłudne i takie, 
żegnające się kułakiem!  

Edward 
Winiarski



pogodnych i  wzajemnie życzliwych. Tutaj nie ma 
równych i równiejszych. W grze dziesięciolatek ma 
takie same prawa, jak i  dojrzały partner, a  raczej 
ze względu na brak doświadczenia spotyka się ze 
szczególną życzliwością. Zatem jest i szkołą dobre-
go wychowania. Jeśli któryś z  zawodników przy-
mierza się do uderzenia wszystko milknie, aby nie 
przeszkadzać w potrzebnym w  tej czynności sku-
pieniu. Zdarza się, że po niefortunnym uderzeniu 
piłeczka ląduje na jakichś wertepach czy w  zaro-
ślach. Nikt nie ociąga się w jej poszukiwaniu. 

Po zakończeniu zawodów i opuszczeniu go-
ścinnego Ochmanowa całe podkarpackie towarzy-
stwo golfowe spotkało się w zajeździe na wspólnej 
kolacji. Kto zgadnie, co było jedynym tematem 
ożywionej rozmowy? Oczywiście, golf. Niezapo-
mniane zagrania, niezwy-
kłe zdarzenia i ciekawostki 
techniczne. Odniosłem 
wrażenie, że im to nigdy 
się nie znudzi. Wszystko 
ma jednak swoje racjonal-
ne uzasadnienie. Jest to 
im potrzebne ze względu 
na higienę psychiczną. Po 
takim całkowitym ode-
rwaniu się od zawodowego 
kieratu, z pewnością mogą 
wyluzowani powrócić do 
prozy zajęć codziennych. 
Z  pewnością im jest lepiej 
i z nimi jest lepiej. I chyba 
taka właśnie jest filozofia 
golfowej pasji.

W  następnym dniu, 
na drugą część zawodów 
wszyscy przenieśli się do 
Country Club w  Paczółto-
wicach koło Krzeszowic. 

W pierwszy wrześniowy weekend zo-
stały rozegrane IV Mistrzostwa 

Małopolski w Golfa. Rozegrano je w czasie dwóch 
dni, na dwóch podkrakowskich polach golfowych 
z prawdziwego zdarzenia. W całej imprezie aktyw-
nie uczestniczyła również 9-osobowa reprezentacja 
Podkarpackiego Klubu Golfowego, z wiceprezesem 
Zdzisławem Frańczakiem na czele.

W sobotę 4. września, w wyjątkowo gościn-
nym Country Clubie w  Ochmanowie obok Wie-
liczki pojawiła się rekordowa liczba zawodników, 
bo aż ponad dziewięćdziesięciu. Tryskająca ser-
decznością i golfowym humorem Liliana Kula bez 
kija kierowała sprawnie całym ruchem. Uczestni-
ków podzielono losowo na czteroosobowe grupy, 
które w  odstępach dziesięciominutowych kolejno 
wkraczały w  turniejowe szranki. Dziewięciodoł-
kowe pole w Ochmanowie jest położone w pięknej 
krajobrazowo okolicy, przypominającej pogórze. 
W  opinii zawodników dosyć trudne, zwłaszcza 
w końcowych fragmentach wokół dołków. Uczest-
nicy pokonywali pole dwukrotnie.

Dopiero w  czasie tych zawodów zoriento-
wałem się, że golf to nie tylko walenie którymś 

FILOZOFIA GOLFA
To prawie dołkowy traktat pisany kijami

z  czternastu regulaminowych kijów w  piłeczkę, 
którą każdy stara się jak najmniejszą liczbą ude-
rzeń umieścić w  dołku. To jednakże niemal spe-
cyficzny ceremoniał z całym sztafażem ustalonych 
zachowań, niemal nabożny kult dobrego zagrania 
i  udanego uderzenia. To prawie dołkowy traktat 
pisany kijami. I właśnie ten niepowtarzalny nastrój 
gna golfistów na pola golfowe i zmusza do wieloki-
lometrowego pchania po nich wózków, bądź tasz-
czenia toreb z całym majdanem do grania. W tym 
towarzystwie nie ma miejsca dla gburów, postaci 
niekulturalnych i aroganckich, a jest wyłącznie dla 

Pole większe, osiemnastodołkowe, położone na 170 
hektarach pagórkowatego terenu, również bardzo 
atrakcyjne, chociaż już o innym charakterze. Aby 
zaliczyć wszystkie dołki golfowe, trzeba przejść 
również ponad osiem kilometrów, ale już bez po-
wtórzeń. Część uczestników wystraszyła niezbyt 
przychylna z  rana aura. Niepotrzebnie, ponieważ 
bardzo szybko natura uspokoiła się i  były bardzo 
dogodne warunki do gry.

 Głównym sponsorem mistrzostw był Zdzi-
sław Frańczak, który oprócz znanej firmy w Rze-
szowie, posiada również w Brzesku zakład Chemi-
plast, produkujący materiały do ociepleń i elewacji 
budynków. Ufundował dla pierwszych trzech za-
wodników mistrzostw w klasyfikacji netto nagro-
dy w postaci materiałów ze swej wytwórni wartości 
1500, 1000 i  500 zł. Każdy nagrodzony może te 
bony zrealizować w ciągu 12 miesięcy na wybrane 
przez siebie materiały. Na trzecim miejscu uplaso-
wał się Grzegorz Paterak z Podkarpackiego Klubu 
Golfa.

 Prezes Zdzisław Frańczak boleje, iż do dziś 
nie udało się w okolicach Rzeszowa zbudować pola 
golfowego, podobnego do krakowskich. Istnieją-
ce dotychczas w  Porębach Krzywskich i  krótkie 
w Głogowie, to zbyt mało, jak na rosnące potrze-
by tej rozwojowej dyscypliny. Prowadzone są w tej 
sprawie rozmowy z władzami Łańcuta, ale trochę 
wszystko ślimaczy się. Pewnie trzeba będzie roz-
glądnąć się za jakimś alternatywnym i skuteczniej-
szym rozwiązaniem.

Tekst i fot.
 Roman MAŁEK 

Udane uderzenie Zdzisława Maca z Rzeszow.

Rozgrzewka prezesa Zdzisława Frańczaka.

Zawodnicy z Podkarpacia na polu w Paczółtowicach. Od lewej: Grzegorz Paterak, naj-
młodszy zawodnik turnieju Mateusz Paterak, Bogusław Bańbur i Zdzisław Frańczak.

Prezes Zdzisław Frańczak wręcza w Paczółtowicach główną 
nagrodę Ernestowi Młynarskiemu.

Grupa z  naszymi golfistami na 18. dołku w  Ochmanowie. 
Od prawej: Zdzisław Frańczak, Bogusław Chlebicki, Mate-
usz Paterak i reprezentant z Krakowa.
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