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Do nabycia
w kioskach RUCH-u

Anna Gutowska – skrzypaczka

11 marca br. grała w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
Koncert skrzypcowy e –moll op. 64 Feliksa Mendelssohna. Orkiestrą dyrygował Tadeusz Strugała.
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MOJE REFLEKSJE
POLAK MAŁY
Patrzcie, panie i panowie,
rodzi nam się nowy człowiek
w naszym kraju, a nie baśni.
I zaczyna rosnąć właśnie.
On jest siłą, w nim jest wiara,
ojciec z matką się postarał.
I to prawda oczywista,
to jest przyszły aktywista.

Albowiem Polak mały,
za cukrem stojąc z drugim,
wykrzyknie: Pan zasłania,
bo wyrósł Pan „za długi”.
A Długi mu odpowie
dostojnie i prawdziwie:
Ty ciesz się, że masz OFE,
bo ja mam perspektywę.
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PS
Ja, Polak mały, w doli, niedoli
pełen pokory, skuty pogardą,
do dobrobytu dążąc powoli
dalej uwielbiam jaja na twardo!

KOLEJNY ROK SPOŁECZNIKÓW
Działanie dla miasta i regionu
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lutego br. w klubie Zodiak odbyło się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów. Przewodniczący Jerzy Maślanka ocenił m.in. niedawną kampanię wyborczą i wskazał, co
robić, aby za cztery lata wystąpić skuteczniej w kolejnych staraniach o mandaty w radzie miasta. Wśród
szeregu inicjatyw NDR z dumą wskazał na Koło Młodych Twórców, które działa dynamicznie i co miesiąc
w Zodiaku utalentowana młodzież prezentuje swe dokonania na niwie literackiej, muzycznej i scenicznej.
Podziękował tym, którzy pomagają owej młodzieży zaistnieć artystycznie: Jadwidze Kupiszewskiej, Dorocie Kwoce, Stachowi Ożogowi, Marii Tomkiewicz, Urszuli Malinowskiej i niedawnemu mandatariuszowi
w samorządzie Sławomirowi Gołąbowi, który przewodził klubowi radnych NDR w minionej kadencji rady
miasta, a należeli do niego ówcześni radni Jerzy Maślanka i Edmund Kalandyk .
Zasadnicze cele działania stowarzyszenia, przypomniał prezes, pozostają nadal aktualne, bo dotyczą
promocji Rzeszowa i regionu oraz udziału w życiu społeczno-politycznym miasta i województwa, co realizowane jest m.in. przez inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz w sferze
oświaty, kultury i sportu. Wybitną rolę w spełnianiu tych celów, jak to określił J. Maślanka, taką wizytówką
stowarzyszenia jest nasz miesięcznik wraz dwoma dodatkami – magazynem literackim „Wers” i „PluszaFot. Józef Gajda (9)

Wydawca:

Najnowsza książka
Jerzego Maślanki
pt. Pajacyki – zbiór
wierszowanych
felietonów i Szopek
wcześniej publikowanych w naszym
miesięczniku – jest
już do nabycia
w rzeszowskich
księgarniach.

I kandydat
na geniusza,
na marszałka,
na premiera,
na ministra.
Bowiem wkrótce z takiego brzdąca
wyrośnie klasa rządząca,
co kieruje nami potem,
niejedną czyniąc głupotę,
jak Rostowski i Kłopotek,
bawiąc nas i Europę:
„Będzie lepiej, będzie lepiej,
nowe ceny już są w sklepie.
Będzie milej, będzie prawiej,
a już dosyć jest ciekawie.”

kiem” dla dzieci. Zaakceptowano sprawozdanie finansowe, które przedstawiła
sekretarz zarządu Małgorzata Prokop. Dochody i wydatki pawie się bilansują
i jest to w zasadzie działalność non profit.
Przypomnijmy, że zarząd stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów tworzą: Jerzy
Maślanka – przewodniczący, Maciej Dziurgot – wiceprzewodniczący, Małgorzata Prokop – sekretarz oraz Sławomir Gołąb, Wojciech Homik i Bogusław
Kobisz. Radzie programowej przewodniczy Edward Słupek, wiceprzewodniczącymi są Dorota Dominik i Ryszard Świątoniowski, sekretarzem Anna Prokop,
a członkami: Artur Kosturek, Emil Kunysz, Tadeusz Milanowski, Kazimierz
Obodyński, Maciej Stączek i Jerzy Wiącek. W komisji rewizyjnej są: Ryszard
Berłowski (przewodniczący), Wanda Chodur-Filip, Jerzy Kordas, Wiesław
Siorek i Radosław Słupek.
Wieńczył to spotkanie koncert muzyczny młodych artystów skupionych
wokół Marioli Niziołek, której towarzyszyli wokaliści: Klaudia Szydełko, Magdalena Wolan, Arkadiusz Kłusowski i gitarzysta Przemysław Przywara. 

W prezydium zebrania Edward Słupek i Dorota Kwoka.

Tomasz Michalski, szef stowarzyszenia EksploRes i autor
koncepcji Centrum Edukacji Interaktywnej w naszym mieście. Był to priorytetowy cel programu wyborczego Naszego
Domu Rzeszowa.

Przewodniczący Maślanka sprawozdaje i przedstawia zamierzenia NDR.

Prawnik Bogusław Kobisz (z lewej) i prof. Kazimierz Obodyński, dziekan Wydziału WF UR.

Śpiewa Mariola Niziołek.

Bartosz Maślanka, informatyk, współwłaściciel i wicprezes firmy Enformatic. Elektroniczna
wersja naszego miesięcznika w Internecie i wiele innych dokonań promujących stowarzyszenie jest dziełem jego i współpracowników.

Przed wejściem na scenę: Klaudia Szydełko, Magdalena Wolan i Arkadiusz Kłusowski.

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Gość spotkania Piotr Rędziniak, artysta plastyk i krytyk sztuki oraz jeden ze stałych autorów naszego miesięcznika.
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KŁAMSTWO
NASZE
POWSZEDNIE
Skąd bierze się taka niesamowita skłonność

POSTAWY  POGLĄDY

Dorota Dominik
Do napisania comiesięcznego felietonu zainspirowały
mnie tym razem słowa, które
jakoby wypowiedział Adam
Małysz zapytany, czy po zakończeniu kariery sportowej
zajmie się polityką. Otóż nasz
ukochany „Orzeł z Wisły” miał skwitować te dywagacje stwierdzeniem, że politykiem nie zostanie, bo musiałby kłamać, a on gdy skłamie, nie
może spać przez dwie noce.
Jeszcze do niedawna kłamstwo w większości
środowisk postrzegane było jako coś niegodnego,
niehonorowego, osoba kłamcy zaś piętnowana.
Dzieci od najmłodszych lat wychowywano w przekonaniu, że kłamać nie wolno, szkoła i dziś – jak
wynika z programów wychowawczych – kształci
i wychowuje w oparciu o triadę prawda – dobro –
piękno. I wszystko byłoby piękne, gdyby nie fakt,
że z roku na rok owa triada staje się jakąś śmieszną
abstrakcją. Kłamstwo dziś nie wywołuje już najmniejszego wstydu czy zażenowania u osoby, która to czyni. Jedyne uczucie to najwyżej zdziwienie,
o co nam chodzi, jeśli przyłapiemy owego kłamcę
na „oszczędnym gospodarowaniu prawdą” (polityk Cymański). Kłamstwo nie jest już niczym, co
mogłoby narazić człowieka na utratę twarzy (już
nikt chyba nie rozumie, co to takiego), staje się

Są teraz takie czasy, że ludzie mówiąc przez sen kłamią.
					
Stanisław Jerzy Lec
natomiast elementem budowania wizerunku człowieka sprytnego, operatywnego i przedsiębiorczego. Tak bardzo patologizujemy się pod względem
uczciwości, że mam poczucie, iż po lekturze tego
felietonu czytelnik zapyta, ale o co chodzi?
Jedna z moich znajomych, która ładnych kilka
lat spędziła za granicą, po powrocie powiedziała,
że przeżywa szok kulturowy. Wzburzenie połączone z niedowierzaniem jest wynikiem jej obserwacji i kontaktów z rodakami na ojczystej ziemi,
którzy bez względu na okoliczności kłamią jak
najęci. Chciałabym przy okazji pokusić się o diagnozę, skąd bierze się taka niesamowita skłonność
do kłamstwa. Po pierwsze – przykład idzie z góry.
Bezkarnie i bez jakichkolwiek konsekwencji kłamią politycy. A jeśli nawet twierdzą, że nie kłamią,
to co drugi dzień tak radykalnie zmieniają swoje
zdanie, że nie sposób zorientować się, kiedy mówią prawdę. Kłamią celebryci twierdzący, że swoją
nieprzemijającą młodość zawdzięczają dobrym
genom i zdrowemu stylowi życia. Kłamią pracodawcy nie wypłacający pensji na czas, kłamią
biznesmeni, którzy nie rozliczają się ze swoimi
kontrahentami. Po drugie – rzuceni na pożarcie

konkurencji, wolnemu rynkowi, oddani we władzę
mamony, walcząc o przetrwanie sami dajemy sobie przyzwolenie na posługiwanie się oszustwem
i kłamstwem. Robimy to z takim zaangażowaniem, że przestajemy rozróżniać, które z naszych
wypowiedzi są prawdziwe, a które wygłaszamy
na użytek kariery czy z innych ważnych naszym
zdaniem względów. Walka o przetrwanie sprawia, że tworzymy sobie podwójne normy i zasady
– jedne na użytek, dajmy na to, poprawności politycznej (obyczajowej), społecznej w pracy, drugie
na użytek własny, bo przecież nas okłamywać się
nie wolno. Mamy więc swoisty paradoks – walcząc
o godne życie przestajemy zachowywać się godnie.
Zdarza się nam czasami powiedzieć o kimś,
że kłamie jak pies. W kontekście powyższych
rozważań o kłamstwie i jego wymiarach jest to
stwierdzenie niesprawiedliwe i głęboko kłamliwe.
Bo przecież zwierzęta, a szczególnie psy, nigdy nie
kłamią. Może więc tym razem to człowiek powinien brać z nich przykład.
 Dorota DOMINIK

WYBIERZEMY
POSŁÓW
Z
PODKARPACIA
Ale dotychczasowych wypada ocenić!
Edward Słupek

W

październiku wybierzemy posłów
na nową czteroletnią kadencję.
Chciałbym opisać i rozpocząć
dyskusję nad kryteriami, jakimi powinni charakteryzować
się moi posłowie, z mojego
województwa. Przed wyborami należy zatem ocenić obecnych posłów. Podkreślam z mocą, iż chodzi mi o naszych posłów i z naszego województwa.
Stanowią oni bowiem emanację władzy wybieralnej regionu w Sejmie i Senacie.
Nie interesuje mnie absolutnie, z jakich partii
politycznych ci nasi reprezentanci się wywodzą.
Partie, jako organizacje, mają na celu zdobycie
władzy i obsadzenie swoimi ludźmi kluczowych
stanowisk dla zarządzania w państwie i województwie. Ttraktują to jako łup i synekurę za wygrane
wybory. Ten proces łupienia stanowisk przybrał
już nieprzyzwoity rozmiar. Nie liczą się kompetencje i zasługi osób rugowanych ze stanowisk. Ważne
i jedyne jest kryterium przynależności do określonej partii politycznej oraz zasługi i lojalność
partyjna. Nie krytykuję tu określonej partii, ale
oburzam się na mechanizm, który wszedł do swoistego rytuału rzezi na określonych stanowiskach
administracyjnych po każdych wyborach. Jeszcze
kilka lat temu proceder ten spotykał się z dużym
oburzeniem społeczno-medialnym. Obecnie odnoszę wrażenie, że doszło do społecznego przyzwyczajenia i swoistej akceptacji partyjniactwa,
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nie bacząc na polską rację stanu, rację regionalną
jaką większość z nas tak naturalnie odczuwa.
Parlamentarna reprezentacja naszego województwa liczy 25 posłów. Dla nas, mieszkańców,
po każdych wyborach – które są rozgrywkami międzypartyjnymi, a partie kierowane są autorytarnie
przez wąskie elity, albo nawet funkcjonują w systemie wodzowskim – istotne jest, co mamy z wybranych parlamentarzystów dla nas, czyli dla województwa. Reszta po każdych wyborach jest nieistotna, albo mało istotna regionalnie. Tutaj trzeba zadać
pytanie, jak współpracują ze sobą parlamentarzyści
wybrani z naszego województwa? Czy reżimy partyjne pozwalają im działać jako reprezentacyjnemu
zespołowi województwa? Przecież po wyborach nic
nie przeszkadza, aby tak właśnie czynić dla dobra
regionu – jako zespół, a nie zbieranina rywalizujących ze sobą przedstawicieli partii.
Najważniejszym, bodaj pierwszym kryterium
oceny aktywności parlamentarzystów za mijającą
kadencję, powinno być rozliczenie z kryterium
wspólnego działania dla nas wszystkich. Jest to
kryterium wychowawcze dla nas, bo tylko zorganizowane, wspólne działanie ma sens. Jest to także
element patriotyzmu, jakim w czasach pokoju należy poświadczać. Zatem co razem tych 25 wybranych pań i panów wspólnie uczyniło dla Podkarpacia? Żadne racje partyjne nie powinny nas interesować. Ale z przykrością zauważam, że żadne
takie wspólne ich działanie dla województwa nie
jest mi znane. Znam jedynie usilne zabiegi w tym
towarzystwie, jakby się tu poróżnić i pielęgnować
odmienności partyjne.

Tymczasem wyobrażam sobie, że wspólne
działania owocowałyby środkami budżetowymi
dla regionu i na przykład budową superpołączenia kolejowego ze stolicą, co do znudzenia powtarzam. Ale trzeba tak przypominać aż do skutku,
póki szybka kolej Rzeszów – Warszawa nie zacznie
funkcjonować. Przykładem takich działań jest
Lubelskie, gdzie wspólnie wywalczono budowę
drogi szybkiego ruchu S 17 z Lublina do Warszawy oraz 350 mln zł na budowę lotniska od zera,
które w 2012 r. odprawi pół miliona pasażerów,
a w 2016 r. planuje tę liczbę nawet podwoić. Jest to
przykład skuteczności regionu i dbałości o swoje
interesy.
Sądzę, że nietrudno byłoby wykazać, iż sukces lubelskiego województwa odbywa się kosztem
naszego regionu. Społeczeństwo lubelskie zostało
skutecznie i masowo zainspirowane do protestu
o środki dla swojego regionu i osiągnięto pożądany skutek. Jakoś nie znam przykładów takich
działań ze strony naszych parlamentarzystów dla
naszego regionu. Do cnoty wręcz u nich urasta natomiast eksponowanie, jakby się tu różnić między
sobą i zarażać tymi różnicami całe społeczeństwo
Podkarpacia. Może jestem niesprawiedliwy, może
to tylko skrywana poza przez owych parlamentarzystów. Niech zatem przed wyborami wytłumaczą się z cnoty zespołowego załatwiania spraw dla
całego województwa – tam na salonach warszawskich. Uważam takie postawienie sprawy za zasadnicze przed zbliżającymi się wyborami.
 Edward SŁUPEK
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Bogusław Kobisz

W

ielu
znajomych
pyta mnie przy
różnych okazjach – co jako
prawnik myślisz o tych fakturach prognozowanych? Odpowiadam, że denerwują mnie
tak, jak zapewne wiele osób.
Dlaczego? Bo nie jestem do nich przyzwyczajony
i dlatego, że lubię wiedzieć za co płacę. Dostawcy
mediów naszym kosztem ułatwiają sobie robotę.
Wprowadzone faktury prognozowane przez Zakłady Energetyczne i Zakłady Gazownicze nie są
ogólnie akceptowane.
Powszechnie słyszy się, że ludzie chcą płacić za
faktyczne zużycie prądu i gazu. Dla przykładu, mój
znajomy przez dwa lata budował dom i w czasie
ostatniej zimy często dogrzewał, żeby odparować
wilgoć, bo na wiosnę chce się wprowadzić. Zużycie gazu w tym okresie było duże, za około tysiąc
złotych miesięcznie. Później przy normalnej eksploatacji będzie ono co najmniej o połowę niższe.
Pół roku zeszło, kilka pism, kilka kłótni w dyrekcji

i wiele telefonów, zanim uwzględniono podanie
i obniżono prognozowane zużycie.
Inny znajomy wynajmuje kilka mieszkań studentom, są okresy wakacji, gdzie niektórzy mieszkają, niektórzy nie. Zdarza się, że studenci w połowie miesiąca odchodzą, a przychodzą nowi. Jak rozliczyć zużycie gazu czy prądu, aby każdy sprawiedliwie zapłacił tylko za czas, gdy tych mediów używał.
Niestety, prawo unijne i krajowe dopuszcza
takie formy rozliczeń – u nas odbywa się to na
podstawie Prawa Energetycznego i rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie paliwami (Dz. U. nr 28, poz.165 – dalej:
Rozp. Min. Gosp.). Okresy rozliczeniowe dla umowy o dostawę paliw gazowych określa obowiązująca taryfa. W przyjmowanych taryfach dostawcy
wolno stosować dwa rodzaje okresów rozliczeniowych: okres rozliczeniowy jednomiesięczny i okres
rozliczeniowy krótszy niż 12 miesięcy. Rozporządzenia dopuszczono do funkcjonowania opłat
śródokresowych pomiędzy dokonanymi pomiarami zużycia paliw gazowych. Wysokość takich opłat
szacowana jest na podstawie prognozowanego zużycia paliw (stąd pojęcie: „faktura prognozowana”).

NO TO SIĘ ZACZĘŁO
Jakaś skaza trafić się musi

O

dczekano okres żałoby i teraz czas do
roboty. Platforma zaczęła wyciągać brudy po PiS i byłym prezydencie. Brudów jest wiele,
bo trudno wyobrazić sobie, żeby tysiące polityków,
aktywistów partyjnych, urzędników i członków
ich rodzin działających przy prezydencie, w partii
i rządzie jego brata, nie pobrudziło sobie rąk. Ani
prezydent, ani premier nie są w stanie wszystkiego
dopilnować, choćby nawet każdy z nich miał najlepsze intencje i był moralno-etycznym kryształem. Jakaś skaza trafić się musi.
Na początek wyciągnięto sprawę ułaskawienia
Adama S. z Kwidzyna w 2009 roku. Prezydent Lech
Kaczyński ułaskawił go, mimo że prokurator gene-

ralny wyraził w tej sprawie swój sprzeciw. Innych
opinii nie zasięgano i w trybie pilnym przeprowadzono ułaskawienie. Procedura trwała zaledwie kilka tygodni. Szef PiS krzyczy teraz, że to niedopuszczalne, że to „zamach na pamięć, na świętą pamięć
prezydenta”. Pracownik Kancelarii Prezydenta RP
(były) Andrzej Duda, który za te sprawy odpowiadał, twierdzi, że akurat tej nie pamięta. I może nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w procesie Adama S. reprezentował Marek Dubieniecki,
po czym na trzy tygodnie przed ułaskawieniem jego
syn, Marcin Dubieniecki, został oficjalnym wspólnikiem Adama S. No i drobny szczegół, Marcin Dubieniecki to zięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

ESKULAP
2010
Laureaci plebiscytu

Po upływie okresu rozliczeniowego dostawca
gazu ustala faktyczne zużycie, wylicza swoją należność i porównuje z kwotą z opłat prognozowanych, które otrzymał w tym okresie od odbiorcy.
W przypadku powstania nadpłaty dostawca musi
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie odbiorcę.
Jeśli odbiorca w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o nadpłacie nie zażąda jej zwrotu, nadpłatę
zalicza się na poczet płatności na najbliższy okres
rozliczeniowy. W sytuacji niedopłaty, dostawca
zwiększa o niedopłatę kwotę pierwszej faktury
wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy
(faktura opiewa wówczas na opłatę za zużycie prognozowane oraz zapłatę z tytułu wyrównania za
poprzedni okres rozliczeniowy).
Dlaczego tak to wymyślono? Przypuszczam,
że te faktury prognozowane wymyślone zostały po
to, by pokryć koszty wprowadzenia systemów zdalnego odczytu. Dostarczyciele mediów dysponują
wszystkimi danymi o naszym zużyciu i płatnościach, dobrze wiedzieli, że będą dysponować nadwyżkami i zamiast kredytować wieloletnią i drogą
wymianę liczników, koszty te przerzucili na nas.
 Bogusław KOBISZ

Adam S. wprawdzie nikogo nie zabił, a jedynie przez blisko siedem lat wyłudzał pieniądze
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Skarbu Państwa. Łącznie udowodniono mu
wyłudzenie ponad 150 tysięcy złotych. Zaczęły się
debaty w radiu i telewizji, artykuły w prasie. To
dopiero początek. Kampania wyborcza się zbliża,
więc takich „kwiatków” pewnie znajdzie się więcej. Jednak żadnych świństw i szwindli nie można
tuszować w imię pamięci o prezydencie, chyba że
w kodeksie karnym wprowadzona zostanie jako
okoliczność łagodząca „pamięć o Prezydencie”
oraz łagodząca w szerszym zakresie „święta pamięć o Prezydencie”. Miejmy nadzieję, że Platforma pilnie słuchała lekcji PiS i ministra Z. Ziobry,
że zanim sprawę ujawni, to wcześniej szczegółowo
ją zbada i nie będzie „Blidy” czy też „doktora, który
już nigdy nikogo życia nie pozbawi”.
 Bogusław KOBISZ

Podczas gali w Filharmonii Podkarpackiej ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na najlepszych lekarzy w regionie. Wyboru dokonali pacjenci w kilku formach głosowania. Był
to już 11. z rzędu plebiscyt, którego inicjatorem i głównym organizatorem jest od początku
rzeszowska Informacja Medyczna r-Bit, co przypomniał dyrektor tej firmy, mgr Marek Obidowicz, gratulując laureatom i dziękując partnerom, w tym m.in. rzeszowskiej ICN Polfie.
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FAKTURY
PROGNOZOWANE
Dostawcy mediów naszym kosztem ułatwiają sobie robotę

Nr 3(65) Rok VII
Nagrodzonym przez pacjentów lekarzom statuetki
Eskulapa wręczali: marszałek podkarpacki Mirosław Karapyta i wojewoda Małgorzata Chomycz,
a dodatkowo honorowali ich nagrodami i upominkami samorządowcy.
Wśród lekarzy rodzinnych: I m. – lek. med.
Agata Dróbka z GOZ w Lubeni, II – lek. med. Katarzyna Mierzwa z WOZ w Wysokiej Głogowskiej,
III – lek. med. Andrzej Jamro ze Szpitala MSWiA
w Rzeszowie.
W kat. lekarzy specjalistów: I m. – lek. med.

Janina Karaś, specjalista chorób wewnętrznych
i hematologii ze Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, II – dr nauk med. Grzegorz Guzik,
specjalista ortopedii i traumatologii, ordynator
w Specjalistycznym Szpitalu w Brzozowie, III –
lek. med. Wojciech Marć, specjalista neurochirurgii ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Wśród stomatologów: I m. – dr n. med.
Agnieszka Chmielewska-Cisłak z NZOZ Novamed w Stalowej Woli, II – lek. stom. Marzena Szczębara-Długosz z prywatnego gabinetu

JIDYSZ
A
KULTURA
POLSKA
Z redaktorami „Cwiszn” o literaturze i sztuce
Andrzej Piątek

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

K

oło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa oraz Pracownia
Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu
Rzeszowskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Reisze zorganizowały spotkanie
z redaktorami „Cwiszn” – kwartalnika
o literaturze i sztuce.
„Cwiszn” zajmuje się kulturą jidysz i jej związkom z Polską.
W wymiarze historycznym i współczesnym – w zakresie języka,
literatury i sztuki. Sięga do przeszłości kultury jidysz w notach
i tekstach historycznych, przedstawia warte uwagi dzieła, opisuje i ocenia wydarzenia kulturalne. Pismo wydaje Fundacja Sha-

w Nowej Sarzynie, III – lek. stom. Ewa Mierzwa
z NZOZ Stom-Med w Rzeszowie.
I miejscem w kategorii NZOZ 2010 woj. podkarpackiego Kapituła Plebiscytu nagrodziła Centrum Medyczne Promedica (dyr. Piotr Compała)
w Rzeszowie. A wyróżnienia otrzymali: Mrukmed
Sp. part. (dyr. Andrzej Mruk) z Rzeszowa, S.A.
MED (dyr. Andrzej Sawicki) z Krosna i Medicum
(lek. med. Piotr Piłat, lek. med. Izabela Piłat) ze
Stalowej Woli. 

lom, korzystając z dofinansowania Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie
spotkania, którego współgospodarzem był profesor historii Wacław Wierzbieniec, redaktorzy
„Cwiszn” poinformowali m.in., że w jidysz mówi
obecnie na świecie ok. 600 tys. ludzi, a rozumie
ten język ok. 1 mln. Posługują się nim na co dzień
głównie Żydzi ortodoksyjni, ale istnieją grupy
świeckie, porozumiewające się w jidysz, z reguły
wielojęzyczne.
– Podejmujemy próbę przewartościowania
utartych przekonań i poglądów. Także włączamy
się w dyskusję o stanie dzisiejszej kultury jidysz
i polskiej – mówi Karolina Szymaniak, literaturoznawczyni, tłumaczka, lektorka języka jidysz,
redaktorka naczelna „Cwiszn”, obecnie współtworzy Centrum Kultury Jidysz.
 Andrzej PIĄTEK

ZAKLĘTE W KADRZE
W

lutym można było w galerii rzeszowskiego WDK obejrzeć interesującą
wystawę fotografika młodego pokolenia, Tomasza
Rusznicy, zatytułowaną „Himalaje – wokół Góry
Ducha”. Pokusił się on o zaprezentowanie swoich artystycznych reminiscencji z ubiegłorocznej
podróży w Himalaje. Pod patronatem Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej przygotowana została
starannie dobrana ekspozycja. Jej otwarciu towarzyszyła liczna rzesza przyjaciół autora oraz
miłośników dobrej fotografii. Przybyłych powitał
dyrektor WDK Marek Jastrzębski oraz autor eksponowanych fotografii.
Każdy fotogram charakteryzuje się znakomitym kadrem, widać dbałość o widzenie detalu,
a także sprawne unikanie przerysowania treści
i popadania w edukacyjną manierę. Wystawa po-

kazuje zafascynowanie autora odmienną
kulturą mieszkańców Himalajów oraz
biedą w naszym pojęciu, ale przez nich
odczuwaną jako pogodną rzeczywistość
egzystencjalną. Udało się Tomaszowi
Rusznicy zamknąć w kadrze nie tylko
egzotykę kulturową, ale i specyficzną filozofię życiową tubylców wraz z ich odmienną od europejskiej hierarchią wartości. Dlatego właśnie te fotogramy robią
olbrzymie wrażenie na odbiorcy, zwłaszFragment ekspozycji
Fot. Józef Gajda
cza udane próby studium portretu.
Dobrze się stało, że sprawnie zadziałał tu w sali widowiskowej WDK na ekranie kinowym
mecenat WDK i Fotoklubu RP. Ekspozycja będzie zaprezentował zwielokrotniony zestaw swoich fow trybie objazdowym prezentowana w wielu ga- tografii z tej wystawy w wersji slajdów z dowcipleriach nie tylko województwa podkarpackiego. nym komentarzem własnym.
Z pewnością na to zasługuje. Autor na zakończenie
 Roman MAŁEK

DWA
LISTY
W
JEDNYM
Do redakcji miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
W

grudniowym numerze „Rzeszowa”
ukazała się informacja red. Ryszarda
Zatorskiego o tym, że Janusz Zaorski realizuje
film oparty na mojej powieści Syberiada polska.
I, co ważne dla naszego regionu, że niektóre sceny
filmowane są u nas, m.in. w sanockim skansenie.
Tu dla d.c. niezbędna informacja. Chyba ze
dwa lata temu, niespodzianie, otrzymałem list
od prof. dra hab. Bolesława Nowickiego z Wrocławia. List, w którym Profesor dzielił się ze mną
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wrażeniami z co dopiero przeczytanej Syberiady.
Odpowiedziałem. I od tamtej pory korespondujemy. Niedawno Profesor pisze, że dowiedział się
o pomyśle sfilmowania Syberiady i pyta czy to
prawda. Prawda, odpisałem i przesłałem do Wrocławia wspomniany numer „Rzeszowa”. Profesor
podziękował. Myślę, że się nie pogniewa, jeśli niektóre fragmenty listu, zwłaszcza odnoszące się do
miesięcznika, tutaj ujawnię.
„Cieszę się – napisał Profesor – że informacja

o filmie wykonywanym na podstawie Pana dzieła
była prawdziwa. Gratuluję! To będzie dzień zwycięstwa Pana pracy… Przesłany mi egzemplarz
miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” – jest pięknie
wydany i zawiera interesujące artykuły, a nawet
wiersze. Zapoznałem się z ich treścią. Zastanowiłem się nad wierszem pt. Róża, autorstwa Anny
Ziemby-Lonc. Wiele w nim smutnego realizmu…”
Tyle Profesor Nowicki. A ja się cieszę, chyba
wraz z Redakcją, że „Rzeszów” zyskał tak wysokie,
profesorsko-czytelnicze uznanie , i to aż z dalekiego Wrocławia. Osobne gratulacje, z zachętą do dalszej twórczości, dla p. Anny.
Z pozdrowieniami dla Wszystkich w Redakcji
 Zbigniew DOMINO
Rzeszów, luty 2011 r.

Marzec 2011

P

rzez tydzień od 20 lutego br. Ośrodek
Sportowo-Wypoczynkowo-Szkoleniowy
w podrzeszowskiej Lubeni gościł dwie znakomite trenerki chińskiego wushu – He Xijing i He
Xining na obozie zorganizowanym przez Polski Związek Wushu i Warszawską Szkołę Wushu Sportowego. Nieprzypadkowo, bo to właśnie
w Rzeszowie działa prężnie rozwijający się i odnoszący duże sukcesy Rzeszowski Ośrodek Kung
Fu Wu Shu Nan Bei – Tygrys prowadzony przez
instruktorów Alicję i Roberta Mrózków. W roku
2010 na zawodach krajowych i międzynarodowych zawodnicy stąd zdobyli 102 medale, w tym 53
złote, 35 srebrnych, 14 brązowych. W poprzednich
latach było równie dobrze.
– To już drugi pobyt u nas tych wysokiej klasy trenerek – mówi instruktor Robert Mrózek.
– Mamy wielu utalentowanych zawodników. Ich
sukcesy, zaangażowanie i duża liczba ćwiczących
zdecydowały, że wybiera się Rzeszów i jego okolicę na bazę szkoleniową. Nie mamy jednak nadal
w mieście typowej bazy szkoleniowej, swojego
miejsca, gdzie moglibyśmy położyć specjalistyczny dywan potrzebny do trenowania elementów
skoków czy padów. Korzystamy z uprzejmości
rzeszowskich szkół. Nasze sukcesy są owocem
wieloletniej współpracy z wielkim mistrzem wushu panem Zhang Feng Jun, który wielokrotnie
odwiedzał Rzeszów i prowadził u nas treningi.
Jest on nieprzebraną skarbnicą wiedzy o chińskich
sztukach walki i moim mistrzem – podkreśla R.
Mrózek. – Darzę go wielkim szacunkiem i bardzo
cenię sobie każde spotkanie z nim.
Wushu oprócz pewnych umiejętności natury fizycznej, uczy pokory i szacunku do innych.
– Priorytetem dla nas jest nauczenie naszych podopiecznych, jak umiejętnie i z pożytkiem korzystać
ze zdobytej wiedzy. Do tego aspektu przykładamy
wiele uwagi – przekonują słowem i czynami państwo Mrózkowie. Pomagają w tym kontakty z tak
wybitnymi sportowcami, jak panie He Xijing i He

Xining, trenerki młodego pokolenia w konkurencjach taolu (form) wushu sportowego i tradycyjnego, medalistki Akademickich Mistrzostw Chin
Wushu i Mistrzostw Chin Wushu. Mam nadzieję,
że dzięki ich radom i wskazówkom wzrosną jeszcze umiejętności naszych zawodników i odniesiemy kolejne sukcesy – relacjonował Robert Mrózek.
Rzeszowski Ośrodek Kung Fu Wu Shu Nan
Bei – Tygrys jest prywatnym ośrodkiem szkolenia
chińskiego wushu. Większość ćwiczących traktuje
treningi jako rekreację, ale w ciągu ostatnich lat
wyłoniła się reprezentacja, która robi to wyczynowo, sławiąc Rzeszów w kraju i w świecie. W lutym 2011 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa został
zarejestrowany Klub Sportowy Nan Bei –Tygrys.
– Chcieliśmy oddzielić działalność prywatną od
działalności wyczynowej – wyjaśnia instruktor
Robert Mrózek. – Jest to ważny krok we wspiera-

 Mirosław KUBIAK

SPORT  UINFORMACJE

SZTUKA
WOJENNA
CHIN
Za przykładem Bruce’a Lee

niu i rozwoju tego pięknego sportu, bo coraz więcej dzieci i młodzieży chce uprawiać tę dyscyplinę.
Założenie klubu daje nam większe pole manewru.
Co to za sport? – Znakomita większość z nas
widziała tę dyscyplinę w kinie lub telewizji, wystarczy przywołać znany film Bruce’a Lee Wejście
smoka lub produkcje filmowe, w których występuje Jackie Chan czy Jet Lee. To jest właśnie, ogólnie
rzecz ujmując wushu, które na Zachodzie nazywa
się kung fu – objaśnia Robert Mrózek. – Ta dyscyplina powoli zaczyna funkcjonować w świadomości mieszkańców naszego miasta. Oto jesienią
ub. roku w nowej hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego odbyły się Pierwsze Mistrzostwa
Podkarpacia Wushu i Turniej Pierwszego Kroku,
zorganizowany przez znakomitego trenera i mistrza świata szkoły Chow Gar, rzeszowianina Tomasza Płazę. A honorowy patronat nad zawodami objął prezydent Tadeusz Ferenc. Mistrzostwa
i turniej zostały wpisane w grafik zawodów Polskiego Związku WUSHU i odbędą się w Rzeszowie
19 i 20 listopada tego roku.

Zawodnicy z rzeszowskiego ośrodka i warszawskiej szkoły. W środku obie trenerki z Chin oraz trener Robert Mrózek
(pierwszy z prawej).

ŁUCZNICZE OSKARY KONKURS NA PRACĘ
Prestiżowe nagrody za rok 2010
P

odczas odbywających się w tym roku w Rzeszowie Łuczniczych Halowych Mistrzostw Polski Seniorów wręczono prestiżowe nagrody przyznawane przez Podkarpacką Organizację Promocji Sportu. Nagrodę w kategorii
szkoła przyjazna łucznikom otrzymała Zofia Kanicka, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego, w kategorii trener –
Józef Tomkiewicz, działacz sportowy – prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc,
artysta twórca – Hubert Bisto.
Pomysłodawcą Łuczniczych Oskarów jest Podkarpacka Organizacja Promocji Sportu. – Te prestiżowe nagrody trafiają do osób, które nazywamy przyjaciółmi wszystkich łuczników – podkreśla wiceprezes Polskiego Związku Łuczniczego Jacek Trojnar . –To wybitne postaci, które w minionym roku wspierały
na bardzo różnych płaszczyznach nie tylko samą wizję tego sportu, ale co ważniejsze, zawsze o łucznikach pamiętają. Udało nam się zaskoczyć wszystkich nagrodzonych i utrzymać wyniki w ścisłej tajemnicy. Mamy nadzieję, że tak wspaniałych ludzi będzie znacznie więcej, a z roku na rok przybędzie nam również
i kategorii, w których przyznajemy tę nagrodę.
Hubert Bisto został doceniony za teledysk i hymn promujące Łucznicze Halowe Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Rzeszowie, podobnie jak prezydent Tadeusz Ferenc, który w wymierny sposób przyczynił się do organizacji
tych mistrzostw. Laureatów w pozostałych kategoriach doceniono za wybitne
osiągnięcia na kanwie trenerskiej, jak również popularyzowanie łucznictwa
wśród młodych – powiedział Jacek Trojnar. 

DYPLOMOWĄ

Tematyka Funduszy Europejskich

M

arszałek Mirosław Karapyta ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z tematyką Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
w latach 2007– 2013, a w szczególności z Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
W konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni
państwowych, jak i niepublicznych z całej Polski. Należy zgłaszać
prace obronione od 1 stycznia 2010 roku do 30 listopada 2011 roku
w jednej z polskich szkół wyższych. Przewidziano atrakcyjne nagrody: za I miejsce – 5 tys. zł, II – 4 tys., III – 3 tys.
Prace należy składać do 30 grudnia 2011 roku osobiście w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35–010 Rzeszów, pok. 342 (sekretariat), od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą pod wskazany adres (decyduje data wpływu do departamentu). 
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WSPANIAŁY
LEKARZ
I
UCZONY
Wspomnienie o prof. dr. hab. n. med. Lesławie Grzegorczyku
Kazimierz
Obodyński

EDUKACJA  SZKOŁY

SYLWETKI

O

dszedł nasz wielki
przyjaciel i pierwszy
dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
WSP, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni
dziekan i prodziekan Wydziału Pedagogicznego.
Prof. dr hab. n. med. Lesław Grzegorczyk zmarł
22 grudnia 2010 roku. Miał 81 lat. Odszedł profesor zwyczajny, autor wielu prac naukowych i opracowań o tematyce medycznej, na których kształcą
się od lat pokolenia studentów. Odszedł człowiek
wspaniały, lekarz, uczony, społecznik. Sercu jego
bliski był sport i kultura fizyczna oraz Rzeszów,
z którym jego rodzina związana jest od pokoleń
i to przywiązanie i lokalny patriotyzm potwierdził
także jako autor książki Ludzie starego Rzeszowa.
Był diamentem w koronie miasta Rzeszowa.
Był związany z rzeszowskim sportem od najmłodszych lat i jednym z najstarszych i najbardziej
oddanych działaczy klubu Resovia. Jego życzliwość dla zawodników najstarszego klubu rzeszowskiego, zwłaszcza sekcji piłki nożnej, zjednała mu
przydomek „ojca klubu”, co łączyło się pokoleniowo z działalnością sportową jego protoplasty – Karola Starego, który jako działacz rzeszowskiego
Sokoła był prekursorem ćwiczeń cielesnych i gier
sportowych w Rzeszowie jeszcze w czasach c.k.
Austrii. Profesor kibicował wszystkim resoviakom, lecz piłce nożnej szczególnie. Pamiętam, jak
podczas jednego meczu złamał rękę i nogę. Odwiedziłem go w szpitalu (prezesowałem wtedy Resovii) i widząc profesora w gipsie i na wyciągach zapytałem z troską, co się stało, na co odrzekł, że „to
nic, to nic, grunt, że Resovia wygrała”. W uznaniu
zasług wybraliśmy prof. Grzegorczyka dożywotnim prezesem honorowym Cywilno-Wojskowego
Klubu Sportowego Resovia.
Od początku, od założenia w 1957 r. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, był członkiem
zarządu wojewódzkiego i prezydium rzeszowskiego. W ten sposób w nowej rzeczywistości, jako
rzeszowianin chciał realizować cele i piękne trady-

cje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego
odnowie, zainicjowanej przez młodszych kolegów
z naszego wydziału, mógł już tylko kibicować.
Jego ojciec, lekarz, opiekun braci uczniowskiej
w najstarszym rzeszowskim gimnazjum, w latach
międzywojennych przekazał mu ideę niesienia
pomocy medycznej. Stąd, po ukończeniu studiów,
prof. Grzegorczyk poświęcił się bez reszty misji lekarza i nauczyciela akademickiego. Poczynając od
pracy asystenta w 1953 r., poprzez kolejne szczeble
kariery, aż do ordynatora oddziału w Szpitalu Wojewódzkim i dyrektora Wojewódzkiej Przychodni
Przemysłowej i zawodowym obowiązkom w wydziale zdrowia i opieki społecznej PRN. Doktorat
uzyskał w 1962 r., a habilitował się w 1968. I naturalnie już zajął się pracą naukową i dydaktyczną
z przyszłymi lekarzami. To właśnie on w roku 1970
był inicjatorem powołania w Rzeszowie Zespołu
Nauczania Klinicznego krakowskiej Akademii
Medycznej i dzięki jego staraniem, jako ówczesnego docenta macierzystej AM w Krakowie, zaistniała w 1972 r. szansa kształcenia lekarzy u nas

SZKOŁA
INNOWACYJNA
Kierunki techniczne podstawą sukcesu zawodowego
Ireneusz
Balawender

W

Zespole
Szkół
Te c h n i c z n y c h
odbyła się 4 stycznia br. konferencja branżowa, której tematem przewodnim były nowoczesne technologie informatyczne XXI wieku.
Organizowanie takich konferencji stało się już tradycją w ZST. Także uczniowie przyzwyczaili się,
że zwykle w pierwszych miesiącach każdego roku
kalendarzowego mają okazję zapoznać się z bardzo
ciekawą tematyką prezentowaną przez uznanych
specjalistów, wykładowców uczelni wyższych czy
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kadrę menedżerską czołowych firm miasta i regionu. Poprzez organizację konferencji Zespół Szkół
Technicznych realizuje strategię ścisłego powiązania treści kształcenia, dróg rozwoju zawodowego
młodzieży z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny informatyki, elektroniki czy mechaniki stosowanym w czołowych przedsiębiorstwach, takich
jak Zeto Rzeszów, WSK PZL Rzeszów S.A. czy
w Politechnice Rzeszowskiej.
Konferencja wydatnie przybliżyła też techniczne kierunki kształcenia na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej oraz uczelni wyższej. Hasło
„Kierunki techniczne – fundament sukcesu zawodowego” w ZST promowane jest od dawna,
a konferencja była kolejną okazją, aby zgromadzoną młodzież utwierdzić w przekonaniu o dokona-

i w innych miastach regionu. A niebawem powstało u nas znaczące grono samodzielnych nauczycieli akademickich, którzy związali się z Rzeszowem i doszło do przekształcenia ZNK w Katedrę
Nauczania Klinicznego, a następnie Instytut Nauczania Klinicznego krakowskiej AM, z planem
kształcenia lekarzy w Rzeszowie już od pierwszego
roku studiów. To w rezultacie tych działań naukowych w Rzeszowie, w 1976 r. prof. L. Grzegorczyk
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk
medycznych. Jego praca i działalność zostały uhonorowane również wysokimi orderami państwowymi i tytułami.
Kiedy po zmianie ustroju w Polsce perspektywy uczelni medycznej i kształcenia lekarzy
w Rzeszowie zostały pogrzebane, prof. Grzegorczyk podjął pracę wraz z wieloma swoimi kolegami w WSP, gdzie w 1992 r. powołano Instytut
Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. To dzięki temu, że prof. L. Grzegorczyk był pierwszym
dyrektorem i kierownikiem Zakładu Medycyny
Sportowej, dzisiaj istnieją dwa wydziały: Wychowania Fizycznego i Medyczny. To dzięki jego aktywnej pracy, odzyskaliśmy ciągłość w zakresie
kształcenia zdrowotnego i w dalszej perspektywie
– na kierunku wychowania fizycznego możność
kształcenia studentów w zakresie rehabilitacji, co
później zaowocowało powstaniem samodzielnych
wydziałów.
Innym polem działań społecznych profesora Grzegorczyka było powołanie Stowarzyszenia
Profesorów Medycyny w Rzeszowie, które zostało
zarejestrowane w 1999 roku, a jego głównym celem
było zorganizowanie samodzielnych pracowników
nauki w zakresie medycyny i ze stopniem doktora nauk medycznych oraz łączenie ich wysiłków
w celu utworzenia instytutu nauczania klinicznego w wydziale medycznym przyszłego uniwersytetu w Rzeszowie.
W ankiecie personalnej z lat 60. ubiegłego
wieku profesor Lesław Grzegorczyk napisał: „Nie
jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii”.
Jego filozofią życia było leczenie ludzi i nauczanie
oraz wychowanie godnych siebie uczniów, aby mogli pełnić szlachetną misję lekarza.
 Prof. zw. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI,
dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego UR

niu słusznego wyboru swojej ścieżki zawodowej
(kształcenie na kierunku technik informatyk,
technik elektronik czy technik mechanik) oraz
wskazać dalsze możliwe ścieżki planowania edukacji na poziomie uczelni wyższej.
Konferencję rozpoczęła od przywitania
i przedstawienia zaproszonych gości mgr inż.
Wanda Chodur-Filip, dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych, a plan konferencji wraz z tematyką
wystąpień przedstawił wicedyrektor mgr inż. Eugeniusz Bury. Uczniowie i i inni uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpienia dyrektora administracyjnego WSK Edwarda Strzępka
nt. zaawansowanych technologii oraz innowacji
stosowanych w procesie produkcyjnym wysoko
precyzyjnych komponentów silników odrzutowych, które wzbogacił multimedialny pokaz kilku
etapów produkcji, m.in. łopatek do turbin. Zagadnienia, które głównie zainteresowały uczniów
kształcących się na kierunku technik informatyk
oraz technik teleinformatyk, przedstawił Mariusz
Basista, reprezentujący firmę ZETO Rzeszów,
która sprawuje patronat nad kierunkiem technik
informatyk w ZST. Dotyczyły one zastosowania
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Fot. Stanisław Kijowski

Podczas konferencji informatycznej w ZST.

rowej dla młodzieży, to potwierdzam, że hasło szkoła innowacyjna w pełni
przystaje do naszego Zespołu Szkół Technicznych.
 Mgr inż. Ireneusz BALAWENDER,

nauczyciel informatyk w ZST w Rzeszowie

OCENIANIE
KSZTAŁTUJĄCE
Sprzyja budowaniu atmosfery uczenia się
O

cenianie często pojmujemy jako podsumowanie pewnego etapu nauczania.
Tymczasem ocenianie kształtujące towarzyszy
procesowi nauczania od samego jego początku,
aż do informacji zwrotnej na temat indywidualnych efektów nauczania. W takim sensie ocenianie
kształtujące jest czymś więcej niż samym ocenianiem – jest to sposób nauczania nastawiony na pomoc uczniowi w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Jest ono obecne od samego początku procesu
nauczania, ważnym jego elementem jest więc określenie celów lekcji: co chcemy osiągnąć, poznając
dany temat?
Definicja podana za Raportem Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie
jest prosta, ale można z niej wyczytać, że ocenianie
kształtujące powinno być stosowane systematycznie, poprzez osobiste, wielokrotne przekazywanie
przez nauczyciela informacji uczniowi. Informacje
powinny odnosić się do kolejnych etapów nauki
ucznia i wskazywać mu dalszą drogę uczenia się.
Informacja ta jest przekazywana nie jako podsumowanie, ale towarzyszy i wspomaga proces uczenia się ucznia, sprzyja budowaniu w klasie atmosfery uczenia się.

Bardzo ważne jest, aby uczniowie wiedzieli,
czego i po co się uczą. Nauczyciel powinien przed
lekcją zastanowić się, jakie cele chce zrealizować
i do nich później dostosować plany, ćwiczenia
i metody. Następnie powinien tak przeformułować cele, aby były zrozumiałe dla wszystkich
uczniów. Cel sformułowany w języku ucznia nauczyciel powinien podać na początku lekcji. Ułatwi to sprawdzenie pod jej koniec, czy cele udało
się osiągnąć. Taka refleksja jest konieczna. Samo
podanie celu nie wystarczy. Dzięki ocenie realizacji celów uczniowie mają świadomość, że czegoś
konkretnego nauczyli się i że spędzili czas w szkole
pożytecznie.
Następnym krokiem jest ustalenie przez nauczyciela (czasami wraz z uczniami) kryteriów
oceniania, czyli – na co będę zwracać uwagę.
Określenie tego jest bardzo ważne, gdyż nauczyciel
tym samym zobowiązuje się do sprawdzania tylko tego, co zapowiedział. Nie można więc zwracać
uwagi np. na błędy ortograficzne, jeśli wcześniej się
tego nie zapowiedziało. Uczeń powinien wiedzieć,
za co będzie oceniany, ma do tego prawo. Nie ma
niczego korzystnego w zaskakiwaniu ucznia. Jeśli będziemy tak zachowywać się w praktyce, to

ZAPROSZENIE DO SZKOŁY
Oddalona od ulicznego ruchu

C

zy własnoręcznie przygotowane spaghetti jest smaczniejsze niż zamówione w restauracji? Czy woda się pali? Czy
zielony kapturek jest równie sympatyczny jak
czerwony? Jak mówić, żeby dzieci słuchały
i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Tego i wielu
innych ciekawych rzeczy mogli się dowiedzieć
wszyscy, którzy w lutym odwiedzili Szkołę
Podstawową nr 22 w Rzeszowie podczas Dnia
Otwartej Szkoły.
To już kolejny taki dzień organizowany cyklicznie, w którym szkoła pokazuje wszystkim
zainteresowanym, co ma najlepszego. A ma się
czym pochwalić. Oddalona od ulicznego ruchu, ze świetnie wyposażonymi pracowniami
przedmiotowymi, zapleczem socjalnym, gabi-

zawrzemy z uczniami kontrakt, który zaowocuje
tym, że uczniowie nauczą się tego, co założyliśmy.
Takie podejście do sprawdzania umiejętności powoduje, ze uczeń skupia się na wymaganych umiejętnościach, wie, czego ma się uczyć, nie jest zaskakiwany oceną.
Ocenianie kształtujące wymaga współpracy
z rodzicami. Rodzice muszą się zgodzić na to, że
ich dzieci będą często otrzymywać komentarz do
swoich prac zamiast stopnia. Powinni też przestać
pytać swoje dzieci o uzyskane stopnie i porównywać wyniki swoich dzieci z wynikami innych
uczniów. Zamiast pytać: „Jaki stopień dostałeś
w szkole?”, powinni zadać pytanie: „Czego się
dzisiaj nauczyłeś?”. Dobrze jest też pamiętać, że
uczniowie mogą przyjąć tylko ograniczoną ilość
informacji w komentarzu. Jeśli chcemy odnieść się
do wszystkiego, to uczeń nie zapamięta naszych
uwag i będzie zagubiony w tym, co ma poprawić.
Ocenianie kształtujące wymaga dyskusji nauczycieli, współpracy i ciągłego eksperymentowania,
którego celem nadrzędnym jest dobro edukacyjne
uczniów.
Więcej informacji o ocenianiu kształtującym
zainteresowani mogą znaleźć na stronie: www.ceo.
org.pl./ok oraz w publikacjach Akademii SUS: P.
Black, Jak oceniać, aby uczyć?; D. Stern, Ocenianie
kształtujące w praktyce.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Uniwersytet Rzeszowski

 Mgr Małgorzata ZAJĄCZKOWSKA,

polonistka III LO im. C.K Norwida w Rzeszowie

netem rehabilitacyjnym, dużą salą gimnastyczną może zainteresować
najwybredniejszych rodziców. Najważniejsza jest jednak oferta edukacyjna i wychowawcza. Rodzice, których kontakt ze szkołą ogranicza
się najczęściej do uczestnictwa w wywiadówkach, mogli w tym dniu
wziąć między innymi udział w prawdziwych lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, podziwiać występy teatrzyku
szkolnego, zręczność rąk członków koła
garncarskiego, przysłuchiwać się grom
i zabawom w języku angielskim, a także
posmakować dań europejskich.
Taki dzień to doskonała okazja do
rozmów z nauczycielami, zobaczenia
ich w codziennej pracy. A jest to praca
szczególna. Szkoła prowadzi naukę w oddziałach integracyjnych z dziećmi o dysfunkcjach ruchu i jest najlepiej przystosowaną placówką w mieście do tego typu
działalności.

Fragment przedstawienia „O słoniku Bombiku” w wykonaniu szkolnego kółka
teatralnego.

 Zyta JUŻYCZYŃSKA
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technologii VPN w bezpiecznym transferze danych przy wykorzystaniu urządzeń CISCO. Bardzo ciekawym akcentem był konkurs przygotowany przez
Pawła Bika z ZETO. Trzech uczniów, którzy najszybciej udzielili poprawnej
odpowiedzi, otrzymało atrakcyjne upominki.
Wykład na temat systemów awioniki i sterowania wygłosił dr inż. Robert
Smusz z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Uczniowie zapoznali się też z rozwiązaniami informatycznymi dla sterowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, a tematykę tę przedstawili: dr
inż. Bartosz Trybus, adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz
oraz Marcin Jamro, student czwartego roku informatyki, prezes Studenckiego Koła Naukowego Informatyków KOD. Miałem zaszczyt reprezentować
jako prelegent gospodarza konferencji, czyli nasz Zespół Szkół Technicznych . Przedstawiłem koncepcję organizacji procesu przetwarzania danych
w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem modelu Cloud Computing. A w finale
konferencji wicedyrektor ZST Eugeniusz Bury przedstawił innowacje procesu
dydaktycznego realizowanego w ZST poprzez liczne programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (POKL, Leonardo da Vinci, Comenius).
– Szkoda, że tego typu konferencje nie są organizowane co miesiąc
– stwierdził wręcz Robert Tobiasz, uczeń klasy IVc z kierunku technik informatyki w ZST. – Mogłem potwierdzić, że treści kształcenia w naszej szkole
zbieżne są z technologiami wykorzystywanymi choćby przez firmę ZETO. To
była bardzo pozytywna inicjatywa. Jeśli dołożę do tego mój udział w programie Leonardo da Vinci w Hiszpanii oraz w projekcie dotyczącym tworzenia
kompletnej wizualizacji firmy na dodatkowych zajęciach z grafiki kompute-
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GDZIE RĄBIĄ, TAM DRWA LECĄ
Wycinany jest hektar lasu na sekundę

Małgorzata
Wojnowska

EKOLOGIA

S

parafrazowałam w tytule stare polskie przysłowie tylko dlatego, że mowa
w nim o drewnie. Równie dobrze mogłam przytoczyć przysłowie o pochyłym drzewie,
na które każda koza wejdzie – też by pasowało, bo
będę właśnie poruszać temat drzewa. Wydawać by
się mogło, że w naszym codziennym życiu używamy z każdym dniem mniej drewna, że zastępują go
między innymi tworzywa sztuczne, metal, szkło,
beton, ale w rzeczywistości w skali globalnej tak
nie jest.
Okazuje się, że na świecie wycinany jest jeden
hektar lasu na sekundę, 860 km kw. dziennie, co
daje ponad 300 tysięcy km kwadratowych rocznie.
Skoro już dotknęłam statystyki, to jeszcze kilka
cyfr. W ubogich krajach Azji, Afryki i Ameryki Płd. wycinką lasów zajmuje się ponad 70 proc.
mieszkańców i z tego zajęcia czerpią oni około 60
proc. swoich dochodów. Zagrożone są lasy tropikalne, zagrożony, a w zasadzie już naruszony,
został światowy ekosystem, powiększają się tereny
pustynne, giną gatunki roślin i zwierząt. Osłabieniu ulega znaczna część skorupy ziemskiej. Ziemia

dotychczas splątana korzeniami drzew, magazynująca wodę , wysycha, usuwa się, jest wymywana
przez deszcze.
Coraz mniej dwutlenku węgla z atmosfery
jest wchłaniane przez drzewa, coraz mniej tlenu
drzewa oddają do atmosfery, a w wyniku spalania
wyciętego drzewa trafia do atmosfery coraz więcej
dwutlenku węgla i tak w koło (błędne koło!). Ktoś
by powiedział: „a co to nas obchodzi”! Tylko, że tak
do tego problemu podchodzić nie można. Wprawdzie na 100 ściętych drzew 65 pochodzi z lasów
tropikalnych, ale to żadne pocieszenie. Ocieplenie
klimatu, zaburzenie gospodarki wodnej, susze, pożary, powodzie, huragany, lawiny błotne i wszelkie
anomalie pogodowe to wprost wynik nadmiernego
wycinania drzew. W Europie w miarę sobie z tym
radzimy, ale nasz drzewostan nie ma decydującego
wpływu na ekosystem na świecie.
W Polsce gospodarka leśna zorganizowana
w firmę Lasy Państwowe ma się w miarę dobrze.
Mamy dobrze wykształconych leśników, organizację i usprzętowienie na wysokim poziomie. Od nas
mogą się uczyć leśnicy z wielu krajów. W Wielkiej
Brytanii lasy do dziś stanowiły majątek państwowy, obecnie część ich będzie sprzedawana z uwagi
na kryzys finansowy i braki w budżecie państwa.
Uważam, że nasze lasy powinny być jak najdłużej własnością państwa, powinny zostać wyłączone z prywatyzacji, bo to jedyna gwarancja ich

MIASTO Z LUDZKĄ TWARZĄ
Poetyckie utrwalanie tradycji

Zofia Brzuchowska

KSIĄŻKI
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zytelnik, który weźmie do ręki poetycką antologię Rzeszów w poezji musi przyznać, że jest to
książka przygotowana z wysoką starannością i profesjonalizmem. Pierwsze, co rzuca
się w oczy, to jakość edytorska, którą gwarantuje
oryginalne, wręcz wysmakowane opracowanie
graficzne Grzegorza Wolańskiego oraz konsekwentne i przemyślane działania redaktora tomu
Jana Wolskiego.
Ten ciekawy i cenny tekst powstał jako efekt
spotkania zorganizowanego rok temu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, którego tematem był „Wiersz o Rzeszowie”.
Wtedy to okazało się, że obecność miasta Rzeszowa w poezji wywołuje silny odzew środowisk
twórczych, toteż dyskusja zatoczyła szersze kręgi.
W efekcie powstał obszerny materiał poetycki,
obejmujący twórczość z ostatnich dwudziestu lat.
Związek między poezją a miastem został ukazany
nie tylko w perspektywie miejsca geograficznego, ale przede wszystkim w sposobie odczuwania i myślenia ludzi z nim związanych. W sumie,
wśród poetów, zwolenników czy miłośników Rzeszowa, znalazło się trzydzieści osiem osób. Łatwo
sobie wyobrazić rozmaitość ujęć, zważywszy chociażby różnicę pokoleniowych doświadczeń. Odmienność wyrazu rozciąga się od wierszy bardziej
konwencjonalnych, aż po ewidentne artystyczne
prowokacje. Jan Wolski przyjął wobec tej klęski
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urodzaju wyjście salomonowe: zastosował układ
alfabetyczny, podług nazwisk autorów. Dopisało
mu szczęście, bo zbiór otwierają i zamykają – jedne
z najlepszych – wiersze Janiny Ataman i Wiesława
Zielińskiego. Zarówno wstęp jak i nota redakcyjna
J. Wolskiego znakomicie porządkują i komentują
ową poetycką agorę. Do nich też odsyłam bliżej
zainteresowanych.
To co chciałabym dodatkowo oświetlić, to
nurt poetyckiego utrwalania tradycji, który jest
wyraźnie widoczny w prozie wspomnieniowej
związanej z Rzeszowem. Chodzi tu zwłaszcza
o wiejskie, czy półwiejskie korzenie większości
„napływowych” rzeszowiaków. O to, co przewija
się jako tęsknota za inną, minioną już formą bytowania i zadomowienia. Nie można tego lepiej wyrazić niż w wierszu Fragment zapisu W. Zielińskiego, gdy ojciec mówi do synka: „ – Kupię ci sarenkę – /.../abyś miał las na drugim piętrze…” Może
dlatego Rzeszów ma sporo zielonej przestrzeni,
może dlatego miasto wydaje sporo na kwiaty latem, a na ozdoby, przypominające choinkę, zimą.
Nie można tutaj zapomnieć o starym porzekadle „
Pan Bóg stworzył wieś, a diabeł miasto”, a w nim
– dodajmy – „samotny tłum”. Koniec końców, Rzeszów posiada prowincjonalne uwarunkowania, ale
skoro globalizacja oznacza rozmycie centrum, to
cały współczesny świat jest w podobnej sytuacji,
Rzeszowowi zaś nie grozi degeneracja typowa dla
miasta-molocha. No i bardzo dobrze.
Wiersze, wydane dzięki inspiracji i wsparciu
rzeszowskich bibliotek, dokumentują ludzkie więzi i doświadczenia tworzące zręby autentycznych
tożsamości. Bo przecież o tym, co najbardziej

ochrony. Tylko państwo jest w stanie zagwarantować, żeby nasz urozmaicony krajobraz nie zmienił
się w krajobraz pustynno-górski.
Uważam, że w Polsce powinno się uczyć dzieci od przedszkola i wszystkim dorosłym przypominać, że lasów i drzew nie należy niszczyć, że
w miejsce jednego wyciętego drzewa należy posadzić, co najmniej cztery i o nie dbać, żeby urosły.
Powinniśmy uczyć ludzi szacunku dla lasów, że nie
należy ich zaśmiecać. Nic mnie tak nie razi – i myślę, że każdego z nas – jak stare opony, puszki po
piwie, czy butelki szklane porzucone w lesie. Pamiętajmy o tym, że las to dom wielu zwierząt i wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi do nas do domu
i wyrzuca nam w pokoju starą oponę i puszkę po
piwie. Ale co tam w pokoju, jak ktoś ma domek
w mieście przy ulicy, niech sobie pomyśli, jak by
zareagował, gdyby w ogródku znalazł podrzuconą
tam butelkę czy puszkę po piwie, nie mówiąc już
np. o starym wiadrze, pralce czy słoikach.
Może warto by pomyśleć nad szkoleniem ludzi odpowiedzialnych za lasy w państwach, gdzie
ich wycinka jest najbardziej agresywna. Szkolenia
można by zorganizować u nas w kraju przez naszych leśników i ekologów. Myślę, że pieniądze na
to w Unii Europejskiej by się znalazły, bo problem
ginących lasów to problem nas wszystkich, problem Europy i świata.
 Małgorzata WOJNOWSKA

własne, potrafi mówić przede wszystkim poezja.
Redaktor zbioru wyraził nadzieję, że powstanie
„niebawem” antologia wierszy związanych z Rzeszowem, obejmująca większy zakres czasowy,
poszerzy się również uczestnictwo autorów, gdyż
teren został rozpoznany i wygląda na urodzajny.
Pozostaje więc tylko uzbroić się w cierpliwość i życzyć, by dotychczasowy mecenat wytrwał w swej
chlubnej roli.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów w poezji, oprac. graficzne G. Wolański,
red. J. Wolski, Rzeszów 2010, wyd. Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Marzec 2011

RÓŻANIEC W RĘKACH ANIOŁA
D

rugi poetycki tomik Moniki Kusztal
urzeka subtelnym liryzmem, jakimś
ciepłem poetyckiego spojrzenia, które oplata niepoetycką codzienność, stanowi swoisty balsam na
raniące oczy obrazy, ból, cierpienie, nawet „śmierć
zadowoloną/ po udanych żniwach”. Personifikacja
tego, co wyłania się z obserwacji realnego świata,
którą stosuje, nie funkcjonuje w poezji autorki
Reklamówki w niebieskiej sukience jako poetycki
ornament, atrybut sprawności operowania tropami poetyckimi – często prowadzi do paradoksów,
a niemal zawsze ewokuje stany uczuciowe, doznania i prowadzi do swoistej wiwisekcji.
Zespolenie śmierci i miłości w wierszach poświęconych ojcu łączy emocjonalny i refleksyjny,
eschatologiczny wymiar rejestrów poetyckiego
i ludzkiego odczuwania. Jakże wymowny staje się
obraz przywołany w wierszu Pogrzeb w stokrotkach. Ta „transpozycja” uczuć, zderzenie perspektywy czasowej sprzed lat z dzisiejszą, to wzruszająca i poetycko dojrzała, wyrafinowana tak poetycko
jak i emocjonalnie „płaszczyzna ocalenia”. Instancja śmierci łączy się u Moniki Kusztal kilkakrotnie
z semantycznie wymownym, obrazowo, metaforycznie pojemnym przywołaniem różańca. M i łość do rodziców, która jakby dorośleje wraz z podmiotem lirycznym wierszy, tętni lirycznym pulsem
wielkiego uczucia. Piszę Cię jak ikonę/ Twarz łzami
rzeźbiona/ Korytarze smutku/ na czole/ Serce/ rozkruszone na dłoni – tak obraz matki kreśli poetka
w wierszu Matce. Wysnuty z wyobraźni i uczucia,
artystycznie „zarchaizowany” i „orientalny” jej

obraz nabiera zarazem cech pewnego archetypu,
mitycznej trwałości, ponadczasowości.
Wyczucie słowa, funkcjonalność jego użycia,
umiejętność „lakonicznego” ujęcia bogactwa znaczeń, zamknięcia ich w wymownym obrazie – to
jeden z istotnych wyróżników owego poetyckiego
„dominium” Moniki. Drugim jest umiejętność
dostrzegania i werbalizowania, „puentowania” paradoksów tego świata, ludzkiej egzystencji, nader
trafnego „finalizowania” utworów – przy tym owe
paradoksy i puenty wierszy niejako zapraszają do
refleksji, nigdy nie upraszczają istoty rzeczy.
Podmiot liryczny wierszy Moniki Kusztal
bacznie obserwuje rzeczywistość, widzi wszelkie
jej ułomności i mroczne odsłony, ale wszystko
otula jakimś woalem dobra i pogodnego, mądrego
dystansu. Ale poezja Moniki Kusztal przesycona
jest także marzeniami, ulatuje w krainę fantazji,
urojonych światów. Wyobraźnią/ wąchać firankowe kwiaty – to także świat poetyckich zmysłów
Moniki, który odnajdziemy w wierszu Kwiaty
fantazji. Podróżuje także poetka szlakami aniołów, które w linie papilarne latają. Obraz upadku,
utraty atrybutów świętości, łączy się z refleksją czy
raczej retorycznym zapytaniem, nader szczerym
wejrzeniem w siebie, we własne wnętrze: Do twarzy mi w białym/ ale czy na tym/ polega świętość.
Ten fragment z wiersza Święta, uwydatnia kolejne
wyznaczniki poetyckiego talentu, „elementy składowe” decydujące o lirycznym potencjale wierszy
Moniki Kusztal. To szczerość uczuć, ich ujawniania
– pewna dawka ekshibicjonizmu – oraz skromność,

patrzenie na siebie z jakimś ironicznym dystansem,
umiejętność widzenia własnych niedoskonałości.
Reklamówka w niebieskiej sukience Moniki
Kusztal urzeka swoją „łagodną siłą” poetyckiego
oddziaływania. Poetycko zwiewne jak owa sukienka wiersze, są zarazem pełne prawdy o życiu,
pułapkach i dramatach codzienności, kryją w sobie wrażliwą, dojrzałą i mądrą osobę, która potrafi
czarować słowami i lirycznymi obrazami. Jestem
pewny, że to poezja, która nadmiernej reklamy nie
potrzebuje, albowiem ma w sobie ten czar i urok,
które same odnajdą czytelnika.
 Ryszard MŚCISZ

KSIĄŻKI

Urzeka subtelnym liryzmem

Monika Kusztal, Reklamówka w niebieskiej sukience, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2010.

ROLA MIEJSCA NA ZIEMI
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lutego 2011 r. w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie z Waldemarem Bałdą, dziennikarzem,

przeważnie chodzi w nich o dążenie do szczęścia,
oczywiście w różny sposób pojmowanego. Dla
Bałdy najważniejszy jest tekst, to skutek perfekcyjnego opanowania rzemiosła dziennikarskiego.
Przy pisaniu Miniatur najpierw pojawiało się ziarenko, które potem kiełkowało. Autor podkreślił
rolę miejsca na ziemi, konieczność bycia skądś,
a pisarstwo według niego to egzemplifikacja źródeł pochodzenia. Nie ma ulubionych opowiadań,
wszystkie są mu jednakowo bliskie.
Obecny na spotkaniu wydawca, Józef Ambrozowicz, opowiedział o okolicznościach wydania
Miniatur, z kolei inni uczestnicy spotkania oceniali
wpływ umiejętności dziennikarskich na twórczość
W. Bałdy, porównywali jego sposób pisania do
Szwajcara Franza Hohlera i rzeszowianina Zdzisława Wawrzyniaka, autora małych form, nazwanych przez siebie lakonijkami.
 Barbara CHMURA

Waldemar Bałda

który przedstawia się jako metrykalny rzeszowianin. Niewątpliwie, poza miejscem urodzenia, zaistniały inne związki W. Bałdy z Podkarpaciem,
chociażby wieloletnia współpraca z „Dziennikiem
Polskim Podkarpackim” , „Kresowiakiem Galicyjskim” czy rzecznictwo prasowe Urzędu Miasta
Sanoka. Jednak Biblioteka gościła Bałdę przede
wszystkim jako autora książki Miniatury bez
morału, wydanej w Rzeszowie w Wydawnictwie
Jota w 2008 roku. Ukazuje bohaterów z pozoru
wplątanych w zwyczajne wydarzenia, niezbyt odległe w czasie, jednak emocje i refleksje towarzyszące każdemu z nich są uniwersalne, ponieważ

REALIZUJE MARZENIA
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lutego 2011 na wieczorze autorskim
w Klubie Garnizonowym przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie Maria Rudnicka promowała najnowsze tomiki wierszy: Świat w barwach
jesieni i Po prostu życie. Wiersze jej czytał Stach
Ożóg, a doprawiła je muzycznie sama poetka i towarzysząca jej Grupa Wokalna RSTK. Maria Rudnicka jest również pieśniarką, hafciarką, animatorką
kultury, słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
członkinią Regionalnego Stowarzyszenia Twórców

Maria Rudnicka

Kultury, a także należy do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pisze wiersze i piosenki. Zadebiutowała w 2007 roku tomikiem Moje wędrówki, potem
wydała jeszcze siedem tomików: Podróże moich
marzeń (2008), Z nadzieją przez świat (2009), Barwy świata (2009), Żyj kolorowo (2009), Otwórz serce
na oścież (2009), Odkrywaj piękno świata (2009),
Barwy miłości (2010) oraz wspomniane najnowsze
zbiorki. Pozytywnie nastawiona do życia, przedstawiając w wierszach losy i ludzkie namiętności oraz
ułomności, ujawnia swą głęboką wrażliwość.
Wśród gości pani Marii na owym wieczorze,
byli m.in.: prof. dr hab.inż. Marek Zin, opiekun
naukowy UTW, sekretarz oddziału ZLP Jerzy
Nawrocki, radny Waldemar Wywrocki i prezes
RSTK Józef Kawałek. Poetka rozwija swoje różnorakie zainteresowania i pasje artystyczne. Spełnia
nareszcie – jak to wyraziła – dawne dziewczęce
marzenia. 
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Osiedlowym Klubie Kultury Karton
RSM w Rzeszowie 25 lutego br. można
było obcować z twórczością poetycką ks. Zbigniewa Jana Czuchry
MS.
Spotkanie
z orga n i z ow a ne
przy współudziale rzeszowskiego
oddziału Związku Literatów Polskich, poświęcone
było promocji albumu poetyckiego Czasu srebrna
nić. Józef Tadla
pr z e d s t aw i aj ą c
zaproszonego gościa powiedział, iż
ks. Zbigniew Jan
Ks. Zbigniew Jan Czuchra
Czuchra zawsze
kapłaństwo wiązał z działalnością na rzecz kultury
i z twórczością literacką, współpracując z czasopismami: „Niedziela”, „Posłaniec M.B. Saletyńskiej”
i rzeszowskim Radiem Via. Dotychczas opublikował zbiory wierszy: Poezje wybrane (1996) i Słowa
sercem pisane (2005).
Słowo krytyczne o twórczości poety wygłosił Stefan J. Nawrocki, a utwory z promowanego
albumu zaprezentowali: Dorota Kwoka i Stach
Ożóg. Należy podkreślić, iż znakomite fotografie zamieszczone w albumie dobrze korespondują
z utworami poetyckimi. – Poezja ks. Zbigniewa
Jana Czuchry przywraca w dzisiejszych czasach
wiarę, że piękno jest związane z prawdą i dobrem.
Odnajduję w tych wierszach metafizyczne przeżycie
piękna krajobrazu i ważne przesłanie, tj. miłość do
drugiego człowieka, miłość do każdego istnienia, do
każdego szczegółu, który odnajdujemy w ogromnym
bogactwie otaczającej nas natury – powiedział o tej
twórczości dr Stanisław Dłuski, poeta i krytyk literacki. Imprezę uświetnił koncert chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kantylena pod dyrekcją
Macieja Pacześniaka.

i Karolina Lasek. Ten poetycko-muzyczny nastrój
oplatała w Turkusie ekspozycja prac malarskich
Doroty Kwoki, co znany krytyk sztuki, pedagog
i erudyta Jacek Kawałek opisał już na wstępie
anegdotą, że czuje się „ramą do tych obrazów”,
które są poniekąd sztuką dekoracyjną, bo malowane przeważnie dla osób bliskich artystce, na
specjalne zamówienie, stąd i rozpoznawalność tej
atmosfery łączącej malarkę z odbiorcą, ponieważ
te obrazy „pomieszkują na ścianach u znajomych”,
jak stwierdziła i sama Dorota Kwoka . One mówią
bez słów, nawiązał prof. Kawałek w tej ocenie do
jednego z wierszy Doroty i zachęcał ją do „malowania takich symfonii” a zarazem tą metaforą jeszcze
bardziej podkreślił nastrój wieczoru.
 Ryszard ZATORSKI

BENEFIS STACHA OŻOGA

W ROCZNICĘ URODZIN
PRZYBOSIA

4

marca br. w Zespole Szkół im. Juliana
Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbyła się
uroczystość z okazji 110. rocznicy urodzin Juliana Przybosia. Poeta urodził się 5 marca 1901
w Gwoźnicy, a zmarł 6 października 1970 w Warszawie. Wśród zaproszonych gości, których powitała i przedstawiła dyrektor ZS Małgorzata Pryć,
byli: dr Anna Niewolak związana z Uniwersytetem
Rzeszowskim, Białorusinka Jana Wołczycka, studentka UR, która przekłada utwory Juliana Przybosia, Mieczysław Arkadiusz Łyp, poeta, krytyk
literacki, edytor i fotograf z Centrum Polonus UR
oraz Wiktor Bochenek, dyr. GOK w Niebylcu.
W słowno-muzycznym programie uczniowie
pod kierunkiem Anny Borkowskiej przedstawili fragmenty wspomnień ludzi, którzy osobiście

3

marca 2011 r. aula błażowskiego Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej zamieniła się w świątynię sztuki. Odbył się
bowiem kolejny benefis, tym razem Stacha Ożoga,
laureata ogólnopolskich konkursów teatralnych
i recytatorskich, animatora kultury, poety rzeźbiarza i reżysera. Imprezę przygotowała MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Błażowej wspólnie
z Zespołem Szkół. Młodzież z błażowskiego gimnazjum, a także nauczyciele recytowali wiersze poety zamieszczone w tomiku Imię z wczoraj.
Spotkanie prowadziła dyrektor M-GBP Danuta Heller. W ramach prezentacji autorskich wystąpiła Dorota Kwoka, znana rzeszowska poetka
i malarka, recytując bardzo nastrojowe wiersze
własnego autorstwa. – Ten wieczór w Błażowej
z głównym bohaterem, Stachem Ożogiem, był pełen muzyki i wierszy w wykonaniu m. in. owych
młodych twórców z gimnazjum. Ta młodzież trafi
zapewne niedługo do szkół rzeszowskich. Już dziś
zapraszamy ich do prezentacji w ramach spotkań
Klubu Młodych Twórców w rzeszowskim Zodiaku
Fot. Jakub Heller

 Adam DECOWSKI

Występ uczniów

spotkali się z Julianem Przybosiem oraz recytowali wiersze poety. Dr Anna Niewolak przywołała
osobiste wspomnienia z kontaktów z Przybosiem.
Stwierdziła, że był to „poeta oryginalny, tajemniczy, zachęcał do patrzenia na świat, do kontaktu
z malarstwem ekspresjonistycznym, ambitnym filmem i lekturą klasyków”. Mieczysław A. Łyp, który nawiązał bezpośredni kontakt z córką poety Utą
Przyboś, przedstawił dwa tomiki jej wierszy: Nad
Wyraz (2007) oraz Atu tak (2009). Na zakończenie
Wiktor Bochenek wyraził przekonanie, że poezja
Przybosia może inspirować młodzież do pisania
i rozwinąć w nich wrażliwość, która będzie procentować w ich dalszym życiu.
 Agata SOŁTYŃSKA

SŁOWO, MUZYKA I OBRAZY

HURYSY Z KATALOGU

P

iękno mowy żywej i muzyki łączy te wieczory – przypomniała ideę spotkań Małgorzata Hołowińska, zastępca dyrektora WDK,
gdy otwierała kolejne z nich 2 marca br. w klubie
Turkus WDK. Potem już poetka i malarka Dorota
Kwoka „rozbierała się ze swej wyobraźni”, czytając
niektóre wiersze z wielu już wydanych tomików
poetyckich. Niemało w nich było sentymentalnych tonów kobiecych, erotyki także, co splecione
zostało ze znakomitym koncertem młodziutkich
wokalistek zespołu Sempre, które znanymi przebojami spieszyły np. „na pomoc ginącej miłości”.
Zespół z przeworskiego MOK, który prowadzi Bożena Kucab, wystąpił w składzie: Milena Czarny,
Justyna Leja, Katarzyna Motyka, Róża Stępak
Fot. Ryszard Zatorski

Dorota Kwoka i Jacek Kawałek
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Stach Ożóg i Danuta Heller

– powiedział obecny na benefisie Jerzy Maślanka,
redaktor naczelny miesięcznika i szef stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów. W czasie imprezy można
było też obejrzeć wystawę poety i fotografika Mieczysława A. Łypa „Oko Proroka” i wysłuchać kilku
wierszy zamieszczonych w Autorskim Zeszycie Literackim 2011. Odział rzeszowski ZLP reprezentował poeta Adam Decowski.
Imprezę można uznać za bardzo udaną. Błażowskie środowisko po raz kolejny udowodniło, że
potrafi tworzyć kulturę wysokich lotów, a prowincja wcale nie kojarzy się z zaściankowością. W widowisko składające się z elementów teatru i estrady
zaangażowanych było wiele osób. Taniec, muzyka,
recytacje i śpiew sprawiły zapewne przyjemność
widowni i benefisantowi Stachowi Ożogowi. On
sam zaczarował widownię, sprawił, że niepowtarzalnego klimatu macowego wieczoru długo nie
zapomnimy.
 Jakub HELLER

akładem Wydawnictwa DREAMS w Rzeszowie ukazała się i jest już w księgarniach powieść Edwarda Guziakiewicza Hurysy
z katalogu. To najnowsza powieść science fiction
pióra tego pisarza,
kolejna po Zdradzie strażnika planety, Windzie czasu
i Obcych z Alfy
Centauri. Hurysy są kontynuacją
mik ropow ieści
Afrodyta, opublikowanej w 2002,
zatem
czytelnik
zetknie się w niej
z tymi samymi
bohaterami,
co
w tamtym utworze,
czyli Raoulem Dupontem i jego uroczym klonem o tytułowym
imieniu oraz pozna ich dalsze losy. Mówiąc żartobliwie, jest to kosmiczna wersja Króliczków Playboya (The Girls Next Door), jednak z własnym
przesłaniem i oryginalnym zakończeniem, odbiegającym od komercyjnych standardów. Więcej informacji internauta znajdzie pod adresem:
http://hurysy.guziakiewicz.pl 
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Z opowieści dziadka Nitki
była warta
bochenek chleba
potem już tylko pół
wreszcie kromkę
któregoś dnia
była bez wartości
sztabka złota
walająca się
pod pryczą w łagrze
na Syberii

Poezja

Janina AtamanGąsiewicz
Z

wykształcenia plastyk i instruktor teatralny. Autorką
tomików poetyckich: Zwodzony most (1989), Odcienie
szarości (2004), Rozmowy z mistrzem (2005) Jesteśmy igraszką  
(2007). Laureatka wielu nagród literackich. Jej poezja była tłumaczona na język słowacki i ukraiński. Współzałożycielka klubu
literackiego Pod Drabiną przy WDK w Rzeszowie. W oddziale
rzeszowskim ZLP pełniła funkcję sekretarza zarządu, a obecnie
jest skarbnikiem.

Proza

Michał Basamon
D

ebiutował w „Wersie” (nr 31 – lipiec 2010). Uczeń drugiej klasy II LO w Rzeszowie. Interesuje się czytaniem
książek kryminalnych, fantastycznych i obyczajowych, jak
również chemią. W przyszłości chciałby studiować na kierunku związanym z tą dziedziną nauki. – Moim hobby jest pisanie
prozy. Obecnie opowiadań, ale mam nadzieję, że kiedyś napiszę
powieść – mówi Michał. Publikowane opowiadanie jest kolejnym
humorystycznym obrazkiem z cyklu, którym debiutował.

CIEKAWE PRZYPADKI ŚMIERCI

Przychodzi Śmierć do lekarza...

P

ewien lekarz siedział za biurkiem
w swoim gabinecie. Kilka minut
wcześniej przyjął ostatniego pacjenta i załatwiał resztę spraw. Kiedy skończył i miał
wyjść z gabinetu, ktoś zapukał do drzwi.
– Kto tam? – spytał nieco zdziwionym
tonem.
– Hipopotam – padła odpowiedź zza
drzwi.
Lekarz zdziwił się jeszcze bardziej.
– Proszę nie robić sobie żartów! – rzekł
zdenerwowanym głosem. – Kim, tak naprawdę, pan lub pani jest?
– Babą z żabą na głowie – odpowiedział
głos zza drzwi.
– Nie no, proszę dać spokój i wejść!
– Oj, nie chciałbyś…
– Chcę… – odparł lekarz, ale zastanowił
się. Nie był pewien czy chciał. Nie wiedział
kim mogła być ta tajemnicza osoba. Jednak
zaryzykował i dodał:

– Proszę…
– Skoro nalegasz…
Drzwi otworzyły się ze zgrzytem i ukazały tajemniczą postać. Była to osoba średniego wzrostu, ubrana w czarną pelerynę
z kapturem. Miała kościstą, bladą twarz
i takie same dłonie. W prawej ręce trzymała
sierp, który błyszczał w słońcu wpadającym
do gabinetu przez okno.
Lekarz, kiedy ją ujrzał, poczuł się jakby
połknął głaz.
– K…kim jesteś? – spytał, jąkając się ze
strachu.
– Nie domyślasz się?
– Ś…Śmiercią?
– Brawo! Sto punktów. A jak myślisz, po
co przyszłam?
– N…nie wiem – odparł coraz bardziej
przerażony doktor. Nie chciał nawet myśleć,
że po niego.

W obłok wzięty
gdzie się podział
święty Franciszek
spod kościółka
przy starym cmentarzu
obwieszony wotami gołębi
już mu ptaki
nie jedzą z ręki
gdzie się podział
może za nagrobkiem
przyczajony
podgląda
czy ktoś karmi
zgłodniałe gołębie
może ptaki uniosły
jego wątłe ciało
prosto w obłoki
co nad wieżą płyną
może…

– No nie żartuj. Przecież dobrze wiesz, że
po ciebie.
– A m…może po receptę na s…syropek
na kaszel? – Lekarz próbował zachować zimną krew.
Śmierć zastanowiła się. Następnie rzekła:
– Możesz wypisać. Trochę kaszlu mi nie
zaszkodzi.
– Ale…
– Pisz, jak masz pisać i nie gadaj!
– Dobrze… Jeden syropek sosnowy. Proszę iść do pierwszej lepszej apteki. Wszędzie
pani dostanie – lekarz spróbował spławić
Śmierć.
– Tak, wiem. Dobrze, że przepisałeś sosnowy, a nie świerkowy, bo po świerkowym
by mnie kłuło w gardle. Kiedyś go dostałam.
Ohyda! I wielki ból!
Nastała cisza. Trwała tak z minutę. Lekarz, widząc, że Śmierć nie zamierza iść,
spróbował jeszcze jednego fortelu:
– Proszę się śpieszyć, bo za chwilę zamkną wszystkie apteki. Syropek sosnowy
jest naprawdę pyszny i warto go kupić już
dziś.
– To nie ma tu całodobowych?
– Przykro mi, nie ma.
– W takim razie rzeczywiście muszę się
śpieszyć. Przyszła mi przerażająca ochota na
ten syrop, kiedy powiedziałeś, że jest pyszny.
Muszę go dzisiaj mieć! Jeśli jednak nie zdążę
do apteki, to najwyżej zadowolę się sosnową
żywicą z lasu. Pa, doktorku! I dzięki za receptę! Może nie jesteś taki do niczego, jak myślałam. Na coś się przydajesz.
I Śmierć w podskokach wypadła z gabinetu lekarza, a doktor odetchnął z ulgą
i oparł się wygodnie o krzesło, myśląc o tym,
co mu się przydarzyło.
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Poezja

Monika Kusztal

Rodzice

Reklamówka
Tańczyła pijana
W niebieskiej sukience
Deptała chodnikom po palcach
Na rogu ulicy przejechał ją tramwaj
Zapłakała szelestem
Otrzepała kolana
A wiatr
Znowu porwał ją do tańca

Linie papilarne
zawiązane wiecznością
Zamknięte dwie dłonie
Szyfrem
Zagląda księżyc
szpitalną szybą
Sztorm
Tratwa pościeli
Czerń pod poduszką
Nad otchłanią
różaniec łez
linia rąk trzyma przy życiu

U

rodziła się 31.01. 1990 r. w Stalowej Woli. Jest studentką drugiego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się tańcem,
literaturą, teatrem.  Jej pierwszy tomik Oparta o deszcz, wydany w 2007 r., otrzymał nagrodę Związku Literatów Polskich za najlepszy debiut.
Jej wiersze drukowane były na łamach tygodnika „Sztafeta”, kwartalnika „Nadwisłocze”, miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów”. Zostały także przetłumaczone na język słowacki i drukowane w tamtejszej prasie. Monika od kilku lat uczestniczy w Warsztatach Poetyckich prowadzonych  w Filii nr 4 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Poezja

Wiesław Zieliński
O

d urodzenia mieszka w Rzeszowie. Wydał zbiorki poezji: Zabawa w dorosłych (1979), Bogowie moich czterech ścian (1981), Niestałość wiatru (1993), Przemijanie (1996),
Odmiany miłości (2005), Syndrom Nabokowa   (2007), Syndrom
uczuć (2008), Żart Pana Boga (2009 i 2010 w wersji polskiej
i angielskiej) oraz bajki dla dzieci wierszem. Dwie książki prozatorskie Ze sztambucha dawnego Rzeszowa (2000) i Magiczne miejsca, magiczne lata (2002), a także książkę krytyczno
-literacką o środowisku Australii W krainie polskich kangurów (2004).
Od 1990 roku, z przerwą na lata 1996 –1999, był do lutego 2009 r. prezesem rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Odszedł
z tej funkcji, rezygnując uprzednio z członkostwa w ZLP.  

Rzeszów
Siedem miast greckich spierało się o Homera.
Tyle samo hiszpańskich rościło sobie prawo
do miejsca urodzenia Cervantesa.
Wszystko to może być prawdą, ale niewykluczone,
że obie ciekawostki pomyliłem dokładnie,
na przykład z ilością rzymskich wzgórz ...
W Rzeszowie – raz dziennie – chodziłem pod okna rodzinnego domu.
Widziałem przez firanki, jak matka dźwigająca ciężar lat
porusza się bez typowej dla siebie energii.
Ulica Tannenbauma też straciła na młodości.
Dawni chłopcy zdeformowani tłuszczem
tylko w snach dopingują Resovię – miłość dzieciństwa.
Nawet najpiękniejsze dziewczęta z mojego miasta
bezpowrotnie utraciły
młodość i ciepło.
Spacerujące obok mnie
są obce,
jak nowe osiedla.

Fragment zapisu
Wraca do mnie obraz
dawnego Rzeszowa: rynek,
rodzinna Tannenbauma i ukochana
jak zawsze Resovia!
Z okna domu wieża farna
na niej święty z blachy.
– Będzie deszcz – mówi matka,
nasz święty tańczy ...
A na ulicy pijak zawodzi
o czerwonej jarzębinie,
która pokochała dwóch
i ze szczęścia nie wie, którego ma wybrać?
– Kupię ci sarenkę – marzy ojciec,
abyś miał las na drugim piętrze.
Podobny do tego, który rósł
w mojej rodzinnej Kruszynie ...
Kraina baśni: zabawa
w żandarma i złodzieja
pod zezowatym okiem
rzeszowskich straganiarek.
Każdy z nas generałem
na owocowym froncie,
Adaś Koszela
mianował siebie marszałkiem!
Odzywa się jeszcze bulgot
stężałej w nurcie Mikośki;
stukają w pamięci kule kręgielne,
podawane na Sokole grającym ...

Ich słoneczność
zamyka się w granicach
potrzeb własnego ciała.
Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@rsdruk.pl
oraz w tradycyjnej formie pod adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4.
www.naszdom.rzeszow.pl
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MOZART,
UOSOBIENIE
WDZIĘKU!
Ze skrzypaczką Anną Gutowską rozmawia Andrzej Piątek

 Musiała to być katorga!
– O, nie! Miałam 8 lat, kiedy zaczęłam grać na fortepianie i wkrótce
na skrzypcach. Chcąc na nich ćwiczyć
wstawałam przed 6 rano i grałam do
7.15. Potem śniadanie i szkoła podstawowa. Obiad, odrabianie lekcji i szkoła
muzyczna. Zauroczenia skrzypcami
tak naprawdę doznałam w Lozannie.
Tam odkryłam, że ze skrzypiec potrafię wydobyć miłość, szczęście, radość,
niepokój i gniew...

instrumentalistów i wokalistów z całego świata. W grupie skrzypiec dostałam
drugą nagrodę, srebrny medal i nagrodę
specjalną – za Fantazję na temat opery
Carmen Pabla Sarasatego.
 Warto było pojechać do Japonii!
– O, tak! Także i po to, żeby zwiedzić piękne świątynie i ogrody w Osace,
Kyoto i Kobe.
 Ten piękny naszyjnik w kształcie
skrzypiec, nie jest z Japonii?
– Nie! Dostałam go od mojej mamy,
w Rzeszowie. Od tamtej chwili jest
moim talizmanem. Uważam, że dzięki
niemu odnosiłam sukcesy w Austrii,
Belgii, Szwajcarii i Japonii.
 Czy nie niepokoi panią, że skrzypce mogą kiedyś stanąć na drodze innego rodzaju szczęścia niż to wynikające
z grania?
– Tego się nie obawiam. Mam przecież wiele innych zainteresowań: podzielam fascynację mojej mamy psami
obronnymi, kocham przyrodę i włóczęgi po mało znanych miejscach, uwielbiam książki i stare filmy, spotkania
z przyjaciółmi z różnych krajów. Lubię
poznawać tradycje różnych kultur. Sprawia mi przyjemność przyrządzanie posiłków: ostatnio według wskazań kuchni
rosyjskiej i tajskiej. Moim niespełnionym marzeniem jest łyżwiarstwo figurowe: choreografia, dobór programu, kombinacja
skoków, piruety, spirale – to wszystko ma przecież
bardzo dużo wspólnego z grą na instrumencie.

ANNA GUTOWSKA – rzeszowianka, jedna z najbardziej utalentowanych skrzypaczek młodego pokolenia. Obecnie robi zawrotną karierę
muzyczną w krajach zachodniej Europy. Szkołę Muzyczną I st. W Rzeszowie ukończyła z wyróżnieniem. Ucząc się w Zespole Szkół Muzycznych
nr 1 w Rzeszowie równocześnie studiowała w Conservatoire du Lausanne
w Szwajcarii, które także ukończyła z wyróżnieniem. Studiowała na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem i tytuł magistra sztuki. Zdobywała pierwsze nagrody na konkursach m.in. w Szwajcarii, Włoszech i Austrii. Jest stypendystką Fundacji
Yehudi Menuhin Live Music Now. Gra w orkiestrze Wiener Staatsoper i Wiener Philharmoniker. Jest członkinią zarządu Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu. W roku 2011 otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z puli Narodowego Centrum Kultury na nagranie płyty z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

 Jak było w Lozannie?
– Miałam 16 lat, gdy rozpoczęłam tam studia.
Nie znałam nikogo, nie wiedziałam, co się do mnie
mówi. Lecz już po roku zaczęłam mówić po francusku. Zaprzyjaźniłam się z ludźmi z różnych krajów.
Najbardziej z Japonką i Argentyńczykiem. Dzięki nim wiem, że poznawanie ludzi tak odległych
kulturowo daje szansę dotknięcia czegoś niesłychanie istotnego, czego nie mają w sobie Europejczycy. Muzycznie dużo zawdzięczam znakomitym
skrzypkom: Ida Hendel, chociaż mieszkała w Londynie i na Florydzie, zawsze ze łzami wspominała

rodzinny Chełm, Igor Ojstrach uczył według wskazówek swego ojca Dawida, wielkiego wirtuoza.
 A jak było w Osace? Trafiła tam pani w chwilę
po dyplomie na Uniwersytecie Wiedeńskim!
– Było fantastycznie! Jednak chcąc pojechać na
X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny do Osaki,
najpierw trzeba było zająć pierwsze miejsce podczas półfinałów w Wiedniu, pokonać 70 młodych
muzyków, w przeważającej części z Korei, Japonii,
Chin, Rosji i Niemiec. W Osace konkurowało 800

KULTURA  SZTUKA


Zwycięskie konkursy w Belgii,
Szwajcarii, Włoszech, Austrii i Japonii, stypendium w Lozannie, koncerty i recitale w Wiedniu i innych
miastach Europy i w Japonii. Można
dostać zawrotu głowy?
– Czegoś takiego nie doznaję!
Mam taką naturę, że jeżeli cokolwiek
zaczynam robić i wyznaczam sobie
jakiś cel, za wszelką cenę to coś muszę
osiągnąć. To oczywiście wymaga pracowitości, pasji, cierpliwości i szczęścia. Szczęścia nie można wypracować,
pasję trzeba mieć, pracowitości i cierpliwości można się nauczyć. Mama zawsze mi powtarzała, że jeśli chcę mieć
radość, z tego co robię, muszę dużo
pracować. W latach szkolnych miałam
w każdym dniu z góry wyliczoną każdą
godzinę…

 Ulubieni kompozytorzy…
– … Mozart, uosobienie wdzięku i radości! Romantyczny i uczuciowy Brahms! Także Piazzolla,
Verdi i leczący wszelkie smutki Bach! I moja największa miłość: Beethoven – eksplozja wszelkich
uczuć! Wieniawskiego kocham za wszystko to, co
dobrego z Polską kojarzę. 

ŻARLIWA WIARA
W
MOC
TEATRU
Skuteczność wspólnego wysiłku
Ryszard Zatorski

O

kazało się, że Dariusz Dubiel (przez
trzy dziesięciolecia dyrektor
Estrady Rzeszowskiej, przez
lat kilka szef WDK w Tarnobrzegu, reżyser i teatrolog),
który był głównym motorem
uaktywnienia naszego oddziału okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej – trafił w dziesiątkę.
Sporo osób odpowiedziało na zaproszenie i 26 lutego br. w klubie Turkus – gościnnego jak zawsze
społecznym inicjatywom kulturalnym Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie – odbył się zjazd nadzwyczajny wskrzeszający

działalność tego stowarzyszenia. Bliskiego stowarzyszeniu Nasz Dom Rzeszów nie tylko celami
w obszarze pielęgnacji dorobku teatralnego w naszym mieście i regionie oraz działań upowszechniających tę sztukę, ale i personalnie, bo prezes
NDR i redaktor naczelny naszego miesięcznika
Jerzy Maślanka tudzież i ja zostaliśmy wybrani do
ścisłego zarządu oddziału okręgowego na funkcje
wiceprezesów. Prezesem jest oczywiście Dariusz
Dubiel, a jego pierwszym zastępcą Jolanta Nord,
aktorka wciąż kojarzona z Maską, choć nie tylko na
tej scenie była i jest podziwiana. Funkcję sekretarza
objęła Barbara Szura, polonistka z Grzegorzówki (SP) w gminie Hyżne, a członkami zarządu są
także: Grażyna Ungeheuer-Materna, polonistka
w LO im. Jana Pawła II ss. Prezentek w Rzeszowie

i Robert Nowak z Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie.
Wiele ciepłych słów uznania skierowano do
Izabeli Mikułowej (do tej pory sekretarz oddziału), która z wielkim oddaniem i pasją poświęcała
się sprawom TKT, by wspomnieć tylko, że to ona
wymyśliła i zainicjowała kilkanaście lat temu coroczny konkurs recytatorski „O Skrzydło Orle”.
Pani Izabela nadal sekunduje i pomaga towarzystwu, choć szwankujące zdrowie nie pozwala już
na dawną aktywność. Wspomniano przedwcześnie
zmarłą Bogdę Olszanecką, która wymyśliła wraz
z Dariuszem Dubielem Konkurs Poezji Współczesnej im. Juliana Przybosia o Złoty Lemiesz i zapisała się trwale dziesiątkami różnych innych inicjatyw
społecznych z kręgu teatru i upowszechniania kul- >>
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Ożywili działalność TKT w Rzeszowie.

łów teatralnych) zapisało się szczytnymi osiągnięciami w tej ponadstuletniej historii. Bo jak to niezwykle trafnie określił Lech Śliwonik – były rektor
warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza i od wielu lat prezes Towarzystwa
Kultury Teatralnej na szczeblu krajowym – stowarzyszenie skupia grono osób, które łączy „żarliwa
wiara w moc teatru i skuteczność wspólnego wysiłku”. Niektóre zespoły, by wskazać tylko na przemyskie Fredreum czy Teatr Amatorski w Markowej,

ŚWIADECTWO
ZNAKÓW
Malarstwo Antoniego Kowalskiego
Piotr Rędziniak

P

i religijną. Jednak sam autor stwierdza, że bardziej
zależy mu na ukazaniu jego świadomości Boga
niż analizowaniu treści religijnych. Jego prace są
swoistym świadectwem przeżywania jego tajemnicy i przeżytych znaków, jakie od niego otrzymuje w swoim życiu. I to drugi powód, dla którego
napisałem o tej wystawie jako czymś szczególnie
intymnym. Autor wystawy poprzez swoje prace
mówi publicznie o rzeczach, o których w naszym
katolickim kraju mówimy rzadko – zakładając,
że wiara, dawanie jej świadectwa jest sprawą indywidualną i prywatną. Jakże inaczej podchodzi
do tego A. Kowalski. To w końcu swoim talentem,
który otrzymał z góry, oddaje Bogu co boskie. Spotykamy się z tym niezwykle rzadko. A z obrazami
tak wielkiej klasy warsztatu, wykonania, też nie
często mamy do czynienia.

rezentowana w rzeszowskim BWA w marcu wystawa Antoniego Kowalskiego pod znamiennym
tytułem Amen jest zjawiskiem
rzadkim, niestety, na naszych
salonach. Niezwykle osobista
i intymna twórczość autora wystawy powoduje, że
niekiedy możemy czuć się nieswojo. Kiedy umiera
osoba nam bliska, trudno jest o tym rozmawiać,
wspominać. Artysta pod tym względem zaskoczy
nas. Kilka prac, a zwłaszcza instalacje, poświęcone
są bowiem nieżyjącym rodzicom autora. Instalacja
Amen – pamięci mojej matki to cztery pasy szyfonowej tkaniny w kolorze kiru. Piąty pas tkaniny
znajduje się jeszcze na stojącej przed nimi
maszynie do szycia. Piątego elementu instalacji nie zdążyła ukończyć. Przerwane życie,
praca symbolizuje jakże prosta i oczywista
metafora. Dodam, iż maszyna do szycia jest
oryginalną maszyną, na której matka artysty
pracowała.
Antoni Kowalski na rzeszowskiej wystawie prezentuje prace z zakresu malarstwa,
grafiki komputerowej i wspomnianych instalacji. Tytułowe Amen jest słowem występującym w każdej religii świata. Artysta
jest zafascynowany i ciągle zgłębia meandry
różnych religii.
Na jego obrazach, wcześniejszych pastelach, znajdują się elementy sakralnej architektury, motywy całunu i liturgicznych szat.
Dlatego właśnie tematyka prac, realizacji artysty jest przez wielu uznawana za sakralną Antoni Kowalski, Dezyderata II, druk cyfrowy 70x100
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są nawet grubo starsze niż TKT. Wśród różnych
inicjatyw TKT wskazać należy m.in. odbywający
się w tym roku po raz 56. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski. I po raz pierwszy w jego historii resort kultury poskąpił nań grosza, choć jest to jedyna taka impreza w Europie o ciągłej tradycji, która
pielęgnuje, promuje, upowszechnia sztukę żywego
słowa i polską literaturę.
 Ryszard ZATORSKI

Malarstwo Antoniego Kowalskiego przywodzi
mi na myśl w pierwszym skojarzeniu twórczość
Zdzisława Beksińskiego. Antoni Kowalski podobnie buduje na obrazie nastrój. Nie jest on mroczny
jak u Beksińskiego, ale pięknie tajemniczy. Tajemniczy tak, jak to coś jest Tajemnicą. Bóg, Jego przeświadczenie, Jego oczekiwanie, Jego dotyk, którego
artysta doznał.
Autor wystawy urodził się w 1957 roku w Przemyślu. Ukończył PLSP w Jarosławiu w 1977 roku.
Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
– w katowickiej filii. Dyplom uzyskał w 1982 r.
w pracowni projektowania graficznego prof. Tomasza Jury i w pracowni malarstwa prof. Jerzego Dudy-Gracza. W latach 1994–2000 wykładowca Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od 1999
r. adiunkt. Był trzykrotnie stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1984, 1988, 1999). Obecnie
jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 100 wystawach
zbiorowych, wiele z nich odbyło się w prestiżowych
galeriach w kraju i na świecie. Tworzy w zakresie
różnych dziedzin – malarstwa, pasteli, rysunku, grafiki warsztatowej i komputerowej,
instalacji, często je łącząc.
Zachęcam do obejrzenia tej wystawy
jeszcze z jednego powodu. Można tu bowiem
zobaczyć, jak w nowoczesny sposób, w konwencji niemal abstrakcyjnej, albo lepiej
powiedzieć surrealistycznej, można mówić
o sacrum. Będąc malarzem na wskroś nowoczesnym można bez szokowania i ekstrawagancji szeptać i tkać jak modlitwę swoje
obrazy. Budować przestrzeń i klimat, który
zdaje mi się być przedsionkiem piękna, które
czeka każdego wierzącego człowieka po jego
śmierci.
Fot. Jacek Nowak
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>> tury. Wspomniano dziesiątki innych osób. Należy– wnioskowano – zapisać ich także trwale w stosownym wydawnictwie, dokumentując osiągnięcia
ludzi i zespołów. Powrócić do dyskusji z twórcami
sceny po premierach w Teatrze im. Siemaszkowej
i w Masce, czyli obopólnego współdziałania instytucji teatralnych i stowarzyszenia dla pomnażania
zastępów widzów rozumiejących i kochających teatr. Być może uda się powrócić do niegdysiejszych
dobrych zwyczajów, gdy członkowie TKT mogli
w teatrach kupować bilety ulgowe? Może narodzi
się też zwyczaj witania przez społeczność teatrowi bliską – młodych aktorów i podkreślania zasług mistrzów sceny na benefisach artystycznych?
I może też – jak wyliczał jeszcze Marek Pękala,
dziennikarz i poeta, a niegdyś szef literacki Maski,
gdy był to jeszcze Kacperek – udałoby się zorganizować system wycieczek kulturalnych na spektakle
teatralne do innych polskich teatrów.
Cztery lata temu, gdy ten zjazd powinien się
odbyć statutowo, a był to rok jubileuszu 100-lecia
TKT i 50-lecia rzeszowskiego oddziału – zmarł
prezes Franciszek Rzepiela, który osiągnął wiek
równy stowarzyszeniu. Jego aktywność społeczna
w tym kręgu miała początki jeszcze przed wojną,
gdy organizacja funkcjonowała pod nazwą Związku Teatrów i Chórów Włościańskich. Pedagog,
muzyk, działacz ZNP i aktor na amatorskiej scenie, a także w roku 1957 był dyrektorem WDK.
To wtedy wskrzeszone zostało stowarzyszenie,
wówczas pod mianem Związku Teatrów i Chórów
Ludowych, zmienionym w roku 1964 na Związek
Teatrów Amatorskich, a w roku 1971 na najbardziej
adekwatne – Towarzystwo Kultury Teatralnej.
Setki nazwisk organizatorów amatorskiego ruchu artystycznego (w tym np. recytatorów, zespo-

 Piotr RĘDZINIAK
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Andrzej Szypuła
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ak ten czas leci. To już 20
lat działalności Rzeszowskiego Zespołu Instrumentów
Dętych Da Camera, bez którego trudno sobie wyobrazić
Muzyczny Festiwal w Łańcucie,
na którym zespół daje koncerty
plenerowe w parku łańcuckiego zamku. Jak za czasów hr. Alfreda Potockiego…
Przywiozłem pomysł na taki zespół, wraz
z opracowaniami nutowymi, ze Stargardu Szczecińskiego, gdzie wraz z muzykami orkiestry dętej
wojskowej i kolejowej stworzyliśmy zespół o nazwie Dechovka, nawiązujący do tego typu zespołów u naszych południowych sąsiadów.
Pierwsza próba rzeszowskiej Da Camery miała
miejsce 11 lutego 1991 roku w sali 101 Filharmonii
Rzeszowskiej. Wzięli w niej udział: Andrzej Szypuła – klarnet, Piotr Gajewski i Janusz Szczęch
– trąbki, Andrzej Kundys i Krzysztof Ogorzelec
– rogi i Jan Miłek – tuba. W ciągu 20 lat pracy
skład zespołu ulegał zmianom, choć niewielkim.
Grali w nim przez pewien czas: nieżyjący już dziś
Marian Haduch – sakshorn tenorowy, Wiesław
Brudek i Kazimierz Markowicz – klarnety, Antoni Grzebień i Ryszard Ignarski – tuby, Bogumił
Kloc – perkusja. Obecny skład zespołu to: Robert
Mosior i Henryk Bobulski – klarnety, Bogusław
Kołcz i Janusz Szczęch – trąbki, Mariusz Kozak
– sakshorn tenorowy i puzon, Andrzej Kundys
i Krzysztof Ogorzelec – rogi, Jan Miłek – tuba,
Marian Rzym – perkusja i Jacek Rzym – instrumenty perkusyjne (gościnnie).
Zespół nawiązuje do dawnych tradycji niemieckich i czeskich kapel dętych, gdzie do dziś

tego typu muzykowanie cieszy się niesłabnącą
popularnością. Zespoły dęte nadal towarzyszą
tam spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, społecznym, kulturalnym. Wprawdzie i tam muzyka
z płyt i compactów jakby nieco wypiera to społeczne muzykowanie, ale w niczym nie umniejsza to
uroku i błyskotliwości tej muzyki, pełnej inwencji
i żywego rytmu. Niektórzy powiadają, że to muzyka z dawnych, dobrych czasów, kiedy to miłościwie
nam panował cesarz Franciszek Józef I.
Niezwykle malowniczym miejscem prezentacji zespołu jest uzdrowisko Iwonicz Zdrój, gdzie
w okresie letnim, na placu Dietla, w muszli koncertowej odbywają się koncerty plenerowe. Muzyka
brzmi tu szczególnie urokliwie, przywołując echa
dawno minionych lat, kiedy to iwonickimi ścież Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent i pedagog, wiceprezes Rzeszowskiego
kami spacerował ze swoimi córkami słynny bas
Towarzystwa Muzycznego
Adam Didur czy tenor Jan Kiepura, a także wysokie osobistości ze
świata polityki, kultury, z całej zresztą
Europy.
Da
Camera
prezentowała
się
w Zamku Lubomirskich w Rzeszowie,
w Filharmonii Rzeszowskiej, podczas
Manewrów Szwejkowskich w Przemyślu, na rzeszowskiej
starówce, podczas
przejażdżek kolejką wąskotorową na
trasie Przeworsk – Da Camera sprzed 20 lat. Od lewej klęczą: Bogumił Kloc, Andrzej Kundys, Krzysztof Ogorzelec; od
Dynów, w różnych lewej stoją: Andrzej Szypuła, Janusz Szczęch, Piotr Gajewski, Mariusz Kozak, Jan Miłek, Henryk
parkach, pałacach, Bobulski, Kazimierz Markowicz.

POSZERZANIE WIDZIALNOŚCI
Z potrzeby serca miłośników sztuki

ierwszy album zatytułowany Sztuka Podkarpacia w zamierzeniu pomysłodawców
i wydawców – Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych z siedzibą w Rzeszowie – ma
zapoczątkować dłuższą serię wydawnictw, które
będą dokumentować twórczość artystów Podkarpacia, stanowić jej przekrojową prezentację oraz
promować ją wśród mieszkańców regionu, w innych miejscach Polski i poza jej granicami. Jest
to pierwsze tak szeroko zakrojone wydawnictwo
o współczesnej sztuce Podkarpacia. Inicjatywa zrodzona z potrzeby serca miłośników sztuki z Podkarpackiej Zachęty, okazała się bardzo potrzebna,
oczekiwana i spotkała się z życzliwością twórców,
którzy użyczyli swoich prac i pomogli autorom
tekstów w zebraniu potrzebnych materiałów biograficznych. Mamy nadzieję, że album spotka się
z zainteresowaniem tutejszego środowiska kulturalnego, a także odwiedzających region turystów
i gości.
Członkowie Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych chcieli, by album odzwierciedlał charakter życia artystycznego w regionie, był
podobny na przykład do sali ekspozycyjnej regionalnego konkursu „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba
roku”. W pierwszym albumie poświęciliśmy więcej

miejsca nestorom oraz przedstawicielom starszego
i średniego pokolenia artystów. Ważne dla autorów albumu było także, by objąć uwagą artystów
z całego obszaru Podkarpacia. Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych planuje kolejne
inicjatywy, propagujące sztukę naszego regionu.

Fot. Józef Ambrozowicz

P

Ma być to między innymi duża ekspozycja i aukcja
współczesnej sztuki Podkarpacia. Nade wszystko
marzymy o stworzeniu na Podkarpaciu niezwykle
potrzebnej kolekcji bądź muzeum prezentującego
współczesną sztukę regionu, której częścią będą
zbiory Zachęty.
Album Sztuka Podkarpacia prezentuje sylwetki pięćdziesięciu jeden żyjących artystek i artystów
tego regionu, specjalizujących się w różnych dziedzinach sztuk plastycznych. Są tu malarze, graficy,
rzeźbiarze, rysownicy, autorzy instalacji, artyści
tkaniny, ceramiki i szkła. W wielu przypadkach
uprawiają jednocześnie kilka dziedzin sztuki.
Twórcy są prezentowani trzema pracami pocho-

Bohaterowie albumu, artyści z naszego miasta i regionów podczas promocyjnego spotkania 10 lutego br. w klubie
Zodiak. Witał ich serdecznie i zapraszał do stałej obecności tutaj Edward Słupek, prezes mieszkaniowej Spółdzielni
Zodiak, która jest właścicielem klubu.
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MUZYKA
PEŁNA
UROKU
20 lat z zespołem Da Camera

domach kultury, kościołach, salach koncertowych,
zbierała gromkie brawa podczas tygodniowego tourneé po Tyrolu (Austria, 2003).
Zespół nagrał compact, występował w radiu
i telewizji. Ma w repertuarze oryginalne utwory
czeskie i niemieckie, a także opracowania własne,
transkrypcje znanych utworów muzycznych, także
z kręgu muzyki religijnej.
20 lat pracy zespołu to spory szmat czasu.
To dla muzyków czas wielu pracowitych prób,
starań, by koncerty wypadły jak najlepiej – i te
w plenerze, i te w salach koncertowych. Wysoki
poziom artystyczny zespołu gwarantują świetni
rzeszowscy muzycy, grający na co dzień w obecnie Filharmonii Podkarpackiej, uczący w szkołach
muzycznych. Muzyka jest jedna. Nawet ta lekka,
łatwa i przyjemna, starannie wykonana dostarcza
słuchaczom wielu pięknych przeżyć i wzruszeń.
Niechże więc Da Camera nadal pięknie się rozwija, częściej koncertuje, zyskuje uznanie i podziw
wiernych słuchaczy.

>>
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>>

dzącymi z różnych okresów; są tu zatem dzieła najnowsze, tworzące spójną całość, ale są także zestawy przekrojowe, prace uważane za najlepsze i reprezentatywne dla charakteru dzieł danego artysty.
Towarzyszą im biogramy oraz szkice krytyczne, piszących od wielu lat o współczesnej sztuce Podkarpacia, krytyków i historyków sztuki: Jacka Kawałka, Magdaleny Rabizo-Birek i Piotra Rędziniaka.
Opracowanie graficzne i komputerowe albumu:
Jacek i Szymon Nowak. Publikację wzbogaca płyta
CD zawierająca rozmowy z artystami, zrealizowane przez dziennikarzy Rozgłośni Polskiego Radia
w Rzeszowie: Grażynę Bochenek, Romana Adamskiego, Marka Cynkara, Adama Głaczyńskiego,
Renatę Machnik, Irenę Markowicz, Bernadetę

Szczyptę i Krystynę Turek. Wywiady zostały zrealizowane w pracowniach artystów.
Najwyższa pora dostrzec, że ważnym atutem
Podkarpacia są nie tylko piękna przyroda i zabytki,
schludne, zadbane wsie i miasta, ale także interesująca, bogata, różnorodna sztuka, tworzona przez
współczesnych artystów, doceniana przez jury
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów,
prezentowana na zbiorowych i indywidualnych
wystawach sztuki w wielu miastach w Polsce i na
świecie. Środowisko artystyczne regionu sukcesywnie się rozrasta i wzmacnia potencjał twórczy,
do czego przyczyniają się cztery średnie szkoły plastyczne: najstarsze, o znakomitych tradycjach – Liceum Plastyczne w Jarosławiu, a także młodsze sta-

DROGĄ DO GWIAZD

Cztery główne nagrody na festiwalu w Sankt Petersburgu

żem szkoły w Rzeszowie, Krośnie i w Lesku. Ważną
rolę od kilkunastu lat odgrywa także dynamicznie
rozwijający się Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i inne wyższe szkoły regionu kształcące umiejętności artystyczne. Te czynniki, obok
sentymentu do miejsca urodzenia i pochodzenia
(większość bohaterów albumu nie tylko mieszka,
ale i pochodzi z Podkarpacia), sprawiają, że coraz
więcej utalentowanych młodych twórców decyduje
się tutaj osiąść i tworzyć.
 Dr Magdalena RABIZO-BIREK,
Uniwersytet Rzeszowski

 Jacek NOWAK,

prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Zwracaliśmy uwagę na ruch sceniczny, na intonację, na charyzmę i możliwości wokalne. Wizerunek
sceniczny miał także duże znaczenie. W śpiewaniu
ważne jest nie tylko własne spełnienie, ale także
radość osób, które nas słuchają i doceniają naszą
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Anna Czenczek

P

iękny głos to nie tylko wielki talent, ale
również ogromna praca nad
jego brzmieniem. Uczennice
rzeszowskiego Centrum Sztuki
Wokalnej pokazały, że warto szlifować swoje wrodzone
umiejętności. Zdobyły w Sankt Petersburgu w Rosji
cztery główne nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Droga do Gwiazd, który odbył się
w dniach 24 – 28 lutego br. Te nagrody to dla nas
wielkie osiągnięcie, bo w samym finale znalazło się
zaledwie 100 osób z 23 krajów świata. I tylko my
reprezentowaliśmy Polskę. W pierwszym dniu śpiewana była piosenka narodowa, w drugim zaś piosenka bez podkładu muzycznego i hit międzynarodowy. W krótkim czasie trzeba było zaprezentować
wszystkie swoje możliwości, zarówno dynamikę, intonację, rozpiętość skali, jak i interpretację utworu.
W międzynarodowym jury zasiadało 12 ekspertów, m.in. z Turcji, Węgier, Białorusi, Ukrainy,
Niemiec, Litwy i Polski, którą reprezentowałam
w tym gronie, dlatego nie mogłam głosować na
swoich uczniów. Mimo nowej, nieco skomplikowanej punktacji, zdobyliśmy aż 4 nagrody, w tym
I miejsce, wyróżnienie i główną nagrodę za najbardziej profesjonalne wykonanie pieśni narodowej
i za najlepszy głos otrzymała Paulina Pieniążek,

Od lewej: Anna Czenczek, Paulina Pieniążek, Justyna Nowak, reprezentantka Turcji, Joanna Zarembska i Marta Kopeć.

która będzie reprezentowała Polskę, a tym samym
i Rzeszów, na Międzynarodowym Telewizyjnym
Festiwalu Gwiazd w Minori we Włoszech. W Centrum Sztuki Wokalnej Paulina uczy się trzeci rok,
jest również studentką Politechniki Rzeszowskiej.
I miejsce otrzymała Joanna Zarembska, wyróżnienie wywalczyła Justyna Nowak, w finale znalazła
się też Marta Kopeć.
W Sankt Petersburgu nawiązałam też kontakty artystyczne, które zaowocują przy organizacji
naszego festiwalu Rzeszów Carpathia Festiwal. Już
teraz mamy zgłoszenia z 25 krajów świata, m.in.
z Izraela, Gruzji, Włoch, Malty, Hiszpanii, Czech,
Słowacji, Węgier. Repertuar na festiwalu był bardzo zróżnicowany. Wokaliści śpiewali folk, muzykę jazzową, hity międzynarodowe i z ich kraju.

ZŁOTY
JUBILEUSZ
Od Beethovena do Pendereckiego
50

. Muzyczny Festiwal w Łańcucie (21–29
maja), którego organizatorem jest Filharmonia Podkarpacka zgromadzi artystów światowej sławy, by wskazać tylko na niektórych gości z
zagranicy, jak harfista Xavier de Maistre, pianista
Ingolf Wunder, puzonista Peter Moor, wiolonczelista Mischa Maisky, skrzypek Shlomo Mintz,
czy wielcy wykonawcy polskiej sceny, m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Krzysztof
Jabłoński. W finale, w koncercie niezwykłym – jak
zapowiedziała na konferencji prasowej 10 marca
prof. Marta Wierzbieniec, dyrektor filharmonii i
tegoż festiwalu – wystąpi Krzysztof Penderecki z
Orkiestrą Sinfonia Varsovia. – Chylę czoła przed
wszystkimi osobami, które w ciągu tych lat nie
szczędziły wysiłku i podejmowały trud organizacji tego wielkiego, o światowej randze festiwalu, bo
mieli oni serce do muzyki. Zdaję sobie sprawę, jak
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Fot. Ryszard Zatorski

Prof. Marta Wierzbieniec

wielkie wyzwanie nas czeka w maju, by przygotować 50. festiwal, bo powinien on być nadzwyczajny.
Winni to jesteśmy wcześniejszym organizatorom,
wykonawcom, patronom tej imprezy, a także festi-

pracę, zwierzyła się Joanna Zarembska, licealistka, zdobywczyni I miejsca w kategorii wiekowej
14 –17 lat. Jak zgodnie podkreślają nasze laureatki, dla tych kilku minut na scenie w Rosji podczas
wręczania nagród warto było wcześniej pracować
z takim oddaniem. Przed nami kolejne wyzwania.
Niedługo już wyjeżdżamy na Maltę, by zaśpiewać
w Międzynarodowym Telewizyjnym Festiwalu
Piosenkarzy Eurostar, gdzie uczniowie rzeszowskiego CSW będą reprezentować Polskę .
 Anna CZENCZEK,

dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
i Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia
Festival

walowej wiernej publiczności – podkreśliła prof.
Marta Wierzbieniec.
W tej półwiecznej już historii festiwal sławi nie
tylko Łańcut i Rzeszów, ale cały region i kraj. Jest
naszą chlubą. Prezentowano tu muzykę wielu mistrzów z różnych epok – od Beethovena po Pendereckiego. Podobnie będzie i tym razem. Poczynając
od inauguracyjnej gali plenerowej przed zamkiem
w Łańcucie, poprzez osiem kolejnych koncertów
objętych karnetami, jak i na pozostałych czterech
spotkaniach, gdzie także i gwiazdy estrady się pojawią (np. Kayah i Roal Quartet). Będzie i wieczór
wspomnień z Bogusławem Kaczyńskim w roli
głównej, niegdyś szefem festiwalu. Przewidziany
jest koncert w filharmonii w Rzeszowie, gdy znowu
za pulpitem pojawi się maestro Tadeusz Wojciechowski, który kierował też tą naszą sztandarową
instytucją artystyczną. A tuż po oficjalnym finale
koncert dla dzieci, tydzień zaś przed imprezą popis
skrzypcowy Krzysztofa Jakowicza w łańcuckiej
farze. Wystąpią dziesiątki znakomitości muzycznych. Karnety po 500 zł będą sprzedawane od 12
kwietnia, na pojedyncze koncerty bilety są w cenie
od 40 –180 złotych. (RZ) 

WIROWANIE
NA PLANIE

ODPRYSKI
PSYCHIATRZY NA BRUK!

Z

okazji Dnia Mężczyzny, 10 marca, prezes I Ogromny
skrzyknął pod Pałac Namiestnikowski całe swoje towarzystwo na moherowy dżihad przeciw wrażym pismakom, opluwającym święty gniew owej grupy towarzyskiej. Chociaż niektórzy
twierdzą, że ta zabójcza regularność miesiączkowania prezesa ma
podłoże czysto medyczne, a nie wojenno-polityczne. Nie nam to
rozstrzygać. Zdumiewać nieco musi jednak fakt, że ci gorliwi, wielomiesięczni obrońcy krzyża smoleńskiego nawet nie zająknęli się,
aby ten symbol broniony na Krakowskim Przedmieściu odwiedzić
aktualnie w kościele św. Anny. Stoi tam sobie, nie niepokojony
przez żaden prezesowy żywioł, niczym kościelny mebel, zgodnie
z intencją abp. Józefa Michalika. Trudno się temu dziwić, gdyż nie
da się już pod nim przemawiać i palić ani pochodni, ani ognia jakiejś narodowej krucjaty. Nie zauważyłem na twarzach zgromadzonego ludu prezesowego żadnego modlitewnego skupienia, lecz
coś zupełnie odmiennego, pasującego bardziej do bitewnego zgiełku. Chociaż modły zanoszono, jak najbardziej, i pieśni nabożne
tudzież. Prezes wygłosił płomienny pean na cześć prawdy, którą
rzekomo posiada. Pani Jakubiak zaś twierdzi, że skoro prezes posiada jakąś wiedzę, to ta wiedza powinna znaleźć się w pewnym
organie. Nie sprecyzowała bliżej, w którym i czyim organie.
Pewnie nie pisałbym o tym rutynowym i nudnym już zjawisku, gdyby nie pojawił się nowy, ucieszny akcent tej happeningowej celebry. Niejaki Dominik Taras, jajcarz warszawski, postanowił w tym samym czasie i w tym samym miejscu urządzić uroczyste obchody 71. rocznicy urodzin Chucka Norrisa, nota bene
religijnego fundamentalisty i amerykańskiego ksenofoba. Zatem,
gdy prezes walił natchnioną mowę do ludu Warszawy oraz księcia Poniatowskiego i jego konia, miał zapewnione nietuzinkowe
tło akustyczne, gdyż pojawiły się „w tak pięknych okolicznościach
przyrody” nowe środki wyrazu w postaci śpiewanego na półtorej setki gardeł „Sto lat” i zharmonizowanego gwizdu w trzech
tonacjach. Całość nabrała artystycznej głębi i ekspresji. Chociaż
z jakiegoś powodu należnego entuzjazmu na posągowym obliczu
prezesa nie dostrzegłem. Pan Taras zapowiedział, że nie ustanie
w swoich wysiłkach i będzie nadal wspierał prezesa w jego happeningowych upodobaniach. Na 10 kwietnia przyszykuje jeszcze
okazalsze obchody 59. urodzin innego ekranowego mordobijcy
amerykańskiego, Stevena Seagala. Może w tym jest metoda na głupotę i kołtunerię?

PRZESTRZEŃ OTWARTA

M

ądrość skupiona w naszym nowym sejmiku wojewódzkim wprowadziła nas w nową epokę. Odcięła się od
folklorystycznego symbolu Podkarpacia, za który kiedyś uznano
ptaka klepaka i poszła w przestrzeń otwartą naznaczoną smugą
pozostawioną na niebie przez odrzutowiec. Jeśli ona jest rzeczywiście otwarta, to i ten klepak w niej mógłby się zmieścić. Wówczas
pan Rzońca nie musiałby popadać w depresję podpartą sentymentalnym smutkiem, gdyż nie wyobraża sobie na naszej uświęconej
ziemi życia bez klepaka. Niestety, nie klepnęli mu tego. Że ta przestrzeń otwarta nic nie znaczy, też nie ma większego znaczenia.
Każdy może sobie dośpiewać co chce i co umie. A jeśli nie umie,
niech się nauczy, albo zapyta kogo trzeba. Może się w niej zmieścić
i bratobójcza wojna o stołek dwóch teatralnych dyrektorów z lubością walących po sobie pacynami błota, bieszczadzka połonina, nowa autostrada, najwyższa technologia lotnicza, policealny
Kuchciński, konstruktor spod Stalowej Woli, który zbudował rower do kradzieży drewna z lasu, wynalazca maszyny do odmawiania różańca, traktorzysta, który po pijaku zaorał sto metrów asfaltu i poseł Pupa. Chociaż nie wiem czy w takiej kolejności. Oby tylko to otwarcie nie prezentowało się, jak u pewnego polityka, który
otwarty jest na wszystko, ale zamknięty na jakąkolwiek krytykę.
Pewnie skończy się znowu na wielkim zadęciu, gdyż zapał i intencje bywają szczytne, a rzeczywistość wyjdzie jak zwykle. Trochę
skrzekliwie, trochę kulawo. Ktoś tam za jakiś czas i tak zacznie
wszystko od nowa. Nawet malowanie wizerunku.
 Roman Małek

P

ani Anna Kowalska, wicemarszałek Podkarpacia, odpowiedzialna między innymi za kulturę, źle zaczęła. Nie dość, że zmieniła w swoim gabinecie kolor ścian,
że zdjęła z nich wiszące tam cztery krzyże i powiesiła w ich miejsce obrazy wypożyczone
z rzeszowskiego Muzeum Okręgowego, to jeszcze odważyła się powiedzieć do kamer rzeszowskiej telewizji, że Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest prowincjonalny.
Sam dyrektor teatru, dla podkarpackiego kręgu wyznawców prezesa „człowiek
legenda”, poczuł się tak tym urażony, że w płatnym ogłoszeniu aż do trzech tutejszych
gazet, stwierdził, że pani wicemarszałek wyraża „kontrowersyjną i krzywdzącą” opinię.
O reszcie merytorycznej postanowił milczeć. Gdyby pan dyrektor znał nasze realia dałby ogłoszenie tylko do dwóch gazet, bo trzeciej i tak nikt nie czyta, a teatr zapłaciłby
mniej. Dyrektor w końcu stracił swoje stanowisko. Jak przyszedł tak odszedł. Przyjaciel
Brudzińskiego krzywdy nie doznał. Wrócił do telewizji państwowej i dalej będzie brał
pieniądze za bycie w jej zarządzie. Chyba że wyprodukuje drugi film propagandowy dla
partii Kaczyńskiego. A po dwóch takich dokonaniach na wygnanie do Rzeszowa już na
pewno nie wróci. Za mała prowincja.
Pani marszałek natomiast mimo tak „karygodnego” postępowania z funk cją się nie
pożegnała, co nie jest na rękę dynamicznie rozbudowującym się sąsiadom z przeciwnej
strony ronda, ma się dobrze i na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Stała się
jednak obiektem ataków różnej maści frustratów, ludzi niezrównoważonych psychicznie
i innych oszołomów. Oczywiście w Internecie. Drżyjcie psychiatrzy. Skończyły się wasze
dochody. Czeka was bruk. Instytucja Internetu stała się bowiem forum odreagowywania
na stresy. Miejscem samoleczenia się z dewiacji. I jest za darmo. I jest anonimowa. I zasłaniając się wolnością słowa można napisać tu wszystko. Nawet nie na temat. Byle oprawione to było odpowiednią ilością wulgaryzmów, z których najpopularniejszym słowem jest
k…. Ci biedni ludzie, którzy w nim pisują, nie zastanawiają się, że to określenie od niepamiętnych czasów rodzi pytanie czy owa k…. to zawód, czy charakter. Dla nich samo słowo
jest najważniejsze. To wentyl łagodzący ich chore emocje. I takich ludzi jest coraz więcej.
Jeżeli chodzi o znaczenie owego ulubionego słowa blagierów, to uważam, że to jednak
charakter. Bo prostytutka jest w zasadzie uczciwa. Bierze pieniądze za konkretną usługę.
Namacalną. Mamy przecież gospodarkę wolnorynkową. A k…. niekoniecznie. Ta może
pojawić się w osobie niedouczonego dziennikarza, który w dniu rocznicy wyzwolenia najokrutniejszego, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w ogólnopolskim
kanale TV pokazuje nam „ścianę straceńców”, a nie ścianę straceń przy bloku śmierci.
Albo takiego, który w odosobnieniu pisze pod dyktando wydawcy. Lub tegoż wydawcy
okradającego swoich dziennikarzy, który wie, że ujdzie mu to bezkarnie, bo ma układy.
Także polityka łżącego z trybuny sejmowej o miłości do „tego kraju” (słowo Polska jakoś
rzadko pada z ust takich ludzi) mówiącego poza nią, że głupi naród to kupi. Człowieka,
który pobił rekord uczestniczenia w działaniach wielu partii i jeszcze był tak bezczelny,
że zażądał stanowiska w bardzo intratnej instytucji sportowej. Pojawi się w postaci ludzi
pałających „świętym oburzeniem” na widok reklamy jednego z piw, a przechodzących
obojętnie obok reklamy środka na katar, według której życie rozpoczyna się od pierwszego oddechu. Tego oddechu, które zostaje wydany tuż po wyjściu dziecka z łona matki,
a nie od chwili poczęcia, choć to niby sprzeczne z doktryną Kościoła. Temat nieważny
politycznie?
Bójmy się więc, zwłaszcza psychiatrzy, żeby prezes nie nakazał ująć w swych hasłach
wyborczych obietnicy, że kupi komputer każdemu i da mu bezpłatny Internet. Wtedy
wszyscy będziemy mieć przechlapane. A psychiatrzy już powinni myśleć o innym zajęciu.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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CHUCK, NA KOŃ!
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SEKRETY ŻYCIA

Jerzy Maślanka

Są takie dni – kładę się,
musi wypocząć ciało i wnętrze.
Z początku myślę, że mi się śni.
Skąd! To imieniny u sąsiada na piętrze.
Akcja rozwija się nastrojowo
cal po calu,
przechodzimy stopniowo
do popularnego serialu.

ROZMAITOŚCI

Sto lat! (tu łatwo opanować tekst),
kilka razy „Góralu”
i coraz więcej rybek jest.
Potem lekkie tupanko,
tupanko coraz częściej…
Nagle brzdęk, zastawy czy szybki,
na balkonie jakby spadł grad.
Patrzę, całe szczęście –
to tylko niestrawione korniszony i grzybki
złapały pomyślny wiatr.
Ogarnia mnie pasja,
nie Pendereckiego, lecz Kowalskiego
co wykonał 32 skok
z lewego na prawy,
z prawego na lewy bok.
Wreszcie ballada o torbie i kiju,
powtórka „Góralu” sopranem,
pełnym dyszkantem „O sole mijo”
o wpół do trzeciej nad ranem.
Przy drzwiach dzwonek zaczyna grzmieć.
Jakbym zgadł – to sąsiad:
– Przepraszam bardzo, że o tej porze
(tu lekko ziewa)
– Nic nie szkodzi, bardzo mi miło
(krew mnie zalewa).
Na górze jakby się uciszyło.
Nie wiem czy pan wie,
że dziś mam gości,
czy nie mógłby pan skombinować
chociaż pół litra po znajomości?
PS
Skombinowałem,
widocznie szybko zostało rozlane,
donośne – „Góralu”.
I znów jestem w Zakopanem!

Wiosenna łaskawość
gwiazd
Baran (21 III–20 IV) Wszystko się budzi do życia, a Ty jeszcze w pewnym marazmie zimowym.
Masz teraz dobry czas, aby przed planowanym
wyjazdem letnim poddać się wszelkim badaniom
lekarskim. W pracy pojawi się ktoś nowy i zaprowadzi nowe porządki.
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atrząc w okno, można już powiedzieć, że zbliża się wiosna. Cieplejszy wietrzyk muska nasze twarze, ptaki też raźniej szczebiocą
i zaczynają dobierać się w pary, słońce świeci coraz jaśniej, no i dzień jest już
znacznie dłuższy. Jakoś tak chce się żyć. Wszystko wskazuje na to, że świat
budzi się z zimowego snu i stopniowo następuje przesilenie zimowo-wiosenne. Co prawda, jeszcze nie mamy tyle sił, aby przenosić przysłowiowe góry, ale już zaczynamy podnosić głowy, a jeśli głowy to i tkwiące weń marzenia. Jak świat światem ludzie zawsze mieli marzenia,
które pozwalały im wznosić miasta, państwa, lecieć balonem i stawiać pierwsze kroki na Księżycu.
Życie człowieka nie jest jednak prostą wypadkową marzeń. Szlak życia znaczy umiejętność odczytywania ofert losu i odwaga podążania za nimi. To tak, jak rośliny zmęczone stagnacją zimową
z mozołem przebijają się ku słońcu przez szaroburą ziemię. Coś tym często cherlawym roślinkom
każe dążyć i dążyć ku jasności, choćby tylko na chwilę. Podejmują wysiłek dla samych siebie. Biologiczna siła zaistnienia... A my sami, patrzymy na budzącą się przyrodę, podziwiamy pojawiające się
świeżozielone roślinki, rozmarzeni słuchamy treli ptaków wśród drzew i pomimo tego jakże często
sami obcinamy sobie skrzydła marzeń lękiem przed nieznanym, boimy się śmiałych marzeń, często
nie mamy na tyle odwagi, by podjąć wysiłek ich realizacji.
Wielu z nas jednak pragnie coś w swoim życiu zmienić, poprawić, z czegoś się wyrwać i do czegoś
podążyć. Bo jak pisze Paulo Coelho – autor wielu mądrych książek: „Marzenie jest pokarmem dla
duszy, jak żywność dla ciała. Przez lata naszego życia bardzo często się zdarza, że marzenia niosą rozczarowania, a pragnienia kończą się zawodem, a mimo to wciąż trzeba marzyć, w przeciwnym razie
nasza dusza umiera nie doczekawszy blasku słońca. Zbyt często zabijamy marzenia bojąc się podjąć
walkę o ich zaistnienie, nie dając im najmniejszych szans wykiełkowania w zbyt twardej skorupie
uprzedzeń...” Niech te mądre słowa wezmą sobie do serca wszyscy ci, którzy zamiast pozwalać wykiełkować dobrym marzeniom – grzęzną w bagnie zawiści, podejrzliwości, stereotypów, wzajemnych
oskarżeń. Zawsze jest czas na marzenia i każde miejsce jest dobre, aby oderwać się od rzeczywistości
i oddać się marzeniom. Zatem, niech się przebudzą na wiosnę nasze marzenia, dodajmy skrzydeł nawet tym najmniejszym!
 Nina ESTERA
ADAM DECOWSKI

Fot. Mieczysław A. Łyp

IMIENINY

WIOSENNE
PRZEBUDZENIE MARZEŃ

FRASZKI
MARZYCIEL
Chciał być kijem, lub zaskrońcem,
byle tylko mieć dwa końce.

SĄSIEDZKA POMOC
Jak dobrze mieć sąsiada
jeżeli mąż wysiada.

WYZNANIE KOBIETY
W mężczyznach to najbardziej cenię,
że wodzą mnie na pokuszenie.

USPRAWIEDLIWIENIE
Dziewczyna tym i owym kusi
więc człowiek ulec musi.

NAGROBEK SATYRYKA
Tu leżący satyryk
może mówić o pechu,
wszak śmiech przecież to zdrowie,
a on umarł ze śmiechu.

GŁOWA RODZINY

Rak (22 VI–22 VII) Wiosenna łaskawość gwiazd
otoczy Twój znak, a przez to ci, którzy z rezerwą
patrzyli na Ciebie, teraz zaczną lgnąć do Twego
towarzystwa. Nie zaniedbuj swego zdrowia.
Lew (23 VII–23 VIII) Tęsknota za uczuciem sprawi, że wpadniesz na trop miłości i Twoje serce
nieoczekiwanie mocno zabije. Dobra forma fizyczna i intelektualna skłoni Cię do aktywności.

Byk (21 IV–20 V) Co prawda, energia będzie cię
rozsadzać, ale wskazany umiar we wszystkim.
Uważaj aby nie powiedzieć o dwa słowa za dużo,
bo to może obrócić się przeciwko Tobie.

Panna (24 VIII–22 IX) Niech codzienność nie
przesłani Ci całego świata, masz przed sobą
ciekawe spotkania z przyjaciółmi i z rodziną.
W pracy szykuj się na pewne zmiany personalne.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Mars w koniunkcji z Jowiszem sprawi, że znajdziesz się w tyglu wielu spraw
finansowych i zawodowych. Szef da Ci awans lub
znaczną podwyżkę.

Waga (23 IX–23 X) Planety zmobilizują Cię do
realizacji odkładanych planów. Uważaj na kontuzje na działce. Uzyskasz dodatkowe pieniądze, ale
mądrze je ulokuj. Niespodziewane odwiedziny.
Skorpion (24 X–22 XI) Odkładana krótka wycieczka czy marcowy spacer nad Wisłok przywrócą Ci wewnętrzną równowagę tak bardzo po-
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Jest głową rodziny, ale
żona jest jego kapralem.

trzebną. Powiększenie rodziny nabierze realnego
wymiaru, tym bardziej, że remont mieszkania
szybciej się skończy niż myślisz.
Strzelec (23 XI–21 XII) Masz przed sobą dobry
czas na podjęcie nowych decyzji finansowych.
Warto też zainwestować w siebie: uzupełnić wiedzę, poznać ciekawych ludzi. Tak trzymać!
Koziorożec (22 XII–20 I) Wenus, patronka miłości sprawi, że obudzi się w Twoim sercu uczucie, o które trzeba dbać i je pielęgnować, aby nie
popełnić minionych błędów. Odwiedź dentystę!
Wodnik (21 I–19 II) Nic na siłę! Teściowie muszą
oswoić się z nową sytuacją. W pracy nie wchodź
w plotkarskie układy, bo to tylko zaostrzy i tak
nieciekawą sytuację. Zainwestuj w nowy komputer.
Ryby (20 II–20 III) Obecnie bardzo będzie się liczyć dyplomacja i takt w postępowaniu z ludźmi.
Niczego nie załatwiaj w pośpiechu i pod wpływem emocji. W sercu nieoczekiwana zmiana! .

INNOWACJESIŁĄROZWOJU
Podczas ogólnopolskiej konferencji w Rzeszowie „Innowacje siłą rozwoju Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Projekt Management Polska wyłonieni
zostali laureaci Polish Project Excellence Award 2010 – prestiżowej ogólnopolskiej nagrody w zarządzaniu projektami. Już po raz drugi zwycięzcą została działająca zaledwie od kilku lat rzeszowska firma budowlana BEST Construction Sp. z o.o., która
w bardzo dynamiczny sposób rozwija swą działalność. Jest to możliwe dzięki energicznemu zarządzaniu, jakości wykonawstwa powierzanych zadań i znajomości zasad
wykorzystywania funduszy unijnych.

ŚRODKI UNIJNE I NOWE TECHNOLOGIE
Best Construction sp. z o .o. oprócz tego, że korzysta ze środków Unii poprzez wykonywanie, budowanie obiektów dofinansowanych ze środków unijnych dla inwestorów
instytucjonalnych i prywatnych – sama również jest ich bezpośrednim beneficjentem
i korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to jedno z najbardziej
atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Powstaje tam
już wiele zakładów, a więc i miejsc pracy. W części dedykowanej przedsięwzięciom
innowacyjnym, położonej w podrzeszowskiej Rogoźnicy BEST Construction inwestuje w budowę kosztem 6,6 mln zł (w tym 3,6 mln zł to dotacja unijna) Inkubatora
Technologiczno-Badawczego Branży Budowlanej. Celem tego przedsięwzięcia jest
zorganizowanie ośrodka w zakresie prowadzenia badań, zwłaszcza laboratoryjnych, stosowanych bądź wdrażanych do stosowania wyrobów i materiałów budowlanych, a także
służącego podnoszeniu kwalifikacji personelu budowlanego, zarówno wykonawczego,
jak i nadzorującego. Projektowane obok poletka zapewnią idealne warunki do przeprowadzania szkoleń i wdrożeń najnowocześniejszych stosowanych na świecie rozwiązań
materiałowych i technologicznych.
Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej

Kierownik nagrodzonego projektu Jerzy Gil (z lewej)
i prezes zarządu BEST Construction Jacek Pięta
– W naszym regionie jest coraz więcej budów, a brakuje tego typu placówek badawczych – mówi prezes zarządu Best Construction Jacek Pięta . – Inkubator będzie pracował nie tylko dla naszej firmy, ale także świadczył usługi dla wszystkich zainteresowanych.
W przyszłości działalność tę pragniemy prowadzić przy jeszcze ściślejszej współpracy z Politechniką Rzeszowską.
DOBRZE BUDOWAĆ
Wobec takich osiągnięć nie dziwi obecny portfel kontraktów. Wśród najbardziej
prestiżowych projektów BEST Construction można wymienić:
•
rozbudowę zabytkowego konwentu oo. Bernardynów w Rzeszowie wraz
z adaptacją poddasza istniejącego budynku klasztoru oraz budową ogrodów
nad istniejącym parkingiem w ścisłym centrum tuż obok słynnego rzeszowskiego pomnika;
•

rozbudowę infrastruktury edukacyjnej campusu uczelnianego Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;

•

kompleksowe wykonanie budynku hali sportowej i krytej pływalni w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie;

•

zaprojektowanie i budowę budynków mieszkalnych z garażami i zielonymi tarasami dla Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Rzeszowie;

•

wykonanie kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Spółdzielni
Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie (te zadania w części realizuje Karpat-Bud
Sp. z o.o., spółka zależna Grupy Best Construction).

Jesteśmy dumni i cieszymy się z tego – dodaje Jacek Pięta – że przynajmniej wyższe podkarpackie uczelnie, takie, jak Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet, Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania czy Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, tak konstruują zapisy w specyfikacjach przetargowych, aby mogły w nich startować lokalne firmy
takie jak nasza. Mam nadzieję, że za ich przykładem również podkarpaccy samorządowcy i inni zarządzający publicznymi pieniędzmi nie będą na siłę podwyższać
progów w specyfikacjach i przekonają się, że warto dać szansę prężnym lokalnym
firmom.

Best Construction Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12
tel. + 48 17 867 63 88
www. best-c.pl

Nauka – Infrastruktura - Gospodarka

DOBRZE ZARZĄDZAĆ
Nagrodzony projekt to budowa w Kielnarowej koło Rzeszowa Centrum Edukacji Międzynarodowej dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Odbierając nagrodę, prezes zarządu Best Construction Sp. z o.o. Jacek Pięta oraz kierownik projektu Jerzy Gil wskazywali na wysoką kulturę techniczną inwestora i znakomitą
współpracę z nadzorującymi budowę autorkami projektu budowlanego – Urszulą Pomianek i Marią Smółką, co pozwalało sprawnie prowadzić i szybko zakończyć inwestycję. Jerzy Gil szczególnie dumny był z tego, że mógł dobierać sobie podwykonawców robót instalacyjnych spośród sprawnych, lokalnych przedsiębiorstw, jak np. Creo Sp. z o.o. ,
która wykonała w budynku instalacje sanitarne.
W lipcu 2009 roku WSIiZ podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczęła procedury przetargowe pod inwestycję o wartości przekraczającej 27
mln złotych. Idealnym miejscem pod budowę był kampus uczelni w Kielnarowej, gdzie
we wrześniu 2009 r. ruszyły roboty ziemne. Mimo że pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie budowy w III kwartale 2011 roku, Best Construction zaproponowała
skrócenie terminu o rok i już w październiku 2010 roku mogła oddać budynek inwestorowi. Naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi z całą pewnością
zasługuje na miano budynku inteligentnego. W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach będą też prowadzone badania dla firm współpracujących z rzeszowską uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą mogły wybierać studentów na praktyki
i staże oraz włączać ich w badania.
– Budując pozycję i markę na rynku budowlanym szczególną uwagę poświęcamy najwyższym standardom obsługi naszych klientów oraz partnerskim relacjom ze wszystkimi firmami współpracującymi – podkreśla prezes Jacek Pięta. – Przy realizacji budów doradzamy
i stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Staramy się poprzez to zagwarantować
najwyższy standard i jakość świadczonych przez nas usług oraz terminowość przy realizacji
inwestycji. Osiągniemy te cele dzięki pracownikom, którzy są naszym największym atutem,
ale jednocześnie właśnie dynamika rozwoju spółki zapewnia idealne warunki do rozwoju zawodowego zarówno doświadczonej kadrze jak i początkującym adeptom sztuki budowlanej.
Roboty budowlane prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i fachowców, którzy
zdobywali ostrogi w zawodzie na budowach zagranicznych, przeważnie w Niemczech.
BEST Construction prowadzi działalność w oparciu o standardy zarządzania
projektami wg IPMA, czego rezultatem są już dwie nagrody za najlepiej zarządzany
projekt w Polsce. Pierwszą firma otrzymała w Poznaniu w 2008 roku za realizacje
(również w ekspresowym tempie) galerii handlowej Capital Park. Kunszt spółki potwierdzają też inne wyróżnienia, m. in. nagrody: Budowa Roku Podkarpacia (2008
i 2009), Bezpieczna Budowa 2008, certyfikat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego (2009), Złota Kula – Lider Województwa Podkarpackiego (2009) oraz
nagroda Podkarpackiego Klubu Biznesu (2009).

OSIEDLE WISŁOK – TWOJE MIEJSCE

OSIEDLE MIESZKANIOWE

Już wkrótce Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością
Doskonała lokalizacja, bliskość natury, niesamowita aura i piękno
krajobrazów … oto Osiedle Wisłok. W północnej części Rzeszowa powstaje
nowocześnie zaprojektowany kompleks mieszkaniowy, który już niebawem
może stać się właśnie Twoim miejscem.
Osiedle Wisłok to usytuowany przy ulicy Siemieńskiego obiekt,
stanowiący połączenie znakomitych rozwiązań architektonicznych z unikalną
estetyką. Projekt zakłada budowę około 1000 mieszkań o różnorodnej
powierzchni, w 7 harmonijnie zaaranżowanych budynkach. Osiedle Wisłok
to inwestycja, której zalety czynią ją jedną z najatrakcyjniejszych propozycji
mieszkaniowych na Podkarpaciu. Oto jej główne atuty:
•
zróżnicowana powierzchnia mieszkań, od kameralnych kawalerek do
wielkopowierzchniowych, jedno- i dwupoziomowych apartamentów;
•
funkcjonalny układ pomieszczeń w mieszkaniach i możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz;
•
optymalnie nasłonecznione pomieszczenia;
•
panoramiczne tarasy;
•
kompleksowy system monitorowania Osiedla;
•
miejsca parkingowe w garażach podziemnych oraz komórki lokatorskie;
•
bogata oferta obiektów usługowo-handlowych w zasięgu ręki;
•
aktywny relaks – nadbrzeżne tereny Wisłoka, bogate w alejki spacerowe
oraz trasy rowerowe, tworzą doskonałe miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu.

komunikacyjnych pozwala szybko i sprawnie dotrzeć do pozostałych
części miasta.
Sięgnij po bogactwo natury. Wybierz Osiedle Wisłok!
Bezkompromisowa i elegancka architektura eksponująca potencjał
natury, czyni
z Osiedla Wisłok znakomitą propozycję dla indywidualistów
szukających miejsca o wyjątkowej atmosferze. Pomysłowa aranżacja
nadbrzeżnych terenów Wisłoka, tworzy przyjemną aurę, znakomitą na
aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Osiedle Wisłok – zamieszkaj z przyjemnością
Osiedle Wisłok jest efektem pracy najlepszych ekspertów, którzy
dołożyli wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom, aspiracjom
i marzeniom.
Projektując Osiedle Wisłok nasi architekci zadbali o każdy detal.
Elewacje oraz wnętrza budynków zaprojektowane zostały w eleganckiej
i nowoczesnej konwencji, harmonijnie współgrającej z całością obiektu.
Podwyższony standard wykonania oraz najlepszej jakości materiały
tworzą uczucie ekskluzywności.
Osiedle Wisłok to propozycja dla entuzjastów niebanalnej
i bezkompromisowej architektury.

Sprawdź, gdzie jest Twoje miejsce
„WISŁOK Inwestycje” Sp. z o.o. - architekt unikalnych rozwiązań
W urokliwej okolicy, przy ulicy Siemieńskiego, wśród malowniczych
krajobrazów Wisłoka powstaje miejsce, które pozwoli Ci czerpać radość
z życia. To Osiedle Wisłok – idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie
spokój i wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie nie chcą
rezygnować z możliwości, jakie daje im aglomeracja.

„WISŁOK Inwestycje” Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma
deweloperska, która powstała w 2008 roku z inicjatywy PKO BP Inwestycje
oraz JEDYNKA S.A.
Misją firmy „WISŁOK Inwestycje” Sp. z o.o. jest tworzenie
unikatowych kompleksów mieszkalnych, spełniających międzynarodowe
standardy.

Doskonały układ komunikacyjny
Optymalna odległość – 1,5 km od centrum miasta pozwoli mieszkańcom
zachować równowagę i harmonię pomiędzy miejską urbanizacją a potrzebą
spokoju i obcowania z przyrodą. Położenie Osiedla Wisłok gwarantuje bliskość
wielu miejsc użyteczności publicznej oraz bogatej infrastruktury usługowokonsumpcyjnej.
Przejazd samochodem z Osiedla do centrum miasta zajmuje zaledwie
10 minut! Lokalizacja Osiedla Wisłok w pobliżu najważniejszych szlaków

Wiedza współpracujących z nami architektów i wykonawców,
umożliwia tworzenie nowatorskich projektów, w poszanowaniu
środowiska naturalnego, czego przykładem jest obecnie realizowana
inwestycja – Osiedle Wisłok. Szczerze pragniemy, aby stało się ono
miejscem spełnienia Twoich marzeń.
TWOJE MIEJSCE CZEKA JUŻ NA CIEBIE!

OSIEDLE WISŁOK
– Twoje miejsce
www. wislok-osiedle.pl

BIURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
RZESZÓW, ul. M. Konopnickiej 18
/pasaż w Jedynce/

tel.: +48 17 861 11 11
tel. kom.: +48 661 443 262
RZESZÓW, ul. Siemieńskiego 18

tel.: +48 17 864 20 01
tel. kom.: +48 661 443 850

Projekt osiedla: MWM - Architekci
Wizualizacje: Fatamorgana

inwestor

WISŁOK Inwestycje Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, tel.: +48 17 861 10 63, fax: +48 17 861 14 31
www.wislok-inwestycje.pl
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ENFORMATIC
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 Telefonia internetowa VOIP
 Us³ugi dostêpu do internetu dla firm
i osób indywidualnych
 Hosting, poczta, strony internetowe
 Komputerowe centrale telefoniczne
 Tworzenie oprogramowania dla platform:
Windows, Unix, PocketPC, Internet

www.enformatic.pl
REKLAMA

Enformatic Sp. z o.o.

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

