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Mariola Łabno-Flaumenhaft – aktorka Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w roli 
Telimeny w „Panu Tadeuszu”.

Fot. Jerzy Paszkowski
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Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!

W Polsce, gdzie płynie Wisełka,
dobrobytu plany snują,
odgrywane są Jasełka,
politycy kolędują.

Wyśpiewuje zgromadzony
w starej szopy ciasnych kątkach,
nad Dzieciątkiem pochylony
lud, królowie i bydlątka.

Odkryj tajemnicę, Panie,
choć to nie jest sprawa prosta.
Kto Herodem nam zostanie – 
Lechu, Donald czy Jarosław?

Ty, gdy zechcesz, to potrafi sz
białe w czarne pozamieniać,
może wejdzie też na afi sz
Hanna – warszawska Syrena.

4 INWESTYCJA W WIZERUNEK 
RZESZOWA
 Władysław Serwatowski

5 POWRÓCIŁ DO DOMU
Piotr Biernacki

6 KARNAWAŁOWE SHOW
Grzegorz Mierzejewski

6 ŚWIĄTECZNE JASEŁKA
Waldemar Wywrocki 

7 POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA
Dorota Dominik
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Edward Słupek
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10 SZOPKA 2009
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Celina Depa

13 ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE
Teresa Paryna

14 NAJLEPSI NA LITWIE I W 
WARSZAWIE
Anna Czenczek

14 HYMN DLA NATURY
Piotr Rędziniak

15 GORZEJ NIŻ ŹLE
Andrzej Szypuła

15 MUZYCZNIE I TEATRALNIE
Ryszard Zatorski
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Jerzy Mielniczuk
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Radovan Brenkus
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Bogusław Kotula
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20  FRASZKI
Adam Decowski

Bardzo chcemy się poradzić,
choć przy żłóbku nas niewielu,
komu złocić, komu kadzić – 
pastuszkowie z PSL-u.

Diabeł, który kojarzony
korzeniami w SLD-e,
w Czyśćcu trochę oczyszczony,
z kim fl irtować, wiedzieć chce.

Gdy Dzieciątko coś westchnęło,
wszyscy nachylili głowy.
Usłyszeli, że szepnęło:
rok ten będzie PO-PIS-owy!

PS
Daj Nowy Roku wiary siły,
a czyny połącz z zamiarami,
abyśmy wszyscy uwierzyli,
że to, co piękne, jest przed nami!
Hej kolęda, kolęda!

Zaczął się nowy rok i postanowiliśmy w na-
szym miesięczniku poświęcić  jeszcze więcej 

miejsca  problemom rzeszowskich osiedli. Opisywać 
w nim będziemy to, co dzieje się w miejscach, w któ-
rych mieszkacie. Problemy, sukcesy, ciekawostki. 

Jednocześnie, jako redakcja oraz Stowarzyszenie 
Nasz Dom Rzeszów chcemy pomagać w rozwiązywa-
niu powstających problemów. Dlatego też do Waszej 
dyspozycji pozostają nasi radni. 

Prosimy zgłaszać swoje problemy i braki wystę-
pujące na osiedlach, a nasi radni będą pytać i inter-
pelować w Waszych sprawach. Pytania i interpelacje 
kierowane będą do władz Rzeszowa i zgłaszać do wła-
ściwych komisji Rady Miasta Rzeszowa. 

W zgłoszonych sprawach interweniować będą: 
*  radny SŁAWOMIR GOŁĄB, członek ko-

misji edukacji Rady Miasta Rzeszowa, 
 tel. 0 604 27 85 61, 
 e-mail: slawomirgolab@interia.pl
*  radny JERZY MAŚLANKA, przewodniczą-

cy komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa, 
tel. 0 602 37 73 03, 

 e-mail: jerzymaslanka@interia.pl

Jednocześnie każdą zgłoszoną sprawę przedsta-
wimy także na naszych łamach. Wskażemy też me-
todę, jaką obraliśmy, by rozwiązać problem. I efekty 
działania naszych radnych.    �

RADNI DO DYSPOZYCJI
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

SŁAWOMIR GOŁĄB

slawomirgolab@interia.pl

JERZY MAŚLANKA

jerzymaslanka@interia.pl
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W niedzielę 10 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała już po raz 
osiemnasty. Symboliczne serduszka za prawdziwe pieniądze od wolontariuszy 

WOŚP otrzymywali ci, którzy nie szczędzili datków na cel szczytny – pomocy chorym dzie-
ciom. W tym roku zbierano na sprzęt dla dziecięcych klinik onkologicznych. Chwała Jurkowi 
Owsiakowi, że wymyślił tę Orkiestrę i doprowadził  ją już do pełnoletności.

Andrzej Kulka

6 stycznia br. tak, jak 
w każdą pierwszą 

środę miesiąca, Rada Osiedla 
zebrała się na comiesięcznym 
spotkaniu w budynku Domu 
Kultury Staromieście. Jednak 
tym razem miało ono odmien-
ny charakter – składało się 

z dwóch części: ofi cjalnej i nieofi cjalnej. 
Część ofi cjalną stanowiło – jak zwykle – 

przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania oraz 
omówienie bieżących spraw osiedla, takich, jak po-
stęp prac przy budowie boiska z programu „Orlik”, 
konieczności zmiany lokalizacji sceny wykorzy-
stywanej podczas Dni Osiedla Staromieście oraz 
związanych z remontem ulicy Żywicznej. Zebrani 
ze zdziwieniem przyjęli stanowisko, jakie prezen-
tuje w tej sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni 
w Rzeszowie , który decyzję o przebudowie tej ulicy 

sankcjonuje wydaniem zgody mieszkańców 
na jej poszerzenie, ale kosztem ich działek. 
Temat ten wzbudzał wśród zebranych jak 
zwykle dużo emocji, gdyż Rada Osiedla 
zabiega o ten remont od kilku lat, a prezen-
towane stanowisko MZDiZ jest zupełną 
nowością.

Druga część – spotkanie opłatkowe – upły-
nęła zebranym już w spokojnej, niemalże rodzinnej 
atmosferze. Do działaczy Rady Osiedla dołączyli 
członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście – 
w tym nasz radny Sławomir Gołąb, była dyrek-
torka DK Staromieście Katarzyna Olesiak, obecna 
dyrektorka Mariola Cieśla oraz dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 13 Barbara Machniak. Nie obyło 
się bez wspomnień...  Zebrani dzielili się radością 
z szybkiego powstania nowego domu kultury, który 
został wybudowany w miejscu zrujnowanego kina 
Goplana. Wszyscy mieli w pamięci dzień 12 listo-
pada ubiegłego roku, kiedy to prezydent Tadeusz 
Ferenc w asyście urzędników i parlamentarzystów 

dokonał uroczystego otwarcia budynku, 
a biskup Kazimierz Górny poświęcił go 
i przekazał zebranym wiele ciepłych słów. 
Członkowie Rady Osiedla uradowali się 
z zapewnienia prezydenta Ferenca o ry-
chłym dotrzymaniu obietnicy dotyczącej 
rozbudowy budynku o scenę i garderoby 
oraz bibliotekę i zastanawiali, jak tę wizję 
najszybciej wprowadzić w życie.

Przewodniczący Edward Majka 
złożył na ręce pani Katarzyny Olesiak 
gorące podziękowania od Rady Osiedla 
oraz wszystkich mieszkańców za cały 

GRA OFIARNYCH SERC 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

RUSZYŁ PEŁNĄ PARĄ
Dom kultury w miejscu zrujnowanego kina Goplana

ogromny trud organizacyjny i serce, jakie włożyła 
w organizację domu kultury, począwszy od wy-
posażenia go, a skończywszy na zorganizowaniu 
szeregu zajęć, na które garną się całe rzesze miesz-
kańców osiedla. Bo trzeba zaznaczyć, że wachlarz 
tychże jest ogromny: od zajęć tanecznych, muzycz-
nych, wokalnych, poprzez gimnastykę korekcyjną, 
naukę języków obcych, po zajęcia plastyczne. Aż 
trudno uwierzyć, że większość tych zajęć dla dzieci 
jest bezpłatna! 

Zebrani mieli okazję również poznać panią 
Mariolę Cieślę, która od 1 stycznia objęła funk-
cję dyrektora DK Staromieście, a która z radością 
przyjęła zaproszenie na spotkanie opłatkowe. 
Przewodniczący Majka pogratulował jej objęcia 
tego stanowiska oraz złożył na jej ręce deklarację 
o współpracy i pomocy w realizacji wspólnych pro-
jektów, a w szczególności w organizacji Dni Osiedla 
Staromieście i dalszej rozbudowy domu kultury. 

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się wspól-
nym śpiewaniem kolęd przy wspaniałym akompa-
niamencie gitar w wykonaniu muzyków Ryszarda 
Bieńka oraz Sławomira Gołąba, wspomnianego 
radnego z naszego osiedla.

����Andrzej KULKA, 
sekretarz Rady Osiedla Staromieście w Rzeszowie

W Rzeszowie centrum imprez ulokowane było w Ryn-
ku. Do tej gry serc włączyli się bardzo aktywnie oprócz setek 
wolontariuszy z puszkami także m.in. policjanci, strażacy, 
a nawet oddział antyterrorystyczny prezentował pirotech-
niczne sztuki. Licytowano nie tylko konika huculskiego (ko-
lejny dar coroczny na ten cel ze stadniny w Odrzechowej), ale 
i wiele innych atrakcyjnych gadżetów, m.in. maskotki – plu-
szowego misia od policjantów i takiegoż lwa od milicjantów 
ze Lwowa. Licytowano obraz podarowany przez znanego rze-
szowskiego artystę plastyka Leszka Kuchniaka, złotą płytę 
topowego Pectusa i koszulki mistrzowskie siatkarzy Asseco 
Resovii, a także słuchawki Witolda Świadka, które przeka-
zała Alicja, żona tragicznie zmarłego mistrza Polski i świata 
w lataniu precyzyjnym.  O dwudziestej w nocy z Rzeszowa po-
wędrowało Światełko do Nieba,  a tuż potem zagrała gwiazda 
wieczoru – Feel.    �

Fot. Józef Gajda

Fot. Józef Gajda

W Rzeszowie na Rynku 10 stycznia o godzinie 20.00.

Takie puszki też przyjmowały datki.

Na otwarciu domu kultury. Katarzyna Olesiak, Edward Majka i Tadeusz 

Ferenc.



4

Nr 1(51) Rok VI

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 �

 O
P

IN
IE

 �
 L

U
D

Z
IE

Rzeszów ma status miasta na prawach 
powiatu. Od 2006 roku miasto najin-

tensywniej powiększa terytorium w swoich ponad 
650-letnich dziejach. W 2005 roku Rzeszów był 
w gronie miast najbardziej zaludnionych w przeli-
czeniu liczby mieszkańców (powierzchnia – 53,69 
km kw., mieszkańców – 159 tys.).

2006 rok – od 1 stycznia do Rzeszowa włą-• 
czone zostały Słocina i Załęże z gminy 
Krasne. Miasto ma wtedy 68,05 km kw. po-
wierzchni i 163 tys. stałych mieszkańców.
2007 – przyłączenie części Przybyszówki • 
z gminy Świlcza. Powierzchnia miasta – 77,3 
km kw., mieszkańców – 166 tys.
2008 – włączenie pozostałej części Przyby-• 
szówki z gminy Świlcza oraz całej Zwięczycy 
z gminy Boguchwała. Powierzchnia miasta – 
91,54 km kw., 170,5 tys. mieszkańców.
2009 włączono Białą . Powierzchnia miasta – • 
97,60 km kw., 173 tys. mieszkańców.
2010 od 1 stycznia w mieście znalazła się • 
część Miłocina z gminy Głogów Małopolski 
oraz Budziwój z gminy Tyczyn. Rzeszów ma 
obecnie 115,8 km kw. powierzchni i 178 tys. 
mieszkańców

W ciągu pięciu ostatnich lat pod rządami 
prezydenta Tadeusza Ferenca obszar Rzeszo-
wa wzrósł ponaddwukrotnie i przybyło prawie 
20 tys. mieszkańców zameldowanych na stałe 
w mieście. Jest nas prawie 180 tysięcy, a miasto 
zajmuje blisko 116 kilometrów kwadratowych.

rę, jak przyłączane były do miasta kolejne wsie. 
W tegorocznych jesiennych wyborach znowu jed-
nak powierzymy mandaty tylko 25 radnym.

MIASTO ZNOWU WIĘKSZE
Zmiany najbliższe i na przestrzeni wieków

Nowi radni. Od lewej: Kazimierz Myrda, Janusz Błoński, 

Grzegorz  Błoński, Grzegorz Jacek. 

Rzeszów od stycznia 2010

Wcześniej na przestrzeni wieków Rzeszów 
zmieniał się też kilkakrotnie.

1354 r. Król Kazimierz Wielki nadał prawa • 
miejskie Rzeszowowi. Miasto obejmowało 
obszar 1,5 kilometra kwadratowego.
1583–1637. Połączenie Starego i Nowego • 
Miasta (2,90 km kw. 2,5 tys. ludności).
1901. Przyłączenie Ruskiej Wsi oraz przy-• 
siółków: Wygnaniec, Podzamcze, Psiarni-
sko i Rudki z gminy Staroniwa i przysiółka 
Maćkówka z gminy Drabinianka (miasto ma 
7,68 km kw. i 20 tys. mieszkańców). 
1937–1939. Rozbudowa przemysłu lotnicze-• 
go i maszynowego spowodowała napływ 
ludności wiejskiej (7,68 km kw., 41 tys. lud-
ności).
1939–1944. W wyniku działań wojennych • 
znacznie zmalała liczba ludności; po wyzwo-
leniu Rzeszów został stolicą województwa 
rzeszowskiego (7,68 km kw. 27 tys. miesz-
kańców).
1951. Przyłączenie Drabinianki, Staroniwy, • 
Staromieścia i Pobitna oraz części: Białej, 
Słociny i Zwięczycy (39,00 km kw.,44 tys. 
ludności).
1971. Przyłączenie części Słociny (40,30 km • 
kw., 83,9 tys. ludności). 
1977 przyłączenie Zalesia, Wilkowyi oraz • 
części: Białej, Miłocina, Przybyszówki i Sło-
ciny (powierzchnia miasta – 53,69 km kw., 
ludność – 111 tys. 

• 

NOWI RADNI
Od 5 stycznia br. Rada Miasta Rzeszowa li-

czy 38 radnych. Zaprzysiężeni zostali w tym dniu 
na sesji czterej nowi radni, reprezentanci przyłą-
czonego od 1 stycznia Budziwoja: Janusz Błoński 
(lat 50, wykształcenie zawodowe), Grzegorz Błoń-
ski (lat 49, wykształcenie zawodowe), Grzegorz Ja-
cek (44 lata, wykształcenie średnie) byli uprzednio 
radnymi gminy Tyczyn, zaś Kazimierz Myrda (55 
lat, wykształcenie średnie) radnym rzeszowskiego 
powiatu ziemskiego. 

Liczebnie zbliżyliśmy się do stanu sprzed 
dwu kadencji, gdy Rada Miasta Rzeszowa liczyła 
45 osób. Potem ustawowo liczba radnych w samo-
rządach uległa zmniejszeniu. Rzeszowowi w od-
niesieniu do liczby mieszkańców przysługuje teraz 
25 mandatów. I tyluż radnych wybraliśmy jesienią 
2006 roku. 13 nowych radnych przybywało w mia-

Fot. Józef Gajda

BUDŻET RZESZOWA NA 2010 ROK
W uchwalonym 5 stycznia br. budżecie mia-

sta na 2010 rok zaplanowano dochody na poziomie 
707,9 mln zł , a wydatki 785,9 mln zł. Defi cyt wy-
niesie 77,9 mln zł, a zadłużenie osiągnie 268,9 mln 
zł, czyli 38 proc. planowanych dochodów. 

Najważniejsze wydatki inwestycyjne: 
• Przebudowa stadionu miejskiego – 37,1 mln 

zł, 
• Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka – 

22,9 mln zł, 
• Budowa obwodnicy północnej – 16 mln zł, 
• Wykupy nieruchomości –16 mln zł, 
• Budowa tunelu pod ul. Krakowską – 10 mln 

zł (środki od inwestora zewnętrznego), 
• Połączenie ul. Przemysłowej z Podkarpacką 

– 7,5 mln zł, 
• Przebudowa ul. Dębickiej – 4,9 mln zł, 
• Przygotowanie i obsługa projektu integracji 

transportu – 4,7 mln zł, 
• Budowa szkoły na osiedlu Załęże – 3 mln zł, 
• Budynek mieszkaniowy socjalny przy ul. 

Strzelniczej – 2,9 mln zł, 
• Przebudowa basenów ROSiR – 2,9 mln zł, 
• Przebudowa ul. Słocińskiej – 2,7 mln zł, 
• Budowa hali sportowej przy IV LO – 2,4 

mln zł, 
• Przebudowa ul. Podkarpackiej – 2 mln zł. �

Władysław Serwatowski 

Pierwszą w Polsce, 
a prawdopodobnie 

także w Europie, stałą publicz-
ną ekspozycję 27 fl ag państw 
członków Unii Europejskiej – 
poza siedzibami instytucji UE 
– udostępniono w Rzeszowie. 
Wśród roślinności iglastej, zie-

lonej cały rok, a w środku skrzyżowania ulic Win-
centego Witosa i Krakowskiej, w końcu listopada 
2009 na ośmiometrowych masztach podniesiono 

INWESTYCJA W WIZERUNEK RZESZOWA
Flagi Unii Europejskiej czy Park Flagowy UE?

również fl agi Unii Europejskiej i miasta Rzeszowa. 
Zadbano, aby na ofl agowanym terenie zatrzymać 
miejsce na kolejne maszty, gdyby UE poszerzyła 
swój obszar o nowe państwa członkowskie. 

Widoczna inwestycja w wizerunek miasta 
to także nowe zadanie dla Rzeszowa. Jak prze-
kształcić skrzyżowanie ulic z europejskimi fl agami 
w oryginalny i nowoczesny park fl agowy? Jak dzia-
łać, aby park fl agowy stał się miejscem spotkań dla 
rzeszowian w różnym wieku, dla turystów i dla 
delegacji międzynarodowych? 

Europa nie posiada doświadczeń w admini-
strowaniu parkami fl agowymi. Pierwszy europej-

ski park fl agowy urządzono w Anglii w Pallister 
(1993). Jego autorem był Szwed Anders Holmquist 
(1933), który zaprojektował dwanaście fl ag z poje-
dynczą gwiazdą w zmiennych barwach, dla każ-
dego z państw tworzących Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą. Park powstał w terenie otwartym, 
kiedyś pastwisku, potem na wydzielonej i ogro-
dzonej zielonej łące. Dzięki masztom z fl agami był 
miejscem spacerów i odpoczynku. 

Rzeszów 29 masztów umieścił w terenie 
zurbanizowanym, trudniejszym niż te w Palli-
ster. Wzór fl agowego parku angielskiego był znany 
w rzeszowskim ratuszu. Chciałbym, aby sekwencja 

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com



5

Styczeń 2010

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 �

 O
P

IN
IE

 �
 L

U
D

Z
IE

działań administracyjnych Rzeszowa sprawiła, że 
delegacje europejskie w czasie przewodnictwa Pol-
ski w UE (w drugim półroczu 2011) do Rzeszowa 
przyjadą. Chciałbym aby:
1. Prezydent Rzeszowa powołał kuratora parku 

fl agowego Unii Europejskiej w Rzeszowie peł-
niącego rolę opiekuna i animatora.

2. Opiekun parku czuwał aby fl agi były całe, czy-
ste i oświetlone po zmroku.

3. Teren zielony z masztami był utrzymywany we 
wzorowej czystości, a trawa regularnie strzy-
żona i odchwaszczana. 

4. W dolnej części masztów, poszczególne fl agi 
miały odpowiednie opisy – jakie państwo re-
prezentują, jakie są ustawowe proporcje danej 
fl agi, kiedy przypada Dzień Flagi w danym 
państwie. 

5. Podpisy na masztach były redagowane w języ-
kach polskim, angielskim, państwa reprezen-
towanego daną fl agą oraz opisane alfabetem 
Braille’a jako przykład technologii asystują-
cej.

6. Łatwy dostęp do masztów zachęcał do podej-
ścia i przeczytania informacji.

7. Informacje o fl agach i historii Parku Flago-
wego były czytane na portalu Urzędu Miasta 
Rzeszowa, a portal retroaktywny – pozwolił 
na zamieszczanie fotografi i i impresji z Parku 
Flagowego.

8. Patronat opiekuna juniora – nad poszczegól-
nymi masztami i fl agami w Parku Flagowym 
powierzono młodzieży szkolnej ze wskaza-
niem fotografa zdarzeń.

9. Flagę poszczególnego państwa – w dniu święta 
narodowego uroczyście podnoszono w asyście 
opiekunów juniorów z towarzyszącym efek-
tem dźwiękowym (np. trąbka, bęben, werbel). 
A informacja o takiej ceremonii była dostępna 
na portalu Urzędu Miasta z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym.

10. Rola animatora Parku Flagowego obejmowała 
prowadzenie księgi pamiątkowej dla Parku, 
pozyskiwanie wpisów okolicznościowych od 
gości Rzeszowa, inspirowanie, aby w progra-
mach wizyt i wycieczek goście odwiedzali 
Park Flagowy.

Zapewne intensywne informacje o Parku 
Flagowym w Rzeszowie rozwiną popularyzowa-
nie wiedzy z zakresu fl agoznawstwa (weksylolo-
gii); wprowadzą do sprzedaży pamiątkowe fl agi, 
które powiewały na maszcie parkowym, a zostały 
zastąpione nowym egzemplarzem z przyczyn pro-
tokolarnych. Flagi zniszczone jako destrukty mają 
być tylko spalane, a nie kierowane przez codzienne 
śmieci na wysypiska. 

Dostrzegam ważny wkład Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i środowiska akademickiego, które 
przejmą opiekę nad poprawnością językową doty-
czącą redagowanych informacji o fl agach i Parku 
Flagowym w Rzeszowie. Zaleca się eliminowanie 
wyrazów potocznych dotyczących fl ag. Zamieńmy 
określenie fl aga wisi na fl aga powiewa; fl agę wcią-
gać – fl agę podnosić; fl agę ściągać – fl agę opusz-
czać…

Opieka nad Parkiem Flagowym w Rzeszo-
wie przyniesie młodzieży satysfakcję z wymyślania 
nowych symboli dla fl ag europejskich. Przykład 
kreatywności wykazał holenderski architekt i pu-
blicysta Rem Koolhaas (1944), który zaprojekto-
wał nowy wizualny znak – fl agowy kod kreskowy. 
Kodu użyto go po raz pierwszy w 2006 w czasie 
przewodnictwa Austrii w UE. Ten kod wymaga 
powiększenia, gdyż dotyczył Unii Europejskiej 
przed jej rozszerzeniem 1 maja 2004. 

 
 

Czy Polska wniesie wartości wizualne w cza-
sie naszego Przewodnictwa w UE w 2011 – zależy 
także od pomysłowości rzeszowian. Media i dyplo-
macja europejska z pewnością odnotują z zaintere-
sowaniem Europejski Park Flagowy w Rzeszowie, 
gdy będzie przyjazny i oryginalny. 

����Władysław SERWATOWSKI

Autor kieruje utworzonym przez siebie 
w Warszawie w 1978 roku Centrum Flagi Ziemi; 
od 1995 jest członkiem Międzynarodowej Federa-
cji Organizacji Weksylologicznych. Dla uczczenia 
700 lat Orła Białego organizował w Warszawie 
w 1995 – XVI Międzynarodowy Kongres Weksy-
lologiczny pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Fot. Józef Gajda

Park Flagowy Unii Europejskiej w Rzeszowie.

Tadeusz Nalepa z gitarą w ręku idzie 
chodnikiem w pobliżu wieży farnej przy 

ulicy 3 Maja. Gdy na deptaku rzeszowskim jest 
tłumniej, postać ta wręcz stapia się z przechodnia-

POWRÓCIŁ DO DOMU
Rzeźba Tadeusza Nalepy na ulicy 3 Maja w Rzeszowie

mi. To znakomity pomysł, aby w ten sposób uczcić 
„ojca polskiego bluesa”. Wybitnego rzeszowiani-
na, który tyle sławy przysporzył naszemu miastu 
(zmarł 4 marca 2007 r. w Warszawie i tam jest po-

chowany; w Rzeszowie na 
murze Starego Cmentarza 
przy ul. Targowej znajduje 
się tablica poświęcona pa-
mięci wybitnego muzyka). 

Rzeźbę Nalepy wyko-
nało małżeństwo artystów 
krakowskich Agnieszka 
Św ierzow iec-Maśla niec 
i Marek Maślaniec, którzy 
wygrali konkurs ogłoszo-
ny przez władze miasta. 
Wiceprezydent Rzeszowa 
Stanisław Sienko wraz 
z synem Nalepy, Piotrem, 
przecinał wstęgę i odsłonił 
ofi cjalnie w mroźny wieczór 
15 grudnia 2009 roku o go-
dzinie 17.00 pomnik muzy-

ka i kompozytora. Był przy tym i brat Tadeusza, 
Czesław. – Tadeusz jest znowu u siebie, wrócił do 
domu – powiedział wtedy Robert Lubera, młod-
szy przyjaciel artysty, też muzyk, który grywał 
z Nalepą, a teraz jest liderem grupy Nie-Bo. Lubera 
z podziwem i życzliwą zazdrością wyraził uznanie 
dla tych, którzy w ten sposób doceniają artystów. 
A Stanisław Piątek, lider zespołu Tender Blues, 
zaśpiewał słynny przebój Breakoutów Kiedy byłem 
małym chłopcem. Przyjaciele i sympatycy Nalepy, 
którzy się wtedy przy nim (rzeźbie) pojawili, z no-
stalgią wspominali także i czasy Blackoutów i ich 
„gry na poczcie”. Ktoś rzucił mimochodem, że 
biskup pomnika nie święci, ktoś dopowiedział, że 
w czasach, gdy Nalepa był u szczytu sławy święco-
nej wody nie nadużywano, zwłaszcza przy takich 
okazjach. Było zwyczajnie, normalnie. Pierwsze 
fotki przy boku Nalepy, przy jego gitarze, a po-
tem przeżywanie muzyczne na koncercie w Klubie 
Jazzowym Gramofon, gdzie zagrał Outsider Blues 
z Przeworska i gościnie wystąpili również: Piotr 
Nalepa, Roman Lubera i Tomasz Kiersnowski. 

Dobry pomysł z tym pomnikiem na chod-
niku. Chwała władzom miasta, że nie poskąpiły 
grosza na ten cel. Ba, należałoby oczekiwać, że na 
ulicach i placach rzeszowskich odtworzone w rzeź-
bach pojawią się kolejne postaci wybitnych rzeszo-
wian. Choćby tylko z obszaru kultury i sztuki, 
a może nie tylko. 

���Piotr  BIERNACKI
Syn Piotr i brat Czesław przy rzeźbie Tadeusza Nalepy.

Fot. Wit Hadło
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Grzegorz Mierzejewski

To już piąta, jubile-
uszowa zatem edy-

cja imprezy, która jest podsu-
mowaniem miesięcznej pracy 
ze starszymi grupami dzieci 
przedszkolnych z Rzeszowa. 
Organizatorem tej edycji jest 
Stowarzyszenie Przedszkole 

Przyszłości, Waldemar Wywrocki, radny Rzeszo-
wa i Polski Sklep Jedynka.

Pierwsze tego typu spotkanie z przedszkola-

KARNAWAŁOWE SHOW
Dla przedszkolaków z udziałem patronackim Jedynki

mi miało miejsce się pomiędzy kwietniem a czerw-
cem 2007 roku pod hasłem „Jedynka w oczach 
dziecka” . W tej edycji wzięło udział 100 przed-
szkolaków z Rzeszowa, głównie z przedszkoli No-
wego Miasta. W drugim konkursie „Mikołaj w Je-
dynce” brało udział 250 przedszkolaków . Konkurs 
organizowany był w grudniu 2007 roku. Trzecia 
edycja pod hasłem „Ekologiczna Jedynka” (300 
dzieci w okresie od IV – VI 2008). W czwartym 
konkursie uczestniczyło 800 przedszkolaków z ca-
łego miasta. Impreza miała miejsce na przełomie 
od listopada 2008 do stycznia 2009 roku.

5. „Karnawałowe Show” będzie imprezą, 
która zgromadzi około 
2000 dzieci. Odbędzie 
się 29 stycznia 2010 
roku w hali Podpromie 
w Rzeszowie. Podczas 
imprezy podsumowany 
zostanie konkurs pla-
styczny pt. „Jedynka 
ma już 18 lat”. Konkurs 
został zorganizowany 
i przeprowadzony przez 
Polski Sklep Jedynka 
przy ul. Podwisłocze 
30. Na karnawałowym 
Show wystąpi iluzjoni-
sta San Driano, a także 
grupa dziecięca Gabcia 
i Przyjaciele. Anima-

cje muzyczne poprowadzi Waldemar Wywrocki. 
Ponadto wystąpią soliści i grupa artystyczna Cen-
trum Sztuki Wokalnej. Atrakcją imprezy będzie 
duet klownów – Rupert i Rico. 

Przygotowane show, tak jak i w poprzednich 
edycjach, wieńczy cykl spotkań z przedszkola-
kami, które odbyły się w sklepie Jedynka. Dzieci 
oprowadzane są po sklepie, aby mogły poznać 
prace sprzedawców, kasjerów, służb administra-
cyjnych. Uważamy, że spotkania te poszerzają 
horyzonty młodych ludzi, którzy może kiedyś zo-
staną handlowcami lub sprzedawcami. Prace kon-
kursowe, które otrzymujemy, eksponujemy w holu 
sklepu, a następnie dla ich uwiecznienia drukuje-
my katalogi. Każde dziecko za udział w tej zabawie 
otrzymuje w nagrodę atrakcyjną paczkę. Imprezy 
te dostarczyły dzieciom wiele radości i zabawy, 
uczyły, czym jest zawód sprzedawcy. Przy tej oka-
zji chciałbym podziękować serdecznie dyrektorom 
przedszkoli i opiekunom dzieci, za ich opiekę i pra-
cę włożoną w przygotowanie tego cyklu imprez.

���Grzegorz MIERZEJEWSKI,
wiceprezes rzeszowskiej sieci sklepów Jedynka

ŚWIĄTECZNE JASEŁKA
Pamietajmy, że cuda nie zdarzają się codziennie, ale są codziennie przy nas...

Waldemar Wywrocki

Około 200 dzieci w wie-
ku od 6 do 13 lat wzię-

ło udział w bożonarodzeniowym 
spektaklu, który odbył się tuż 
przed świętami Bożego Naro-
dzenia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Pauli Montal, zgro-

madzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Reżyserem 
była mgr Alicja Smoczeńska – pedagog szkolny, 

ale również i nauczyciele, którzy grali, śpiewali oraz 
tańczyli z dziećmi. 

Było cudownie, nastrojowo. I taki też nastrój 
z pewnością towarzyszył licznie zgromadzonej pu-
bliczności przybyłej na to spotkanie – rodzicom, 
dziadkom, a niekiedy całym rodzinom chcącym 

Całymi rodzinami przyszli obejrzeć przedstawienie. 

Grupy aniołków i pastuszków przy żywej stajence.

Zaśpiewali i zatańczyć Jezuskowi „zbójnickiego”.

która współpracowała przy organizacji tak dużego 
przedsięwzięcia z całą kadrą pedagogiczną szkoły.

Były dwa chóry i dwa zespoły muzyczne 
(szkolne oraz kolędników), grupy uroczych, roz-
tańczonych aniołków i pastuszków, którzy pozosta-
wili swoją żywą stajenkę, by zaśpiewać i zatańczyć 
Jezuskowi „zbójnickiego”. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt 
połączenia z sobą wielu rodzajów dziecięcej twór-
czości artystycznej (od recytacji, poprzez śpiew, 
taniec, aż do gry na wielu 
instrumentach oraz to, że po-
szczególne części historii na-
rodzin Jezusa przeplatane były 
niezwykle ciekawymi, wzbu-
dzającymi wiele refl eksji pre-
zentacjami multimedialnymi, 
przygotowanymi przez siostrę 
mgr Małgorzatę Jarosz SP. 
W jasełkach udział wzięli nie 
tylko uczniowie szkoły, repre-
zentujący wszystkie klasy (od 
klas „0” do szóstej włącznie), 

Nauczyciele grali, śpiewali oraz tańczyli razem z dziećmi.

obejrzeć przedstawienie, którym na święta Bożego 
Narodzenia oraz na Nowy Rok życzenia złożyli: 
siostra mgr Helena Matras SP, dyrektorka szkoły 
oraz pan Rafał Czupryk – przewodniczący Rady 
Rodziców. A wszystko znakomicie upamiętniła 
fotografi cznie siostra mgr Joanna Tajduś SP, co wi-
dać na załączonych obrazach.

��Waldemar WYWROCKI,
przewodniczący kultury i promocji Rady Miasta Rzeszowa

Życzenia składała siostra mgr Helena Matras SP, dyrektorka 

szkoły.
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Dorota Dominik

Pojęcie poprawności 
politycznej (political correct-
nes) po raz pierwszy pojawiło 
się w USA w drugiej dekadzie 
XX wieku i oznacza zarówno 
swoisty kodeks językowy jak 
i zespół zachowań i opinii – 
prezentowanych jako antydy-

skryminacyjne – dotyczących zwłaszcza rasy, płci, 
seksu i ekologii, głoszonych przez wpływowe kręgi 
opiniotwórcze lub rządzące, które dążą do narzu-
cenia tych zasad społeczeństwu, a napiętnowania 
i odrzucenia zasad im przeciwnych, uznanych za 
politycznie niepoprawne (za: J. Bartyzel). Jeżeli 
przyjrzeć się dobrze naszej, swojskiej, porządnie 
zdeformowanej politycznej poprawności, jakoś 
zbliżymy się do przekonania, że i w poprzednim 
ustroju mieliśmy z nią do czynienia, ale nazywała 
się po prostu cenzura.

Poprawnością polityczną jest na przykład 
publiczne nazwanie głupoty kontrowersją. Ma 
to o tyle sens, że normalny człowiek rzadko ma 
ochotę obrażać (kogoś, coś, czyjś system wartości) 
– swoją opinię wyraża więc w sposób delikatniej-
szy, metaforyczny, co jest wynikiem raczej jego we-
wnętrznych przekonań i wrażliwości niż jakiegoś 

Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, au-
tomatycznie przestałby być durniem. Z tego 
wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spo-
śród ludzi pewnych, że nie są durniami.

Stefan Kisielewski

POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA 
Czy to już powrót cenzury?

społecznego przymusu. Obecnie jednak można za-
obserwować, że – jak niegdyś urzędowi cenzorzy 
– otoczenie coraz gorliwiej kontroluje naszą mowę, 
poglądy i zachowania.

Przykłady ze sfery społeczno-obyczajowej 
można by mnożyć. Otwarty tekst i niezależne 
opinie mogą stanowić gwóźdź do zawodowej czy 
towarzyskiej trumny, a  odmienny styl życia grozi 
ostracyzmem. Nie wiem, czy to specyfi ka naszego 
regionu, ale da się zauważyć, że niektóre tematy są 
szczególnie na cenzurowanym. Źle widziana jest 
na przykład akceptacja 
terapii bezpłodności me-
todą in vitro czy popie-
ranie projektu parytetu 
na listach wyborczych. 
Szczególnie celują w tym 
politycy i różnej maści 
aktywiści. A nuż ktoś 
posądzi ich o posiadanie 
niepolitycznych, niepo-
prawnych poglądów, a oni stracą poparcie swojego 
ugrupowania i ciepły stołek. Trudno mi uwierzyć, 
że kobiety nie chciałyby zaznaczyć w większym 
stopniu swojego miejsca nie tylko na stanowiskach 
decyzyjnych, ale faktycznie równych szans i wyna-
grodzeń. Jednak zamiast szczerości wypowiada-
nych oczekiwań – widzimy kobiety krygujące się 

i odrzucające projekty równościowe, bo przecież 
ktoś mógłby je posądzić, że są jakimiś, a fe, femi-
nistkami. Samo to słowo jest u nas także na cenzu-
rowanym. Znam wiele kobiet, które żyjąc dzielnie 
i samodzielnie za żadne skarby na świecie nie po-
wiedziałyby o sobie, że mają cokolwiek wspólnego 
z feminizmem. 

A przy okazji – bo to czas świąteczny. Czyż 
nie jest poprawnością  polityczną przymus uczest-
niczenia w spotkaniach noworocznych, na których 
przeciwnicy (polityczni, związkowi, biznesowi 

etc.) składają sobie życze-
nia „wszystkiego najlepsze-
go” i całują się siarczyście, 
chociaż chyba woleliby się 
pogryźć…

Gdzie zatem niebez-
pieczeństwo? Ano – zawsze 
warto poczytać Orwella, 
aby wyobrazić sobie, jak 
terror poprawności poli-

tycznej przeradza się w terror poprawności oby-
czajowej. Że ktoś na powrót narzuca nam jedynie 
słuszne idee, jedynie słuszny styl życia, czy jedynie 
słuszne poglądy. Miejmy jednak nadzieję, że to tyl-
ko koszmarny sen.

���Dorota DOMINIK 

Zdzisława Górska

Znana i urodziwa, 
a dziś jakby zapo-

mniana pisarka polska Zofi a 
Nałkowska, będąc już w pew-
nym wieku, wykrzyknęła 
w towarzystwie z lekką iry-
tacją: „Wszystkiego bym się 

spodziewała, ale tego, że się zestarzeję – nigdy!”. 
Każdy z nas w tym wieku z niedowierzaniem 
patrzy w lustro, obserwuje pierwsze zmarszczki, 
spowolnienie ruchów czy reakcji na radość i w my-
śli wypowiada podobne zdania. Czasu cofnąć się 
nie da i dlatego z pokorą przyjmujemy pierwszą 
siwiznę, przejście na emeryturę, i ten bardzo dla 
nas przykry okres, kiedy starość zbliża się do nas 
na najmniejszą odległość i wchodzi w nas na sta-
łe. Wtedy wspominamy świadome lata młodości, 
kiedy wszystko było przed nami, nie wierzyliśmy 
wtedy w upływ lat i sił, a życie niosąc niewiado-
mą, zdawało się nie mieć nigdy końca! „To były 
piękne dni” chce się powtórzyć słowa popular-
nej piosenki, nawet wtedy, kiedy były trudne, jak 
w czasie okupacji, którą pamiętali nasi rodzice 
i w trudnych latach powojennych, które pamięta 
wielu z naszego pokolenia. Mimo to były piękne 
i wzniosłe. Zostały najlepsze wspomnienia majo-
wych spacerów, kwitnących bzów, koncertów sło-
wików, pierwszych nieśmiałych miłości i dozgon-
nych przyjaźni, szczególnie licealnych, trwających 
do dziś. I te najlepsze wspomnienia pielęgnujemy.

CZASU COFNĄĆ SIĘ NIE DA
„Starość i młodość – jaka jest, każdy widzi” 

Jesienią 2008 roku w Radiu Rzeszów, w au-
dycji „Forum” padło trochę przewrotne pytanie. 
Zadała je słuchaczom red. Alina Pochwat-Cicha: 
„Czy starość musi być smutna i przykra, czy może 
być ciekawa i radosna?”. Oczywiście rozdzwoniły 
się telefony. Tyle różnych odpowiedzi, ile ludz-
kich sytuacji. Były telefony pełne goryczy od ludzi 
opuszczonych przez własne dzieci (czy z życiowej 
konieczności, czy z innych przyczyn),telefony od 
osób po 50-tce, zadowolonych, uprawiających 
sport, od dobrze sytuowanych i od osób biednych, 
borykających się z trudnościami bytowymi i zdro-
wotnymi. Cały przegląd skomplikowanych ludz-
kich sytuacji. Jak w życiu. Wzięłam i ja słuchawkę. 
Na pytanie, czy starość musi być smutna i przykra, 
odpowiedziałam zdecydowanie: nie, ale… Czy 
starość może być radosna i ciekawa? Znów użyłam 
zwrotu : tak, ale…Starość może być pogodna i ła-
skawa, ale musi być utrzymana dobra kondycja 
psychiczna i fi zyczna. Inne rzeczy są znaczącym 
dodatkiem, ale dodatkiem! Zdrowie jest pod-
stawą szczęśliwego życia i podstawą przyjemnej 
starości. Samodzielność w poruszaniu się, w ko-
munikacji werbalnej, czyli jasność umysłu, wy-
rażanie i realizowanie swoich potrzeb i myśli etc.
Jakie takie zdrowie, choćby na lekach (bo któż ich 
nie zażywa) jest gwarantem starości godnej, kie-
dy możemy sami zrobić zakupy, pójść do lekarza, 
porozmawiać ze znajomymi, pójść na mszę w nie-
dzielę, załatwić podstawowe sprawy w urzędach. 
Jest to gwarant starości godnej, samodzielnej, bez 
upokarzającej (mimo dobrej nawet i serdecznej 
opieki) pomocy osób trzecich. 

Z tą pomocą również sprawa skomplikowa-
na i dyskusyjna. Starsi ludzie często mają uzasad-
niony żal, że dzieci wyjeżdżają zarobkowo daleko, 
a starzy rodzice, a często już tylko jedno z nich 
zostaje samo. No, cóż, młodzi chcą żyć lepiej, 
barwniej i mają do tego prawo i duże możliwości 
obecnie. Trudno im tego odmawiać! Najlepiej by-
łoby zapewnić rodzicom przyzwoitą opiekę, która 
kosztuje, a niewielu na nią stać. To nasi wyjeż-
dżają do bogatszych państw (jak Włochy, Niem-
cy) i z oddaniem opiekują się starszymi osobami 
za godziwą zapłatę. Nasi staruszkowie (a często 
i dzieci) bardzo tęsknią i jest im przykro, ale nic 
z tego nie wynika, jedynie depresja. Na dobre 
czasy dla starszych osób w Polsce przyjdzie nam 
jeszcze poczekać.

W innej dyskusji rzeszowskiego „Forum” 
zastanowiły mnie słowa słuchaczki, która zauwa-
żyła, że „w naszej kulturze, obyczajowości i pra-
wie istnieje wyraźny obowiązek opiekowania się 
dziećmi od urodzenia aż do ukończenia studiów 
i jest w ogromnej większości przestrzegany z na-
wiązką. Rodzice dają z siebie wszystko, zadłużają 
się, sprzedają mieszkania, zamieniają na mniej-
sze, aby tylko pomóc własnym dzieciom! Robią to 
z przekonania i z miłości! Słowo miłość w czasach 
zdecydowanej komercji zmieniło znaczenie i nie 
jest prawie używane. A miłość rodziców do dzie-
ci, to chyba najbardziej trwałe i pewne uczucie 
na naszej planecie. I to na każdej szerokości geo-
grafi cznej. I tu przewrotnie dodam zdanie pewnej 
pani profesor z akademickiego wykładu na medy-
cynie w Krakowie: „Dziecko w łonie matki jest 
pasożytem przez 9 miesięcy… i przez następne 25 
lat”. Jest w tym dużo prawdy.

Z miłością dzieci do rodziców jest bardzo 
różnie i chyba nieco gorzej. Są rodziny idealne, 
gdzie pielęgnuje się uczucia, gdzie widoczna jest 
miłość obojga rodziców i wielka odpowiedzial-
ność za dzieci, a także duża mądrość, która potrafi  
ustrzec rodzinę od uczuć złych i destrukcyjnych. 
Z takich rodzin wychodzą ludzie szlachetni, opa- �
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Edward Słupek

Są symptomy, że Rze-
szów jest miastem 

atrakcyjnym biznesowo dla 
obcych. Dla branży, którą 
reprezentuję, czyli spółdziel-
czości mieszkaniowej takim 
symptomem jest pojawienie 

się w nieodległej przeszłości obcych podmiotów 
gospodarczych budujących mieszkania dla rze-
szowian i w Rzeszowie. Fachowcy od otwartości 
gospodarczej na pewno stwierdzą, że będzie ta-
niej, konkurencja wyzwoli jakość. Dużo w tym 
racji, że istnienie konkurencji wprowadza wiele 
pozytywnych elementów. Ale przybywa też do 
Rzeszowa wielu zwyczajnych cwaniaków widzą-
cych Rzeszów jak prymitywną kolonię, do której 
przyjeżdża się, robi szybki interes i znika. 

Nieuczciwego przykładu dostarczył mi zna-
jomy prezes spółdzielni z Rzeszowa, którego poiry-
tował sponsorowany tekst reklamowy w jednym 
z rzeszowskich dzienników: SM Południe buduje 
mieszkania itp. Dla każdego czytelne skojarzenie, 
że spółdzielnia się reklamuje z nową budową. Nic 
podobnego – dwaj przedsiębiorcy z Krakowa pod-
szyli się pod formę organizacyjną (spółdzielnia 
mieszkaniowa) i lansują swój interes deweloper-
ski wykorzystując renomę spółdzielni mieszka-
niowych Rzeszowa. Sprawa została sprawdzona 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie widnieją 
przedsiębiorcy. Z jednej strony jestem dumny, że 
spółdzielczość mieszkaniowa jest uznawana za 
synonim dobrego budowania mieszkań, z drugiej 

WYBIERZMY SWOICH  
Radni spośród  mieszkańców spółdzielni

W roku wyborczym proponuję zadbać 
o nasz spółdzielczy interes i stworzyć reprezen-
tację spółdzielców radnych, dbających adekwat-
nie do liczby mieszkańców spółdzielców o nasze 
interesy. W żadnej mierze nie chodzi mi o jakieś 
partyjne interesiki. Partie są daleko, w Warszawie. 
Drażni ich liderów, że możemy się obudzić z ini-
cjatywnością obywatelską. W sensie spółdziel-
czości mieszkaniowej jesteśmy sterowani partyj-
nie (bez względu na opcję będącą przy władzy) 
przez niezliczone nowelizacje naszego prawa nie-
uwzględniające naszych prostych i żywotnych in-
teresów. Takie przebudzenie może nastąpić w za-
kresie skandalicznych zasad płatności za energię 
elektryczną i za gaz. Nie chodzi mi o rebelię, ale 
o gospodarcze traktowanie spraw. Mogą to uczy-
nić radni wybrani do samorządów spośród miesz-
kańców spółdzielni, bez patrzenia na wyznanie 
partyjne. Dzisiaj ideologią tych partii sterowa-
nych z Warszawy jest jedynie i wyłącznie władza. 
Wszystkie chcą dobra dla nas. Potem wiedzą lepiej 
i rozdają majątek spółdzielczy bez zastanowienia, 
dla wyborczego poklasku.

Chcemy dochowywania w samorządach 
zasady: erga omnes – wobec wszystkich. Obecnie 
jest w wielu przypadkach władzy samorządowej 
odwrotnie. Spółdzielczość jest krzywdzona przez 
swoją władzę samorządową.

Pisałem drzewiej, że sieci kablowe telewi-
zji winny być z Rzeszowa, a zatem zarządzane 
z Rzeszowa. Jest odwrotnie. Nie spodziewałem 
się jednak, że mogę przypomnieć o moim zdaniu, 
gdyż wiele sieci zewnętrznie zarządzanych odcię-
ło kibiców Rzeszowa od dostępu do popularnych 
kanałów sportowych: Polsat Sport, Polsat Sport 
Extra.  Z pewną zapowiadaną satysfakcją infor-
muję, że nasza spółdzielnia  i mieszkańcy mają 
dostęp do kanałów, jakich chcą i to za znacznie 
niższą opłatą. Gdyby nawet powstał jakikolwiek 
problem z tego tytułu, to można by mieć pretensje 
do winnych na miejscu.

����Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej w Rzeszowie 

zaś strony potępiam praktykę podszywania się 
pod naszą rzeszowską renomę rynkową. 

Notabene, prosiłem rzeszowskich dzien-
nikarzy o opisanie procederu, nie wykazali za-
interesowania. Może wynika to z faktu, że jeden 
z nich sygnował swoim nazwiskiem powyżej opi-
sany sponsorowany tekst. Przy okazji zwracam 
uwagę, że spółdzielczość mieszkaniowa nie wyda-
je pieniędzy na sponsoring własnej działalności. 
Stąd też w prasie i mediach mamy do czynienia 
tylko z materiałami medialnymi opisującymi na-
szą działalność źle albo wcale. Ale taki to już znak 
czasów, że dziennikarstwo stało się komercyjnym 
interesem, czyli pisaniem na zamówienie tych, 
którzy za to dobrze płacą. 

Poirytowała mnie również ostatnio infor-
macja, że miasto wybudowało dla społeczności 
Rzeszowa dwie „wypasione” piaskownice, jed-
ną w okolicy domków jednorodzinnych przy ul. 
Ossolińskich, drugą na osiedlu Zimowit. Nic tylko 
chwalić i krzyczeć hosanna dla włodarzy miasta. 
Inaczej wygląda to od strony spółdzielni mieszka-
niowych, które za własne pieniądze wybudowały 
i utrzymują place zabaw służące całej okolicy, 
nie tylko spółdzielcom. Jeszcze trzeba za teren 
pod placami podatek płacić. Każdej zaś wiosny 
jedna z gazet rozpoczyna hałaśliwą kampanię co 
do wyposażenia tych placów zabaw w homologo-
wane zabawki. Jest to kosztowny proceder. Mały 
przykład jak mało roztropne są samorządy co do 
alokacji środków fi nansowych, przy okazji krzyw-
dząc spółdzielczość mieszkaniową. Ktoś powie: 
przecież macie prezydenta, który w przeszłości był 
prezesem spółdzielni mieszkaniowej…

nowani. Są przy rodzicach do końca ich dni, za-
wsze z pełnym szacunkiem i dobrymi słowami. Te 
słowa pełne zrozumienia i życzliwości są lekiem 
najważniejszym na ból, chorobę, na żal i właśnie 
na starość. Nie żałujmy sobie i bliskim dobrych 
współczujących słów. Posłuchajmy kogoś przez 
chwilę. Może to dla niego ważne, konieczne, 
przyniesie mu ulgę. Cenię najbardziej dobre sło-
wa, płynące z głębi wrażliwości. Są bezcenne.

Doświadczyłam ostatnio wpływu mądrych 
słów lekarza. Tygodniami nie mogłam pozbyć 
się niegroźnej, ale dokuczliwej infekcji. Leki były 
bezsilne i ja także. Lekarz, który mnie przyjął 
z grzeczności w czasie długiego weekendu, po-
wiedział, wysłuchawszy mnie z uwagą: „Ależ 
pani ma silny organizm!”. Zdumiałam się. Za-
wsze słyszałam coś wręcz przeciwnego! Te słowa 
wbiły się pieczęcią w moją wątpiącą podświado-
mość i zaczęłam zdrowieć! Tak sobie rozmyślając 
w sobotnie popołudnie, nie doszłam do żadnych 
odkrywczych wniosków. Już pięćset lat temu Jan 
Kochanowski napisał znany wszystkim wiersz, ce-
niąc zdrowie najwyżej: Szlachetne zdrowie,/ Nikt 
się nie dowie,/ Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.

Jedyny wniosek to dbać o przymiot zdrowia 
od najmłodszych lat i zachować je do późnej sta-
rości. Niektórym to się udaje. Nie wiadomo, czy 
to zasługa dobrych genów, czy łaskawości losu, 
a może wielu czynników naraz? Sprawa nie do 
odgadnięcia nawet dla badaczy. Są jednak osoby 
spełnione, szczęśliwe, mimo ubytku zdrowia, a ich 
wypowiedzi dają nadzieję, niosą potężny ładunek 
optymizmu dla starszych, wątpiących. Jedną z ta-

kich osób jest niezwykle czynny (mimo kłopotów 
z endoprotezą biodra) Leszek Kałkowski, wybitny 
ekonomista i wykładowca uniwersytecki z Krako-
wa. Wypowiada się profesor na temat spełnionego 
życia, zadowolenia z pracy, rodziny i okoliczności. 
Wybitny profesor daje rady młodym (w swoim 
ulubionym systemie dziesiętnym), jak żyć, czego 
unikać, na co kłaść nacisk, aby kiedyś można było 
być zadowolonym z życia. Podam najważniejsze: 
*zdrowie i dbałość o nie * spełnione uczucie* 
szczęśliwa rodzina* ciekawa praca* dobre kierow-
nictwo w pracy. Właściwie to wszystko teoretycz-
nie wiemy, ale nie wszystkim wychodzi.

Jednak 81-letni profesor podkreśla, że 
ważne także są pieniądze, zdobyte uczciwie 
i legalnie, ale jednak odłożone na później, aby 
w wieku podeszłym zapewniały godne życie, ew. 
zwiedzanie świata, które daje ogromną satys-
fakcję. Przyznam, że po raz pierwszy ktoś tak 
jasno i otwarcie mówi o pieniądzach, które za-
pewniają przyzwoitą egzystencję nie tylko na 
emeryturze. Przeżyłam już dużo lat, szczególnie 
w PRL-u, gdzie o godziwym życiu na bazie pienię-
dzy nikt nie wspominał nawet, bo i nikt ich nie 
miał. Wszystkim przeciętnym starczało na nie-
wiele. Jednak ludzie swoim rozumem jak mogli, 
zabezpieczali się na starość i robili mądrze. Dzi-
siaj też niewiele starszym się zmieniło, ale nie stoją 
już w tasiemcowych kolejkach! Piszę to wszystko 
już nie sobie, ani ludziom w moim wieku. Piszę 
to młodym, bo wbrew pozorom, my starsi mamy 
wiele mądrości, dystansu i doświadczeń, i trosz-
czymy się o wszystkich młodych, aby im było 

lepiej niż nam kiedyś. W zamian oczekiwaliby-
śmy szacunku, który przejawiałby się ustąpieniem 
miejsca w kościele starszemu, kilku życzliwych 
spojrzeń, słów, uśmiechu, niewielkiej pomocy 
w biurze czy urzędzie, od jakże młodych urzęd-
niczek. Bo starość i młodość są ze sobą związane 
od początku istnienia i tak będzie do końca. Poza 
tym starość czeka każdego z nas. Wszyscy byliśmy 
młodzi i wszystkie uczucia były takie same. Zmie-
niły się tylko dekoracje i scenografi a obecnych lat. 
Człowiek jest taki sam, może tylko znacznie przy-
spieszył bieg!

Zakończę ten tekst defi nicją szczęścia, au-
torstwa profesora Leszka Kałkowskiego: „Szczę-
ście to stan, w którym zachodzi harmonijna 
zgodność zdrowia, miłości i pieniędzy. Człowiek 
zdrowy, ale biedny i niekochany, biedny, choć 
kochany i zdrowy, niekochający, choć bogaty 
i zdrowy, szczęśliwy być nie może.”

Życzę wszystkim Czytelnikom, aby „harmo-
nijna zgodność zdrowia, miłości i pieniędzy” była 
nam dana w obfi tości i na zawsze! Korzystajmy 
z piękna przyrody danego nam obfi cie, kolorów 
i słońca, patrząc jak młodzi biegną w przyszłość 
podobnymi ścieżkami, jak my kiedyś!

����Zdzisława GÓRSKA 
-----------------------

Cytaty o szczęściu prof. Leszka Kałkowskiego pochodzą 
z „Dziennika Polskiego” („Dziennik Seniora”, Kraków, 24 kwiet-
nia 2008) z publikacji pt. „Przesłanie człowieka spełnionego” au-
torstwa Ewy Piłat.

�
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Poza osiedlem Malawa Zagóra cała gmina 
jest już skanalizowana i zwodociągo-

wana. Aktualnie rozbudowuje się oczyszczalnię 
ścieków w Krasnem zwiększając jej przepusto-
wość prawie dwukrotnie, z obecnie 350 metrów 
sześciennych do 650 na dobę. Pieniądze na tę in-
westycję wartości około 4 mln złotych w połowie 
(dokładnie 2 mln 88 tys. zł) pozyskano z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a drugą część doło-
żono z własnego budżetu gminy.

Również z myślą o rozwoju gminy i zapew-
nieniu mieszkańcom dobrej źródlanej wody na 
najbliższe ćwierćwiecze, podjęto rozbudowę sieci 
wodociągowej. Rozpoczęliśmy ją w ubiegłym roku, 
a zakończymy w marcu br. – zapewnia wójt Al-
fred Maternia. – Wybudowaliśmy 36,6 kilometra 
sieci wodociągowej i około 600 przyłączy do niej. 
Każdy może skorzystać z tego źródła wody pod-
ziemnej. Inwestycja ta realizowana jest z udziałem 
dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
w kwocie 4 mln 520 zł, co stanowi 70 proc. kosztów 
inwestycji. Pozostałe 30 proc., to jest 1 mln 937 zł, 
pokrywamy ze środków własnych. W ramach za-
dania zmodernizowana została stacja uzdatniania 
wody w Krasnem, m.in. zamontowane zostały nowe 
urządzenia, rozbudowany zbiornik retencyjny na 
wodę do pojemności 300 metrów sześciennych. 

Od podstaw została wybudowana strefowa 
przepompownia wody wraz ze zbiornikiem reten-
cyjnym o pojemności 150 m sześc. obok kościoła 
w Malawie oraz mniejszy zbiornik o pojemności 
50 m sześc. wraz ze strefową przepompownią 
w części górnej Malawy. Warto nadmienić, że 
koszty produkcji i dostarczania do odbiorców 
wody z ujęcia podziemnego są niższe niż pro-
dukcja wody z ujęcia powierzchniowego, z tym że 
jakość wody z ujęcia podziemnego jest niewspół-
miernie wyższa, gwarantująca konsumentowi 
dobre zdrowie. Cena wody brutto od 1 stycznia 

nawet 30-metrowej głębokości. Na ujęciu w Kra-
snem owa źródlana woda z podziemnej rzeki po 
części wyciskana jest samorzutnie na powierzch-
nię, płynie strużkami i rowami przez pola i wzdłuż 
zabudowań oraz spływa do koryta starego Wisłoka, 
który wije się przez Załęże, Krasne, Strażów, 
Palikówkę i dalej przez Krzemienicę i Czar-
ną, gdzie ma ujście do Wisłoka. Najokazalej 
stary Wisłok prezentuje się w Palikówce, 
gdzie posiada szerokie koryto z bogatą, dzi-
ko rosnąca roślinnością. Urok tej rzeczki 
podkreślają szczególnie w lecie kwitnące li-
lie wodne, kosaćce, pałka wodna, kaczeńce, 
turzyce i dziko żyjące ptactwo wodne, bobry 
i inne zwierzęta. 

Inżynier Alfred Maternia kieruje 
gminą Krasne od roku 1994. Już czwartą 
kadencję. Od tamtego czasu gmina decyzja-
mi rządowymi została „okrojona” o Słocinę 
i Załęże, które obecnie są dzielnicami Rzeszowa. 
Pozostały jeszcze cztery miejscowości: Krasne, 
Strażów, Palikówka i Malawa z ponad 10 tysiąca-
mi mieszkańców. Na Malawę prezydent Tadeusz 
Ferenc już zagiął parol i chciałby jak najszybciej 
widzieć ją w obrębie miasta. Gdy się tak stanie, 
witacz z napisem „Rzeszów” pojawi się od strony 
Przemyśla przy krajowej E 4 już za Kraczkową, po-
tem przy tym międzynarodowym trakcie będzie 
tablica wsi Krasne, dalej zaś ponownie miasta Rze-
szowa, co spowoduje pewne zakołowanie informa-
cyjne. W rzeczywistości trudno jest rozgraniczyć, 
gdzie kończy się Rzeszów, a zaczyna Krasne. Urba-
nistycznie granica uległa zatarciu, a nawet można 
powiedzieć, że się wręcz scala przedmieście z za-
budową Krasnego i  Malawy. I dlatego pozornie 
wydaje się, że położone w Krasnem centrum han-
dlowe – Auchan i Leroy Merlin oraz salony samo-
chodowe – są już w mieście. Jest to modelowy przy-
kład, jak lokować takie inwestycje, by zabezpieczyć 
dobry dostęp komunikacyjny, aby nie blokować 
dodatkowo i tak zakorkowanego centrum miasta. 

Wójt  Alfred Maternia przy rozbudowywanej oczyszczalni w Krasnem.

partnerską współpracę i konstruktywne rozwiązy-
wanie problemów, aby sprostać wyzwaniom cywi-
lizacyjnym i światowej konkurencji. 

Wójt Alfred Maternia przychyla się do opi-
nii, które i w jego gminie są wyrażane przez miesz-
kańców, że miasto na prawie powiatu grodzkiego 
(a takim jest Rzeszów) mogłoby stworzyć formal-
nie z okalającymi je gminami jeden silny orga-
nizm aglomeracyjny. Gdyby nadać ustawowo temu 
grodzkiemu powiatowi status podobny do tego, 
jaki ma Warszawa, z decentralizacją uprawnień 
samorządowych na poszczególne dzielnice, który-
mi mogłyby się stać w przyszłości obecne gminy 
sąsiadujące z Rzeszowem, władza bezpośrednia 
(załatwianie spraw urzędowych) byłaby blisko oby-
wateli . Bo aktualnie osiedlowe rady mają formalnie 
nikły wpływ na decyzje podejmowane przez samo-
rząd miejski. A organizacyjnie, decyzyjnie pełnia 
władzy skupiona jest w ratuszu.

����Ryszard ZATORSKI 
 zdjęcia autora

Woda źródlana płynie rowami wzdłuż drogi i zabudowań.

W GMINIE KRASNE 
Dobra woda jest podstawą zdrowego życia

br. za metr sześcienny wynosi w gminie Krasne 
1 złoty i 87 groszy.

Wodę głębinową czerpie się z czystego pod-
ziemnego źródła, które jest Głównym Zbiornikiem 
Wód Podziemnych (GZWP – 425, co jest skrótem 
nazwy niezmierzonej rzeki podziemnej, która cią-
gnie się od Dębicy po Sieniawę, pomiędzy linią ko-
lejową Kraków – Przemyśl, a drogą krajową E 4). Ta 
woda znajduje się stosunkowo płytko, jak na wodę 
głębinową, bo można doń dostać się odwiertami już 

Wójt Alfred Maternia jest gospodarzem, 
który widzi nie tylko bieżące problemy, ale patrzy 
w bliską i daleką przyszłość. – Tak należy rozumnie 
planować – podkreśla – by dostrzegać perspektywę 
nawet półwieczną i dalszą. Uważa, że jego gmina 
przylegająca do Rzeszowa ma dziesiątki wspólnych 
aglomeracyjnych problemów z miastem w sferze 
zagospodarowania przestrzennego, budowy ukła-
du komunikacyjnego, gospodarki wodno-ścieko-
wej oraz organizacji transportu zbiorowego, które 
to zagadnienia należy widzieć całościowo i kom-
pleksowo rozwiązywać. Przykładem może być 
organizacja komunikacji publicznej w obszarze 
aglomeracji rzeszowskiej, na rozwój której można 
uzyskać wsparcie fi nansowe z funduszy Unii Euro-
pejskiej, czy współpraca w zakresie organizacji stref 
ekonomicznych ukierunkowanych na pozyskanie 
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy dla ab-
solwentów rzeszowskich uczelni. 

Gmina Krasne i jej mieszkańcy wykorzystują 
sąsiedztwo stolicy regionu, budując infrastrukturę 
potrzebną do przyciągnięcia inwestorów komer-
cyjnych. –Tworzą oni miejsca pracy i świadczą do 
budżetu gminy podatki , z których można zaspoka-
jać zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie bu-
dowy infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej 
obiektów oświatowych czy sportowo rekreacyjnych 
– podkreśla wójt Maternia. – Przykładem mogą być 
fi rmy funkcjonujące z powodzeniem na europej-
skim rynku, miedzy innymi Greinplast z Krasnego 
czy Zakład Produkcji Śrub z Palikówki, które ściśle 
współpracują z placówkami naukowo badawczymi 
w zakresie doskonalenia technologii produkcji. 

– W interesie Rzeszowa i sąsiadujących z nim 
gmin jest tworzenie wspólnej perspektywy rozwoju 
urbanistycznego społeczno-gospodarczego –mówi 
wójt Maternia. – Dlatego musimy być otwarci na 
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Radni razem
Pełnego nieba, dużo słońca,

tego serdecznie ci życzymy,

a gdyby jakiś huraganik…

Radni lewi: 
To własną piersią zasłonimy!

Radni prawi: 
To w PZU ubezpieczymy!

Śpiewają 

(mel. My, Pierwsza Brygada)

My, mera brygada,

podkreślić wypada,

na stos, rzuciliśmy

nasz życia los,

na stos, na stos!

HENRYKUS BOJAŹLIWY 

(mel. Mieszczanie)

Gdy kur zapieje i ciemno wszędzie,

o wpół do ósmej jestem w Urzędzie.

Przymkniętym okiem krążę po ścianie,

powiedz mi, Boże, co dziś się stanie.

Ref. My, mera brygada…

Pewnie telefon, jak rójka pszczół,

zabrzęczy mocno, pędź góra – dół,

byś się dowiedział, co jest krytyczne

oraz otrzymał nowe wytyczne.

Gdy w podnieconym powracam stanie,

przy drzwiach już stoją moi mieszczanie:

mieszkanie, przetarg, kiosk na bazarze…

Patrzę w posępne, jak moja, twarze.

Ref. My, mera brygada…

Na biurku leży pięć anonimów,

że nauczyciel z prawdą się minął,

kolejny proces o podział działki,

wdzięczność za nowe punkty gorzałki.

Ref. My, mera brygada…

Szósta. Budujesz odwagę własną,

na górze światło, a może zasnął?

I tak cichaczem, tak po kryjomu,

gdzieś koło siódmej już jestem w domu.

Nagle:

Komórka dzwoni, portki się trzęsą,

pewnie w słuchawce znów będzie mięso.

Lecz rośnie we mnie odwaga, siła.

Odbieram – uśmiech – pomyłka była.

dzzie

Szopka
JERZY MANARRATOR

Dziś w Teatrze Siemaszkowej

idzie przedstawienie nowe.

Wśród wielu przyrody zjawisk – 

wiatrów, deszczów i błyskawic –

Zeus, choć ma obowiązków nawał,

rozpoczyna swój karnawał.

By być w znakomitym gronie

zebrał w swoim Panteonie

wszystkie nimfy, mojry, muzy

i półbogów zapas duży.

Herę pocałunkiem skusił,

z Olimpu na Rzeszów ruszył,

by popatrzeć w jakim stanie

rządzą jego się ziemianie

w pięknym kraju Lechistanie.

A w Rzeszowie – zaskoczenie!

W Rynku na wspaniałej scenie

dojrzał Mera Tadeusza,

dla Rzeszowa też Zeusa,

co z Janiną, swą opoką,

jak Hera niebieskooką,

trzyma gospodarkę całą,

tworząc parę doskonałą.

A przy nich w rytmicznym tańcu

Henrykus Tchórzliwy, Stanislawus Ospały

Markus Robotny oraz Marcinus vel Picuś 

Glancuś.

Radni zajęli wygodne ławy:

i sektor lewy, i sektor prawy.

Czas już karnawał w mieście zaczynać,

lud bije brawo, w górę kurtyna!

CHÓR RADNYCH

Radni lewi
O wzorze nasz niedościgniony,

nie z gliny jesteś, ale spiżu!

Dla ciebie laury i ukłony,

choć Rzeszów raczej nie Paryżem.

Nie zniszczą cię podstępne deszcze,

ani pomówień obfitości,

z nami to wszystko przetrzymasz jeszcze,

bo masz naprawdę twardy kościec.

Radni prawi
Tyś jest powagą, choć się śmieją,

że innowacji nam rosną skrzydła,

mógłbyś i naszą być nadzieją,

lecz z worka ciągle wychodzi szydło.

STANISŁAWUS OSPAŁY
Przyjechałem od Dynowa,

by ratować sport Rzeszowa

i kulturę trochę też

oraz mieć w promocji gest.

Ref.

Hej, wio, wiśta wio!

Wykorzenię wszelkie zło.

Hej, wio, wiśta wio!

Sport, kultura – to jest to.

Jakżem Staszek, nie pozwolę

mym prezesom na swawole,

a naciskom, by nie ulec,

konstruuję swój hamulec.

Ref. Hej, wio…

I Kazikiem, że tak powiem,

chyba piłkę też uzdrowię.

On pokazał kryzysowi,

jak się można w nim obłowić.

Ref. Hej, wio…

Nie dopuszczę do skandali

Sekcji – co ma stos medali.

Zadbam o talenty młode,

do basenu wpuszczę wodę.

Ref. Hej, wio…
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Brzmią fanfary, wrzawa w mieście,

ktoś urodził się nareszcie.

Wypromuję Rzeszów cały,

choć przydomek mam – Ospały.

Ref.

Ref. Hej, wio…

MARCINUS vel Picuś Glancuś
Władz, władz, władza

ta do szału mnie niekiedy doprowadza,

bo w Ratuszu taki klient małorolny

czekać musi, ma być cichy i pokorny.

Władz, władz, władza

proponuje, awansuje i nagradza.

Kiedy wpływów szybko rośnie mój potencjał,

wkoło słyszę: ten pan to jest szara eminencja.

A na pewno to w człowieka jest naturze

być wysoko, gdzieś daleko, gdzieś tam w górze.

Inna pensja i kontakty i splendory,

a niedługo już kolejne są wybory.

Tu i ówdzie też usłyszeć mi się zdarza,

że takiego to nie było sekretarza.

Wiedza, talent i do przodu rwie jak burza,

ścisły umysł i podobno stopa duża.

MARKUS ROBOTNY
Budujemy nowy dom,

jeszcze jeden nowy dom,

naszym przyszłym lepszym dniom – 

radosnym!

Niech się mury pną do góry,

kiedy dłonie krzepkie są,

budujemy betonowy, nowy dom.

Ratusz miastu jest potrzebny,

nie karzełek – lecz podniebny!

A w nim urzędników krocie

niech rozwiąże bezrobocie.

I nareszcie tu w Rzeszowie  

piękny stanie nam wieżowiec,

a z obliczeń to wynika – 

trochę wyższy od Pomnika.

Nasz to będzie cud natury,

a prezydent patrząc z góry –

to nie snobizm czy przechwałka –

ma pod sobą gmach marszałka.

Wtedy wszyscy odnajdziemy

w tym pomyśle dużo racji,

przecież doskonale wiemy

co stolicą innowacji jest.

HENRYKUS, MARKUS, 
STANISLAWUS, MARCINUS  

(śpiewają)

My, mera brygada,

podkreślić wypada,

na stos, rzuciliśmy

nasz życia los,

na stos, na stos!

Wchodzą PREZESI ASSECO  

(mel. Tanie dranie)

My, jesteśmy dwa Adamy,

co za sportem przepadamy.

Sławi nasz rzeszowski dom

i Asseco, i Prokom.

Że gotówki trochę mamy,

no bo dobrze zarządzamy,

niechaj każdy w Polsce wie,

Rzeszów już nie Polska B.

Europa nam się kłania

iw hotelu panna Frania.

Co dziewczyna ma na myśli?

Chyba chce, abyśmy przyszli…

A nas trapią inne fakty,

stosy umów i kontrakty,

uzgodnienia na sto stron,

telefony też od żon.

Nie kryjemy się z tym wcale,

podkarpaccy my górale,

Miastu chcemy czas poświęcać,

dla Rzeszowa i Ferenca!

Działacz się przymilić stara:

Daj Góralu choć „górala”,

by mistrzowie rośli młodzi

nawet Sienko nie przeszkodzi.

Brzmią fanfary, biją dzwony,

cały Gród usportowiony.

Niechaj pieśń ta płynie w dal,

że Góralom nie jest żal…

Wchodzi BISKUP 
Ref. 

Hosanna, hosanna, hosyja!

Niech łaska Pańska wam sprzyja

i się wyzwoli wszystkich zachwytem:

mirrą, kadzidłem i dobrobytem.

Kto na lepsze miasto zmienia,

Pan Bóg zawsze to docenia.

Ważne tylko, by w tych sprawach,

ze mną były uzgodnienia.

Ref. Hosanna…

Wszyscy recytują lub śpiewają:

Znajdź, Nowy Roku, taką gwiazdkę

i umieść ją na niebios szczycie,

aby pomogła swoim blaskiem

ludziom w pokoju wygrać życie.

Dodaj nadziei, łagodź zgrzyty,

że idzie nowe – wszyscy czują.

Oraz zapewnij stół obfity

tym, co nas wciąż reprezentują.
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JUBILEUSZ POETKI

W sali koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych im. I.J. Paderewskiego 

w Krośnie 21 listopada ub.r. miała miejsce promo-
cja zbioru poezji Z logarytmów czasu Bronisławy 
Betlej, wydanego z okazji jubileuszu 60-lecia pracy 
twórczej autorki. Poetka dotychczas opublikowała 
kilkadziesiąt tomików wierszy i od wielu lat jest 
członkiem ZLP. 

Impreza odbyła się z inicjatywy Stowarzy-
szenia Czyń Dobro Mimo Wszystko, a prowadziła 
ją prezeska zarządu Kamila Bogacka-Brożyna. 
Agencja Artystyczna Aplauz z Dębicy przygotowa-
ła spektakl poetycki na podstawie tekstów Broni-
sławy Betlej pt. Opowieść o dojrzewaniu i dojrza-
łości, który przedstawili aktorzy: Ewa Romaniak, 
Robert Kuźniar i Jan Michalak, reżyser spektaklu. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością i pierwsi 
złożyli jubilatce gratulacje: senator RP Stanisław 
Piotrowicz i poseł Piotr Babinetz. W imieniu rze-
szowskiego oddziału Związku Literatów Polskich 
okolicznościowy dyplom wręczył poetce sekretarz 
zarządu – Jerzy Stefan Nawrocki. Dotarły również 
listy gratulacyjne z Kancelarii Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego, od marszałka woj. podkarpac-
kiego, Zygmunta Cholewińskiego i wicemarszał-
ka Bogdana Rzońcy, a także od Tadeusza Ferenca, 
prezydenta Rzeszowa, od Mieczysława Janowskie-
go i wielu innych miłośników twórczości poetki, 
bo nie sposób wszystkich wymienić. Nie obyło się 
też bez okazałego jubileuszowego tortu, którym 
wszyscy zostali poczęstowani. Można było nabyć 
promowany zbiór poetycki z dedykacją autorki, 
przy czym część dochodu z jego sprzedaży została 
przekazana dla hospicjum w Krośnie. 

PASJONAT MAŁEJ OJCZYZNY 

W WDK w Rzeszowie, 19 listopada, 
w ramach Podkarpackiej Izby Po-

etów odbyło się ostatnie ub.r. spotkanie autorskie, 
którego bohaterem był Kazimierz Smolak. 

Autor, mieszkający w Górnie, od wielu lat pa-
sjonuje się historią swojej małej ojczyzny, ale jego 
przygoda z piórem rozpoczęła się przed pięciu laty, 
gdy pierwsze artykuły i felietony zaczął publikować 
w „Kurierze Sokołowskim”. Nie ukrywa, iż fascy-
nują go dwie postaci: ks. prof. Józef Tischner oraz 
hiszpański zakonnik Hose Luis Martin Descalzo, 
których książki są dla niego inspiracją do twór-
czych przemyśleń. Zebrane w jedną całość artykuły 
i felietony publikowane wcześniej w lokalnej pra-
sie, wydał autor w postaci książki pt. Myśli rogate 
(2008), której fragmenty zaprezentowała Danuta 
Pado. We wstępie tego wydawnictwa prof. dr hab. 
Kazimierz Ożóg napisał: „To zdumienie nad świa-
tem, nad drugim człowiekiem jest cechą wszyst-
kich tekstów Smolaka. Łączy je też swoisty humor 
i łagodne, życzliwe podejście do rzeczywistości i do 
innych. Z tych tekstów można odczytać całą oso-
bowość ich Autora”. Kazimierz Smolak przeczytał 
natomiast fragment książki Poznaj ten smak, której 
jest współautorem, a zawierającej kronikę Zakładu 
Mięsnego w Górnie. 

W ub.r. ukazało jego pokaźne dwutomowe 
dzieło: Dzieje Górna IX–XX w. i Dzieje Górna okres 
okupacji. Te książki zdominowały ciekawą dysku-
sję, w której udział wzięli m.in.: dr Maria Ożóg, 
Jerzy Nawrocki, Józef Tadla, Bogusław Kotula 
i Józef Kawałek. Po uczcie duchowej było też coś 
dla ciała, bowiem Kazimierz Smolak, który jest na 
co dzień wiceprezesem i współwłaścicielem Zakła-

Kronika literacka
du Mięsnego Smak Górno, przygotował degustację 
smakowitych wyrobów tej fi rmy, do której zachęcał 
prowadzący imprezę Czesław Drąg. 

� Adam DECOWSKI

O ARTYSTACH I TWÓRCACH

Listopad jest miesiącem tradycyjnie już 
poświęconym pamięci tych, którzy ode-

szli. Inspirując się tą myślą Gminna Biblioteka 
Publiczna w Czarnej zorganizowała spotkanie au-
torskie połączone z inauguracją nowo powstałego 
Klubu Czytelnika. Klub powstał z inicjatywy Jani-
ny Szmuc i Marii Bieniasz, mieszkanek Czarnej, 
aby integrować ludzi o podobnych zainteresowa-
niach, dokumentować historię wsi, zbierać wspo-
mnienia i utwory twórców ludowych ze swojej wsi 
i regionu, dokumentować osiągnięcia na polu na-
ukowym, literackim, twórczym osób związanych 
z wsią, współorganizować spotkania autorskie. 

17 listopada ub.r. gościem honorowym był 
poeta i krytyk literacki Mieczysław Arkadiusz 
Łyp, promotor kultury i sztuki Podkarpacia. 

Uczestniczyła w nim sekretarz gminy Czarna 
Ewa Panek, członkowie klubu, bibliotekarze oraz 
zaproszeni czytelnicy z terenu gminy. W licznym 
gronie przybyłych gości poeta wspominał arty-
stów i twórców z tej okolicy, których znał osobiście. 
Wśród nich malarza z Krzemienicy Franciszka 
Frączka, malarkę Helenę Gwizdak z Krzemienicy, 
skrzypka Czesława Klisia z Czarnej, kontrabasistę 
Wiesława Sowę z Czarnej, garncarza Walentego 
Grzesika z Zalesia, skrzypka Józefa Panka z Zale-
sia. Wszyscy wspomniani muzycy grali w kapelach 
ludowych i chętnie występowali na uroczysto-
ściach gminnych. Wspominano także Stanisława 
Szmuca i Stanisławę Galę z Czarnej, członków 
Stowarzyszenia w Dolinie Wisłoka. Niektórym 
z wymienionych zaproszony gość poświęcił swoje 
utwory między innymi: Gasnące nasturcje, Pejzaż 
z kuropatwami, Tren niedokończony, które odczytał 
w trakcie spotkania. Tym, których nie wymienio-
no z nazwiska, a byli zaangażowani w tworzenie 
naszej kultury został poświęcony specjalny utwór 
muzyczny. Ostatnim punktem programu była pro-
mocja książki Genius loci Mieczysława Arkadiusza 
Łypa. W zbiorze tym poeta umieścił liczne wiersze 
poświęcone przyrodzie i ludziom, których poznał 
podczas pobytów w naszej gminie.

Wspomnienie o artystach z tej gminy 
uświetnione zostało instrumentalnymi utworami 
muzycznymi na organach elektronicznych przez 
mieszkającego w Czarnej Krzysztofa Rybaka, 
ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie 
i Szkoły Muzycznej. Spotkanie było znakomitą 
okazją do rozmów i wspomnień starszych miesz-
kańców. 

� Krystyna TEICHMAN

RZESZOWSCY ARTYŚCI 
W BŁAŻOWEJ

W Błażowej odbył się kolejny benefi s 
literacki. Tym razem gościem bur-

mistrza Błażowej, Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Zespołu Szkół w Błażowej był dr nauk 
leśnych Edward Marszałek, rzecznik prasowy Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 
autor jedenastu książek o lesie i drzewach. Ciekawie 

mówi, interesująco pisze, choć, jak sam zaznaczył, 
nie czuje się pisarzem. Na spotkaniu promował 
swoją najnowszą książkę Od siekiery, czyli wstęp do 
toporologii.

Spotkanie miało i rzeszowskie akcenty. To-
warzyszyły mu ciekawe wystawy malarstwa słyn-
nej artystki, współzałożycielki legendarnej Grupy 
XIV Zuzanny Kusek-Kud i jej córki Zuzanny 
Katarzyny Kud, poetki, która też wzięła udział 
w tym wieczorze. Niezmiernie interesująco mówiła 
o malarstwie swoich rodziców, o własnych pasjach 
artystycznych i o swoim spotkaniu z książkami E. 
Marszałka.

W ramach prezentacji poetyckich wystąpił 
członek ZLP Mieczysław A. Łyp. Zgodnie z przy-
jętą konwencją przedstawił dwa wiersze: Biały ślad 
i W świetlistych kręgach lata. Pierwszy utwór jest 
glosą do portretu Rafała Malczewskiego, wiersz 
drugi odnosi się do twórczości Józefa Gazdy i nale-
ży go traktować jako udaną próbę interpretacji kapi-
stycznych tendencji jego malarstwa. Organizatorzy 
przygotowali rzeszowskiemu poecie niespodzian-
kę. Paulina Bator, mieszkanka Białki, studentka 
UR, artystka zespołu muzycznego Andrzeja Szula, 
zaśpiewała wiersz M. Łypa o Bieszczadach z cyklu 
Obrazki bieszczadzkie II. Muzykę skomponował 
Andrzej Szul. Piękny, dynamiczny głos i ciekawa 
interpretacja tekstu zwróciły uwagę publiczności. 
Warto zapamiętać nazwisko młodej piosenkarki.

W programie benefi su wystąpiło także wielu 
interesujących solistów: Agata Szul, Wojciech Pe-
cka, Dariusz Szmist, Marcin Grys. Uczniowie z Ze-
społu Szkół w Błażowej przygotowali ciekawe inter-
pretacje fragmentów książek E. Marszałka. Benefi s, 
jak zwykle z wielką swobodą i elegancją prowadziła 
Danuta Heller, redaktor naczelna „Kuriera Błażow-
skiego” i dyrektorka błażowskiej biblioteki. Bohate-
rowi spotkania, artystom i wszystkim uczestnikom 
podziękowania złożył Jerzy Kocój, przewodniczą-
cy Rady Miejsko-Gminnej. Wśród gości byli m.in. 
rzecznik prasowy UR – dr Henryk Pietrzak, dyrek-
tor Centrum Polonus UR – dr Hanna Krupińska-
Łyp i pracownik UR dr Anna Niewolak. 

Rozmowy przy bogatym i pięknie udekoro-
wanym stole szwedzkim były końcowym akcentem 
benefi su. Błażowa po raz kolejny udowodniła, że 
stać ją na to, by być przykładem dla dużych miast, 
jak tworzyć kulturę wielkiego formatu. Świadczy 
o tym choćby pełna aula widzów, długa lista spon-
sorów i mecenasów kultury. (kh) � 

W KAMIONCE JUBILEUSZOWO

Kamionka to nie tylko popularny Ośro-
dek Wypoczynkowy, ale w tej miejsco-

wości urodził się i wychował przecież znany pisarz 
Wilhelm Mach. Jest to przede wszystkim wieś 
w Gminie Ostrów, z  bogatymi tradycjami i aspira-
cjami działalności kulturalnej. Nic więc dziwnego, 
że 15 listopada ub.r. jubileusz 25-lecia miejscowego 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, stał się wy-
darzeniem szczególnym. Uczestnicy jubileuszo-
wego spotkania w gościnnej sali gimnastycznej 
miejscowej Szkoły Podstawowej mogli podziwiać 
przegląd bogatych dokonań kulturalnych. Imprezę 
prowadził Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS. 
Rozpoczęli seniorzy, którzy dwadzieścia pięć lat 
temu występowali na scenie miejscowego domu 
kultury. Następne pokolenia ukazywały ogrom 
wykonywanej pracy, która cieszyła na co dzień i od 
święta mieszkańców Kamionki oraz okolicznych 
wiosek. Całość artystycznych występów zakończy-
ły dzieci przedszkolne. W repertuarze zespołów 
i solistów były zarówno tańce i pieśni ludowe, jak 
również baletowe i teatralne układy oraz nowocze-
sne tańce. Był też czas na prezentację wierszy.  

Obecny na spotkaniu wójt gminy Ostrów, 
Piotr Cielec, nie tylko ciepło wyraził się o znaczą- ➢
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Kronika literacka
cej roli jubilata, ale również przeczytał nadesłane 
pod jego adresem życzenia. Wspólnie z dyrektorem 
Przemysławem Łagowskim uhonorowali najbar-
dziej zasłużonych pracowników i oddanych kul-
turze działaczy społecznych. Wśród nagrodzonych 
dyplomem i okolicznościowymi wydaniami, zna-
lazł się także współpracownik naszego miesięcz-
nika Wiesław Zieliński. Przekazał uczestnikom 
jubileuszu wydaną ostatnio swoją książkę poetyc-
ką Żart Pana Boga. Wspomniał też o wieloletnich 
związkach środowiska literackiego Rzeszowa i Pod-
karpacia z ośrodkiem kultury w Kamionce, a także 
z gminą Ostrów. Przeczytał również list z gratu-
lacjami od znanego pisarza z Warszawy Janusza 
Termera, który jest autorem książki o Wilhelmie 
Machu. Całość uroczystości zakończyła promocja 
dokumentalnej pozycji prozatorskiej Aleksandry 
Bal i Leokadii Wolak Z serca dla pamięci. Rys mo-
nografi czny wsi Kamionka. (wz) � 

WIERSZ JAK KOLĘDA

16 grudnia ub.r. w Kulturalnej Piwnicy 
YES, przy ul. Reformackiej w Rze-

szowie odbył się otwarty wieczór poetycki: „Wiersz 
jak Kolęda”, zorganizowany wspólnie przez Woje-
wódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie 
i Preteksty Literackie. Spotkanie poetyckie wpro-
wadziło licznie zebranych gości w przedświąteczny 
nastrój. W pierwszej części wieczoru swoje wiersze, 
nierzadko o tematyce wigilijnej, zaprezentowali po-
eci, którzy mają już znaczny dorobek wydawniczy 
i odpowiednio wcześniej zgłosili swój udział w spo-
tkaniu: Jan Belcik, Stanisław Dłuski, Wiesław 
Kulikowski, Krystyna Lenkowska, Roman Mi-
siewicz, Jan Tulik i Ewa Zajdel-Ślemp. W drugiej 
części wystąpili twórcy, którzy w tracie spotkania 
wyrazili chęć udziału w otwartym forum poetyc-

Imienniczka Ani, znakomita poetka Anna 
Kamieńska, też już świętej pamięci, ułoży-

ła ongiś oryginalny poetycki Horoskop, dopasowu-
jąc fragmenty wierszy polskich poetów do każdego 
dnia roku. Na dzień 29 stycznia wybrała motto 
z wiersza Mieczysława Jastruna: „Liście, obłoki, 
elegie powietrza…Jeśli udało im się istnieć, nawet 
w tak nietrwałym kształcie, to może w tym jest złu-
dzenie które mnie przerasta jak cień pod wieczór.”

Poeta wieszczy, o zadumę nad swoimi słowa-
mi prosi. Czym się różnimy w tym naszym człowie-
czym, równie nietrwałym i przemijającym kształcie 
od owych obłoków i opadających liści przy byle 
podmuchu. Tak jak one jesteśmy na tym świecie 
krótką chwilę, i tak jak one nikniemy, przemijamy. 
I tyle po nas śladu, ile go w sercach, we wdzięcznej 
pamięci naszych najbliższych i przyjaciół. Poeta na 
szczęście pozostawia po sobie jeszcze jeden ślad, 
ślad swojej poezji. Anna Nowak poetycki ślad po 
sobie pozostawiła. Trwały ślad, nie tylko rodzinie 
i bliskim w przyjaźni, ale i nam, miłośnikom poezji, 
czytelnikom. Anna należała do poetek wyjątkowo 
wrażliwych, i mimo daru pięknego, wielomównego 
i znaczącego słowa, wypowiadała się rzadko, z wy-
raźną nieśmiałością. 

Po udanym debiucie w prasie i wyróżnieniach 
w znaczących konkursach literackich zdecydowała 
się wreszcie na wydanie zbioru wierszy. Pierwszy to-
mik poetycki Anny Nowak Umykający świat ukazał 
się dopiero w 1992 roku. Ania była już wtedy dojrzałą 
kobietą, dodajmy od razu – piękną, i zawsze, do ostat-
niego szczegółu zadbaną. Po czytelniczym powodze-
niu pierwszego zbioru, w odstępie paroletnim uka-
zały się następne: Zatańczyć zieloną wiosną (1994), 
Mozaika (1996), Studnia czasu (1999) , Lato w konfi -
turach (2003) i ten, za Jej życia ostatni – Pora miłości 
(2005). Skromny, ale troskliwie wydany, wzbogacony 
ładną metaforyczną grafi ką Teresy Paryny, również 
poetki i Jej serdecznej przyjaciółki. Jest jeszcze jeden 
tomik, niestety już pośmiertny. Mąż i przyjaciele ze-
brali w nim ostatnie wiersze Ani, dotąd niewydane 
– Muzyka serca (2009). „Moje serce modliło się o mi-
łość… Dobry wieczór tej, która zjawia się jak wiatru 
powiew, dobry wieczór miłości!” 

Poetka, Anna Mi-
rosława Nowak… Ale kto 
miał ją szczęście znać, 
zapamięta Anię także 
jako człowieka „do rany 
przyłóż”, wrażliwą na 
krzywdy i niedolę innych, 
śpieszącą krzywdzonym 
z pociechą i pomocą. 
Znała życie, bo i ją to co-
dzienne życie boleśnie, 
najboleśniej doświadczy-
ło. Bo co może czuć, jak 
może przeżyć matka nagłą śmierć ukochanego, 
dorosłego syna. Jak… Po tej śmierci, to już nie była 
ta sama Ania, choć na zewnątrz dzielnie starała się 
tej nieustannej frasobliwości po sobie nie okazy-
wać. Musiało się to odbić na Jej zdrowiu, a może 
nawet sprawić, że nigdy go już do końca swoich 
dni nie odzyskała. Ania umierała długo i ciężko. 
Wierzę, że w śpiączkowym letargu, mimo wszyst-
ko świadoma była bezustannej obecności przy niej 
ukochanego męża, Józka, tak lubianego i w naszym 
literackim gronie. Anna Nowak była członkiem 
Związku Literatów Polskich. Zasmuciłaś nas swo-
im odejściem, Aniu, i bardzo nam Ciebie brakuje. 
A wspominając, w Twojej poezji choć odrobiny po-
cieszenia będziemy szukać.

� Zbigniew DOMINO

kim. Byli to: Janina Gąsiewicz - Ataman, Benia-
min Bukowski, Maria Ingot-Siemaszko, Dorota 
Jaworska, Paweł Kocan, Iwona Piętak, Piotr So-
bota, Alicja Ungeheuer-Gołąb i prezentujący swój 
utwór śpiewająco Włodzimierz Piętal. Sylwetki 
artystów przedstawiała prowadząca spotkanie Kry-
styna Lenkowska. Sami autorzy również wyjawiali 
okoliczności powstawania swoich wierszy. Nieza-
pomniane wrażenie pozostawił występ czwórki 
artystów wywodzących się z zespołu Ratatam, 
czyli: Pawła Czachura, Mariusza Koziołkiewicza, 
Wojciecha Czachura i Jakuba Koziołkiewicza, 
którzy pięknie zagrali i zaśpiewali polskie kolędy, 
zachęcając tym do wspólnego kolędowania wszyst-
kich uczestników spotkania. Oprócz duchowych 
przeżyć spowodowanych tajemnicą poezji i pięk-
nem kolęd organizatorzy przygotowali dla gości 
słodki poczęstunek i tradycyjną lampkę wina, a dla 
młodzieży soku. Było to możliwe również dzięki 
wsparciu fi nansowemu sponsorów: fi rmy Elektro-
montaż w Rzeszowie i Galicyjskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego Gate.

� Barbara CHMURA

ŚLAD POETYCKI
Pamięci Anny Mirosławy Nowak, 
poetki, zmarłej 29 I 2009 roku

ROZMOWY 
NIEDOKOŃCZONE

A Anny już nie ma tu… 

Poeci… Kim są? Dlaczego tak uparcie za-
pisują swoje myśli, biedzą się nad ukła-

daniem rymów, szukają sponsorów, wydawców, by 
zaistnieć kolejnym tomikiem. 

Poeci po to mówią, aby ich słuchać. Mówią 
językiem piękna. 

Mówią, a czasem krzyczą, aby ich dostrzec. 
Mówią, a potem nagle milkną „jak drozd w lipcu” 
i „zostają po nich buty i telefon głuchy” (ks. J. Twar-
dowski). I nie tylko. Po poetach zostają często nie-
dokończone wiersze, a nade wszystko wielka, prze-
raźliwa cisza. Dobrze, że poeci wciąż są, bo tego 
piękna jeszcze trochę ocaleje – piękna wyobraźni, 
języka, osobowości. Poeci nie rodzą się na kamie-
niu. Poeci są wybrańcami Boga, przedłużeniem 
linii Nieba. Widzą głębiej i szerzej, dlatego mają 
więcej do powiedzenia. I trzeba ich słuchać i sza-
nować, bo za dzień czy dwa spadną nagle i cicho jak 
liście. Urwie się złota nić, a ziemia zubożeje! Bóg 
ich odwoła na niebieską sesję, gdzie nie trzeba już 
słów, gdzie tylko miłość… Zaniesiemy im kwiaty, 
wypowiemy czułe słowa, które zwiędną szybciej 
niż kwiaty. Zostaną może rozmowy niedokończo-
ne, wiersze niedoczytane, fotografi e bez dalszego 
ciągu. 

Wypowiadam te słowa, myśląc o Ani Nowak 
– koleżance poetce, którą miałam szczęście w życiu 
spotkać. Była delikatna, wrażliwa, pełna radości 
życia – umiała je smakować i o tym opowiadać. Ale 
życie często nas zaskakuje czymś, czego nie było 
w naszych planach; zamiast radości, daje nam cier-
pienie – gorzkie, trudne. Choć tak wiele miała nam 
jeszcze do powiedzenia – odeszła i nie ma Jej już 
tu. Zostawiła nam swoje wiersze, żal i wspomnie-
nie. Może to ten moment, kiedy warto przewar-
tościować swoje życie, zatrzymać się i zastanowić 
czy wystarczająco kogoś szanujemy, okazujemy 
mu życzliwość, zainteresowanie, miłość… Myślę, 
że warto, bo każda śmierć przychodzi nie w porę 
i zawsze zjawia się za wcześnie. 

���Teresa PARYNA 

Poetka Anna Mirosława 

Nowak z mężem Józefem

 
Celina Depa
     ŚWIETLISTY PROMIEŃ 
  Annie Mirosławie Nowak 

Jestem ci winna pożegnanie 
tłoczą się słowa 
bez okienek błękitu 
za którymi stoisz 
pełna miłości do ludzi i kwiatów 

kołyszę w myślach 
otwarte ramiona naszych rozmów 
zazdroszczę niebu radości spotkań 
ale przecież święci 
też potrzebują przyjaznych dusz 

zapewne tłoczą się wokół ciebie 
a Ty jak zwykle prosto i szczerze tulisz do serca 
białe skrzydła anielskich dusz 
wpatruję się w kędziory chmur 
może dojrzę jasny promień Twego uśmiechu

➢
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Piotr Rędziniak

W Górnej Sali Wy-
stawowej propo-

nujemy wystawę malarstwa 
i rzeźby Jana Siuty z Krakowa. 
Autor urodził się w 1955 roku 
w Zagórzu. Studia artystyczne 
odbył w Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracow-
niach prof. Stefana Borzęckiego oraz prof. Józefa 
Sękowskiego. Dyplom obronił w 1984 roku w Pra-
cowni prof. Stefana Borzęckiego. Uprawia rzeźbę, 
malarstwo, rysunek. Od 1990 roku prowadzi au-
torską galerię w Krakowie. Ma na koncie szereg 
znaczących wystaw indywidualnych w kraju i za 
granicą. Wykonał liczne realizacje rzeźbiarskie 
w kamieniu, metalu i drewnie o charakterze użyt-
kowym w obiektach sakralnych 
i użyteczności publicznej.

Na wystawie w Rzeszowie 
artysta prezentuje obrazy, w któ-
rych osiąga interesujące efekty 
„współpracy” z kontrolowanym 
przypadkiem. Wystawa jest zaty-
tułowana „Rytuał – Rytm – Har-
monia”, co w pełni tłumaczy za-
mysł twórczy artysty. Autor zdaje 
się być, również prywatnie, osobą 
niesłychanie wsłuchaną w natu-
rę, żyjącą z nią w pełni. To natura 
dyktuje artyście charakter jego 

Anna Czenczek

Z wielką satysfakcją 
i radością przyję-

łam werdykt jury Międzyna-
rodowego Festiwalu Talentów 
Kaunas Talent na Litwie. Moi 
uczniowie z Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie byli 
najlepsi. Pierwsze miejsca zdo-

były: w kategorii do 17 lat Joanna Zarembska (15 
l.) i w kategorii 18 – 26 lat Ewa Siembida (18 l.), zaś 
drugie Arkadiusz Kłusowski (17 l.). Po niemal ty-
godniowym maratonie muzycznym wróciliśmy do 
Rzeszowa na początku grudnia minionego roku 
bardzo szczęśliwi – z nagrodami i dyplomami. 
A konkurencja była ogromna, uczestniczyło bo-

NAJLEPSI NA LITWIE I W WARSZAWIE
Młodzi wokaliści z Centrum Sztuki Wokalnej

wiem w zmaganiach festiwalo-
wych 156 wokalistów z 27 kra-
jów świata, m.in. z Hiszpanii, 
Portugalii, Białorusi, Niemiec, 
Litwy i Łotwy. 

Uczniowie rzeszowskiego 
CSW – wspomniani już laureaci 
oraz Klaudia Szydełko (15 l.), 
która odpadła w ostatnim eta-
pie (brakło jej zaledwie 3 punk-
tów, żeby zaśpiewać w fi nale – 
byli jedynymi reprezentantami 
Polski. Zwyciężając na Litwie, 
otrzymali zarazem zaproszenie 
na festiwal popowy do Niemiec. 
Ich występ zachwycił między-
narodowe jury oraz publiczność, która niezwykle 

żywiołowo oklaskiwała pol-
skie piosenki. I wcale nie było 
łatwo uzyskać owe najważ-
niejsze trofea w tej bardzo 
silnej konkurencji młodych 
wokalistów. Cieszę się też 
ogromnie, że międzynarodo-
we grono wokalistów, organi-
zatorów imprez muzycznych 
i twórców doskonale zna nasz 
festiwal Carpathia, bo każde-
go roku otrzymujemy zgło-
szenia z kolejnych państw 
z całej Europy i nasz sukces 
na Litwie znów zaowocował 
nowymi kontaktami.

Od lewej: Joanna Zarembska (I miejsce), Ewa Siembida (I miejsce), Anna Czenczek (dy-

rektorka CSW), Arkadiusz Kłusowski (II miejsce).

Uczniowie naszego Centrum Sztuki Wokal-
nej przywieźli też w grudniu  pięć najwyższych 
nagród z IX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
i Recytacji Poezji Legionowej w Warszawie. Tam 
także byli najlepsi spośród prawie 1900 uczest-
ników z całej Polski. Dziewczyny świetnie się 
spisały – zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzyma-
ły wyróżnienie. Magdalena Białorucka zdobyła 
pierwsze miejsce, Beata Rzeźnik (z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie) drugą lokatę, 
a Agnieszka Grębosz i Paulina Pieniążek trzecie 
miejsca. Wyróżnienie przypadło Patrycji Bieli. 
Myślę, że jest to cenne doświadczenie, które przyda 
się w przyszłości.

����Anna CZENCZEK, 
dyrektorka CSW we Rzeszowie i Międzynarodowego Festiwalu 

Piosenki Carpathia

Od lewej: Marta Kopeć (fi nalista), Patrycja Biela (wyróżnienie), Magdalena Biało-

rucka (I miejsce), Paulina Pieniążek (III miejsce), Agnieszka Grębosz (III miejsce), Ewa 

Zygmunt (fi nalistka), Beata Rzeźnik ( I miejsce).

HYMN DLA NATURY
BWA inauguruje rok wystawienniczy trzema nowymi wystawami

prac. Zarówno w obrazach, jak i realizacjach prze-
strzennych przyświeca artyście dążenie do harmo-
nii wynikającej z rytmu. Tak jak przyroda posiada 
swój rytm pór roku, szereg pni drzew w lesie – tak 
rytm, falowanie powietrza zobaczyć można na ob-
razach Jana Siuty. Niezwykle oryginalną rzeźbą- 
naturze artysta postawił pomnik pośrodku głównej 
sali. To niezwykła „grająca” instalacja. Rytmicznie 
zestawiona z różnokolorowych (szlachetne blachy 
miedzi, mosiądzu) piszczałek organowych. Naj-
doskonalsze dzieło rąk ludzkich, jakim są organy, 
grają hymn dla natury. 

Druga wystawa malarstwa Józefa Franczaka 
zdaje się nie odbiegać od takiej myśli. Poświęcona 
jest naturze człowieka. Jego fi guratywnemu malar-
stwu zawsze towarzyszy fi lozofi czna zaduma nad 
człowiekiem. Obrazy Franczaka skłaniają widza do 
zaglądnięcia w głąb siebie. A to za sprawą autora 

i naszego powrotu do dzieciń-
stwa. Józef Franczak urodził się 
w 1963 r. w Strzyżowie. Jest ab-
solwentem Liceum Plastycznego 
w Jarosławiu. Laureatem Nagro-
dy Fundacji Rodu Krygowskich 
imienia Zbigniewa Jana Kry-
gowskiego przyznanej przy oka-
zji konkursu „Obraz, Grafi ka, 
Rysunek, Rzeźba Roku 2009”. 
Jest członkiem Związku Pol-
skich Artystów Malarzy i Grafi -
ków okręgu rzeszowskiego oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Przemyślu. Debiutował swoją wysta-
wą w Galerii Małej w 2005 roku. Bardzo aktywnie 
uczestniczy w życiu środowiska plastycznego. 

Brał udział w wystawach przeglądowych 
ZPAMiG oraz uczestniczył w  kilku plenerach ma-
larskich. 

W Galerii Małej wystawa malarstwa Bar-
tłomieja Żukowskiego. Autor wystawy urodził się 
w 1978 roku w Kraśniku. Od 1997 do 2002 roku 
studiował w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydzia-
le Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa obronił 
w pracowni prof. Adama Styki w 2002 roku. Od 
2006 roku pracuje w Wy-
dziale Sztuki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego w Za-
kładzie Grafi ki, gdzie pro-
wadzi zajęcia z malarstwa 
oraz rysunku. Tematem 
jego obrazów są pejza-
że „kosmiczne”. Artysta 
zaprasza nas do bardzo 
intymnych przestrzeni 
swojego ja.

����Piotr RĘDZINIAK

Józef  Franczak, bez tytułu - olej, płótno

Bartłomiej Żukowski, bez tytułu - olej, płótno

Siuta Jan, bez tytułu - 

rzeźba

Fot. Jacek Nowak
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Andrzej Szypuła

5 grudnia 2009 roku 
Miejska Orkiestra 

Dęta w Dębicy pod wodzą 
niestrudzonego kapelmistrza, 
zarazem dyrektora Szkoły Mu-
zycznej w Dębicy, Stanisława 
Świerka, świętowała swój złoty 

jubileusz 50-lecia działalności artystycznej i spo-
łecznej. Także Orkiestra Dęta WSK w Rzeszowie, 
do niedawna pod wodzą niezwykle oddanego, wie-
loletniego kapelmistrza, zmarłego niedawno Jana 
Bałchana, też obchodziła swoje 60-lecie.

Ale wszystkich czasokresem działania bije na 
głowę Orkiestra Dęta PKP – kolejarzy z Rzeszowa, 
która istnieje aż od 1917 roku, czyli jeszcze od cza-
sów miłościwie panującego podówczas w Galicji 
cesarza Franciszka Józefa. Instrumenty zakupiono 
wtedy z datków kolejarzy i tak powstała orkiestra, 
a także zespół smyczkowy. Obydwa zespoły grały 
przy różnych okazjach, nie tylko kolejowych. I tak 
–  w przypadku orkiestry dętej – od 93 lat jest do 
dziś. Jeszcze niedawno słyszeliśmy Orkiestrę Dętą 
PKP w Rzeszowie na kolejnych światowych festi-
walach folklorystycznych, różnych państwowych 
świętach, imprezach kulturalnych organizowanych 
w Rzeszowie i regionie podkarpackim.

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie restruk-
turyzacja i przekształcenia na kolei, które uderzyły 
w pełną wigoru i autentycznych, wysokich arty-
stycznych osiągnięć orkiestrę, złożoną z  oddanych 
duszą i sercem miłośników muzyki, prawdziwych 
społeczników i animatorów kultury. W 1996 roku 
zlikwidowano nieźle prosperujący Dom Kultury 
Kolejarza w Rzeszowie, wybudowany społecz-

GORZEJ NIŻ ŹLE
Sprawa woła o pomstę do nieba

nym sumptem jeszcze przed II wojną światową, 
Dom dający schronienie wielu zespołom, także 
orkiestrze. Nie pomogło nawet zorganizowanie 
Stowarzyszenia Miłośników Orkiestry Kolejowej. 
Praktycznie orkiestra rozpadła się. Bo orkiestra to 
nie taka prosta sprawa. Potrzebny jest odpowied-
ni zestaw instrumentów, pulpitów, nut, książeczek 
marszowych, odpowiednich strojów, że o buławie 
tamburmajora nie wspomnę, do tego szafy, spisy 
inwentarza itd., itd. Dziś sytuacja wygląda gorzej 
niż źle. Pomieszczenie magazynowe bez oświetle-
nia, nieogrzewane, to  siedziba i miejsce prób or-
kiestry o 92-letnim rodowodzie w Rzeszowie, or-
kiestry odznaczonej w 1988 roku odznaką „Zasłu-

żona dla Województwa Podkarpackiego”.  Sprawa 
woła o pomstę do nieba!

Apeluję publicznie do władz kolejowych 
w Rzeszowie, aby nie pozwoliły na dalszą degra-
dację i niszczenie znakomitego dorobku znanej 
z wysokiego poziomu orkiestry, dorobku poko-
leń rzeszowskich kolejarzy. Proszę także władze 
miasta Rzeszowa o jakąkolwiek pomoc i wsparcie 
dla tej, jakże zasłużonej dla kultury Rzeszowa 
i regionu podkarpackiego orkiestry.

Sami orkiestranci, z inicjatywy obecnego dy-
rygenta Tadeusza Cielaka, powołali w 1999 roku 
Towarzystwo Miłośników Kolejowej Orkiestry 
Dętej Pantograf, które przejęło majątek orkiestry 
i na zasadach społecznych funkcjonuje do dziś. 
Mam nadzieję, iż jubileusz 95-lecia orkiestry, który 
przypada za dwa lata, będziemy świętować w nieco 
innej, bardziej optymistycznej atmosferze.

����Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Orkiestra kolejarzy rzeszowskich

Ryszard Zatorski

W tym sezonie ar-
tystycznym me-

lomani goszczą głównie w sali 
koncertowej Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i w rzeszowskich kościołach, 
które jednak mogą jedynie do-
pełniać, ale nigdy nie zastąpią 

fi lharmonicznych sal koncertowych. Obecnie Fil-
harmonia Rzeszowska jest gruntownie remontowa-
na i zmieniana (np. Sala Kameralna). 

Przed Bożym Narodzeniem w kościele u sa-
letynów przeżyliśmy m.in. taki niezwykły koncert 
– oratorium skomponowane przez Włodzimierza 
Korcza i z jego udziałem do tekstów Ernesta Brylla 
pt. A kto się odda w radość. Dyrygował Robert Na-
ściszewski, urzekli słuchaczy soliści: Dorota Osiń-
ska, Alicja Majewska, Krystyna Prońko, Zbigniew 
Wodecki, Jacek Wójcicki, Ryszard Cieśla, Marek 
Bałata oraz chóry – uniwersytecki, kameralny ze 
Strzyżowa i dziecięcy z Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 2 w Rzeszowie. Artyści Orkiestry Symfonicznej 
byli na wyciągnięcie ręki, a miejsce przed ołta-
rzem zamienione w scenę. Nastrojowe widowisko 
muzyczne przeżywane było jednak w warunkach 
nieogrzewanego budynku – słuchacze siedzieli 

MUZYCZNIE I TEATRALNIE
Karnawałowo w Filharmonii Rzeszowskiej i Teatrze Siemaszkowej

w kurtkach, paltach i kożuchach, wykonawcy po 
części także. I aż żal było artystów, zwłaszcza tych 
odzianych lekko, tak jakby znajdowali się w nor-
malnych warunkach ciepłej sali fi lharmonicznej. 
Ale zarazem taki właśnie koncert w tej scenerii był 
też chyba adekwatniej odbierany. Podobnie jak i ten 
styczniowy (8 bm.) w tymże kościele pw. Matki Bo-
żej Saletyńskiej, gdy Orkiestrę Symfoniczną naszej 
fi lharmonii poprowadził dyrygent Jan Walczyński, 
a kolędy i pieśni bożonarodzeniowe śpiewała Iwona 
Sawulska, obdarzona niezwykłym głosem – sopra-
nem spinto. Łukasz Rusin swymi opowieściami 
pomagał przenikać tajemnice i rodowód piosenek 
świątecznych, kolęd, które po części zgromadzeni 
słuchacze także mogli śpiewać. 

Karnawał w Filharmonii Rzeszowskiej miał 
już swój posmak w noc sylwestrową, o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika. 
A przed nami kolejne doznania od połowy stycznia, 
od koncertu pt. „Viva la Fiesta”, który poprowadzi 
polski dyrygent z boliwijskim rodowodem Ruben 
Silva, a solistą będzie Łukasz Błaszczyk w koncercie 
skrzypcowym Symfonii hiszpańskiej op.21 francu-
skiego kompozytora Eduardo Lalo. Ale będzie rów-
nież m.in. porywające Tango Oblivion Piazzolli oraz 
Trzy tańce z baletu Estancia Ginastery. W kolejny zaś 
wieczór piątkowy (22 bm.) orkiestrę rzeszowskich 
fi lharmoników poprowadzi Maciej Niesiołowski, 

a w najsławniej-
szych ariach 
i duetach operet-
kowych usłyszy-
my Anitę Marię 
Maszczyk (so-
pran) i Michała 
Musioła (tenor). 
Na pewno zain-
teresuje też melomanów wersja koncertowa musi-
calu My Fair Lady, która zostanie przedstawiona 29 
stycznia z udziałem uniwersyteckiego chóru, który 
przygotowuje Bożena Stasiowska-Chrobak. W roli 
Elizy wystąpi sopranistka Aleksandra Buczek, 
a w partiach męskich Tomasz Łuczak (baryton) 
i Grzegorz Szostak (bas). Orkiestrę Symfonicz-
ną poprowadzi sam szef artystyczny Filharmonii 
Rzeszowskiej Vladimir Kiradjiev. Zaś pierwsze 
tygodnie lutego znaczone będą koncertami, które 
przeniosą nas w podróże muzyczne po świecie . Sho 
Itoh, japoński dyrygent poprowadzi koncert pt. „Ja-
pończyk w Paryżu” (T. Takemitsu – Rain coming, 
C. Debussy – Popołudnie fauna, G. Bizet – suita 
Arlezjanka), a nasz skrzypek koncermistrz Robert 
Naściszewski dyrygował będzie orkiestrą 12 lutego 
podczas koncertu pt. „Muzyczne podróże po Eu-
ropie”, w którym wystąpi znana rzeszowskim me-
lomanom skrzypaczka Kamila Wąsik, a przewod-

Robert Naściszewski 
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nikiem w tej muzycznej podróży scenicznej będzie 
Marek Czarnota. 

Także Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 
który w pierwszej dekadzie stycznia 

przypomniał „muzyką słowa” premierowe w tym 
sezonie przedstawienie Pana Tadeusza w reż. Ireny 
Jun, które bawi i wzrusza oraz jest poniekąd dobrą 
zapowiedzią tego, co czeka widzów na przełomie 
stycznia i lutego podczas 17. Rzeszowskich Spotkań 
Karnawałowych. Wystąpią wtedy w Rzeszowie te-
atry z Kalisza, Koszalina i Warszawy. Na inaugura-
cji (29 i 30 stycznia) kaliski Teatr im. W. Bogusław-
skiego z Bolesnym upadkiem wartości artystycznych 
– autorem i reżyserem wesołego wodewilu jest Mi-
chał Wierzbicki. Bliski naszym teatromanom nie 
od dziś artysta sceniczny Cezary Domagała – który 
niebawem pokaże na rzeszowskiej scenie (23 bm.) 

premierę zaadaptowanej na scenę powieści Kornela 
Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księ-
życ – na karnawałowe spotkanie przywozi musical 

z piosenkami Wojciecha Młynarskiego pt. Jesteśmy 
na wczasach, czyli polska miłość, w wykonaniu ar-
tystów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. 
Słowackiego w Koszalinie. Zobaczymy też spektakl 
komediowy 39 Steps w wykonaniu Teatru Komedia 
z Warszawy. Na podstawie książki Johna Buchana 
i fi lmu Alfreda Hitchcocka inscenizację sceniczną 
przygotował Tomasz Dutkiewicz. W fi nale spotkań 
(20 lutego) organizatorzy zapowiadają „zabaw-
ną, smutną i prawdziwą komedię o zegarze biolo-
gicznym kobiety i klasyczny korowód pomyłek”. 
Romantyczną komedię Perfect Day Liz Lochhe-
ad’a w reżyserii Andrzeja Rozhina zaprezentuje Te-
atr Kwadrat z Warszawy. Wystąpią: Ewa Kasprzyk, 
Teresa Lipowska, Ewa Ziętek, Andrzej Grabar-
czyk, Paweł Małaszyński i Marcin Kwaśny.

 �� Ryszard ZATORSKI

➢

Scena ze spektaklu „Perfect Day” – Teatr Kwadrat z War-

szawy.

Że jak mała scena, to od razu mniejszy 
repertuar i jeszcze mniejsze możliwości 

rozwoju. Taką starą śpiewką, niemłodzi aktorzy 
straszą młodszych kolegów, którym sił brakuje 
przy przepychaniu się do uznanych teatrów i idą do 
mniej uznanych (jak dla kogo), albo nawet „na swo-
je”. Kiedyś taka rewolta, bo do rewolucji nie doszło, 
zdarzyła się w jakże teatralnym Krakowie. Młodzi 
aktorzy, choć mieli już swoje miejsce w Teatrze im. 
J. Słowackiego, właśnie poszli „na swoje”. Nie wy-
starczały im występy w wielkim teatrze, przejęli 
małą piwnicę, którą zwolnił Teatr Ludowy i zało-
żyli w niej Teatr Mniejszy. Młodość lubi wyzwania 
i nic dziwnego, że maleńka ekipa aktorska kroczyła 
od sukcesu do sukcesu. No, ale jak się do nich spro-
wadził sam Bogusław Schaeff er, to czegóż innego 
można się było spodziewać.

W grudniu do Stalowej Woli zajechał Błażej 
Wójcik. To on był jednym z tych, którzy przej-
mowali piwnicę po Teatrze Ludowym. Przyjechał 
z Audiencją I Bogusława Schaeff era, w reżyserii 
samego autora. – Siedzą sobie widzowie, rozpierają 
się wygodnie w krzesłach, czy fotelach i słuchają, 
co też pan autor ma im do powiedzenia. Pan autor 
nie chce być nudny, więc bawi miłą sercu swemu 
Publiczność licząc na to, że nawet jeśli nie jest dys-

MAŁE JEST PIĘKNE
Na audiencji w Stalowej Woli

ponowana czy predysponowana do 
wysłuchania wszystkiego, coś z tego 
zrozumie. Schaeff er tłumaczy, o co 
chodzi w jego monodramie. Nawet 
gdyby tego nie wyjaśniał, publiczność 
i tak by więcej, niż „coś” zrozumiała. 
Druga rzecz, że sztukę przedstawia 
młody (rocznik 71) Wójcik. Zna chyba 
wszystkie teatralne deski w Krakowie, 
nieobce są mu fabuły fi lmowe i seria-
le, ale w Audiencji czuje się jak w swo-
im żywiole. Gra całym sobą, improwizuje, wciąga 
do słownej zabawy publiczność i nic dziwnego, 
że za pierwszą Audiencję zebrał już kilka nagród. 
– Gram ją już od dwunastu lat i ciągle coś w niej 
odkrywam nowego – mówi. – Ta sztuka powsta-
ła ponad czterdzieści lat temu, a jej przesłanie jest 
ciągle aktualne. Gdyby było inaczej, nie miałbym 
do kogo mówić, publiczność wybrałaby inny teatr, 
inną sztukę.

No właśnie – publiczność. Audiencję Wójcik 
pokazał na Scenie Kameralnej Miejskiego Domu 
Kultury. Otóż scena ta, z widownią dla nie wię-
cej niż stu osób, przeżywa swój renesans. Chyba 
pół wieku temu, albo i jeszcze kilka lat wcześniej, 
w Stalowej Woli Józef Żmuda założył swój, mniej-

Błażej Wójcik w „Audiencji I”

sza o to czy robotniczy, 
czy amatorski, ale teatr. 
To było coś, bo Stalo-
wa Wola miała ambicje 
teatralne i wierzcie mi, 
na Zemsty i inne sztuki 
w wykonaniu rodzimych 
aktorów, przychodziły tu 
tłumy. Potem Żmuda od-
szedł do teatru Pana, inni 
bali się, że nie sprostają 
jego dziełu i tak o teatrach 
w Stalowej Woli mówiło 
się, gdy przyjechał ktoś 
z „Siemaszkowej”, „Oster-
wy”, a w ostatnich latach 
cała plejada z teatrów ślą-
skich. Aż stało się tak, że 

z własnym teatrem nie można było dłużej czekać. 
Z Tarnobrzega przyjechał (na razie przyjeżdża, 
ale Żmuda też tak robił) Wawrzyniec Ciesielski. 
Młody aktor i reżyser tchnął nowego ducha w stary 
teatr amatorski i proszę – kilka sztuk na rok! Ama-
torski Teatr Dramatyczny im. Żmudy występuje 
zwykle na małej scenie kameralnej. Ta w Teatrze 
Mniejszym, jest może nawet mniejsza, ale to nie 
znaczy, że nie zrodzą się na niej kiedyś wielkie ta-
lenty. I życzmy młodym stalowowolskim aktorom, 
że jak już kiedyś zdobędą wielkie sceny, by co jakiś 
czas wracali na tę małą, kameralną, bo tu czuje się 
teatr.

���Jerzy MIELNICZUK

Fot. Jerzy Mielniczuk

Radovan Brenkus

W przypadku, gdy 
ktoś chce dowie-

dzieć się prawdy o Vivaldim, ba 
o całym wszechświecie, musi 
się wsłuchać w jego muzykę. Je-
śli będzie miał szczęście, ukażą 
mu się, jak na dłoni wszystkie 
detale i nie będzie potrzebo-

wał wiedzieć więcej, choćby nie wiem co napisano 
o kompozytorze kiedykolwiek.

Autor piszący własną krwią nie ma innego 
wyjścia jak być na tyle aktorem, na ile jego krew 
ma stać się naszą. Rafał Wojaczek posiada jeszcze 
jeden atut: jego oryginalne widzenie zależności jest 
na wskroś przesiąknięte tak bliskimi nam doświad-
czeniami, że jest wręcz wykluczone, abyśmy im nie 
uwierzyli, porywani i miotani za każdym razem 

RĘKAWICA RZUCONA W TWARZ
Epilog do zbioru wierszy Rafała Wojaczka

jednakowymi życiowymi 
okolicznościami. Z punktu 
widzenia twórczości jest to 
rękawica rzucona w twarz 
Bogu, współczesnym, jak 
i przyszłym generacjom 
wierszokleckich samo-
zwańców, którzy w śliwce 
na tysiące sposobów widzą 
czereśnię. Dlaczego kobiety 
kochają swoich mężczyzn, 
podczas gdy gorsza połowa ludzkości depcze słabą 
płeć? Autor proponuje odpowiedź: już wcześniej są 
wdowami. 

Prawda, przynajmniej umarłych należy sza-
nować, odpuszczać im choćby dlatego, że są mar-
twi. Dlaczego muzyka jest wieczna? Chyba dlatego, 
że się w niej i pomimo niej ustawicznie coś powta-
rza. Jest to krew, co jej wtóruje? Czy właśnie dzięki 

niej muzyka jest obietnicą niepamięci, prawdziwej 
śmierci świadomości? Ciężko nie uwierzyć, że cho-
dzi o obieg życia i śmierci, dla którego ucieka się 
w strach, a od niego w cielesne rozkosze. Takich 
i innych dowodów interpretacyjnych znajdziemy 
w twórczości Wojaczka w nadmiarze.

Chociaż z poezji autora wystaje coś chorego, 
jesteśmy to my sami, symboliczne ucieleśnienie 
proroczych wizji poety. I jest zupełnie obojętne, 
czy nazwiemy to naturalizmem, agresywnością, 
zwierzęcością, dekadencją, lub autodestrukcyjnymi 
zapędami. 

Polska poezja, w której obok Edwarda Sta-
chury, Andrzeja Bursy i Kazimierza Ratonia ma 
jeszcze jednego ze swoich poetów wyklętych, dzięki 
Rafałowi Wojaczkowi jest częścią światowej poezji 
zwłaszcza linii z mroczną optyką, która pokonuje 
i jednocześnie na wyższym poziomie zachowuje ro-
mantyczną tradycję.

���Radovan BRENKUS,
słowacki poeta, krytyk i wydawca, który w Wydawnictwie 

Pectus opublikował we własnym tłumaczeniu na język słowacki 
zbiór poezji Rafała Wojaczka Listy martwemu (2009). 

Powyższy tekst z języka słowackiego przetłumaczyła 
Marta PELINKO.
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Bogusław Kotula 

Rzeszowskich „krza-
ków”, w których 

żyłach płynie kresowiacka 
krew, mieszka jeszcze nad wo-
jewódzkim Wisłokiem sporo. 
Tych, którzy dobrze pamiętają 
swoje lwowskie, drohobyc-

kie, tarnopolskie czy stanisławowskie rodzinne 
gniazda jeszcze na kilkunastu palcach policzy. 
Dziesiątki tysięcy grobów zagubionych na Woły-
niu i Podolu pozostanie już na zawsze bez świateł-
ka polskich zniczy. Gasną wspomnienia, pamięć, 
wiara w cud powrotu. Tęsknota potrafi  okaleczyć, 
zmasakrować, zabić nawet! Ale nie wszystkim ten 
wspomnieniowy, wschodni, kresowy wiatr łzawił 
oczy. 

Postać i osobowość Bolesława Pezdana 
jest z „z daleka” rozpoznawalna w mieście Rzeszo-
wie. Urodzony koło Tarnopola w 1937 roku pamię-
ta o tamtym miejscu nawet nie mgliście. Dziadek 
Bolesława, Walenty Pezdan gospodarzył na tzw. 
„pezdanewce” w Strażowie. Służył zawodowo 
w austriackim 40. pp. w Rzeszowie w forszpanach, 
czyli w taborach. Już jako starszy sierżant Woj-
ska Polskiego walczył pod komendą Piłsudskiego 

w 1919 roku, za co 
dostał spory kawał 
ziemi koło Tarno-
pola (Jastrzębowo). 
Bardzo typowy los 
osadników wojsko-
wych. Na tej ziemi 
zaczął gospodarzyć 
w 1922 roku jego 
syn – Roman. Jako 
absolwent słynnego 
Gimnazjum Konar-
skiego w Rzeszowie 
tam mógł poczuć 
się kimś. I poczuł 
się. Był sekretarzem 
gminy i społecznym 
autorytetem. Zabrał 
ze sobą młodszego 
brata Jana, który 
został zawiadowcą 

stacji. Po paru latach Roman Pezdan dokupił kil-
kanaście hektarów wspaniałego czarnoziemu i stał 
się bogaty. Właśnie w tym, pewnie już „majątku”, 
urodziły się wszystkie Pezdaniątka. 

Każdy chyba człowiek jakoś wrasta w ro-
dzinne sedno, źródło, bytowanie. Wielu, dzięki 
właśnie wierze w nakazy, przykład i odpowie-
dzialność rodzinną, zostaje kimś. Chcą naślado-
wać twardość, wytrzymałość, ambicję, dyscyplinę 
ojca, a czasami zaradnej mamy. To oczywiście nie 

CELUJĄCO Z MARZEŃ 
I OSIĄGNIĘĆ

O Kresowiaku, któremu nie wiało w oczy

norma, ale z kawałków własnego samozaparcia 
składają się całe marzenia. Tak chyba zadziałał ten 
pas transmisyjny, który Bolka Pezdana przyniósł 
ze sobą z Tarnopola do Rzeszowa . Nie zawsze 
wszystko każdemu wychodzi . Bolesław jednak 
chyba trafi ł i to w dziesiątkę. To nie był strzał z od-
pustowej wiatrówki.

Próg szkolny i łuczniczej fascynacji przekro-
czył Bolesław Pezdan w rzeszowskim Mickiewiczu 
przy ulicy Bernardyńskiej. Tu, legendarny już dzi-
siaj, Antoni Gromski nauczał młodzież, jak pasją 
można spełniać marzenie. Dziecinne, amatorskie 
strzelanie z łuków, własnoręczne robienie 
strzał i wielki duch pana Antoniego zacie-
rały smutne powojenne bycie. 

Tu nie chodzi o dalsze życiowe kro-
ki Pezdana. Ekonomia w rzeszowskiej 
„handlówce” i wyższa w Krakowie. Wraca 
do Rzeszowa i po załapaniu się do Insta-
lu zdradza bieganie, by znowu napinać 
cięciwę łuku. To „zakażenie” okazało się 
nieuleczalne. Boże, tyle lat chorowania, 
Bolku Pezdanie! 

Bardzo wcześnie zebrał w garść 
sztukę organizacji rzeszowskiego łucznic-
twa. Rzeszów przerósł resztę łuczniczej 
Polski. Te statystyki można wypatrzeć 
w dwóch monografi ach wydanych przed 
paroma laty. Sztandar – to oczywiście Ka-
tarzyna Wiśniowska i jej medal mistrzyni 
świata. Bolesław Pezdan – drobny, szczupły ani-
mator sukcesów łuczniczego okręgu! Kilkadziesiąt 
nazwisk zawodniczek i zawodników z plakietkami 
krajowej i olimpijskiej reprezentacji. Nie mogę 
pisać więcej, bo „chroni” ich prawo danych oso-
bowych. Medale, puchary, dyplomy – dziesiątki, 
setki takich wyróżnień… I chyba najważniejsze 
–bezinteresowność i wychowawcza skuteczność. 

Bolesław Pezdan zalicza u łuczników kolejne 
kadencje prezesowania okręgowemu związkowi. 
Jak w indeksie, na bardzo dobrze. Nieraz wołają 
go do Warszawy. Skuteczny działacz społeczny! 
Ależ to prozaiczne. Bardzo rośnie, kiedy pokazuje 

Od lewej: siostra Halina (Woźniak), mama Stefania , mały 

Bolek i jego ojciec Roman Pezdan oraz siostra Emilia (Lo-

reth). U góry bracia Bolesława - Henryk Pezdan, Bronisław 

Poleski-Pezdan i Kazimierz Pezdan.

Kraków Błonie – Mistrzostwa 

Świata w Łucznictwie w 1991 

r. Pierwsza od lewej Kasia Wi-

śniowska, pierwsza z prawej 

Maria Mączyńska, a obok Bole-

sław Pezdan.

dyplom z podpisem Antonio Samarancha. Prezy-
dent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wręcza mu nagro-
dę I stopnia za tę niewdzięczną, trudną harówkę 
w łuczniczym sporcie, który ani widowiskowy, ani 
dochodowy. Ppłk Bolesław Pezdan w stanie spo-
czynku, po służbie, w której dbał o poczucie bez-
pieczeństwa innych.

Znamy się z Bolesławem od wielu lat. Ga-
damy i oplatamy na Paniadze i na jego ukochanej 
działce. Dziwne, ale w ogóle się nie starzejemy. 
Kiedy zrezygnował z prezesury w związku zapyta-
łem go, co będzie robił. Uśmiechnął się, musiałem 
sobie sam odpowiedzieć. Jak człowiek poczuje się 
tylko raz bogaty, i nie tylko materialnie, to musi 
takim zostać choćby we śnie. Bolek jako dziecko 
kresowe był zamożny. Cóż w tym złego. Przywieźli 

Iskry leciały z oczu łuczniczych i cięciw prezesa Bolesława.

<< Prezes Pazdan z kadrą łuczników pod-

karpackich na Olimpiadzie Młodzieży 

w Kołobrzegu w roku 2008. Od prawej: 

Łukasz Pająk, Joanna Płonka i Aleksan-

dra Ryba.

Bolesław Pezdan z uczestniczkami 

Halowych Mistrzostw Świata w Łucz-

nictwie – Rzeszów ’2009 – olimpijkami: 

Iwoną Marcinkiewicz i Justyną Mospi-

nek.                                     >>

go do Rzeszowa z takim właśnie „bagażem”. Mu-
siał zostać KIMŚ! Został. I pozostanie w pamięci 
tych, którzy mu do końca ufali i wierzyli. Niczego 
nie zamierzam cukrzyć i lukrować. Nie chcę, aby 
postanowienie zrodzone przed laty na polskich 
Kresach, dzisiaj było snem, który się spełnił. Bo-
lesław dostał piątkę z wykonania swoich marzeń. 
Wypracowanego autorytetu nikt mu nie odbierze. 
No bo jak to zrobi?

��� Bogusław KOTULA 

Prezes Bolesław Pezdan ze Zbigniewem Góralem, który był niezwykłym 

opiekunem rzeszowskich łuczników.
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pozycje głównego sponsora 
Zdzisława Frańczaka, że tur-
niej mikołajkowy będzie się 
odbywał co roku w znakomi-
cie do tego przygotowanej hali 
sportowej Zespołu Szkół Tech-
nicznych przy ul. Matuszczaka 
w Rzeszowie. 

Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany 
Tomasz Łuszczki, atakujący 

zespołu Izol-Mont. Zwyciężyła drużyna Izol-Mont, 
drugie zajął Spartakus – Nasz Dom Rzeszów, trze-
cie – Geronimo (drużyna lekarzy) i czwarte UKS 
Rzeszów.    �

Honorowym gościem turnieju, rozegra-
nym 6 grudnia 2009 był trener Asseco 

Resovii Ljubo Travica, który wręczył zawodnikom 
dyplomy i puchary. Był nieco zdumiony, że wśród 
sympatyków i sponsorów siatkówki cieszy się za-
interesowaniem ten sposób aktywnego spędzania 
czasu. Zwłaszcza że są to przeważnie ludzie dorośli 

Wspólne zdjęcie z trenerem Ljubo Travicą (pośrodku w jasnej kurtce) po zakończeniu turnieju.

Prezes Izol-Montu 

Zdzisław Frańczak

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
Siatkarskie zawody o puchar prezesa Firmy Izol-Mont 
Zdzisława Frańczaka

– panie i panowie, którzy potrafi ą odnaleźć w tym 
sporcie zadowolenie i wypoczywać jednocześnie 
rekreacyjnie podczas takiej formy rozgrywek.

Travica dostrzegł, że podczas rozgrywek 
występowały wszystkie elementy gry nowoczesnej 
siatkówki. W towarzyskim spotkaniu po zakoń-
czonym turnieju uczestnicy zaakceptowali pro-

Roman A. Tabisz

Odbudowanie zespołu siatkarzy Resovii i jego 
sukces w rozgrywkach Polskiej Ligi Siatkówki 

oraz wynikający z tego sukcesu udział w rozgrywkach mię-
dzynarodowej Ligi Mistrzów, znacznie zwiększyły zaintere-
sowanie tą dyscypliną sportu w naszym mieście. Coraz czę-
ściej wzmagają się więc emocje podczas rozgrywek w hali 
na Podpromiu, której niedawno nadano imię zasłużonego 
trenera siatkarzy – Janusza Strzelczyka. Doczekaliśmy się 

także aktywnie działającej sekcji zrzeszającej weteranów tej dyscypliny sportu. 
Gromadzi ona dokumentację siatkarskiego dorobku Resovii, który od lat sta-
nowi trwały element dobrego wizerunku miasta i całego Podkarpacia. Wszyst-
ko to obudziło także we mnie wspomnienia sprzed lat i zachęciło do opisania 
mojego skromnego udziału w siatkarskich zmaganiach II zespołu siatkarzy 
Resovii, który w latach sześćdziesiątych, pod wodzą trenera Tadeusza Kocaja 
przeszedł – w cieniu pierwszoligowej drużyny – piękny „szlak bojowy”, roz-
poczynając od rozgrywek klasy C, a kończąc na rozgrywkach o wejście do II 
ligi krajowej. 

Piszę te wspomnienia z przekonaniem, że 
legenda rzeszowskiej siatkówki nie byłaby dopeł-
niona, gdyby zabrakło relacji tych wszystkich, 
którzy przez kilka lub kilkanaście lat uprawiali 
w Rzeszowie tę dyscyplinę, ale nie uzyskali pozio-
mu mistrzostwa sportowego i nie byli bohaterami 
pierwszych stron gazet, takimi jak: Stanisław Go-
ściniak, Jan Such czy Marek Karbarz – czołowi 
gracze narodowej reprezentacji w latach jej świet-
ności. Wszyscy ci, których mam na myśli, i do 
których sam się zaliczam, tworzyli żyzną glebę, na 
której wyrastały pojedyncze talenty. Było to moż-
liwe, ponieważ w szerokiej skali prowadzono wów-
czas w regionie siatkarskie rozgrywki na poziomie 
gmin i miast powiatowych. 

Zamiłowanie do siatkówki zaszczepił we 

TWORZYLI ŻYZNĄ GLEBĘ
Siatkarskie hartowanie woli

mnie Michał Różański – nauczyciel wychowania fi zycznego i wychowaw-
ca klasy 1C w ówczesnym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym przy ul. 
Obrońców Stalingradu 120. (Obecnie Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. 
Hetmańskiej 120). Był rok szkolny 1965/66. Wówczas nie miałem pojęcia, że 
ten skromny i pełen taktu nauczyciel nie najważniejszego przecież przedmio-
tu, miał przed laty – jak się ostatnio dowiedziałem – duże zasługi dla rozwoju 
rzeszowskiej siatkówki. Doświadczenia pracy z młodzieżą najpierw jako za-
wodnika, a później trenera, tak uformowały jego charakter, że umiał szybko 
zyskać autorytet nie tylko jako nauczyciel wf, ale także jako wychowawca klasy. 
Dało się zaobserwować jego wrażliwość na osobiste sprawy każdego z uczniów. 
Doświadczyłem tego, gdy po niespełna trzech miesiącach nauki i znajomości, 
zachęcił mnie do napisania podania o przeniesienie do klasy o modnym wów-
czas profi lu elektronika przemysłowa, wiedząc iż od początku bardzo chciałem 
do niej trafi ć.

Okazało się jednak szybko, że nie tylko elektronika była nam w głowie. 
Już na początku drugiej klasy wyodrębniły się w niej dwie grupy uprawiające 
systematycznie sport. Jedna trenowała judo, a druga siatkówkę. Zainspirowa-
ny przez Michała Różańskiego w pierwszych miesiącach nauki w technikum 
i zapewne darząc go sentymentem po tym, jak pomógł mi zmienić klasę, do-
łączyłem do grupy uprawiającej siatkówkę. Prawie codziennie rozgrywaliśmy 

mecze w szkolnej sali gimnastycznej. Często w grze 
uczestniczyli nauczyciele innych przedmiotów: 
Kazimierz Pomianek – nauczyciel elektrotechniki 
i Zdzisław Pomianek – nauczyciel fi zyki. Ten kon-
takt z pewnością pozwalał nam łatwiej „przeżyć” 
lekcje, gdy z powodu zapaleńczej gry w siatkówkę 
zabrakło nam czasu na przygotowanie do zajęć. 

Chyba na początku trzeciej klasy z uczestni-
ków tych szkolnych gier wyłoniła się grupa, która 
dołączyła do zespołu juniorów drugiej drużyny 
Resovii. Wówczas prowadził ją trener Tadeusz Ko-
caj. Wspólnie z kolegą z klasy Kazkiem Banasiem, 
rówieśnikiem z innej klasy Zbyszkiem Kędrą oraz 
starszymi od nas Staszkiem Kozłowskim i Zbysz-
kiem Sarną co najmniej dwa razy w tygodniu 
uczestniczyliśmy w profesjonalnie prowadzonych 
treningach. Po pewnym czasie zaczęliśmy grać 

Siatkarze Resovii, uczestnicy ogólnopolskiego obozu junio-

rów w  Byszynie k. Białogardu w  1969 roku. Pierwszy od lewej 

Zbigniew Sarna, trzeci od lewej – autor, następny za nim Jerzy 

Patryn.
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Bandycki napad na autobus, wiozący druży-
nę Togo na turniej piłkarski w Angoli, musi 

skłonić do szerszej refl eksji. Jakie jest oblicze współczesnego wielkiego 
sportu? Z pewnością mniej przypomina radosne współzawodnictwo, 
a bardziej zmagania gladiatorów. Już tylko naiwni dostrzegają w wyczy-
nie jakieś walory prozdrowotne. To już jest raczej ogromna maszyneria 
do robienia pieniędzy i polityki. Przecież gdyby nie ten bandycki napad 
nikt nie wiedziałby, że w Angoli istnieje jakieś ugrupowanie porąbanego 
kacyka, który prowadzi własną wojenkę i za nic ma jakiekolwiek warto-
ści humanitarne. A tak, może chodzić wśród podobnych popaprańców 
w glorii kogoś, o kim mówi cały świat. Afrykański poziom, skoro zwy-
cięzca uczniowskiego konkursu koranicznego w Somalii dostaje w na-
grodę kałasznikowa z amunicją, dwa granaty, minę czołgową i kompu-
ter, a laureat drugiego miejsca tylko kałasznikowa i jeden granat. Dlatego 
przed mistrzowskim i światowym kopaniem balona w RPA podstawowy 
standard pensjonatu dla przyjezdnych zawiera w ofercie 3-metrowy 
mur wokół, zasieki pod napięciem, pancerne drzwi i interwencję na we-
zwanie w ciągu trzech minut. Takie duże imprezy sportowe są bardziej 
strzeżone, aniżeli bankowe skarbce i cnota królowej. Dlatego wolałem 
już wojnę futbolową między Salwadorem a Hondurasem w 1969 roku. Ze 
względu na mizerię obu armii cała ta wesoła wojna trwała aż 100 godzin, 
chociaż wyniku meczu nie zmieniła. O wiele lepsza była zaś dyplomacja 
pingpongowa. Po Mistrzostwach Świata w Tenisie Stołowym w Japonii 
w 1971 roku Chińczycy zaprosili celuloidowych packarzy z USA na tur-
niej u siebie, pomimo że z jankesów byli tacy pingpongiści, jak z naszych 
są spece od balona kopanego. Ale byli to pierwsi Amerykanie w Chinach 
od 1949 roku i wcale nie chodziło o poziom gry, a o politykę. Tak zaczął 
się przełom w stosunkach politycznych obu państw.

Wielki sport ma również wpływ na procesy rozwojowe i gospodar-
cze. Rzeszów i nasze województwo pcha do przodu europejska impreza, 
czyli EURO 2012. Przecież gdyby nie to, lobby krakowskie i lubelskie 
nie dopuściłoby nawet do budowy autostrady do Korczowej i lotniska 
w Jasionce, a raczej nadal rozdrapywałoby nasze instytucje wojewódzkie 
i regionalne. Chociaż polityka jest tak potrzebna sportowi jak krowie 
rower i z pewnością sport zarzyna, to w tym przypadku ewidentnie nam 
pomogła. Dopóki jednak sport będzie skupiał uwagę mediów i wywoły-
wał olbrzymie emocje u ludzi, dopóty będzie na nim żerować polityka 
i najzwyklejszy bandycki terroryzm. Przecież Bin Laden nie zaatakuje 
stodoły sołtysa z Poraża, bo może to zrobić wrażenie jedynie na rodzinie 
sołtysa! Ale zaatakować znaną imprezę, a nawet mniej znaną drużynę 
sportową, to już zupełnie inna bajka.

J. WALKER LEPSZYM PATRIOTĄ!

W Wielkiej Brytanii i u nas ukazała się książka ichniego spe-
cjalisty od historii wojskowości J. Walkera Polska osamot-

niona. Dlaczego W. Brytania zdradziła swojego największego sojusznika. 
Obnaża ona hipokryzję angielskiego rządu w stosunku do Polski. Pomi-
mo zawartej umowy, zobowiązującej naszych rodaków do boju w inten-
cji Zjednoczonego Królestwa, a angoli do dbałości w zamian o interesy 
polityczne Polski, Churchill nigdy nie zamierzał jej realizować. Polacy 
dzielnie lali krew i zdobywali dla sojusznika kluczowe dla losów wojny 
tajemnice, jak chociażby Enigmę i rakiety V, w zamian za nic niezna-
czące deklaracje bez pokrycia. Anglicy nie mieli bowiem w Polsce żad-
nych interesów strategicznych i nawet nie wierzyli w Auschwitz, którego 
nie zbombardowali. Nasz ruch oporu uzyskał jedną dziesiątą tego, co 
zrzucono Grekom. W sprawie Polski Anglicy nie zrobili nic, co mogłoby 
poirytować Stalina. Na koniec autor trochę łagodzi cały wywód stwier-
dzeniem, że jednak po wojnie dali schronienie Polakom.

Dlaczego taką książkę napisał Anglik, a nie nasz niby narodowy 
IPN? Może dopiero trzeba trzasnąć go motyką, żeby zobaczył słońce? 
Dlaczego my nadal wierzymy Brytyjczykom, chociaż poddani Jej Kró-
lewskiej Mości bardziej wierzą sklepowi internetowemu, aniżeli swojemu 
rządowi? Zachowujemy się jak krawiec, który zaszył się w swoim kącie, 
gdyż nie występuje nasz zagraniczny minister o jakąś satysfakcję za zła-
manie umowy. A nasz fałszywy na wskroś sojusznik wystąpił bezczelnie 
do rządu PRL o zapłatę za każdy guzik do munduru, wystrzelony w ich 
obronie nabój i każde wiadro żołnierskiej zupy zjedzonej przez polskie-
go żołnierza w czasie walk o Królestwo. Dokładnie to ich rachmistrze 
policzyli, a czerwony Gomułka zapłacił co do grosza. A to schronienie 
po wojnie obrazują dramatyczne losy naszych rodaków, które obrazuje 
dokładnie „honorowa” posada barmana dla generała Maczka! Ale nasz 
minister spraw zagranicznych nadal tańczy w europejskim chórze tak, 
jakby śpiewać nie umiał, albo nie chciał.

���Roman MAŁEK

FE
LI

E
T

O
N

Notatnik tetryka

ZA SIEDEMNAŚCIE 
ZŁOTYCH

Mam poważne podejrzenie, że za tą bagatelną 
kwotę – liczoną miesięcznie od jednej rodziny – 

premier Donald Tusk kupił znaczną, może nawet przeważającą część społecznego 
poparcia, jakim się do niedawna cieszył i dalej cieszy. Mimo iż obietnica zlikwido-
wania abonamentu radiowo-telewizyjnego dla budżetu rodziny tak niewiele zna-
czy, to jednak dla świadomości społecznej jest to czynnik o niezwykłej sile rażenia. 
I premier to wykorzystał.

Nie dbał o to, że w ten sposób kładzie na łopatki TVP, a zwłaszcza Polskie 
Radio. Może rzeczywiście miał w tym określony interes polityczny, jak niektórzy 
twierdzą.

W każdym razie spadające wpływy z abonamentu i brak innego sposobu fi -
nansowania państwowej telewizji i radia zagraża istnieniu tych instytucji, nie mó-
wiąc o pełnieniu misji społecznej. Centrala TVP pewnie sobie poradzi modyfi kując 
odpowiednio programy i powiększając w nich udział reklam, ale jak wróżą specjali-
ści od mediów, oddziały regionalne padną. Nie będzie więc rzeszowskiego ośrodka 
telewizyjnego. I to może się wydarzyć w 2010 roku.

Nie wierzę w skuteczność apeli o opłacanie abonamentu radiowo-telewizyj-
nego ani w znalezienie dostatecznej ilości budżetowych pieniędzy dla TVP i PR. 
Cała nadzieja w tym, że przyjęty zostanie któryś z przygotowywanych projektów 
ustawy regulującej w sposób rygorystyczny opłacanie podatku przeznaczonego na 
fi nansowanie tych instytucji. Tak, podatku! Nie szukajmy innych określeń. I może 
on być niższy niż siedemnaście złotych, jeśli będzie opłacany powszechnie.

Jeżeli rząd sparaliżuje inicjatywy w tym zakresie, to czeka nas w telewizji 
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę „Świat według Kiepskich” przeplatany 
reklamą „To był cudowny dzień ...”

����Daniel CZARNOTA

w soboty i niedziele w prawdziwych meczach ligowych. Wystartowaliśmy od roz-
grywek klasy C, z których szczególnie utkwił mi w pamięci mecz z zespołem LZS 
Sonina na trawiastym boisku i pod gołym niebem(!). Z miesiąca na miesiąc szło 
nam coraz lepiej i w rezultacie dotarliśmy do III ligi okręgowej. Zmagania z Siarką 
Tarnobrzeg w pięknej, nowoczesnej hali wciąż dobrze pamiętam, tym bardziej, że 
w tym meczu często wchodziłem na zmiany i miałem poczucie udziału w praw-
dziwym widowisku sportowym. Kulminacyjnym momentem w mojej przygodzie 
z rzeszowską siatkówką był udział w ogólnopolskim obozie siatkarzy, który odbył 
się latem 1969 r. w Byszynie koło Białogardu. W obozie tym uczestniczyli juniorzy 
pierwszoligowych zespołów z całej Polski.

Uczestnicząc w wyczerpujących treningach i mając okazję porównania wła-
snego poziomu sportowego z rówieśnikami z całego kraju, doszedłem do wniosku, 
że albo muszę jeszcze bardziej zaangażować się w trening, albo trzeba skończyć 
z siatkówką i ostatni rok w technikum poświęcić na dobre przygotowanie do egza-
minów wstępnych na wyższą uczelnię. Mając na uwadze nie najlepsze warunki fi -
zyczne do uprawiania zawodowej siatkówki i mocno pragnąc dostać się na Wydział 
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, postanowiłem rozstać się z moją ukochaną 
dyscypliną sportu. Kiedy jesienią 1970 roku Resovia toczyła prawdziwy bój z AZS 
Wrocław o wejście do drugiej ligi krajowej, towarzyszyłem jej już tylko z trybun, 
ściskając w kieszeni indeks studenta Politechniki Wrocławskiej. 

Mimo porzucenia sportowej drogi, ani przez moment nie żałowałem wy-
siłku włożonego w częste treningi i mecze rozgrywane w trudnych warunkach, 
w jakich w tamtym okresie uprawiali sport zawodnicy lig okręgowych. Dziś jestem 
przekonany że uprawianie siatkówki wywarło trwały, pozytywny wpływ na mój 
charakter. Było dla mnie, jak oceniłem po latach, nie tylko wspaniałą sportową 
przygodą, ale także okazją do hartowania woli. Myślę, że to dzięki niej zrealizowa-
łem w życiu kilka trudnych i długoterminowych projektów.

Kończąc te wspomnienia chciałbym zachęcić innych kolegów, którzy podob-
nie jak ja uczestniczyli w tym, co dzisiaj nazywane jest rzeszowską siatkówką, aby 
opisali swoje doświadczenia. Mimo iż większość z nas nie osiągnęła mistrzostwa 
sportowego w tej dyscyplinie, z pewnością każdy przeżył coś osobistego i szczegól-
nego. Coś o co warto dopełnić tworzoną dzisiaj legendę rzeszowskiej siatkówki. 
Legendę, która lepiej niż niejeden wykład może przekonać młodych ludzi o tym, 
że siatkówka jest sportem dającym nie tylko wiele emocjonujących przeżyć, ale bu-
dującym charakter. Warto więc nie tylko oglądać z trybun zmagania jej mistrzów, 
ale także czynnie ją uprawiać.

����Dr inż. Roman Aleksander TABISZ

Autor od 1990 roku na stałe mieszka w Rzeszowie i  pracuje na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informaty-
ki Politechniki Rzeszowskiej. 
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Strzelec (23 XI–21 XII) Nabrało się kilogramów 
i tu, i tam, zatem wskazane byłoby odwiedzić 
siłownię lub basen. Z sąsiadami czas zakończyć 
wojnę - wszyscy na  tym skorzystają, zaś są-
siadka z naprzeciwka jakoś cieplej będzie na 
ciebie patrzeć.

Koziorożec (22 XII–20 I) Brawo! Spore sukce-
sy na każdym polu. No może tylko kondycja 
czasem zawiedzie, ale i to jest do naprawienia. 
Uważaj, romans w pracy nie będzie korzystny, 
a co gorsza, może popsuć ci opinię wśród kole-
gów i nabałaganić w domu.

Wodnik (21 I–19 II) Z braniem kredytu się 
wstrzymaj, podobnie jak z deklaracjami miło-
snymi. Nie czas i nie miejsce ku temu.. Zajmij 
się solidnie swoimi obowiązkami zawodowy-
mi, żeby znów nie podpaść szefowi. Otrzymasz 
pisma urzędowe, na które czekasz.

Ryby (20 II–20 III) Przyjdzie wypić to piwo, 
które się nawarzyło. Gwiazdy doradzają ci zaję-
cie się w najbliższym czasie drobnymi sprawa-
mi remontowymi w domu, włącz do nich też 
młodsze pokolenie. Zabłyszczysz na  spotka-
niach rodzinnych. Dobrze pilnuj pieniędzy.

A w sypialni daj się uwieść, albo tym razem  
ty rozpalisz zmysły i maksymalnie zaskoczysz. 
W pracy nie wdawaj się w jakiekolwiek układy, 
bądź ponad to.

Lew (23 VII–23 VIII) Dobry czas na naukę ję-
zyków obcych  i przygotowanie w... szkole ro-
dzenia. Z kupnem działki nieco się wstrzymaj 
- będzie korzystniejsza oferta. Bądź miły dla 
teściowej.

Panna (24 VIII–22 IX) Owszem, kawiarnie rze-
szowskie są miłe i sympatyczne, tylko czy trze-
ba w ciągu paru dni wydać zarobione za granicą 
pieniądze? Ktoś oczekuje na wyznanie miłości, 
zaś twój samochód na przegląd.

Waga (23 IX–23 X) Masz dobry czas na prze-
proszenie kogoś bliskiego, tylko uważaj z pro-
centami na odwagę. W pracy  czekają cię nowe 
obowiązki i nowi koledzy.

Skorpion (24 X–22 XI) Jeśli masz coś załatwiać 
w urzędach, to teraz.  Na twoje konto przy-
będzie trochę pieniążków, co rozbudzi myśli 
o dalekich podróżach i to w duecie.

Zdzisława Górska 

LIMERYKI
Urodziny Zbigniewa Dominy

Na urodziny pisarza
życzenia się dziś powtarza.
Wznosi się toast z podziwem,
bo Zbysio wciąż urodziwy.
Ten wiek wprost Go odmładza!

Dla redaktora Zatorskiego

Redaktor Ryszard Zatorski
szarmancki jak ułan polski.
Nawet gdy wiersz odrzuci,
mówi, jakby pieśń nucił,
orzeźwia (!) jak Wyż Azorski!

Redaktor Jerzy Maślanka
                                  
Redaktor Jerzy Maślanka
rymy nalewa wprost z dzbanka!
Fakty trafnie ocenia,
chłoniemy te skojarzenia.
Zostaje znów pusta szklanka!
                                   

Baran (21 III–20 IV) Przed tobą trochę zawiro-
wań towarzyskich i rodzinnych, zatem pamię-
taj, że tylko spokój może cię uratować. Dobrze 
w tym czasie odwiedzić też stomatologa i au-
tosalon. Możesz zacząć rozliczać się z fiskusem, 
będą dla ciebie pieniążki, i to spore.

Byk (21 IV–20 V) Czas karnawału będzie dla 
ciebie czasem bardzo pracowitym: będziesz du-
szą towarzystwa, ale też przybędzie ci  trochę 
obowiązków w związku z nową pracą.  W spra-
wach sercowych zapowiada się niezły galima-
tias, podobnie jak w domowym budżecie.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Nie daj  się zwieść ku-
szącym reklamom: nie pora na szaleństwo, ani 
portfel nie taki. Za to życie rodzinne nabierze 
rumieńców, tym bardziej, że rodzina się po-
większy.

Rak (22 VI–22 VII) Warto zafundować sobie 
trochę lenistwa,  będzie to korzystne dla ta-
kiego pracoholika jak ty, przecież już nieba-
wem czekają cię rozliczne męczące wyjazdy. 

GWIAZDY NA 2010 ROK

Jerzy Maślanka

SEKRETY ŻYCIA

ORDER UŚMIECHU 
(mel. Marsz, marsz Polonia)

Jeszcze Sekcja nie zginęła
póki my żyjemy,
kiedy przyjdą basen zamknąć,
szablą odbierzemy

Nasz drogi Edwardzie
oceń swój postępek,
gdy zabronisz nam trenować
z Sekcji będzie Strzępek.

Wszyscy znają w Europie
rzeszowską Wueskę,
czas by wreszcie przerwać, chłopie,
komiczną groteskę.

Panie Dyrektorze,
chroń talenty młode,
a wystarczy byś nakazał
ogrzać w niecce wodę.

Gdy inaczej chcesz uczynić,
pomyśl o swym pechu,
z kandydata Cię skreślimy – 
Orderu Uśmiechu.

Pan prezydent też sport czuje,
fama o tym niesie,
ale działać proponuje
we własnym zakresie.

PS  
Panie Prezydencie!
Spraw, aby ten basen
był znów Miasta cząstką,
a my za to odpłacimy
medali nawiązką.

Noworoczne 
przemyślenia

Już minęło trochę dni od pożegnania 2009 
roku. Zamknęliśmy za nim drzwi, do któ-

rych nie ma już powrotu. Nie można nic zmienić, 
ulepszyć, poprawić, nie można cofnąć czasu. Jeśli 
miniony rok dał nam wydarzenia pełne radości, to 
oby było ich w tym 2010 roku tyle samo lub nawet 
więcej. Ale też za nami wydarzenia, które odcisnę-
ły w naszych sercach smutek, żal, złość, rozpacz 
czy bezradność. Może ta ubiegłoroczna wielka 
miłość, miłość naszego życia została porysowana 
naszymi własnymi niebotycznymi oczekiwaniami 
względem drugiej osoby? Może brakło właści-
wych słów we właściwym czasie? Może w minio-
nym roku nie udało się doprowadzić do końca tak 
ważnych dla rodziny fi nansowych przedsięwzięć? 
Może zdrowie było jakieś kiepskie? Może nic nie 
wyszło z naszych planów wyjazdowych? Cokol-
wiek by nie było, to już jest za nami. Zapłaciliśmy 
za to słoną cenę. To już się nie powtórzy, bo „nic 
dwa razy się nie zdarza”. Czas podnieść głowę, 
czas uśmiechnąć się, zaakceptować samych siebie 
i czasem na przekór wszystkiemu i wszystkim – 
uwierzyć w siebie. Jesteśmy bogatsi ubiegłorocz-
nym doświadczeniem, bo przecież każdy problem 
jest rodzajem prezentu, który może nam pomóc 
w naszym rozwoju osobistym. 

Układ planet w tym 2010 roku będzie przy-
czyniał się do przewartościowywania pewnych 
poglądów, założeń i tez, ale to nie znaczy, że je-
steśmy zdani li tylko na koniunkcje odległych 
gwiazd i galaktyk. Gwiazdy nie porozmawiają za 
nas z drugą osobą, a słowna, bezpośrednia, ja-
sna i precyzyjna komunikacja będzie najlepszym 
sposobem wyrażania swoich potrzeb, pragnień, 
a nawet marzeń i żalów. Pamiętajmy, że powodze-
nie w życiu zawsze objawia się poprzez działanie. 
Czasem wystarczy zrobić jeden dodatkowy krok, 
aby osiągnąć wyznaczony cel. Dajcie sobie trochę 
czasu, ale też podejmujcie działania, które umoż-
liwią Wam wyjście z pułapki ubiegłorocznej sta-
gnacji i bezradności. Zakaszcie rękawy i zróbcie 
wszystko, aby ten 2010 rok odrodził w Was życio-
wy entuzjazm. I polecam wszystkim starą chińską 
i bardzo mądrą maksymę: „ Gwiazdy dają ludziom 
lata, miesiące i daty, te z kolei otwierają drzwi nie-
wiadomemu, ale to ty musisz przez nie przejść”.

� Nina ESTERA

Adam Decowski

FRASZKI
TO SAMO 
Dlaczego się oburzasz 
na mnie młoda damo, 
że zawsze od kobiety 
każdy chce to samo? 

DYLEMAT 
Jaki wariant wybrać nie wie, 
więcej brać, czy dawać z siebie. 

PRZEZORNY
Z diabłem także 
trzyma sztamę. 
Nie wiadomo, czy niebo
 będzie mu dane. 

POWITANIE
Oto powitanie na ziemi ojczystej: 
chlebem, solą i butelką „czystej”.  
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