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Piotr Rędziniak: 
Do pojęcia „galerii” 

w dzisiejszych czasach nie 
dorósł nawet Władysław 

Kopaliński, który przy tym 
haśle odesłał nas do Galerii 
Borghesse, Trietiakowskiej.

str. 14

Andrzej Szypuła: 
Rok 2007 Rzeszowskie 

Towarzystwo Muzyczne 
ogłosiło Rokiem Zygmunta 
Mycielskiego, kompozytora 

i pisarza, intelektualisty, 
człowieka kultury.

 str. 14

ANDRZEJ CIERNIEWSKIANDRZEJ CIERNIEWSKI – piosenkarz – piosenkarz

Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.

Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.
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MARZENIA  NOWOROCZNE

Powoli mija okres świąteczno-noworocznych spotkań, podczas 
których – niezależnie od indywidualnych poglądów i przeko-
nań, piastowanych stanowisk, funkcji i godności – ludzie zbliża-
ją się do siebie, składają ciepłe życzenia pokoju, spokoju, nadziei 
na piękniejsze, szczęśliwsze dni nowego roku, dodając: dla pani, 

pana, ciebie i całej rodziny. W listopadzie ubiegłego roku z woli wyborców ukształtowała 
się nowa rodzina samorządowa: Rada Miasta Rzeszowa. W niej znajdziemy zarówno mło-
dzieńczą werwę i entuzjazm, niecierpliwość nowych dokonań, jak też doświadczenie, do-
stojność, rozsądek i powagę. Sądzę, że ten konglomerat postaci, myśli, inicjatyw zapewni to, 
co szczególnie leży nam na sercu, a mianowicie wszechstronny rozwój naszego: „kochanego 
Rzeszowa i jego mieszkańców” – jak to kiedyś zapisałem w jednej z piosenek.
Jako członkowi tejże szczególnej rodziny samorządowej marzy mi się:
� aby drzemiące w poprzednich latach spory i waśnie zniknęły w tym nowym rozdziale 

wspólnego działania, pamiętajmy, że uczucie miłości jest zawsze silniejsze od nienawiści;
� aby każdemu z nas dużo radości i satysfakcji sprawiało to, że potrafimy coś zrobić dla 

ludzi, wśród których żyjemy;
� aby w ocenie naszych wyborców ta nowa Rada Miasta była rodziną spójną, meryto-

ryczną, inicjującą i konsekwentną, a nie tylko maszynką do głosowania uchwał oraz za-
twierdzania propozycji, pomysłów i zarządzeń prezydenta, bo przecież doskonale wie-
my, że nieomylny jest tylko Pan Bóg;

� aby już na styczniowej sesji Rady Miasta tabliczki z naszymi nazwiskami ustawić po-
nad podziałami, czyli alfabetycznie, skutecznie eliminując lewą i prawą stronę, co po-
winno być dobrym początkiem wcześniej szumnie deklarowanego innego stylu pracy, 
niż w poprzednich kadencjach. 

Przepraszam, ale w demokratycznym państwie każdy może sobie pomarzyć.
         DO SIEGO ROKU!

Jerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny

prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów

JERZY MAŚLANKA

TU  I  TERAZ

Jerzy Maślanka

REFLEKSJE NOWOROCZNE

Kierując się ogólną troską, 

Sąsiad znienacka mnie zapytał:

Czy można dziś „na litość boską”

Świnię odciągnąć od koryta?

Niestety, wszystkie te zabiegi

Są beznadziejne – nic nie warte.

One zwierają swe szeregi,

A później idą już w zaparte.

Taka to pcha się i nie pyta,

Bez klasy, taktu i honoru.

Gdy brzegu złapie się koryta,

To chce być tam już do oporu.

A te niektóre najsprytniejsze,

Co szybciej chcą obrastać tłuszczem,

Wyjedzą kąski najsmaczniejsze,

Kwicząc: tu jestem, nie odpuszczę!

Robi się z tego duży zamęt,

Zgiełk, zamieszanie, „wielka chryja”.

Czas, by rozpoczął nasz parlament 

Ważną debatę – w  sprawie „ryja”.

PS

Z badań OBOP-u w tym zakresie

Taka sentencja nam wynika:

W naszym ogólnym interesie

Czas już przychodzi na rzeźnika.

Henryk WOLICKI

Nadzoruje edukację, gospo-

darowanie miejskim mie-

niem, sport, promocję i kul-

turę. Nowe stanowisko ob-

jął 8 stycznia br., wcześniej 

od 1984 r. pracował w Ze-

spole Szkół Samochodowych 

w Rzeszowie, gdzie od września 1997 r. był dyrek-

torem. Po nominacji zapowiedział, że nie prze-

widuje rewolucji kadrowej w pionie edukacji, ani 

likwidacji szkół. Problematykę oświatową  zna 

bardzo dobrze, ma też doświadczenie w innych 

dziedzinach zarządzania i gospodarki. Ukoń-

czył studia na Wydziale Mechanicznym Poli-

techniki Rzeszowskiej oraz studium zarządzania 

na tejże uczelni. Pracował w dębickim „Stomilu”, 

gdzie był zastępcą szefa wydziału, a następnie 

w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma 

54 lata, jego żona jest pracownikiem naukowym 

PRz, syn jest prawnikiem w Krakowie. Wolic-

ki objął stanowisko po Ryszardzie Winiarskim.

NOWI ZASTĘPCY PREZYDENTA
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Piotr LATAWIEC

Stanowisko objął 2 stycz-

nia br. w miejsce Marka 

Koberskiego odwołanego 

z końcem grudnia. Ma 

50 lat, jest żonaty, ojciec 

trójki dzieci w wieku 

12, 23 i 25 lat. Odpowiada w ratuszu m.in. 

za sprawy służby zdrowia, także za ochronę 

środowiska. Tę problematykę zna doskona-

le, jest lekarzem, absolwentem Akademii 

Medycznej w Lublinie i Wydziału Zarzą-

dzania w Służbie Zdrowia na amerykańskim 

Uniwersytecie Harvarda. Był przez rok leka-

rzem wojewódzkim, a następnie przez czte-

ry lata (do października ub. roku) dyrekto-

rem najpierw Podkarpackiej Kasy Chorych, 

a potem Podkarpackiego Oddziału Narodo-

wego Funduszu Zdrowia. Przewodzi także 

Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu „Ruch dla 

Zdrowia”.   

Ofi cjalnie tłumaczono to skargą staro-

stwa ziemskiego i samorządu gminy 

Boguchwała do Trybunału Konstytucyjne-

go. Były protesty mieszkańców Zwięczycy, 

Przybyszówki i miasta pod biurami posłów 

PiS w Rzeszowie oraz pod Radą Ministrów 

w Warszawie. Wyszła z tego połowiczna decy-

zja podpisana przez premiera Kaczyńskiego. 

Przeszkodą miała być wspomniana skarga, 

a tymczasem okazuje się, że już 12 grudnia 

Trybunał Konstytucyjny odrzucił argumen-

ty Boguchwały, podobnego werdyktu nale-

ży oczekiwać także wobec skargi starostwa. 

Ziemski samorząd nie uległ w minionym 

roku, nawet mimo pisma posła Andrzeja 

Szlachty, który ponaglony protestem wraz 

z prezydentem Tadeuszem Ferencem pofaty-

PRZYBYŁA TYLKO PRZYBYSZÓWKA
Polityczna retorsja PiS?

Od czasu, gdy nastał rząd PiS-u, powiększanie Rzeszowa idzie jak po grudzie. Rząd Marcin-

kiewicza uciął o połowę liczbę zatwierdzonych do włączenia w granice miasta wsi i w minio-

nym roku przybyła nam tylko Słocina i Załęże, a od stycznia 2007 r. jedynie wschodnia część 

Przybyszówki. Zwięczyca musi znowu poczekać. 

gował się do starostwa i przekonywał, żeby 

powiat ustąpił miastu pola.

Łańcuch działań i protestów począł się 

zaś od sesji nadzwyczajnej Rady Miasta 

Rzeszowa 18 grudnia, podczas której 

radny Jerzy Maślanka w imieniu Stowarzy-

szenia Nasz Dom Rzeszów bez ogródek na-

zwał działania rządu PiS „polityczną retorsję 

za przegraną w wyborach samorządowych 

w Rzeszowie -  prezydenckich i do Rady 

Miasta.” Obstrukcję w tej sprawie określił 

jako „sprzeczną z rzeczywistymi odczucia-

mi mieszkańców Przybyszówki i Zwięczycy”. 

Stowarzyszenie protestowało 

przed rokiem wraz z innymi pod 

gmachem Rady Ministrów, gdy 

po raz pierwszy rząd PiS ociągał 

się z podjęciem pozytywnej dla 

Rzeszowa decyzji. „Domagaliśmy 

się wtedy przyłączenia wszystkich 

sołectw zaproponowanych przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Ponawiamy ten protest. Hamo-

wanie dążeń samorządu Rzeszo-

wa do poszerzenia granic miasta 

jest bowiem hamowaniem dążeń rozwojowych 

stolicy centrum regionu podkarpackiego, ha-

mowaniem inicjatyw inwestycyjnych, gospodar-

czych i edukacyjnych” – akcentował Maślanka 

w przedstawionym na se-

sji oświadczeniu.

Oponowali radni PiS przeciwko 

stwierdzeniom, że rząd celowo opóźnia przyłą-

czanie proponowanych wsi. Okazuje się jednak, 

że w sposób wyrachowany decyzję o włączeniu 

części Przybyszówki podjęto dopiero po licz-

nych protestach w Rzeszowie i Warszawie. Po-

stanowienie TK, odrzucające skargę Boguchwa-

ły, dotarło zaś do władz w rzeszowskim ratuszu 

dopiero po nowym roku. Wysłano je 2 stycznia. 

A przecież wiadomo, że zmian granic admini-

stracyjnych gmin nie można dokonywać w ciągu 

roku, a jedynie od 1 stycznia. Dlatego Zwięczy-

ca, która mogła być już teraz dzielnicą Rzeszowa, 

może nią zostać dopiero za rok. Ale to też zależy 

od humoru rządzącej krajem formacji politycz-

nej. Prawo i Sprawiedliwość w drodze do władzy 

największe poparcie otrzymało na Podkarpaciu, 

w tym właśnie w Rzeszowie.

Ryszard ZATORSKI 

W  dniu zaprzysiężenia prezydenta 

(4 grudnia) rozpoczęto prace przy 

remoncie płyty rzeszowskiego Rynku. Per-

turbacje z projektem oraz przetargiem 

na wykonanie tych robót spowodowały 

opóźnienie remontu o kilka miesięcy. 

- Remont płyty oraz związane z tym odnowie-

nia elewacji i osuszenia ścian budynku ratusza, 

mają zakończyć się do 20 listopada 2007 roku 

– zapewnia Urszula Kukulska, dyrektor Wy-

działu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Urzędu Miasta Rzeszowa. – Prace wykonuje 

konsorcjum wyłonione w przetargu, w skład 

którego weszło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 

i Mostów oraz fi rma Profb ud. Inwestycja ma 

RYNEK W PRZEBUDOWIE
Zmieni się nie tylko płyta

kosztować łącznie ok. 13 mln złotych. Prawie 

5 mln zł pochodzić będzie z pozyskanych przez 

miasto funduszy unijnych. 

Po modernizacji zmie-

ni się wygląd płyty 

Rynku. Będzie ona od-

wodniona (wymiana 

kanalizacji oraz sieci 

technicznej) i wyrów-

nana. Ponownie wy-

korzystana zostanie 

zabytkowa kostka. 

Rynek wzbogaci się 

też o liczne elementy 

tzw. małej architektury 

– m.in. o lampy i cha-

rakterystyczne ławecz-

ki. Naprzeciw ratusza 

– u zbiegu ulic Matejki 

i Słowackiego – znajdzie się wejście do prze-

dłużonej prawie dwukrotnie podziemnej trasy 

turystycznej.   

Fot. Józef Gajda

Fot. Ryszard Zatorski
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LUDZIE  I  SPRAWYPrzyznacie Państwo, że ten nowy 2007 r., 

mimo dobrych życzeń, jakie sobie skła-

daliśmy jak Polska długa i szeroka, zaczął się 

nam raczej ponuro. Bo to i w pogodzie za-

miast rześkiej zimy, jesienna chandrogenna 

plucha. A o tym, co się w kraju, zwłaszcza 

w polityce dzieje, lepiej nie wspominać, żeby 

sobie nerwów do końca nie stargać. Z kim 

pogadać, każdy klnie na to wszystko i czarno 

widzi.

Tylko aktualnie nam panujący są w stanie 

glorii i euforii. Czort ich wie, a może oni 

nie w Polsce, ale w jakimś innym kraju sobie 

tak szczęśliwie i dostatnio żyją? A może im 

się tylko śni ta kraina powszechnej szczę-

śliwości, uwielbienia i podziwu dla rządzą-

cych? Ostrożnie panowie, uważajcie, żeby-

ście się – i to wcześniej niż myślicie – z ręką 

w nocniku nie obudzili. 

A może tylko tak kraczę? Bo ja wiem? 

Ale posłuchajmy, co inni mają na ten 

temat do powiedzenia.

Magdalena Środa: „Bracia Kaczyńscy szli 

po władzę i ją osiągnęli. Teraz kurczowo się 

jej trzymają (...) Niekompetentni, groźni, 

nienawistni, zakompleksieni politycy walczą 

o swoje (ego?), traktując Polskę jako prywat-

ny folwark lub raczej piaskownicę. Bo są jak 

mali chłopcy. Nie chcę powiedzieć, że daw-

niej było jakoś szczególnie pięknie i szlachet-

nie, ale nigdy chyba jeszcze polityka nie za-

leżała w tak wielkim stopniu od prywatnych 

frustracji i psychicznych urazów osób upra-

wiających ją. Mam wrażenie, że najlepszymi 

analitykami tego, co dzieje się obecnie w Pol-

sce, są psychiatrzy a nie historycy czy polito-

lodzy. Etycy również nie.”

Kazimierz Kutz: „Kaczyńscy traktują Kościół 

całkowicie instrumentalnie, bo gdy zachodzi 

potrzeba, gdy nadchodzą wybory, to biegają 

na wyprzódki do księdza Rydzyka i szukają 

poparcia tych czy innych hierarchów. Ta woj-

na, którą wydali teraz Kościołowi, może się dla 

nich okazać jednak niebezpieczniejsza niż ta, 

którą wypowiedzieli Okrągłemu Stołowi. No-

tabene myślę, że to ich podgryzanie Kościoła 

jest także formą zemsty za to, że Kościół był 

jednym z żyrantów i pośredników przy kon-

sensusie Okrągłego Stołu, którego są zdekla-

rowanymi wrogami.” 

Krzysztof Daukszewicz: „Mam coraz bardziej 

dość mojego kraju. Chyba po raz pierwszy. 

Nie polityki, bo ta już od dawna jest gówniana 

i na kilometr zalatuje szambem, ale kraju peł-

nego agentów poprzebieranych za biskupów, 

wicepremierów w burdelach, synów z garścia-

mi podejrzanych dolarów i pisowców z usta-

mi pełnymi peerelowskich frazesów. Mam 

dość, ponieważ 

przez to się czuję 

i wyglądam jak z tego ogłoszenia: ZAGI-

NĄŁ PIES RASY KUNDEL. RYSOPIS. JEST 

BEZ PRZEDNICH ZĘBÓW, MA URWA-

NE UCHO, ZŁAMANY OGON, KTÓRYM 

NIE MOŻE MERDAĆ, I PORUSZA SIĘ 

NA TRZECH ŁAPACH. WABI SIĘ SZCZĘ-

ŚCIARZ.”

Aż mnie korci przyłączyć się do Dauksze-

wicza, splunąć i dodać: „Nie mój cyrk, 

nie moje małpy.” Niech sobie łby pourywają. 

Ale zaraz hamuje mnie chłodna refl eksja: 

przecież ten cyrk występuje u nas, w Pol-

sce! Ba, łatwo przewidzieć, że szykują nam 

nowe spektakle nasycone zemstą, jątrzące 

nienawiścią, bo jego reżyserzy i wykonaw-

cy niczego innego nie potrafi ą. Pogardliwie 

splunąć na nich to za mało, trzeba coś zrobić. 

Co? Ma rację Stefan Bratkowski: „Komedię, 

w której gramy wszyscy, płacąc za bilety, sa-

miśmy napisali (także ci, co nie głosowali). 

Tylko że te bilety są nieco za drogie.” No 

to do nowych wyborów, drodzy Państwo, 

chyba że wcześniej ten balon, nadmuchiwa-

ny bez opamiętania, sam pęknie.   

Rzeszowska uczelnia humanistyczna za-

interesowana jest rozwijaniem partner-

skiej współpracy z podobnymi placówkami 

pogranicza karpackiego. Wielu naukowców 

z uczelni słowackich i ukraińskich prowadzi 

zajęcia w Rzeszowie, a z UR w tamtejszych 

szkołach wyższych. Senat UR przyznał nie-

dawno tytuły Honorowego Profesora Uni-

wersytetu Rzeszowskiego trzem rektorom 

zaprzyjaźnionych uczelni: prof. Vladimirowi 

Babčákowi (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika 

w Koszycach – Słowacja), prof. Františkowi  

Mihinie (Uniwersytet w Preszowie – Słowa-

cja) i prof. Waleremu Skotnemu (Państwowy 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Fran-

ki w Drohobyczu – Ukraina). Uhonorowani 

profesorowie otrzymali te tytuły z rąk rektora 

UR prof. Włodzimierza Bonusiaka podczas 

uroczystości 15 grudnia ub. roku.

Prof. Vladimir Babčák ma 54 lata. Od 33 lat 

prowadzi zajęcia z zakresu prawa gospodar-

czego i fi nansowego. Jest wybitnym uczonym 

z zakresu prawa podatkowego i fi nansowego. 

Utrzymuje rozległe kontakty naukowe, m.in. 

PROFESOROWIE 
UHONOROWANI
Na Uniwersytecie 
Rzeszowskim

z uczelniami w Polsce, Rosji i Hiszpanii. Pro-

wadzi gościnnie wykłady i seminaria. Współ-

pracuje z Wydziałem Prawa UR.

Prof. František Mihina ma 62 lata. Filozof, 

należy do najznakomitszych naukowców 

w dziedzinie studia humanitatis w słowackim 

środowisku akademickim. Współodpowie-

dzialny za realizację wielu projektów badaw-

czych w kraju i za granicą. Jest członkiem mię-

dzynarodowych stowarzyszeń naukowych, rad 

naukowych i redakcyjnych.

Prof. Walery Skotny ma 58 lat. Zajmuje się 

problematyką fi lozofi cznych związków racjo-

nalności i irracjonalności w oświacie. Bada 

aspekty kształtowania osobowości w procesie 

wychowawczo-edukacyjnym, socjalno-psy-

chologiczne podstawy uczenia się studentów 

oraz młodzieży szkolnej, a szczególnie przy-

szłych nauczycieli w kontekście szkoły, oświa-

ty oraz edukacji uniwersyteckiej.   

Zbigniew Domino otrzymał jedno 

z najwyższych odznaczeń ukraińskich 

– Order Księcia Jarosława Mądrego. Polski 

pisarz uhonorowany został przez prezyden-

ta Wiktora Juszczenkę za znaczący wkład 

w rozwój stosunków kulturalnych polsko-

ukraińskich. 

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Bo-

rys Tarasiuk w liście gratulacyjnym wy-

raził opinię, że „duch pojednania wyraża 

się poprzez kulturę, a „Syberiada polska” 

w równym stopniu porusza serca Polaków 

i Ukraińców”. Ambasador Ukrainy w War-

szawie Oleksander Motsyk, który wręczył 

pisarzowi order 18 grudnia minionego roku, 

podkreślił przede wszystkim przyjazną wy-

mowę powieści Z. Dominy, którą Ukraińcy 

przetłumaczyli jako pierwsi, potem także 

Francuzi, a niedawno Rosjanie. Była także 

okazja, aby z udziałem m.in. prezesa Związ-

ku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewi-

cza, który uczestniczył w tej uroczystości, 

porozmawiać o współpracy literackiej pol-

sko-ukraińskiej.   

W DUCHU 
POJEDNANIA
Ukraiński order 
dla Zbigniewa Dominy

Od lewej: Vladimir Babčák, František Mihina, Walery Skotny
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W strzyżowskim miesięczniku „Waga 

i Miecz” z dumą i satysfakcją opisa-

no obszernie jubileusz 45-lecia twórczości 

Gerarda Górnickiego, pisarza i sławnego 

rodaka, Honorowego Obywatela Strzyżowa. 

Przed laty pisarz współpracował także z rze-

szowskimi „Profi lami”.

Na uroczystość do Poznania - gdzie pisarz 

mieszka od pół wieku, a w latach 1966–1975 

kierował tamtejszym oddziałem Związku Li-

teratów Polskich – pojechała delegacja strzy-

żowian: burmistrz Marek Śliwiński, sekretarz 

Mieczysław Marczak i prezes Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Strzyżowskiej Adam Klu-

ska. Jubileusz przygotowała Biblioteka Ra-

czyńskich i Biblioteka Kórnicka PAN. 25 listo-

pada ub. roku byli z pisarzem jego przyjaciele 

z Poznania i z całej Polski. Grubo ponad sto 

JUBILEUSZ PISARZA
Gerard Górnicki ze Strzyżowa

osób ze środowisk literackich i kulturalnych. 

W wierszowanym żartobliwym toaście poeta 

Lech Konopiński przypomniał m.in.: „Pół wie-

ku temu z miasta Strzyżowa/ Gerard Górnic-

ki tu przywędrował/ Tutaj kształtował talent 

epicki/ Prezes pisarzy – Gerard Górnicki.” 

Gerard Górnicki urodził się w Strzyżowie nad 

Wisłokiem w 1920 roku. Przypomnieliśmy 

w ubiegłym numerze naszego miesięcznika 

także inny ciekawy fragment z życia pisarza, 

a mianowicie, gdy w latach przedwojennych 

występował jako bramkarz w piłkarskiej dru-

żynie Resovii. W czasie okupacji niemieckiej 

Gerard Górnicki był żołnierzem Armii Kra-

jowej, a także  nauczycielem tajnego naucza-

nia. Jest absolwentem Wydziału Prawa na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Prawnik, peda-

gog, poeta i pisarz, autor m.in. opowiadań: 

„Sybirca”, „Portret kota”, „Spotkanie przed 

bramą do nieba”(1971), „Na śniegu widniała 

gwiazda”(1978) oraz powieści: „Powrót Stan-

leya Kozdry”(1963), „Spotkanie z rzymian-

ką”(1966), „Ucieczka na obczyznę”(1968), 

„Dom na Pacyfi ku”(1969), „Dziewczyna 

Anh odchodzi”(1973), „Miasto króla”(1974), 

„Szukanie ocalenia”(1988), „Bitwa szalała 

do wieczora”(1984), „Matka śnieżna”(1989), 

„Dolina grzechów”(1993), „Mściwoj i Anna 

Maria”(1994) i innych.   

Gerard Górnicki (z lewej) w rozmowie z burmistrzem 

Śliwińskim i Lechem Konopińskim

W ubiegłym roku minęła 100. roczni-

ca powstanie Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego, którego członkiem jestem 

od 4 lutego 1949 roku. Wówczas pracowa-

łem w Szkole Podstawowej w Chmielniku. 

Często wspominam koleżanki i kolegów. Oto 

oni: Aleksandra Szadowa, Augusta Błaszczak, 

Maria Kleczkowska, Antonina Gałkowska, 

Romana Nowak, Franciszek Łukasiewicz (kie-

rownik), Edward Groński, Bronisław Hrycko, 

Stefan Ligęza, ks. Józef Próchnicki. Przewod-

niczącym Ogniska ZNP w Tyczynie był do-

świadczony nauczyciel Stefan Ligęza. Od Nie-

go wiele się nauczyłem.

Często z łezką w oku wspominam konfe-

rencję Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej 

w Budziwoju. Po referacie o tematyce peda-

gogicznej, odbyła się otwarta lekcja, po której 

nastąpiła dyskusja oraz spotkanie towarzy-

skie. Szkoda, że w okresie późniejszym zli-

kwidowano Ognisko ZNP. O jego pracy czę-

sto mówiłem, pracując później jako dyrektor 

w Szkole Podstawowej i Liceum  Ogólno-

kształcącym w Jeleniej Górze, w Studium Na-

uczycielskim w Przemyślu i w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Rzeszowie. Gdy powstała 

„Solidarność” w WSP, to na jednym z zebrań 

niektórzy nauczyciele akademiccy domagali 

się zlikwidowania ZNP. Zabrałem wtedy głos 

w dyskusji i przekonywałem za pozostawie-

niem ZNP w uczelni. Powiedziałem między 

innymi, że w jednej z wyższych szkół rolni-

czych w Polsce jest ZNP. I tym bardziej nam, 

którzy kształcimy nauczycieli, nie wolno li-

kwidować organizacji związkowej z pięknymi 

tradycjami. ZNP jest do tej pory na Uniwer-

sytecie Rzeszowskim i ogromnie się z tego 

cieszę.

Adam RZĄSA 

emerytowany nauczyciel akademicki 

Poczta redakcyjna

PIĘKNE TRADYCJE
Rocznica powstania ZNP

Wydział Wychowania Fi-
zycznego otwiera nowy 
kierunek: turystyka i re-
kreacja, w ramach którego 

uruchamia trzy specjalności: turystyka 
konna z elementami hipoterapii, obsługa 
i zarządzanie w ruchu turystycznym oraz 
agroturystykę. Zachęcam do studiowania 
na tym nowym atrakcyjnym kierunku, 
rokującym absolwentom ciekawą pracę.
Na studia stacjonarne i niestacjonarne stop-
nia pierwszego kandydaci przyjmowani 
będą według kolejności - od najwyższej licz-
by punktów do wyczerpania limitu miejsc. 
O przyjęciu zadecyduje konkurs świadectw. 
Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ma-
turalnego z części ustnej i pisemnej na pozio-
mie podstawowym, odbytego według zasad 
nowej matury oraz wszystkie przedmioty 
zdawane na podstawie starej matury w części 
ustnej i pisemnej. Niezwykle istotne są punk-
ty uzyskane za posiadanie uprawnień z za-
kresu turystyki i rekreacji, udokumentowane 
legitymacją. Termin składania dokumentów 
upływa z dniem 31 stycznia 2007 roku.
Wymagane są następujące dokumenty: 
� ankieta osobowa na ustalonym formu-

larzu (ankietę można otrzymać w se-
kretariacie WWF, ul. Piłsudskiego 30);

� świadectwo dojrzałości (oryginał lub 
odpis sporządzony przez szkołę);

� świadectwo ukończenia szkoły śred-
niej;

NOWY KIERUNEK STUDIÓW 
NA UNIWERSYTECIE  RZESZOWSKIM

TURYSTYKA I REKREACJATURYSTYKA I REKREACJA
� trzy aktualne fotografi e kandydata, 

zgodne wymaganiami stosowanymi 
przy wydawaniu dowodu osobistego;

� zaświadczenie z przychodni medy-
cyny pracy o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia studiów 
w szkole wyższej na wybranym kie-
runku (skierowanie można otrzymać 
w sekretariacie WWF, ul. Piłsudskiego 30)

� fotokopia dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu stwierdzającego toż-
samość kandydata na studia;

� dowód wpłaty (wpłata nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieprzystąpie-
nia do postępowania kwalifi kacyjne-
go);

� w przypadku działalności w turystyce: 
dyplomy instruktorskie, patenty, legi-
tymacje i inne pozwalające na przyzna-
nie punktów preferencyjnych.

Wszystkie druki i formularze są dostępne 
w sekretariacie Wydziału Wychowania Fi-
zycznego ul. Piłsudskiego 30. Wszystkie 
pozostałe informacje znajdują się na inter-
netowej stronie www.wf.univ.rzeszow.pl 
tel. 017 872 19 80 lub 017 872 19 87; sekreta-
riat - ul. Towarnickiego 3, tel. 017 872 18 61,
e-mail: wwft@univ.rzeszow.pl; sekretariat 
- ul. Piłsudskiego 30, tel. 017 872-19-80, 
e-mail: wwfp@univ.rzeszow.pl

ks. dr Adam PODOLSKI 
prodziekan Wydziału WF Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Słupek

POTRZEBA 
ZWYCIĘŻANIA
Mądrze dla dobra wspólnego
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Odnoszę wrażenie, 

że w życiu społecz-

nym stało się cnotą cał-

kowite pognębienie, od-

sunięcie od sprawowanej 

funkcji przeciwnika po-

litycznego. Każdego, kto ma inne poglądy 

na sprawę. Nawet twierdzę, że jest to atawizm. 

Taka odwieczna potrzeba zwyciężania. Zaspo-

kojenie żądzy widoku krwi. Współczesne tur-

nieje, bezkrwawe widowiska dają nam wzo-

rem wieków zamierzchłych, satysfakcję, że na 

placu boju jest krew. Współcześnie oczywiście 

nie ma krwi, ale jest coś bardziej odrażającego. 

Cierpienia psychiczne, niewidoczne, a bardzo 

dotkliwe dla wielu, a nawet dla całych środo-

wisk, rodzin.

Rzadkością zaś bywa uznanie dla odmienno-

ści poglądu. Brak zastanowienia, refl eksji, po-

traktowanie jako inspiracji tego, co kryje się za 

odmiennością w myśleniu. Po prostu, nawo-

łuję do zastanowienia się nad odmiennością 

poglądów naszych rywali, przeciwników, kon-

kurentów. Bo przecież najłatwiej się zgodzić, a 

myśleć odmiennie, mieć nieujawniony pogląd. 

Niezgadzanie się i przedstawienie odmienne-

go poglądu z uzasadnieniem jest wykonaniem 

ogromnej pracy intelektualnej, wniesieniem 

swojego „ja” do dobra wspólnego.

Tą ogólną refl eksją poprzedzam podziękowa-

nia dla niektórych radnych miasta Rzeszowa, 

którzy nie zostali wybrani na obecną kadencję, 

bądź nie ubiegali się o wybór. Piszę o podzię-

kowaniach dla niektórych, gdyż jest to moja 

subiektywna ocena. Przyjąłem, co akcentuję, 

kryterium podziękowań dla tych, których już 

w Radzie Miasta nie ma, bo tym, co obecnie 

piastują funkcję, wypada podziękować po 

zakończeniu oby pełnej kadencji. Tych rad-

nych znałem, niekoniecznie podzielając ich 

wszystkie poglądy polityczne i odnoszące się 

do przyszłości Rzeszowa.

Za co dziękuję? Po pierwsze, ogólnie, za godne 

sprawowanie godności radnego miasta Rze-

szowa. Po drugie, szczególnie, za wzniesienie 

się ponad podziałami w Radzie Miasta Rze-

szowa i udostępnienie nam, czyli Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w 

Rzeszowie, terenu pod budowę drugiej części 

osiedla Pobito Południe na terenie tzw. rezer-

wy szkolnej. Sprawa dotyczy zbiegu ulic Armii 

Krajowej i alei Niepodległości. W dawnych 

zapisach planów, na tym terenie sytuowano 

kompleks szkolny. Obecnie nie ma tam po-

trzeby budowy szkoły, gdyż istniejące placów-

ki w mieście spełniają potrzeby oświatowe. 

W miejscu, gdzie rezerwowano miejsce pod 

szkołę, wybudujemy kilkaset mieszkań. Przy-

pomnę, że wskutek protestu mieszkańców uli-

cy Solskiego zaniechaliśmy budowy osiedla. 

W zamian umożliwiono nam budowę drugiej 

części osiedla Pobitno Południe. Stało się tak 

po odblokowaniu przez Radę Miasta stosow-

nego terenu. Było to możliwe dlatego, że radni 

z przeciwstawnych klubów politycznych zajęli 

mądre i rzeczowe stanowisko w tej sprawie. 

Wskazując na ten znamienny przykład po-

rządnego załatwienia sprawy, dziękuję  Panu 

dr. Karolowi Wąsowiczowi, Panu Januszowi 

Ramskiemu i Panu Piotrowi Rybce, życząc im 

sukcesów i powodzenia. To ich postawa spra-

wiła, że cel gospodarczy zostanie osiągnięty. 

Niech to będzie dobry przykład różnienia się 

w poglądach na wiele spraw i jednocześnie 

osiągania celów, jakich oczekuje społeczeń-

stwo od swoich mandatariuszy w samorzą-

dzie. Bo różnić się można mądrze dla dobra 

wspólnego.

Edward SŁUPEK 

prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko Własnościowej w Rzeszowie

Problem emigracji 

młodego pokole-

nia powinien wzruszyć 

prawdziwego Polaka. 

Pojęcie mechanizmu po-

lityki emigracyjnej jest zasadniczye w roz-

wiązaniu problemu.

Czy w obecnych czasach decyzja o wyjeździe 

budzi tyle samo sprzecznych emocji co daw-

niej? Na pewno nie. Dawniej tego typu decy-

zje były okupione boleśniejszą świadomością 

rozłąki z najbliższymi, z krajem dzieciństwa. 

Obecnie możliwość szybkiego przemieszcza-

nia się pomiędzy krajami pozwala na psy-

chiczny komfort odwiedzania rodziny wtedy, 

MŁODZIEŻ 
A PATRIOTYZM
Współczesna fala emigracji

Joanna Barbara 
Hałaj

kiedy się ma na to czas i ochotę. Zatem decy-

zja jest łatwiejsza.

Mniejsze bariery związane z wyjazdem tworzą 

piramidę emigracyjną. Odważniejsi „ciągną” 

za sobą tylko początkowo mniej śmiałych ró-

wieśników, dobrych obserwatorów ich udane-

go fi nansowo życia. Psychologia reklamy, kon-

sumencki styl życia zdetronizowały wartości 

takie jak patriotyzm. Kosmopolityzm stał się 

sposobem na życie. Młodzi ludzie od dzieciń-

stwa widzą, że wielu Polaków w Polsce pracuje 

dla zagranicznych korporacji.  Tego typu ob-

serwacje nie sprzyjają budowaniu ducha pa-

triotyzmu. Zaciera się w świadomości dzieci 

i młodzieży granica pomiędzy tym co nasze, 

a tym co obce. W zagranicznych fi rmach często 

pracują najlepsi, bo zagraniczne rekiny wysy-

sają kapitał Polski także w postaci inteligencji 

młodych ludzi. W biurach doradztwa perso-

nalnego zatrudniają psychologów, którzy mają 

dokonać osobowościowej selekcji. To kolejny 

aspekt, który powoduje, że przeciętny młody 

Polak wierzy, że żyje w kraju, w którym szan-

sę mają nieliczni bądź wpływowi. I jak tu być 

sentymentalnym?

To prawda, że dawna Polonia była przepojona 

sentymentem i patriotyzmem do Polski.  Dzisiaj 

u młodych emigrantów zaciera się świadomość 

słów ojczyzna, patriotyzm. Współczesnej fali 

emigracyjnej przyświecają inne motywy, inny 

cel i innego rodzaju gniew do kraju. Zanika 

dziś patriotyzm - główniejszy powód emigracji.  

I oto dlaczego przegrywamy z gigantami tego 

świata. Kierując się tzw. zasadą wyrazistości 

spostrzeżeniowej widzimy wyłącznie ich bo-

gactwo. Stosujemy skróty myślowe i nie anali-

zujemy, na czym owi monarchowie zbudowali 

swoją wielkość. Krótko: każde z tych mocarstw 

nade wszystko w młodzieży, przywiązaniu 

do kraju i jego symboli, w dorobku kultural-

nym widzi swój kapitał. Pielęgnuje więzi z kra-

jem urodzenia. Jest nie tylko biorcą, ale i dawcą. 

W tym tkwi ich siła i wielkość. A jak jest z naszą 

matką Polską? Czy ona kocha młodzież? Warto 

pamiętać, że bardzo trudno jest stworzyć emo-

cjonalną więź z dzieckiem, jeśli ono czuje się 

zaniedbywane.

dr Joanna Barbara HAŁAJ
Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Ryszard Zatorski
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Inwestycja jest współfi nansowana przez 

Unię Europejską z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa. 30 listopada rektor Politechniki 

Rzeszowskiej prof. dr hab.inż. Andrzej Sob-

kowiak przeciął wstęgę i uroczyście otworzył 

zmodernizowane Laboratorium Obróbki 

Mechanicznej PRz dla potrzeb Centrum Za-

awansowanych Technologii – AERONET. 

– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

będzie służyć wzmacnianiu konkurencyjności 

regionów, rozwojowi przedsiębiorczości i in-

nowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji 

otoczenia biznesu i wzmocnienie współpracy 

między sferą badawczo-rozwojową a gospodar-

ką  – podkreślił rektor. Projekt realizowany 

w laboratorium, którym kieruje prof. dr hab. 

inż. Jan Burek, został opracowany pod kie-

runkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kubia-

ka i ma na celu dostosowanie bazy lokalowej 

do instalacji najnowszych maszyn i aparatury 

pozyskiwanych w ramach Sektorowego Pro-

gramu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyj-

ności Przedsiębiorstw”.

W celu dostosowania Laboratorium Obrób-

ki Mechanicznej dla potrzeb Centrum Za-

awansowanych Technologii - AERONET 

konieczna była kompleksowa modernizacja 

powstałego w latach 60. budynku, niespełnia-

jącego już norm prawa budowlanego. Dotyczy 

to m. in.: wymiany podłóg, okien, drzwi i  su-

fi tów, termoizolacji elewacji, a także moderni-

zacji rampy. Ponadto przeprowadzono prace 

związane z wymianą instalacji c.o. oraz insta-

lacji elektrycznej. Nowoczesne laboratorium 

ma współpracować w realizacji projektów 

związanych z badaniami materiałów i opraco-

wywaniem nowych technologii z placówkami 

badawczo-rozwojowymi o podobnym profi lu 

badawczym. - Misją Laboratorium Obróbki 

Mechanicznej (LOM) Politechniki Rzeszowskiej 

jest prowadzenie działalności dydaktycznej 

oraz naukowo-badawczej – podkreśla prof. dr 

hab. inż. Tadeusz Markowski, obecny prorek-

tor, który kierował uczelnią, gdy ten projekt 

OPARTA NA WIEDZY
Dla potrzeb zaawansowanych technologii

był opracowywany. 

Dydaktyczna dzia-

łalność to są głównie 

zajęcia ze studentami 

z przedmiotów obję-

tych planem studiów 

oraz prowadzenie 

szkoleń z zakresu pro-

gramowania i obsługi 

maszyn sterowanych 

numerycznie, m. in. 

w ramach Centrum Transferu Nowoczesnych 

Technologii Wytwarzania. Prowadzenie dzia-

łalności badawczej oraz usługowej możliwe 

jest dzięki znakomitemu wyposażeniu labo-

ratorium w 7 nowoczesnych obrabiarek ste-

rowanych numerycznie. Dzięki podpisanemu 

porozumieniu z fi rmą Sandvik Coromant, 

wszystkie obrabiarki, jak również Laborato-

rium Obróbki Skrawaniem i Narzędzi wy-

posażone są w nowoczesne narzędzia obrób-

kowe, co pozwala na zapoznanie studentów 

i kursantów z najnowocześniejszymi rozwią-

zaniami stosowanymi w obróbce skrawaniem.

Wyposażenie laboratorium oraz wykwalifi ko-

wana kadra umożliwiają prowadzenie działal-

ności dydaktycznej oraz prowadzenie badań 

dla przemysłu lotniczego na najwyższym 

światowym poziomie. W związku z realizacją 

projektu lizbońskiego, którego celem strate-

gicznym jest spowodowanie, że do 2010 roku 

w  Unii Europejskiej będzie najbardziej kon-

kurencyjna i najbardziej dynamicznie rozwi-

jająca się gospodarka oparta na wiedzy, pod-

jęto już szereg działań i inicjatyw w dziedzinie 

badań naukowych i edukacji.

W Polsce także następuje wyraźny przełom, 

polegający na dostrzeżeniu potrzeby stwo-

rzenia gospodarki opartej na wiedzy, w której 

następuje transfer osiągnięć szkół wyższych 

bezpośrednio do przemysłu. W tym celu 

uczelnie zmuszone są dokonywać inwestycji, 

by dostosowywać się do wymagań UE. Dlate-

go właśnie w styczniu 2004 r. została podpi-

sana umowa dotycząca utworzenia pod egidą 

Politechniki Rzeszowskiej Centrum Zaawan-

sowanych Technologii Aeronet - Dolina Lot-

nicza. Umowę tę podpisały Politechniki: Lu-

belska, Łódzka, Śląska i Warszawska, Uniwer-

sytet Rzeszowski oraz Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu lotniczego Dolina 

Lotnicza. W wyniku postępowania kwalifi ka-

cyjnego konsorcjum - zgłoszone pod nazwą 

Aeronet - Dolina Lotnicza - uzyskało status 

Centrum Zaawansowanych Technologii.

W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce po okre-

sie przekształceń strukturalnych i własnościo-

wych, przemysł lotniczy zaczął się odradzać, 

w tym głównie w Rzeszowie i w regionie 

podkarpackim. Filie swych zakładów posia-

dają tu producenci światowej klasy silników 

i wyposażenia lotniczego (Pratt & Whitney, 

Goodrich, General Electric, Aerospace, Fiat 

Avio, Snecma). Strategiczny inwestor – Unitet 

Technology Corp. – swymi działaniami udo-

wodnił, że zamierza w Rzeszowie produkować 

najwyższej klasy napędy lotnicze. Produkcja 

takich zespołów wymaga stosowania najno-

wocześniejszych technologii i materiałów, do-

tychczas nieznanych w polskim, przestarzałym 

przemyśle lotniczym. Stąd pojawiają się nowe, 

nieznane dotychczas problemy, które wyma-

gają kompleksowego i naukowego planowania 

oraz prowadzenia badań. Determinują one 

konieczność stosowania najnowocześniejszej 

aparatury i ścisłą współpracę z jednostkami 

naukowymi. Na podstawie planów rozwojo-

wych przedsiębiorstw zgrupowanych w Doli-

nie Lotniczej, w tym głównie WSK PZL-Rze-

szów S.A., można założyć, że liczba i stopień 

trudności zadań badawczych będą znacząco 

wzrastać.

Nowoczesne laboratoria badawcze świadczą 

o skali i stopniu nowoczesności oraz oryginal-

ności opracowań technicznych i technologicz-

nych. W takiego typu laboratoriach powstają 

patenty i licencje. Działalność taka wymaga 

jednak znacznie większych nakładów niż 

prowadzenie samych badań naukowych, któ-

rych wyniki podlegają tylko opublikowaniu. 

Czynnikiem, który może to zmienić będzie 

zaangażowanie się uczelni we wzrost innowa-

cyjności poprzez badania naukowe, których 

efekty będą bezpośrednio wdrażane w przed-

siębiorstwach.

Piotr BIERNACKI

Rektor prof. Andrzej Sobkowiak otwiera Centrum Zaawansowanych Technologii 

Fot. Marian Misiakiewicz

Fot. Marian Misiakiewicz



Rada Miasta bez zastrzeżeń poparła projekt utworzenia 

klas sportowych w liceum i gimnazjum. W pierwszym 

roku ogłoszono nabór do jednej klasy liceum i jednej gim-

nazjum. Obecnie w 6 klasach gimnazjum i 3 klasach liceum 

uczy się prawie 250 uczniów. To młodzi sportowcy, zrzeszeni 

w rzeszowskich klubach, przede wszystkim Stali i Resovii. 

W klasach sportowych uczą się piłkarze, siatkarze i siatkarki, 

akrobatki oraz lekkoatleci. Ich trenerami i opiekunami są wy-

kwalifi kowani szkoleniowcy. – Warto podkreślić, że kilku 

z nich to absolwenci V LO. Małgorzata Bilska i Jolanta Brud-

ny, czyli słynne siostry Trelówny, i Mariusz Drozd, Grzegorz 

Musiał, Marcin Wołowiec – to trenerzy, którzy kiedyś jako 

zawodnicy zdobywali puchary dla szkoły, teraz sami kształ-

cą młodzież – wyjaśnia pani dyrektor. – Oprócz nich mło-

dzież trenują, a przede wszystkim wychowują: Arkadiusz 

Stachyra, Jan Kustra, Mirosław Wierzbicki, Monika Zyg-

munt, Zbigniew Barszcz, Artur Łoza oraz Andrzej Szetela.

Jolanta Miąsik przyznaje, że mimo dwuletniej praktyki, nadal 

pojawiają się trudności organizacyjne. Niełatwo jest bowiem 

tak zorganizować dzień ucznia, by miał czas i na sport, 

i na naukę. W grafi ku musi znaleźć się czas na dwugodzin-

ny trening i chwila czasu wolnego po południu. Ponieważ 

szkoła specjalizuje się w różnych typach sportów, zajęcia 

wymagają odpowiednich warunków do trenowania. Dobra 

baza szkoły nie zawsze wystarcza młodym sportowcom. 

– Zawodnicy Stali Rzeszów – piłkarze i akrobaci – korzystają 

z obiektów swojego macierzystego klubu. Podjęliśmy jednak 

starania o pozyskanie zgody na budowę kolejnej hali sporto-

wej. Wszystko wskazuje na to, że mamy duże szanse na reali-

zację tego projektu – mówi pani dyrektor.

Założenia, które przed dwoma laty ładnie wyglądały 

na papierze, okazały się trafi one i możliwe do zrealizowa-

nia. Młodzież ma nie tylko szansę rozwijać swoje umie-

jętności sportowe, ale również może liczyć na doskonałą 

opiekę pedagogiczną. Uczniom liceum i gimnazjum nikt 

„nie odpuszcza” tylko dlatego, że są sportowcami. Mają 

możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, 

a duch sportowej rywalizacji tylko im w tym pomaga.

W klasach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 uczą się sportowcy z całego regionu. Są wśród niech 

reprezentanci Polski. Niektórzy z nich mieszkają w inter-

nacie, wszyscy zaś w szkole mogą liczyć na obiady. Korzy-

stają z nich również inni uczniowie szkoły, jeśli wykupią 

sobie abonament. – Dzięki kuchni prowadzonej w szkole, 

możemy przy dotacji opieki społecznej dożywiać również 

młodzież z uboższych domów – zaznacza Jolanta Miąsik.

Pani dyrektor przyznaje, że jest bardzo dumna ze swoich 

podopiecznych. Często obserwuje swoich wychowanków 

podczas meczów ligowych, cieszy się z każdych sukcesów 

i razem z uczniami przeżywa porażki. Radość sprawiają 

jej wciąż przybywające do gabloty szkolnej puchary i me-

dale wywalczone przez uczniów V Liceum Ogólnokształ-

cącego oraz Gimnazjum Sportowego.

Karolina KUSTRA

DUCH 
RYWALIZACJI
Reprezentanci Polski w jednej szkole

Do powstania klas sportowych w V Liceum Ogólno-

kształcącym w Rzeszowie oraz Gimnazjum Sportowym 

przyczyniły się w szczególny sposób dwie osoby – pan pre-

zydent Tadeusz Ferenc oraz dyrektor wydziału edukacji 

pan Stanisław Sienko – wskazuje Jolanta Miąsik, dyrek-

tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie. 
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Dyr Jolanta Miąsik i zastępca Wojciech Wilk z klasą III a gimnazjum Dyr Jolanta Miąsik i zastępca Wojciech Wilk z klasą III a gimnazjum 

– gimnastyka sportowa i piłka nożna– gimnastyka sportowa i piłka nożna

Klasa II b gimnazjum – akrobatyka sportowaKlasa II b gimnazjum – akrobatyka sportowa

Klasa I g liceum – piłka siatkowaKlasa I g liceum – piłka siatkowa

Klasa II g liceum – piłka nożna i siatkowaKlasa II g liceum – piłka nożna i siatkowa
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�   Pani szkoła, jako 

pierwsza w dawnym 

województwie rze-

szowskim, podjęła 

się tworzenia inte-

gracyjnego kształ-

cenia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, 

w warunkach w jakich przebywają dzieci 

zdrowe.

– Staraniem nauczycieli uczących w tej szko-

le i rozumiejących potrzebę kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych wspólnie z ich zdrowymi 

rówieśnikami, władze oświatowe we wrześniu 

1987 roku utworzyły tu wówczas pierwszy w po-

łudniowo-wschodniej Polsce oddział integracyjny.

� Przez te ostatnie 19 lat wiele się zmieniło?

– Bardzo dużo. Szkoła nasza położona 

jest na osiedlu Baranówka pośród zieleni, 

domków jednorodzinnych, z dala od głów-

nych, ruchliwych arterii miasta. Jest jedyną 

szkołą w Rzeszowie, w której zostały poko-

nane bariery architektoniczne. Każde dziecko 

niepełnosprawne może bez problemu poru-

szać się po niej, może samodzielnie wypoży-

czyć książkę w bibliotece, zjechać do świetlicy 

i zjeść obiad, udać się do gabinetu higienist-

ki czy na zabiegi rehabilitacyjne. W szkole 

jest winda, podjazdy, osobna toaleta. W kla-

sach zainstalowane są specjalne uchwyty, dzię-

ki którym uczniowie z dysfunkcją ruchu mogą 

stać przy tablicy, odpowiadać i pisać. Na par-

terze znajduje się bardzo dobrze wyposażona 

sala rehabilitacyjna, w której dzieci korzystają 

z zabiegów. Pozostają bowiem pod stałą opie-

ką lekarza ortopedy.

� Obecność w klasie ucznia niepełno-

sprawnego wymaga sprzyjających wa-

runków do jego kształcenia, wychowania 

i opieki nad nim. 

– Nasze oddziały integracyjne 

są mało licznymi klasami. Uczy się w nich 

do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 dzieci 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Są to uczniowie z niepełnosprawnością 

fi zyczną, dziecięcym porażeniem mózgo-

wym, z niepełnosprawnością intelektualną, 

upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, 

z zaburzeniami osobowości i zachowania, 

dzieci autystyczne, z niepełnosprawnością 

złożoną, które mają więcej niż jedno schorze-

nie. U dzieci tych najczęściej występują jesz-

cze inne sprzężenia chorobowe: zaburzona 

sprawność manualna czy rozwój mowy, ob-

niżony poziom funkcjonowania analizatorów 

wzrokowych, słabsza orientacja w przestrzeni, 

problemy z koncentracją. Koniecznością więc 

jest prowadzenie lekcji przez dwóch nauczy-

cieli. Jeden z nich to nauczyciel prowadzący, 

a drugi wspomagający. Ten ostatni jest odpo-

wiedzialny za pracę z uczniem niepełnospraw-

nym. Dba o przebieg procesu dydaktycznego 

i wychowawczego, dostosowuje wymagania 

do możliwości psychofi zycznych ucznia, do-

biera właściwe tempo pracy.

� Zabiegi rehabilitacyjne u niepełno-

sprawnych dzieci, które odbywają się na te-

renie szkoły, są bardzo istotnych elementem 

poprawy kondycji zdrowotnej uczniów. 

– Różnie ważne są prowadzone syste-

matycznie zajęcia rewalidacyjne. Mają one 

na celu poprawę funkcjonowania spostrzega-

nia zmysłowo-ruchowego, sprawności manu-

alnej, poziomu grafi cznego, rozwijania mowy, 

myślenia, komunikowania się dziecka ze śro-

dowiskiem. 

� Prowadzone są też różnorodne działa-

nia o charakterze wychowawczym i opie-

kuńczym. W jakim celu?

– Każde dziecko, również to niepełnospraw-

ne, musi być wychowywane tak, by mogło osią-

gnąć samodzielność życiową na miarę swoich 

możliwości. Prowadzimy działania zmierzają-

ce do tego, aby te dzieci mogły samodzielnie 

funkcjonować, jak najsprawniej posługiwały 

się rękami i poprawnie komunikowały z oto-

czeniem. Bo są to czynności, które zwiększają 

u takich dzieci poczucie własnej wartości.

� Istotą procesu nauczania i wychowa-

nia w klasie integracyjnej jest takie działa-

nie, by uczeń niepełnosprawny nauczył się 

być członkiem grupy, a grupa postrzegała 

INTEGRACJA I TOLERANCJA
Rozmowa z Elżbietą JURKIEWICZ, 

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie  

»
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Były czasy, w których za posługiwanie 

się językiem polskim groziły duże kon-

sekwencje. Doświadczyły tego chociażby 

dzieci ze szkoły we Wrześni. Dlatego i inny 

stosunek do języka ojczystego mieli wów-

czas Polacy. Obecnie ten należny szacunek 

jakby osłabł.

Ojczysta mowa jest zachwaszczana czym się 

tylko da. Dzieje się to w mediach, polityce, 

OJCZYZNA 
POLSZCZYZNA
Mowa zachwaszczana

reklamie, a nawet w ofi cjalnych wypocinach. 

Wzbudziło to niepokój światlejszych rodaków 

i w 1999 roku nasz Sejm z wielkim zadęciem 

uchwalił ustawę o ochronie języka ojczystego. 

I co? Ano nic. Nie znalazłem żadnego przy-

kładu świadczącego o tym, aby ktokolwiek 

postanowieniami ustawy przejął się. Nawet 

edukacja państwowa więcej uwagi poświęca 

bogoojczyźnianej tromtadracji, aniżeli prefe-

rowaniu wśród młodzieży kultury językowej.

Wręcz podziw wywołała u mnie akcja podję-

ta przez Dariusza Ziębę, polonistę z 9. Gim-

nazjum w Rzeszowie. Nie chciał poprzestać 

na odrobieniu polonistycznego rzemiosła. 

Zamierzał zdopingować swoich uczniów 

do czynnego zaangażowania w upowszechnia-

nie szacunku dla językowej tradycji. Uświa-

domił swoim uczniom, na przykładzie prze-

kazu telewizyjnego z zawodów sportowych, 

do czego doprowadza brak uwzględniania 

poprawnej pisowni. Nazwisko znakomitego, 

niestety nieżyjącego już, siatkarza Gołasia 

wyglądało na ekranie telewizora groteskowo 

bez uwzględnienia znaków polskiego alfabetu. 

Co znaczy w języku polskim golas – wiadomo. 

A właśnie to pojawiało się jako Gołaś. Podob-

nie jest z samogłoskami nosowymi. 

Uczniowie 9. Gimnazjum zorganizowali 

20 grudnia manifestację w obronie  języka oj-

czystego. W odróżnieniu od anarchizującej 

młodzieży, ta manifestacja została zorganizo-

wana z pedantycznym poszanowaniem po-

rządku prawnego. Manifestanci przemasze-

rowali z ulicy Orzeszkowej pod ratusz, gdzie 

wręczono prezydentowi stosowną petycję. 

Następnie młodzież przeszła pod salon GSM 

Plus, sponsora polskiej siatkówki, i zakończyła 

manifestację pod Kuratorium. Młodzi ludzie 

napisali też listy otwarte do prominentnych po-

staci naszej władzy, czyli: prezydenta, premiera, 

ministra edukacji, ministra sportu, ministra 

kultury, Rady Języka Polskiego, zarządu PZPS. 

W tę akcję włączyli się również rodzice.

W tej chwili młodzież oczekuje na odpowiedzi 

na swoje wystąpienia. Również sam inicjator 

całego przedsięwzięcia, pan Dariusz Zięba, za-

stanawia się nad skutecznością podjętej akcji. 

Jednego jest pewien. Uczniowie rzeczywiście 

zainteresowali się fi nezją naszego języka i coś 

z tego w ich świadomości pozostanie. Gdy po-

jawią się reakcje tych, do których skierowali 

swoje listy, pozwolę sobie do tego tematu po-

wrócić.

Roman MAŁEK



Śledziłem z uwagą de-

klaracje rzeszowskich 

komitetów wyborczych 

i stwierdzam, że żaden z nich problemów kul-

tury nie potraktował poważnie. Poza opowia-

daniem o mniej lub bardziej znanych już spra-

wach (budowa teatru muzycznego, przezna-

czenie zamku na potrzeby kultury, remont 

osiedlowego domu kultury), padały z reguły 

ogólniki, że „kultura ważna jest”, lub wręcz 

kuriozalne propozycje np. budowy opery. Ża-

den komitet wyborczy, ani kandydat do władz 

miasta, nie przedstawił swojej wizji Rzeszowa 

jako miasta odpowiadającego na potrzeby kul-

turalne swoich mieszkańców, stolicy kultural-

nej regionu, nie nakreślił strategii wzmacnia-

nia pozycji naszego miasta na mapie Polski.

Nieciekawie wypadła też debata telewizyjna 

po pierwszej sesji Rady Miasta, w której o kul-

turze, mimo usiłowań prowadzącego redakto-

ra, nie potrafi ono nic sensownego powiedzieć. 

Uważam, że powodem tego jest brak w mie-

ście – od dawna – pogłębionej refl eksji na ten 

temat. Pisałem już kiedyś na łamach tego mie-

sięcznika o braku w Rzeszowie publicznej de-

baty na temat kultury, w której wypowiedzie-

liby się teoretycy i praktycy działalności kul-

turalnej. Pisałem też o potrzebie stworzenia 

zaplecza merytorycznego dla władz miasta, 

którego dziś brak, a byłoby przecież płaszczy-

zną dyskusji, niezbędnych do podejmowania 

decyzji, skutkujących bardziej dynamicznym 

niż dotąd rozwojem kulturalnym Rzeszowa.

Brak określenia perspektywicznych celów oraz 

dróg ich osiągania uniemożliwia sensowne, 

planowe i spójne działania wszystkich funkcjo-

nujących w Rzeszowie podmiotów – nie tylko 

administracji miejskiej. Nie było dotąd w mie-

ście zwyczaju określania takich planów, choć-

by na bieżącą kadencję! Stąd bezradność za-

równo w rozliczaniu się z przeszłych działań, 

jak i w mówieniu o nich w bliższej i dalszej 

perspektywie. Z doniesień medialnych wiem, 

że zamierza się zlecić opracowanie takiej stra-

tegii dla Rzeszowa. Ale czy będzie to kolejna, 

jak dla wielu miast i gmin strategia przywie-

ziona z zewnątrz za niemałe pieniądze?

Czy już na starcie działania nowych władz 

nie należałoby przeprowadzić cyklu spo-

tkań i dyskusji środowiskowych, by sporzą-

dzać rejestr problemów do podjęcia i zebrać 

wszystkie wnioski i propozycje? Pozwoliłoby 

to przyjąć na ich podstawie plan działania 

na obecną kadencję oraz budować strategię 

rozwoju kulturalnego miasta. Swój wkład 

w jej tworzenie mogłoby w ten sposób wnieść 

wielu naukowców z rzeszowskich i regional-

nych uczelni, praktyków działalności kultural-

nej, przedstawicieli związków twórczych, sto-

warzyszeń kulturalnych i innych podmiotów 

działających na tym polu.

Mając świadomość swej niepełnej wiedzy 

o wielu problemach, pragnę zwrócić uwagę 

tylko na niektóre z nich. Pisałem już w po-

przednim numerze o potrzebie określonych 

działań na rzecz starszych dzieci i nieletniej 

młodzieży. Potrzeby te, choćby w świetle 

wydarzeń z ostatnich miesięcy, związanych 

z rozwojem agresji wśród nieletnich, nabiera-

ją szczególnego znaczenia. Podobny problem 

narasta na drugim biegunie życia. Jest to pro-

blem osób starszych – emerytów i rencistów 

oraz ludzi pozostających bez pracy, którzy 

nie mają w miejscu swego zamieszkania 

(osiedlu, dzielnicy) praktycznie żadnej możli-

wości - wspólnej z innymi - realizacji swych 

zainteresowań, spędzania wolnego czasu itp. 

Co z nimi? Jaką mamy dla nich ofertę? Jak wy-

korzystać ich potencjał?

W świetle choćby tych problemów, nasuwa się 

pytanie o celowość określonych rozwiązań. 

W mieście np. coraz częściej słychać o zamia-

rze budowy nowych centrów handlowo-roz-

rywkowych, przy czym główną kulturalną roz-

rywkę ma stanowić multikino z popcornem 

i colą. Z ogólnodostępnych informacji wynika, 

że obok już istniejącego, w niedalekiej przyszło-

ści ma powstać kilka takich obiektów, w każdym 

z nich po kilka sal kinowych, z których każda 

liczyć będzie kilkaset miejsc. W sytuacji, gdy 

istniejące już kina świecą pustkami pytam, kto 

zapełni kilka tysięcy foteli? Rozumiem, że „ryn-

kowym” inwestorom przyświeca wyłącznie chęć 

łatwego zysku. Ale co przyświeca organom 

wydającym zgodę na taki program użytkowy? 

Czy przy okazji tego rodzaju inwestycji nie moż-

na by nakłaniać inwestorów – tak jak nakłania 

się ich do budowy dróg i nowych rozwiązań ko-

munikacyjnych – by realizowali inny program 

użytkowy, odpowiadający potrzebom kultu-

ralnym różnych grup społecznych (kluby mło-

Nie traćmy czasu
Czas na refleksje w kulturze

Lesław Wais

Ustał wyborczy szum i wstępne emocje związane z konstytuowaniem się 

nowych władz. Przyszedł czas na refl eksje, które -  przynajmniej w odnie-

sieniu do spraw kultury -  nie są zbyt optymistyczne.

go jako równoprawną osobę w swojej spo-

łeczności. 

– Poczucie przynależności do grupy rówieś-

niczej wspomaga przyswajanie przez dziecko 

niepełnosprawne norm moralnych i społecz-

nych, nawiązywanie przyjaźni, koleżeńskiej 

solidarności z rówieśnikami i otoczeniem.

� Osiągnięcie dobrych wyników w pracy 

z dziećmi o szczególnych potrzebach eduka-

cyjnych wymaga stworzenia odpowiednich 

warunków. Takich, jak choćby baza lokalo-

wa szkoły.

– Od lutego 1995 r. nie istnieją w szko-

le bariery architektoniczne. Pomieszczenia 

dostosowane są do potrzeb kształcenia dzie-

ci z dysfunkcjami ruchu. Dzieci dowożone 

są codziennie do szkoły odpowiednio przysto-

sowanym do tego busem. Dowóz dzieci jest fi -

nansowany ze środków własnych miasta.

� Istotnym elementem procesu eduka-

cyjnego jest rozwój u uczniów aktywności 

twórczej. 

– Obcowanie ze sztuką to nieoceniony 

czynnik tego procesu. Nasi uczniowie niepeł-

nosprawni są laureatami i fi nalistami wielu 

konkursów, w których biorą udział. Zdobyli 

m.in. II miejsce w kategorii 

inscenizacji w I Wojewódzkim 

Konkursie: „Bóg bogaty w mi-

łosierdzie”. W szkole obchodzi-

my corocznie „Światowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych”. 

W tym czasie nasi uczniowie 

mają okazję spotkać się z nie-

pełnosprawnymi absolwentami 

naszej placówki, którzy poprzez 

swoją pracę i rehabilitację po-

konali swoje słabości i osiągnęli 

sukces zawodowy.

� Wynika z tego, że uczniowie 

niepełnosprawni są aktywnymi 

członkami społeczności szkol-

nej, że nie ma takiej dziedziny 

działalności szkoły, w której 

nie braliby udziału. To chyba 

dobitnie potwierdza, że dzieci 

niepełnosprawne i zdrowe są wzajemnie sobie 

potrzebne?

– Dzieci zdrowe i niepełnosprawne przeby-

wając razem od najmłodszych lat, wzrastają 

w przekonaniu, że w życiu tak naprawdę liczą 

się właściwie pojęte stosunki międzyludzkie, 

a ewentualne prze-

szkody we wzajemnych 

kontaktach nie powin-

ny wynikać z różnic 

w sprawności umysło-

wej czy fi zycznej. Dzieci 

zdrowe dostrzegają po-

trzeby swoich rówieśni-

ków i wychodzą im na-

przeciw. Z kolei te nie-

pełnosprawne uczą się 

żyć w społeczeństwie. 

Obecność w szkole 

uczniów niepełno-

sprawnych, na wózkach 

inwalidzkich, chodzą-

cych przy pomocy bal-

koników lub mających 

utrudnione poruszanie, 

uwrażliwia zdrowych 

uczniów na potrzeby innych.

� Oby jak najwięcej osób rozumiało 

to i postępowało podobnie w środowisku 

dorosłych już ludzi. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Zyta JUŻYCZYŃSKA
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dzieżowe i dla dorosłych, sale gier, zabaw itp.).

Brak miejsca nie pozwala na szersze omówienie 

innych problemów. Warto by się np. zastanowić 

nad lepszym wykorzystaniem potencjału kultu-

ralnego miast partnerskich z zagranicy i dopro-

wadzić do stałej i systematycznej współpracy 

rzeszowskich instytucji kultury z podobnymi, 

działającymi w zaprzyjaźnionych ośrodkach. 

A może należałoby pomyśleć o festiwalu arty-

stycznym tych miast, organizowanym na prze-

mian z festiwalem polonijnym?

Ciągle niewykorzystane są możliwości wynika-

jące z funkcji Rzeszowa jako stolicy wojewódz-

twa. Ściślejsza współpraca w dziedzinie kultury 

samorządu Rzeszowa oraz innych miast i gmin 

wzbogaciłaby zarówno ofertę dla mieszkańców 

naszego miasta, jak i tamtych środowisk. Prymi-

tywne warunki do imprez plenerowych ograni-

czają możliwość prowadzenia takiej działalno-

ści. Planowana w Rynku estrada nie rozwiąże 

wszystkich problemów. Czy nie czas pomyśleć, 

jeśli nie o budowie amfi teatru, to przynajmniej 

o sensownym zagospodarowaniu stojących, 

już od ponad  10 lat w mieście, estrad festiwa-

lowych, z których jedna, ta nad Wisłokiem, 

mogłaby dać początek budowie z prawdziwego 

zdarzenia parku kultury i wypoczynku. 

Na wszystkie te działania można teraz pozy-

skać środki zewnętrzne. Trzeba mieć tylko 

wizję i przekuć ją w sensowny plan. Przy-

gotowanie odpowiednich wniosków finan-

sowych nie powinno stanowić problemu 

– to miejscy urzędnicy potrafią robić do-

skonale. Nie traćmy więc czasu na bieżące 

tylko administrowanie kulturą i pozorowa-

ne działania. Twórzmy nową jakość, dając 

szansę pełnego rozwoju naszego miasta 

i jego mieszkańców.

Lesław WAIS
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Promocję rosyjską w Moskwie prowadził 

znany literaturoznawca, prof. Wiktor 

Choriew, który o literaturze polskiej wie wię-

cej niż niektórzy nasi znawcy rodzimi. Sala 

była pełna. Znane postaci, znani literaci rosyj-

scy, znane osobistości świata kultury, w obec-

ności ambasadora RP Jerzego Bahra. 

Następnym etapem podróży pisarza był Kras-

nojarsk. - W powieści jest taki moment przy-

pomina Domino – że gdy już dotarliśmy 

na Sybir, to pierwszym miejscem, gdzie stanę-

liśmy był Kańsk, który istnieje w rzeczywisto-

ści i mieści się w Krasnojarskim Kraju, który 

jest ponad siedem razy większy od Polski. 

Bo jest to największy pod względem teryto-

rialnym region Rosji, w okresie stalinowskim 

rejon łagrów - obozów pracy przymusowej. 

Program promocji książki, która już tam do-

tarła, a więc wielu ludzi mogło ją przeczytać, 

był bogaty. „Syberiada” w krasnojarskim śro-

dowisku rosyjskich Sybiraków w pełni po-

twierdziła, że spełnia takie zadanie, jak to wy-

rażone w Moskwie, z czego jestem bardzo za-

dowolony, bo ogromnie mi zależało, żeby 

Rosjanie spojrzeli na tych polskich Sybiraków, 

którzy prawie przez siedem lat w czasie woj-

ny tam byli i doznawali strasznych cierpień, 

a poniekąd i na siebie również. I ta książka tak 

była tam odbierana. Bo co Sybirak, to zesła-

niec: czy to Rosjanin, czy Ukrainiec, czy Żyd, 

Niemiec, czy Litwin, czy to nasi rodacy, któ-

rzy tam zostali. „Syberiada polska” zbliżyła 

wszystkich w zrozumienia swoich losów. 

Rosjanie w swej masie jako naród, o czym 

ponownie się przekonałem po 16 latach nie-

obecności w tym kraju, mają życzliwy stosu-

nek do Polaków, przekonuje pisarz. – Niestety, 

my nie wiemy o Rosjanach prawie nic, a oni 

prawie nic o współczesnej Polsce – twierdzi 

„SYBERIADA POLSKA” 
na Syberii
Losy ludzi i książek bywają podobne

Domino. – Zniekształcone zbitki polityczne 

tylko wprowadzają ludzi w błąd. Bo i skąd 

może wiedzieć o tym człowiek w Krasnojar-

sku, mieszkający od nas tysiące kilometrów. 

A co wie mój rodak w Rzeszowie czy mojej 

rodzinnej Kielnarowej o współczesnej Rosji, 

kiedy niektórzy nawet nie potrafi ą rozróżnić 

Ukraińca od Rosjanina. A wiedza, którą czer-

pie z medialnych przekazów, tylko go odrzuca 

od Rosji. 

Pokolenie najnowszej generacji polskich Sybi-

raków już prawie nie istnieje. Żyją jeszcze tacy, 

którzy trafi li tam jako dzieci – podobnie jak 

Domino - i teraz dobiegają osiemdziesiątki, 

natomiast są przecież ich potomkowie, są też 

Rosjanie, którzy walczyli w Polsce, potraci-

li swoich bliskich. – Na spotkaniu podszedł 

do mnie pan Paweł Godzicki – mówi Domi-

no. – Pytał, czy mu mogę pomóc, bo on wciąż 

szuka grobu swojego brata Andrzeja, który 

poległ w okolicach Łeby. To wciąż w nich żyje. 

Ponad 600 tys. żołnierzy radzieckich poległo 

na naszej ziemi. I po ludzku patrząc, interesu-

je ich, jak się opiekujemy grobami ich żołnie-

rzy, pomnikami. Pytali i podawali przykłady, 

że na Łotwie i w Estonii przenosi się pomniki, 

albo niszczy. Odpowiedziałem, że jeśli chodzi 

o cmentarze, to my mamy określone tradycje 

i odwołałem się do Rzeszowa, o wyzwolenie 

którego walczył powszechnie szanowany pi-

sarz rosyjski Wiktor Astafi ew. W moim mie-

ście jest kilkaset zbiorowych i indywidualnych 

grobów żołnierzy radzieckich na cmentarzu, 

gdzie pochowany jest także bohater Młodej 

Gwardii Iwan Turkienicz, który jako lejtnant 

w wieku 24 lat poległ pod Głogowem Mało-

polskim. Pierwszego listopada , w dniu, w któ-

rym szczególnie święcimy pamięć zmarłych, 

leżały i tym razem świeże wieńce, kwiaty, pa-

liły się świeczki pod jego obeliskiem. 

Byłem świadkiem, jak młoda kobie-

ta z dwojgiem małych dzieci zapaliła 

świeczki. I gdy z żoną też stawialiśmy 

znicze, to w tym czasie przyszło jesz-

cze kilkanaście osób w różnym wieku 

i w milczeniu robiło podobnie. I z pew-

nym zaskoczeniem dostrzegłem, ale  

ku chwale prezydenta mojego miasta, 

że na każdym grobie paliły się świecz-

ki. Jednakowe. Taki jest nasz stosu-

nek do pamięci o waszych poległych, 

odpowiedziałem na pytanie tej pani 

w Krasnojarsku. A jeśli gdzieś zdarzały 

się jakieś ekscesy, to głupota nie cho-

dzi po lesie, tylko po ludziach. I Polacy tego 

nie tolerują. 

Wyjazd do Krasnojarska był dla Zbignie-

wa Dominy podwójnie ciekawy, dlatego, 

że w roku 1975 tutaj w Rzeszowie poznał 

właśnie pisarza rosyjskiego Wiktora Asta-

fi ewa, rdzennego Sybiraka, który pochodził 

z Owsianki, takiej wioski nad Jenisejem. Był 

z nim nawet zaprzyjaźniony. Wymieniali ko-

respondencje. - Miałem nadzieję, że poślę mu 

„Syberiadę”– wspomina pisarz. -  Nie wiedzia-

łem, że i on pisał o mnie (Sybiraku, który żyje 

w Polsce) w swojej ostatniej książce „Zatiesi” 

(po polsku znaczy to - zaciosy, wręby na drze-

wie), co mi w Krasnojarsku pokazano. A po-

tem cały dzień poświęciliśmy pobytowi w tej 

właśnie Owsiance. Tam jest domek, w którym 

Astafi ew pracował aż do śmierci, biblioteka, 

którą ufundował. Tam jest wszystko, co zgro-

madzono po nim, ja też przekazałem swoje 

listy od niego. I były spotkania z miejscową 

ludnością, z rdzennymi Sybirakami, nieskażo-

nymi jeszcze miastem. Dla nich wielkim prze-

życiem było to, że widzą człowieka z Polski, 

pisarza, o którym ich Astafi ew pisał i nazwał 

go Sybirakiem, polskim przyjacielem, a który 

teraz może im bezpośrednio opowiedzieć, jak 

ich pisarz w czasie wojny przeszedł przez Rze-

szów, przez Łańcut, aż do Przełęczy  Dukiel-

skiej, gdzie został ranny.

Osobną sprawą – podkreśla Zbigniew Domi-

no - jest wielki Krasnojarski Kraj, Irkuck, Baj-

kał i dalej aż na Daleki Wschód. Od wieków te 

kraje były miejscem zsyłki Polaków (zagłębiem 

polskich zesłańców), poczynając od rządów 

carycy Katarzyny II aż po połowę XX wieku. 

I teraz jedno z pierwszych spotkań autora „Sy-

beriady” było w Polskim Domu, bo tak nazy-

wa się Stowarzyszenie Polaków w Krasnojar-

Losy ludzi i książek bywają podobne – zauważa pisarz Zbigniew Do-

mino, którego powieść „Syberiada polska” w przekładzie rosyjskim 

Natalii Wiertiaczych była  promowana w grudniu z udziałem autora 

w Moskwie i Kraju Krasnojarskim. Wcześniej została przetłumaczo-

na na ukraiński i francuski. 
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sku, ale praktycznie to mają oni do dyspozycji 

jedną izbę lekcyjną w szkole, gdzie się mogą 

dwa, trzy razy w miesiącu spotkać z różnych 

okazji. - I tam sobie świętują własną, wspólną 

obecność – mówi pisarz. - Coraz więcej ich się 

odnajduje, niekiedy z trudem, bowiem najczę-

ściej rozmawiają miedzy sobą tylko po rosyj-

sku. I cieszą się z każdego odzyskanego Pola-

ka, który poczuł zew polskiej krwi i przyznaje 

się do polskich korzeni. Żadnego interesu 

w sensie materialnym nie mają. To są ludzie 

naprawdę  godni najwyższego szacunku. Być 

może nigdy nie będą mówić po polsku, dlate-

go po rosyjsku wyznają swą polskość. Ale sam 

fakt, że ich praprzodkowie byli Polakami, 

niekiedy z rodzin mieszanych, daje im sa-

tysfakcję, że są z tej wspólnoty, a na Sybirze 

nikt ich palcami nie wytyka, bo tam Ukraińcy 

też są z zesłańców, Niemcy, których jeszcze 

mnóstwo zostało, też są z zesłańców, tylko 

Buriaci i inni są rdzennymi narodami sybe-

ryjskimi, ale oni z tymi zesłańcami się sty-

kali. Rosjanie tam przyszli dopiero w XVII 

wieku. Po części to byli zdobywcy, owi carscy 

urzędnicy, ale większość Rosjan syberyjskich 

jest potomkami zesłańców, bądź też są to ci, 

którzy już za Zawiązku Radzieckiego jechali 

budować linie kolejowe itd. Ale i za czasów 

ZSRR więźniowie łagrów po kilkunastu latach 

odbytej kary, jeśli wytrzymali, to w większości 

nie mogli potem wrócić do rdzennej Rosji, tyl-

ko musieli się osiedlać na Syberii.

Ciekawostką może być i to, że Domem Pol-

skim w Krasnojarsku  kieruje teraz pani Julia 

Skidan, która jako młoda dziewczyna parę lat 

temu była w Rzeszowie na kursach dla polo-

nijnych zespołów przy rzeszowskim WDK. 

- To było niezwykłe spotkanie – wspomina 

pisarz. - Zostawiłem im „Syberiadę polską” 

i „Czas kukułczych gniazd” po polsku, bo oni 

niczego od tej Polski nie chcą. Oni chcą tyl-

ko, żeby się nimi interesować, żeby zorgani-

zować im czasem zaproszenia i żeby mogli 

do kraju swoich przodków przyjechać, zoba-

czyć go raz w życiu. Ale nikogo z nich nie stać 

na taką podróż. Są bardzo aktywni i wydali 

niezwykłą dwutomową książkę: „Polacy nad 

Jenisejem”. Na okładce jednego z nich widać 

wmontowany obraz ich polskiego kościółka. 

Piszą tam o Polakach od dawnych czasów 

carskich zesłań po współczesne wydarzenia. 

Grzebią po archiwach, kompletują listy ze-

słańców, szukają ich grobów. Spotkałem się 

podczas spotkań z tą Polonią, także z księżmi 

Polakami. Zakonnik o. Antoni Badura, czło-

wiek niezwykle ciekawy, młody, prężnie dzia-

ła w tym środowisku polonijnym. To praw-

dziwy misjonarz. Podobnie jak ksiądz Ta-

deusz Szyjka, który jest na Syberii od 5 lat. 

Byłem na Sybirze 6,5 roku i wiem, że ksiądz 

Badura, który jest tam od 14 lat, to prawdzi-

wy Sybirak i doskonale rozumie tych ludzi. 

Jego dekanat  jest siedem razy większy niż 

Polska. Ale on tam nie ma ani samochodu, 

ani helikoptera, natomiast wszelkimi możli-

wymi środkami, transportu do jeleni włącz-

nie, podróżuje po tych tajgach. Ksiądz Anto-

ni mieszka w starym domku, jak przeciętni 

Sybiracy. Wykonuje nie tylko swe obowiązki 

duszpasterskie, ale włącza się w działalność 

wspólnoty polskiej. Był jednym z inicjatorów 

wydania wspomnianej książki. Napisał wstęp 

do niej. Mają też kościół swój w Krasnojar-

sku, zbudowany przez Polaków jeszcze przed 

rewolucją, potem oczywiście zbezczeszczony, 

bo znajdował się tam jakiś magazyn, a na-

stępnie lekko odrestaurowany i przeznaczo-

ny na fi lharmonię koncertową, organową. 

I po dziś dzień choć Polacy tego kościoła 

nie odzyskali,  to jednak w niedziele i święta 

księża odprawiają tam msze. I byłem w tym 

kościele w czasie nabożeństwa, z szacunkiem 

należnym temu miejscu, ale przede wszyst-

kim kierowała mną ciekawość: kto tam przy-

chodzi, jak to się odbywa. 

Kościółek, opowiada pisarz, był pełny. Przy-

szło około 300 osób, od starego do małego. 

– I co charakterystyczne – podkreśla Z. Do-

mino – o czym zresztą mi ksiądz opowiadał, 

przychodzi dużo osób młodych. Są to nie tyl-

ko Polacy, bo byli też Rosjanie, Niemcy, Litwi-

ni, Ukraińcy katolicy, ale i rdzenne aborygeń-

skie twarze można było zauważyć – Buriatów, 

Chakasów. Msza była odprawiana po rosyj-

sku, co samo w sobie już jest przeżyciem dla 

Polaka. I wszystko to razem widziane przeze 

mnie, człowieka , który jako dziecko przeżył 

Sybir, stwarza zgoła odmienne wrażenie, ja-

kie chcielibyśmy mieć z perspektywy Polski. 

Nie wyczuwa się, że ktoś tam, coś komuś chce 

zawłaszczać. Jest pewne iunctim, że na Sybirze 

polska mowa, polska wiara katolicka odszu-

kiwana w tych potomkach wielopokolenio-

wych zesłańców syberyjskich, po dziś dzień 

spełnia taką rolę, jaką spełniała w czasach za-

borów i innych zesłań, kiedy Polski nie było. 

Łączy tych Polaków. A że istnieje gdzieś tam 

siedem czy dziesięć tysięcy kilometrów dalej 

Rzeczpospolita, to dodaje im tylko mocy, sił 

i przyciąga jak magnes: my tam gdzieś mamy 

naszą ojczyznę, a mowa polska, do której 

wracamy ciężko, jeszcze tropami rosyjskimi, 

a ta wiara którą odgrzebujemy w sobie, pia-

stujemy i do niej przychodzimy, to absolutnie 

jest odbierana inaczej niż niektórym naszym 

się zdaje, że my tam nawracamy kogoś, misję 

jakąś tam chcemy wypełniać. Przeczę temu 

od pierwszego spotkania i wrażenia, poprzez 

rozmowy z tymi Polakami, poprzez pobyt 

w tym kościele, po rozmowy z księżmi – o. 

Antonim i o. Tadeuszem. Takich polskich 

księży jak oni nikt nie posądzi o prozelityzm, 

bo nie są to łowcy dusz, ale lekarze duchowi 

wielopokoleniowych zesłańczych polskich 

rodzin, opiekunowie zapomnianych, poro-

słych tajgą polskich grobów.  To nie jest na-

wracanie kogoś, tylko powracanie do trady-

cji. To są współcześni wierzący, wracający 

w ten sposób do polskości. Tak jak podczas 

zaborów język i religia były spoiwem Pola-

ków, tak na Syberii jest po dziś dzień. I jeśli 

tam wśród nich jest ksiądz z prawdziwego 

zdarzenia, jak o. Badura, wrosły w ten Sybir, 

to on szuka tych polskich grobów. Jak się do-

wiedział o Kajenie, Kaluczem, gdzie nas ze-

słano i gdzie pogrzebane jest w tajdze na za-

wsze kilkaset ludzi, między nimi moja matka, 

to nie musiałem go o to prosić, ale jestem 

przekonany, że przy najbliższej sposobności 

ksiądz Antoni wyprawi się w tamte strony, 

na tamte groby.

Książki i ludzie mają swoje losy. „Syberiada” 

Zbigniewa Dominy sama już sobie toruje 

drogę, ale jednocześnie sprawiła, że być może 

u tych ludzi, którzy po dziś dzień na Syberii 

mieszkają od pokoleń i szukają teraz swojej 

polskości, przybliży współcześnie rozumie-

nie Polski i odszukanie własnej tożsamo-

ści. – A jednocześnie – jak akcentuje pisarz 

– to są ludzie głęboko zakorzenieni w tej 

Rosji, którzy tyle o Polsce wiedzą, co tam 

słyszą i widzą. A jeśli mają okazję spotkać 

się z Polakami, albo przyjechać do Polski, 

to trzeba im to umożliwić. Albo posłać tam 

nauczyciela. – Od samego początku podróży 

w Krasnojarsku towarzyszył mi Dariusz Kle-

chowski, którego można porównać do na-

uczycielki z „Siłaczki” Żeromskiego – opo-

wiada Domino. – Pojechał tam jako wolonta-

riusz, nauczyciel języka polskiego. Pochodzi 

z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. I przez 

dwa lata, a jest już piąty rok w Krasnojarsku, 

uczył języka polskiego przy tym Domu Pol-

skim. Te kursy są po dziś dzień. Pojawiają się 

inni polscy nauczyciele, ale szybko uciekają, 

bo tam trzeba mieć moc Siłaczki, mieć w so-

bie chęć zrobienia czegoś, a nie spodziewania 

się niczego. Dariusz Klechowski wprowadzał 

mnie we wszystkie tajniki życia polonijnego 

Sybiraków. Teraz, ten dobrze wykształco-

ny młody człowiek, jest wykładowcą języka 

polskiego na Uniwersytecie Krasnojarskim 

oraz przekazuje wiedzę o historii i kulturze 

polskiej na Wydziale Filologii Słowiańskiej. 

Myślę, że na takich ludziach nasza współpra-

ca powinna się tam opierać. Tacy, jak Dariusz 

Klechowski, ksiądz Antoni Badura, ksiądz 

Tadeusz Szyjka, pani Julia Skidan, Halina 

i Włodzimierz Miszczenkowie oraz wielu in-

nych im podobnych, którzy zapraszali mnie 

do swoich domów, potwierdzają, że oni Pol-

skę i Rosję widzą i czują. Niektóre dzieci Sy-

biraków kształcą się w Polsce. Jedna z matek 

mówiła, że jej syn kończy Politechnikę Kra-

kowską i wraca do Krasnojarska. Tacy Polacy 

syberyjscy będą prawdziwymi ambasadora-

mi polskości. Bo oni mają już inne spojrze-

nie na nasz kraj. A to, że Polska znajduje się 

we wspólnej Europie, ma dla nich ogromne 

znaczenie. Oczywiście wizy hamują te kon-

takty. Powiedziałem im na spotkaniu słowa-

mi Stefana Bratkowskiego, że my na Syberię 

wrócimy, tyle  że nie jako zesłańcy i będziemy 

robić interesy z Syberią, z Rosją współczesną, 

jak kiedyś robił to największy kapitalista 

Kozieł-Poklewski, właściciel niemal połowy 

Syberii. Albo powieściowy Wokulski z „Lal-

ki” Prusa. Kto tam budował mosty, fabryki, 

kto budował Krasnojarsk? Przecież jednymi 

z pierwszych budowniczych tego miasta byli 

Polacy. Przyjęli to ze śmiechem i brawami, 

bo Sybiracy to jest zupełnie inny gatunek lu-

dzi, inaczej myślący.

Ryszard ZATORSKI 
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� Od premiery Twojej ostatnie płyty „Albo 

on, albo ja” minęło dobrych parę lat. Wiem, 

że właśnie pracujesz nad nowym krążkiem.

– Zgadza się. Album jest już prawie goto-

wy. Jego roboczy tytuł brzmi „Za Tobą iść”. 

Ta płyta to opis typowego i pięknego uczucia, 

jakie łączy kobietę i mężczyznę, moje dorosłe 

wyznanie dla kobiety. W moim założeniu ma 

być ona także dorosłym krokiem w karierze 

Cierniewskiego. Ale słuchacze nie muszą się 

obawiać, że nagle zostanę np. hip-hopow-

cem. Bowiem znanej sobie i moim fanom 

melodyce pozostaję wierny. Nie zamierzam 

udowadniać, że potrafi ę śpiewać w trzech 

oktawach, nikomu nie chcę się też podlizy-

wać. Tworząc ten album zależało mi przede 

wszystkim na pięknej muzie. Ale i opatrzonej 

w piękne i dorosłe słowa. Ta płyta zdecydo-

wanie dojrzała razem ze mną! Nie zabraknie 

na niej także tematów mi bliskich, czyli doty-

czących tęsknoty za krajem moich przodków. 

Jednak przeważać będą teksty o relacjach 

międzyludzkich.

� Czyjego autorstwa będą to utwory?

– Na płycie znajdą się piosenki znakomitych 

polskich twórców i zarazem moich spraw-

dzonych, nie tylko muzycznych przyjaciół. 

Niewątpliwie należą do nich Romuald Lipko, 

Jacek Cygan, Marek Sośnicki, Marcin Nieru-

biec, Janusz Piątkowski i Filip Siejka. Będą też 

numery stworzone przez nieco młodsze poko-

lenie. Także utwory mojego autorstwa.

� Kiedy będziemy mogli sięgnąć na skle-

pową półkę po gotowy materiał?

– Myślę, że na przełomie stycznia i lute-

go w rozgłośniach zabrzmi pierwszy singiel. 

Cały album powinien trafi ć do słuchaczy 

już na wiosnę. Przynajmniej taką mam na-

dzieję (uśmiech).

� Premiera nowego albumu nieodłącznie 

wiąże się z promującą go trasą koncerto-

wą. I tu dla mieszkańców naszego regionu 

masz miłą niespodziankę. A właściwie dla 

mieszkanek, bo trasę zapoczątkujesz wła-

śnie w Rzeszowie i to 8 marca na Dzień Ko-

biet…

– Otrzymałem taką propozycję i bardzo 

przypadła mi ona do gustu. Gdyby ten kon-

cert mógł – tak jak się planuje – odbyć w mo-

jej ukochanej Filharmonii Rzeszowskiej, byłby 

to miły akcent. W tym miejscu odbył się bo-

wiem mój jeden z ostatnich dużych koncertów 

telewizyjnych. Jestem przekonany, że atmosfe-

ra tego miejsca i obecność przyjaciół, których 

na Podkarpaciu mam bodaj najwięcej, doda 

temu wydarzeniu szczególnego znaczenia. 

Nie tylko dla mnie.

� Wiem, że swoje 

honorarium z tego 

właśnie koncer-

tu postanowiłeś 

przeznaczyć na ja-

kiś szczytny cel.

– Widzę, że się 

nieźle przygotowa-

łeś do naszej roz-

mowy (uśmiech). 

Tak, to prawda. Po-

stanowiłem te pie-

niądze przeznaczyć na któryś z domów dziecka 

lub opieki na Podkarpaciu oczywiście.

� No właśnie. Od kilkudziesięciu już lat 

dzielisz swój dom między Polskę a Amerykę. 

Mimo tej sporej odległości, jesteś częstym 

gościem na Podkarpaciu.

– To dla mnie dość szczególne miejsce. Jak 

już wspomniałem, nie jest żadną tajemnicą, 

że właśnie tutaj mam wielu przyjaciół i z dnia 

na dzień jest ich coraz więcej. To główny 

powód moich powrotów w te strony. Poza 

tym tutaj, a jeżdżę po całej Polsce, jest jakaś 

szczególna przychylność i zrozumiałość mo-

ich piosenek. Tyczy się to przede wszystkim 

pierwszej płyty „Znaszli ten kraj”. Chociażby 

z tego powodu, że właśnie stąd wywodzi się 

największa polska imigracja.

� Ty sam nie wywodzisz się z Podkarpacia, 

więc czym szczególnie urzekł Cię ten region, 

że aż tak go sobie ukochałeś?

– Kiedyś w moim życiu najważniejsza była 

muzyka. W pewnym momencie świadomie 

zamknąłem to pudło z gitarą i oddaliłem się 

od niej. Próbowałem ją zastąpić czymś co naj-

ogólniej można nazwać kontaktem z przyro-

dą. Jednocześnie ciągle chciałem być wśród 

ludzi. I wtedy otworzyłem swoją pierwszą 

fi rmę w Ameryce, która oferowała „przygo-

dowe wyprawy wędkarskie dookoła świata”. 

Wtedy poznałem wspaniałą przyrodę, kra-

iny, stepy amerykańskie, puszcze. Szalenie 

urzekła mnie egzotyka Ameryki Południo-

wej. A wyjechałem do Stanów jako młody 

człowiek i z pełną świadomością mogę teraz 

przyznać, że tak naprawdę nie znałem Pol-

ski. Kiedy muzyka pojawiła się w moim życiu 

po raz drugi, wróciłem do tego, co jest naj-

ważniejsze dla każdego chyba muzyka, czyli 

do grania na żywo. Muzyk bez publiczności 

po prostu nie istnieje. Choć znam takie przy-

padki, w których artyści najzwyczajniej ludzi 

nie lubią. Zacząłem jeździć w trasę z „Latem 

z radiem”. Była to nie tylko wielka przygoda 

muzyczna i możliwość sprawdzenia, czy moja 

muza jest jeszcze potrzebna, ale wielka podróż 

krajoznawcza właśnie. Specjalnie przed wy-

stępem wyjeżdżaliśmy kilka godzin wcześniej, 

żeby jechać jak najdłuższą trasą i największy-

mi, pięknymi jej zakamarkami. Tak trafi łem 

właśnie na Podkarpacie. Tutaj mój przyjaciel 

zaprosił mnie na wyprawę w Bieszczady, która 

była czymś z Syberii żywcem wzięta. Wylądo-

waliśmy na przepięknej polanie w okolicach 

Czarnej. Wtedy przed moimi oczami wyłonił 

się obraz tych dzikich miejsc, których szuka-

łem na swoje wędkarskie podróże w Stanach. 

Wtedy zakochałem się w tym miejscu. Tak się 

zaczęła moja przygoda z Podkarpaciem.

� Doszły mnie słuchy, że ma ono szansę 

stać się Twoim domem w dosłownym tego 

słowa znaczeniu?

– Nie ukrywam, że jestem tym bardzo za-

interesowany. Uczyniłem nawet spore kroki 

w tym kierunku, aby stać się posiadaczem 

kawałka tego pięknego regionu. Im częściej 

tu bywam, tym mniej sobie wyobrażam, 

że nie mógłbym tu zamieszkać.

� W Bieszczadach mamy nawet swoją... 

wyspę. Czy dzięki tej przeprowadzce, jeśli 

nastąpi, chcesz stać się swego rodzaju Ro-

binsonem?

– Jestem nim przez całe życie. Zresztą ci 

wszyscy kultowi bohaterowie przewinęli się 

kiedyś przez moje życie. Kiedyś chciałem być 

Zorro, innym razem Johnem Waynem. Zresztą 

chyba każdy z nas chciał być kiedyś kowbojem 

i każdy z nas ma coś w sobie z Robinsona.

� Dobrze obliczyłem, że w tym roku stuk-

nie 30 lat od Twojego wyjazdu za ocean?

– Zgadza się. Dokładnie 10 czerwca wylą-

dowałem w Stanach. Myślę, że będzie to zna-

komita okazja do zorganizowania wielkiej 

imprezy czy koncertu, o którym wcześniej 

rozmawialiśmy.

� Impreza imprezą, ale wydaje mi się, 

że to idealny moment na powrót do kraju.

– Już teraz myślę, że jestem więcej niż jedną 

nogą w Polsce.

Rozmawiał MARCIN KALITA

ZACZNĘ 
OD PODKARPACIA
Rozmowa z ANDRZEJEM CIERNIEWSKIM
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Odwiedzane są hektary stoisk i sklepów, 

w tym celu nowomodnie nazywanych 

galeriami po to, aby je przemierzyć i wreszcie 

dotrzeć do ciepła serc oraz dłoni najbliższych 

w ten wyjątkowy czas. Sprytny chwyt marke-

tingowy, który działa od momentu, gdy tak 

bardzo chcieliśmy wkroczyć w świat demokra-

cji i kapitalizmu, w świat zapełnionych witryn 

sklepowych, których wcześnie rano wymyte 

szyby, większość z nas w ciągu dnia może 

doczyścić tylko wzrokiem albo językiem!

Do pojęcia galerii w dzisiejszych czasach 

nie dorósł nawet twórca największego 

„Słownika Mitów i Tradycji Kultury” 

– Władysław Kopaliński – który przy 

tym haśle odesłał nas do Galerii Borghes-

se, Trietiakowskiej. Wspomniał o Galerii 

Drezdeńskiej, Medycejskiej i degli Uffi  zi, 

zapomniawszy choćby o watykańskich 

stellach (krużgankach). Nie przyszło 

mu do głowy w 1985 roku, by hasło ga-

leria  nawet wyjaśniać. Nie przyszło mu 

do głowy, by objaśniać, że wszelkie miej-

sca do pokazania sztuki, gdzie malowidła 

głównie w postaci fresków były na stałe za-

mieszczone – wpisane w te miejsca: krużgan-

ki, podcienia, sale – nazywać po imieniu. 

Marketing XX i XXI wieku zdaje się wytykać 

Za nami święta, czas pospiesznych zakupów, skrupulatnie odwiedzanych 

sklepów i sklepików w poszukiwaniu prezentów, prezencików, drobiazgów, 

durnostojek, które za takie mogły posłużyć pod choinką. 

mu obecnie ten błąd. Dziś pełni zachwytu i sa-

mozadowolenia lub wręcz przeciwnie - z bra-

ku pomysłów wypełnienia wolnego czasu, 

dowartościowujemy się na życzenie specja-

listów od marketingu przechadzkami, bądź 

pospieszną gonitwą, czy też dużo luźniejszą 

formą odprawiania niedzielnego rytuału od-

wiedzania jakiejś świątyni – odwiedzaniem 

miejsc zwanymi galeriami!

Z zazdrością patrzy na to Galeria, która w wol-

ne soboty i niedziele świeci pustkami, a  w nie-

dziele wstępu użycza wręcz bezpłatnie! Pasaż, 

Krużganek, Promenada samych wartości, ja-

kości i doznań, których kupić nie można. Je-

dyna galeria, która z nazwy jest jedną z bardzo 

niewielu galerii w tym mieście – Galerią!

Jestem wymierającym (w wieku 38 lat) pokole-

niem, które nie rozumie dziwnego i nie do wy-

tłumaczenia zjawiska. W jaki sposób, i dlacze-

go w tak szybkim tempie społeczeństwo, które 

oburza się na przydomek „przypadkowe”, samo 

sprawiło, że woli godzinami (w wolne soboty 

i uświęcone niedziele) ślinić się do wystaw i wi-

tryn sklepowych, niż wystawać w tym samym 

czasie w kolejkach, po których coś jednak osią-

gało? Woli w ten czas, zamiast święcić Dzień 

Pański za darmo (nie licząc tacowego), lizać 

szyby, które i tak ktoś o szóstej rano umyje? 

Czy to już czas i miejsce, by zapytać o wartości 

i przemiany w rozumach przypadkowego spo-

łeczeństwa, o którym nie śniło się Kopalińskie-

mu? Oj czas najwyższy! Jeśli nie ostateczny...

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie 

- ku naszej uciesze wśród młodych rozpozna-

wane pod skrótem BWA (wierzcie mi Pań-

stwo) - jest GALERIĄ jedną z największych 

i nielicznych w naszym mieście! Jedynymi 

krużgankami, podcieniami, promenadą, w któ-

rych - na szczęście nie na stałe - umieszczane 

są malowidła, rysunki, grafi ki i rzeźby; a właśnie 

ku waszej uciesze, dość często się zmieniają!

Nie mam na celu zmieniać waszych najnow-

szych (marketingowych przyzwyczajeń) lecz 

dopraszam sie o weryfi kację nazewnictwa! 

Kiedy będziecie promenadować (czytaj: prze-

chadzać) i nagle zadzwonią do was znajomi 

na komórkę, i w słuchawce usłyszycie: „No 

cześć, co tam słychać, gdzie jesteście?”  i gdy 

odpowiecie im: „No jak to gdzie, w galerii”, 

to nie dziwcie się, że będą was szukać w BWA. 

Obyście mieli nieprzypadkowych znajomych!

Piotr RĘDZINIAK

BWA – Dom Sztuki w Rzeszowie
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Piotr Rędziniak

GALERIA, CZYLI GDZIE?
Przemiany, o których nie śniło się Kopalińskiemu

Jego życie toczyło się w trudnych latach: I woj-

ny, międzywojnia, II wojny, a potem realne-

go socjalizmu, który jednak, mimo kłopotów 

i upokorzeń, nie wywarł większego wpływu 

na jego twórczość artystyczną, pisarską, my-

śli o sztuce, postawę społeczną. W 1989 roku 

znany krytyk muzyczny i bliski współpra-

cownik Mycielskiego w „Ruchu Muzycznym”, 

Bohdan Pociej, tak o nim pisał: „Cechowało 

Go głębokie poczucie wolności wewnętrznej, 

wspaniała niezależność przekonań, poglądów 

i sądów. Tolerancyjność i wyrozumiałość. 

Pewien dystans do świata i ludzi, a równo-

cześnie głębokie ze światem i ludźmi odczu-

wanie. Odwaga oparta na rdzennym poczuciu 

wartości. Myśl, intelekt, 

talent pisarski Zygmunta 

Mycielskiego wyznacza-

ją tu poziom, któremu, 

u nas i na świecie niełatwo 

sprostać, a już na pewno 

nie sposób przewyższyć.” W ciągu ostatnich 

dziesięciu lat swego życia kompozytor napisał 

dwa razy więcej utworów, niż w ciągu poprzed-

niego, w tym takie monumentalne dzieła jak 

V Symfonia (1977), Psalmy na baryton, chór 

i orkiestrę (1982) - dwa z tych Psalmów na-

grał Andrzej Hiolski z orkiestrą Krakowskiej 

Filharmonii pod dyrekcją Jerzego Katlewicza, 

następnie dedykowana papieżowi Janowi Paw-

Kompozytor i pisarz, intelektualista, człowiek kultury wiel-

kiego formatu, związany z naszym regionem, bo wszak 

Zygmunt Mycielski, pochodził z Wiśniowej nad Wisłokiem. 

17 sierpnia 2007 roku mija 100 lat od jego urodzin. 

Andrzej Szypuła

łowi II Liturga sacra, za którą 

w 1987 roku otrzymał Nagro-

dę Komitetu Kultury Nieza-

leżnej „Solidarności”, wreszcie 

Fragmenty, ostatnie dzieło 

kompozytora do słów Juliusza 

Słowackiego.

Czy kiedykolwiek te wielkie 

utwory, zwłaszcza ostatnie 

o charakterze głęboko reli-

gijnym, oparte na łacińskich 

tekstach mszalnych, znajdą 

swoich wykonawców i słu-

chaczy? „Historia lubi wracać 

do takich dzieł” – tak o twór-

czości muzycznej Mycielskie-

go pisze jego przyjaciel, znany 

dyrygent Jan Krenz we wspo-

mnieniach zatytułowanych „50 lat z batutą”. 

Zygmunt Mycielski jest przykładem zadziwia-

jącej konsekwencji artystycznej zachowującej 

historyczną ciągłość rozwoju muzyki, rozwoju 

wolnego od aktualnych prądów estetycznych, 

środków wyrazu, technik kompozytorskich, 

rozwoju stawiającego ciągle i na nowo problem 

tworzenia, pojmowania i rozumienia sztuki, 

jej funkcji muzycznych i pozamuzycznych. 

RDZENNE POCZUCIE WARTOŚCI
Okruchy pamięci o Zygmuncie Mycielskim

Zygmunt Mycielski
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Wolność artysty, a zarazem jego odpowie-

dzialność wobec społecznego posłannictwa 

sztuki, którą realizuje – oto jeden z tematów 

pasjonujących kompozytora, czemu dał wyraz 

w wielu swoich esejach i artykułach. 

Rok 2007 Rzeszowskie Towarzystwo Mu-

zyczne ogłosiło Rokiem Zygmunta My-

cielskiego. Niebawem ukaże się 50. numer 

rzeszowskiego  „Kamertonu”, w dużej części 

poświęcony życiu i twórczości kompozytora. 

W maju planowana jest konferencja naukowa 

w zamku w Łańcucie, organizowana wspólnie 

z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, w październiku - w Muzeum Iwasz-

kiewiczów na Stawisku koło Warszawy. Obie  

poświęcone będą życiu i twórczości Zygmunta 

Mycielskiego. Za rok może uda nam się wydać 

niezwykle cenne i ciekawe listy kompozytora 

do Józefa Czapskiego, których opracowanie 

jest na ukończeniu.

Moja opowieść o Zygmuncie Mycielskim 

jest siłą rzeczy krótka, wycinkowa, albowiem, 

jak myślę, jeszcze nie czas na przedstawienie 

dorobku twórczego tego artysty, zarazem fi -

lozofa i myśliciela, w większym, szerszym 

wymiarze. W eseju pt. „Szeligowski przyja-

ciel” Mycielski pisze: „Zostawiam tylko słowa 

i staram się wyobrazić sobie tych, co je prze-

czytają. Robię to, żeby przedłużyć to, co prze-

szłe i sięgnąć w stronę tego, co przyjdzie, 

co nadejdzie i przemknie jako czas obecny, 

który nazywamy teraźniejszością.” Cytu-

ję na koniec fragment pisarstwa Zygmunta 

Mycielskiego, fragment, który znalazłem 

w jego „Notatkach o muzyce i muzykach” 

– Refl eksje z podróży 18 lipca 1957 roku, 

napisane nad Jeziorem Lemańskim w Szwaj-

carii podczas pobytu u przyjaciela Maxa 

Krugera: „Już wkrótce wrócę z kraju, w któ-

rym pomarańcze są tanie – do kraju, gdzie 

zamiast cytryn dojrzewa zimą głóg zwarzo-

ny mrozem. Spieszę się niespokojny, czy aby 

nie stało się tam coś, co mógłbym tu prześle-

pić. Spieszę się do domu, którego nie mam. 

Spieszę się do uczuć, które wstyd mi ujaw-

niać. Do wszystkiego, co jest za późno albo 

za wcześnie. Do wrażenia, że jestem potrzeb-

ny, nawet gdy nikt mnie nie potrzebuje.” 

Andrzej SZYPUŁA 
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Uroczyste otwarcie Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej już w nowej szacie miało 

miejsce 28 grudnia ub. roku, potem był sylwe-

strowy pokaz sztuki „Siostry Parry” Michaeli 

Ronzoni w reż. Piotra Szalszy już w nowych 

warunkach sce-

nicznych, ale do-

piero styczniowa premiera „Moralności pani 

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w reż. Henryka 

Rozena była prawdziwą inauguracją odnowio-

nego teatru. Bardzo udaną, zwa-

żywszy na zwietrzałe wszak two-

rzywo literackie sprzed wieku, 

z anachronicznym dziś choćby 

tylko lumpowaniem Zbyszka 

po kawiarniach, jako siedliskach 

rozpusty. Ale dulszczyzna jako 

zjawisko i symbol kołtuństwa, 

zakłamania, hipokryzji ma wciąż 

niezliczone odbicie w codzien-

nej rzeczywistości, poczynając 

od świata polityki po domową 

prywatność rodzinną. A i relacje 

pani – służąca coraz powszech-

niej powracają.

Reżyser z ogromną dokładno-

ścią jest wierny tekstowi Za-

polskiej. Poza umowną wręcz 

scenografi ą wnętrza, wszystko 

jest jak w lekturze. Zabawnie, 

czasem drwiąco, czasem wpra-

wiając w kłopotliwe zażenowa-

nie, niczym w prawdziwym ży-

ciu, gdy pieniądze i bezczelność 

górują nad przyzwoitością. 

A wielka w tym zasługa przede 

wszystkim Katarzyny Słomskiej, 

znakomitej kreatorki tytułowej 

roli, kobietki żwawej, młodej, 

drobniutkiej, wręcz przeczącej 

MORALNE LUSTRO
Dulska w Teatrze Siemaszkowej

Sokół pojawił się znowu na frontonie teatru, któremu przywró-

cono pierwotny kształt architektoniczny. Usunięte zaś zostały 

Muzy, które można teraz oglądać przed szkołą muzyczną przy 

ulicy Szopena. Zmieniło się też radykalnie odremontowane wnę-

trze teatru. Pojawił się nowy wystrój foyer, nowa obrotowa scena 

o średnicy ośmiu metrów, stalowa kurtyna i wyciągi sceniczne 

oraz nowe urządzenia akustyczne i oświetleniowe. Stare mury 

i stropy trzeba było gruntownie wzmocnić.

wyobrażeniom starej domowej zrzędy i hete-

ry, o urodzie delikatnej damy, która jednak 

na scenie każdym gestem i sopranowym wi-

brującym wręcz głosem wymusza, ustawia, 

dyryguje otoczeniem i wprawia w zakłopota-

nie literackich partnerów, a widownię w do-

bry humor. Pokazała znowu wielką klasę ak-

torską, podobnie jak Robert Chodur,  jej mil-

czący w swej roli partner, grający Felicjana 

Dulskiego. Błyszczała Beata Zarembianka, 

swobodna, kusząca urodziwie Juliasiewiczo-

wa, w niezliczonych strojach, sugestywna 

w intrygach i tuszowaniu tego, co powinno 

pozostać w czterech ścianach wedle zasad 

moralności Dulskiej. Warto zobaczyć to wi-

dowisko w teatrze, które nierzadko pewnie 

może niejednemu z nas zastąpić moralne 

lustro.

A już niebawem pod koniec stycznia obiecy-

wana rzeszowska premiera „Matki Courage 

i jej dzieci” Bertolta Brechta w reżyserii Kata-

rzyny Deszcz, a w lutym 14. Rzeszowskie Spo-

tkania Karnawałowe.

Ryszard ZATORSKI

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - „Moralność 

pani Dulskiej”, Gabrieli Zapolskiej, reż. Henryk Rozen, sce-

nografi a Maciej Preyer, premiera 6 stycznia 2007 r. Obsada: 

Katarzyna Słomska (Dulska), Robert Chodur (Dulski), Kor-

nel Pieńko (Zbyszko), Małgorzata Jakubiec-Hauke (Mela), 

Magdalena Kozikowska (Hesia), Beata Zarembianka (Julia-

siewiczowa), Agnieszka Smolak (Hanka), Małgorzata Ma-

chowska (Lokatorka),  Anna Demczuk (Tadrachowa).

Beata Zarembianka (Juliasiewiczowa) i Katarzyna Słomska (Dulska) 

Katarzyna Słomska (Dulska), Robert Chodur (Dulski)
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O nożnej 

należy za-

wsze, wszędzie, 

musowo dobrze 

i … w ogóle! Zakochani, zwario-

wani, zatroskani, przeklinacze, 

pyskacze, smutasy, naprawiacze, 

mitomani są wśród nas, my wśród 

nich! Najważniejszy ze skórzanych 

worków, bo z ,,duszą”. Najważniej-

sza, okrągła, na wzór naszej Matki 

Ziemi. Przyciągająca.

Galicja od zawsze umiała kopać 

w ten balon. Lwów, Kraków, Rzeszów, 

Drohobycz, Tarnów, Stanisławów, 

Przemyśl, Jarosław, Krosno. Druży-

ny futbolowe różnej przynależności  

społecznej, politycznej, narodowo-

ściowej były niemal świętymi czę-

ściami scalonej patriotyzmem Polski. 

Rzeszów rozpoczął kopać ,,skórę” 

- i deptać boiskową trawę przy Kra-

kowskiej - zaraz po urodzeniu się 

dwudziestego wieku. 

Resovia poczęła się...? Ma około set-

ki roków. Kto dziś pamięta jej ojców 

chrzestnych? Międzywojenny reso-

viacki CWKS mocny był, bo i ci z Lan-

giewicza, i Dąbrowskiego, byli ,,silni, 

zwarci, gotowi.” Cienki papierek 

dzielił ją od pierwszoligowego lizaka. 

Jest jeszcze wśród swoich kilku z tam-

tej legendy. Dwa Tadziki (Hogendorf 

i Łącz), Zbigniew Klee i ,,Piniu” 

– Broniu Pieniążek. Dziesiątki dzia-

łaczy, sympatyków, nietuzinkowych 

kibiców już dawno w ziemi. Nie tylko 

w rzeszowskiej i polskiej.

Oglądanie się tylko ze strachu, 

to złe oglądanie. Piłkarski gwiazdo-

zbiór na powojennym rzeszowskim 

niebie nie był zbyt jasny i bogaty. 

Chociaż? Resovia, Stal, Czarni, Kole-

jarz, Szturmowiec, Traktor, Gwardia, 

Spójnia, GWKS, Bieszczady, Walter, 

Zelmer. Na przestrzeni kilkudziesię-

ciu lat może to i sporo? Była pierwsza 

liga, kilka drugich i zawsze wielkie na-

dzieje. Stal miała fabryczną kasę i duże 

możliwości „dzierżawcze” klasowych 

zawodników i trenerów. Rodzimych, 

z reprezentacyjnymi nogami, było 

może dwóch i z ,,główkami” może 

trzech. Na pewno Ryszard Skiba, Sta-

nisław Majcher i  Jan Domarski. War-

szawa, Śląsk to były ,,ziemie obiecane.” 

W Rzeszowie nie było ,,ziemi” niczyjej.

Dziwnie szybko zapomniano zu-

pełnie o przyzwoitym piłkarstwie 

gwardyjskim, wojskowym i milicyj-

nym. Prawda, dużo tych boiskowych 

wzruszeń (i może nawet patriotycz-

nych) zasypywano odpadkami. Mało, 

śmieciami wytworzonymi przez głu-

pie rozumienie konieczności natych-

miastowych zmian w posanacyjnym 

i pookupacyjnym Rzeszowie. Dobrze, 

że autorzy rzeszowskich, sportowych 

wspomnień nie odkopali wszyst-

kiego. Czkawkowa szparga między 

mikośkową Sovią a nadwisłokową 

Stalą ma się jako tako. Okazuje się, 

że zawsze dziennikarska nadgorli-

wość dobiega do mety w huku spon-

tanicznych oklasków. Dzisiaj znośnie 

kopią miejską ,,skórę” tylko dwie 

drużyny. Dwa stadiony, dwa bied-

ne zawałowe serca! Na wzór którejś 

tam Rzeczypospolitej, w jakichś tam 

piłkarskich ligach: ,,szkoda twoich 

łez dziewczyno.” Łzy szczęścia płyną 

także ze źle widzących, starych oczu! 

Trzymajcie się nasze resoviacko-sta-

lowskie, kochane podfruwajki!   

OŻEŻ TY, KOPANA
Trzymajcie się resoviacko-stalowskie podfruwajki

Bogusław 
Kotula
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Drużyna piłkarska ze Staromieścia (1944-45). Boisko istnieje do dzisiaj 

na tzw. Welzówce za nową szkołą.

Piłkarska drużyna Kolejarza Rzeszów (zdj. z przed 1950 r.) na boisku 

w parku Jędrzejowicza przy Starej Drodze w Staromieściu. 

Powojenna Spójnia Rzeszów- piłkarze na boisku w parku Jędrzejowicza 

na Staromieściu.

Stanisław 
Zaborniak

PO WYZWOLENIU RZESZOWA
Resovia w pierwszych miesiącach 1944 r.
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Po pięciu latach nie-

woli, podczas której 

życie sportowe zamarło 

nie tylko w Rzeszowie, 

sprzęt sportowy i pienią-

dze klubowe uległy zrabowaniu. Pawilon 

przy ulicy Krakowskiej uległ zniszczeniu, 

a na boisku sportowym wzniesiono nowe 

budynki. Bardzo szybko nawiązano kontakty 

najpierw z członkami Resovii, a następnie z in-

nymi klubami. Już 24 września 1944 r. w Prze-

myślu odbyło się pierwsze spotkanie piłkarskie 

KS Resovia z Polonią Przemyśl. Trudności or-

ganizacyjne towarzyszyły wyjazdowi drużyny. 

Samochód udostępniony został przez władze 

wojewódzkie. Resovia wystąpiła w tym pierw-

szym meczu w składzie: Mazur w bramce, 

Brydak i Chwałka na obronie, Niedzielski, 

Melko i Zwoliński w pomocy i Hogendorf, 

Łącz, Wróbel, Białas i Wessely w ataku. Jak 

wspominał ówczesny prezes Stanisław Samo-

łyk, było to sympatyczne i towarzysko udane 

spotkanie, które zainaugurowało nową erę 

rzeszowskiego piłkarstwa. Mecz ten zakończył 

się zwycięstwem przemyskich polonistów 4:3.

W tydzień później 1 października 1944 r. w Rze-

szowie odbyło się spotkanie rewanżowe, w któ-

rym zasłużone zwycięstwo 2:0 odniósł zespół 

KS Resovia. Zamiast biletów wstępu pobierano 

wolne datki, z których, jak odnotował skarbnik 

klubowy, uzbierano 15 tysięcy złotych.

Już wówczas, w pierwszych dniach po prze-

sunięciu się frontu, starano się organizować 

treningi i spotkania piłkarskie, których or-

ganizacja była trudna z braku przeciwników. 

Stąd grano z kombinowanymi składami dru-

żyn przeciwnych. 15 października 1944 r. była 

to reprezentacja szkół, z którą Resovia wygra-

ła 6:0, a innym razem (5 listopada) zespół KS 

Sokół Rzeszów. Z tym spotkaniem wiąże się 

takie oto wydarzenie. Po rozpoczęciu meczu 

na boisku wojskowym przy ulicy Langiewicza 
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Wiesław 
Zieliński

WYWOŁANE 
WSPOMNIENIA
Zaduma nad plebiscytami 

SPORTOWY  KALEJDOSKOP
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w Rzeszowie, mimo że zgromadziła się znacz-

na liczba widzów, po około 15 minutach gry 

rosyjskie władze wojskowe nakazały ją prze-

rwać. Po zejściu piłkarzy z boiska wkroczyły 

na plac oddziały żołnierzy i rozpoczęły się 

ich ćwiczenia. „Staliśmy obok, zaciskając 

w milczeniu i zęby i pięści, rozpoczynał się 

okres „bratniej pomocy”- odnotowano w kro-

nikach. 
(Rękopis S. Samołyk: Kronika „Resovii” 11.11.1937–

11.11.1951.; W. Janoszka: Kronika Sekcji Piłki nożnej KS 

„Resovia” za okres 21.03.1937 - 9.12.1945 r. rękopisy w po-

siadaniu autora, poza datami bpgn).

dr Stanisław ZABORNIAK 
Uniwersytet Rzeszowski

PS.

Autor zwraca się do wszystkich sympatyków sportu o udostęp-

nienie pamiątek klubowych oraz po działaczach i zawodni-

kach KS Resovia, które posłużą do uzupełnienia powstającej 

drugiej części monografi i klubowej pod nazwą „Działalność 

Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego Resovia w latach 

PRL” (1944-1989). W zamian istnieje możliwość otrzymania 

monografi i Resovii. Telefon kontaktowy: 0 607 601 067 

24.09.1944 r. Przemyśl. Wymiana upominków przed 

pierwszym spotkaniem piłkarskim Polonia Przemyśl 

– Resovia Rzeszów. Przedstawiciel KS Polonia wręcza 

kwiaty wiceprezesowi KS Resovia Tadeuszowi Janikowi. 

24.09.1944 r. Powitanie piłkarzy Resovii 

na stadionie KS Polonia Przemyśl.

Chociaż rozgrywki 

ligowe w grach halo-

wych toczą się w nowym 

roku swoim rytmem, 

jednak dużą uwagę skupiają plebiscyty 

sportowe. Poznaliśmy już dziesięciu najlep-

szych sportowców Polski. Przeglądając listę 

zgłoszonych kandydatów do miana 10 spor-

towców 2006 roku w Polsce południowo-

wschodniej, mam mieszane uczucia. 

Jest to już 47. Plebiscyt „Nowin” oraz Telewizji 

i Radia Rzeszów. Pamiętam, gdy konkurs wy-

grywali tej klasy sportowcy, jak pierwsza w hi-

storii sportu polskiego, indywidualna mistrzy-

ni świata – łuczniczka najpierw Budowlanych, 

a później Resovii – pani Kasia Wiśniowska. 

Zawsze podkreślam, że była to moja nauczy-

cielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszo-

wie, a uczyła mnie biologii i gimnastyki. Ale, 

co szczególnie akcentuję, była nie tylko pierw-

szą po wojnie lecz pierwszą w historii naszego 

krajowego sportu – indywidualną mistrzynią 

świata! Przeżyłem sporo wzruszeń, gdy nie-

dawno uczestniczyłem w złożeniu wiązanki 

kwiatów pod tablicą, upamiętniającą Jej Oso-

bę oraz kierownika szkoły, a zarazem propaga-

tora łucznictwa – Antoniego Gromskiego. 

Odżyły wspomnienia z lat szkolnych, odżyła 

pamięć o pani Kasi, kierowniku Gromskim, 

ale także o  zacnych koleżankach i kolegach 

z „jedynki” im. Adama Mickiewicza. Wśród 

nich nie brakowało laureatów tego samego 

plebiscytu, znakomitych łuczników - Bogusi 

Bielas-Kustry, Marysi Palczak-Szeligi czy Jan-

ka Popowicza. Wraz ze mną (nawet do jednej 

klasy) chodzili także: znakomity piłkarz Stali 

Zdzichu Napieracz oraz gawędziarz Marek 

Czarnota i były przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa – Andrzej Rylski. Ta szkoła uczy-

ła szacunku i miłości do sportu. Kto nie był 

dobrym sportowcem, poświęcał się... fi lateli-

styce! Ale sport był w tej szkole lokomotywą, 

ciągnącą wszystko co najlepsze!

Dawniej kandydaci do miana najlepszych 

sportowców lat sześćdziesiątych i siedemdzie-

siątych minionego dwudziestego wieku na 

Podkarpaciu, byli mistrzami świata, olimpiad 

– lub przynajmniej uczestnikami najbardziej 

prestiżowych imprez. Nie sposób wyliczyć 

wszystkich mistrzów i medalistów Polski, 

zwłaszcza drużynowych, którzy ubiegali się o 

miejsca wśród najlepszych w regionie. Kiedy 

niedawno zobaczyłem na wózku inwalidzkim, 

twórcę siatkarskiej potęgi Resovii – Janusza 

Strzelczyka – przypomniałem sobie  wspania-

łe występy jego podopiecznych. Siatkarze byli 

nie do pokonania w latach siedemdziesiątych. 

Mam nadzieję, że organizatorzy obecnej edy-

cji 47. Plebiscytu „Nowin”, Telewizji i Radia 

„Rzeszów”, zechcą w jakiś sposób uhonoro-

wać tego wspaniałego szkoleniowca? Dyplom 

uznania niewiele kosztuje, a świadczyłby o 

szacunku do tego, co Janusz Strzelczyk uczynił 

dla rzeszowskiego, podkarpackiego i polskie-

go sportu. Sukcesy wywołują  wspomnienia. 

A sportowych wspomnień nie mamy się co 

wstydzić! 

Wiesław ZIELIŃSKI

NA EMERYTURĘ

„25 stycznia br. kończę 55 lat i mam 34-letni 

staż pracy. Chcę iść na emeryturę od lutego 

lub marca. Kiedy mam złożyć wymówienie 

i ile urlopu mi się należy?”.

Najlepiej byłoby uzgodnić z szefem termin odej-

ścia, np. od 1 lutego lub od 1 marca, i rozwiązać 

umowę o pracę za porozumieniem stron. Jeśli 

szef nie zgodzi się na taki krótki termin, to wtedy 

niestety trzeba złożyć 3-miesięczne wymówienie. 

Jego bieg może się zacząć 1 lutego, czyli ostatnim 

dniem pracy byłby 30 kwietnia. Po uzgodnieniu 

terminu należy od razu poprosić kadry o przy-

gotowanie dokumentów do ZUS (poprzednie 

świadectwa pracy i dowody zarobków na druku 

WAŻNE DLA SENIORÓW Rp 7 trzeba dostarczyć samemu) tak, by zdążyć 

i by ZUS miał odpowiedni czas na wydanie de-

cyzji (maksymalnie 2 miesiące). Urlop przysłu-

guje proporcjonalnie do okresu pracy w danym 

roku. Jeśli odejście nastąpi od 1 lutego, to należy 

się 1/12 wymiaru, jeśli od 1 marca to 2/12 itd. -

1/12 za każdy przepracowany miesiąc. Warto też 

poczekać do ok. 10 lutego, kiedy to znana będzie 

nowa kwota bazowa. Jeśli będzie wyższa, pa-

piery do ZUS warto wtedy złożyć najwcześniej 

2 marca i mieć świadczenie obliczone od nowej 

kwoty bazowej, czyli wyższe.

PRZELICZENIE

„Od pięciu lat jestem na emeryturze. Liczo-

na była z 10 lat przed przejściem. Dopiero 

teraz udało mi się zdobyć dokumenty o bar-

dzo dobrych, 6-letnich zarobkach (z lat 70.). 

Czy mogę liczyć na wyższe świadczenie?”.

Tak, można wystąpić z wnioskiem do ZUS 

o przeliczenie emerytury. Ponieważ teraz ujaw-

nione zarobki były dawniejsze niż ostatnie 20 lat 

poprzedzających emeryturę, to teraz można tyl-

ko zaproponować ZUS-owi obliczenie podstawy 

z 20 dowolnych lat z całego okresu zatrudnienia 

i wtedy uwzględnić te bardzo dobre zarobki. 

Jeśli wskaźnik okaże się wyższy od przyjętego 

5 lat temu, wówczas zostanie przyznana wyższa 

emerytura.

LIMITY

W styczniu i lutym bez utraty części emerytu-

ry można zarobić miesięcznie 1.725,30 zł.
(ECH)
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Świadczy o tym przykład jego fi rmy, któ-

rą stworzył od podstaw przed 15 laty 

i do dziś prowadzi z coraz lepszymi wynika-

mi. – Bo nie jest ważne, gdzie fi rma powstała, 

ale jaki jest duch w ludziach do robienia wiel-

kich rzeczy. Wygrywają ci, co mają ochotę i am-

bicję – podkreśla prezes Sroka. - Takim ludziom 

trzeba stworzyć warunki, aby chcieli pracować 

tutaj, tak jak stworzono je np. w Irlandii, gdzie 

ciągną teraz zastępy polskich pracowników.

Centrala spółki Transsystem mieści się we wsi 

Wola Dalsza pod Łańcutem na skraju gminy 

Białobrzegi. W dobie globalnych więzi gospo-

darczych i internetowej komunikacji nie ma 

bowiem znaczenia adres, ale co i na jakim po-

ziomie fi rma robi. Do niewielkiej Woli Dalszej 

pod Łańcutem przyjeżdżają potentaci fi rm 

z całego świata. Bo Transsystem jest dziś naj-

większym polskim producentem i dostawcą 

systemów transportu technologicznego oraz 

jednym z największych producentów kon-

strukcji stalowych wsporczych, partnerem 

wielkich światowych koncernów. 

Ambicją prezesa Sroki i jego ponadtysiącoso-

bowej załogi jest zajęcie pozycji lidera w bran-

ży systemów transportowych. Transsystem 

eksportuje urządzenia i całe linie technolo-

giczne do wszystkich znanych fi rm motory-

zacyjnych na świecie, jak Daimler Chrysler, 

Audi, BMW, Daewoo, Fiat, Ford, Mercedes, 

Opel, Seat, Volkswagen, Saab, Porsche oraz 

General Motors, dla którego ma wyłączność 

w świecie na produkcję podnośników. Posia-

da spółki zależne w Niemczech, Czechach, 

na Ukrainie, w Rosji, USA oraz przedstawiciel-

stwo w Hiszpanii. W Polsce fi rma Stanisława 

Sroki uczestniczyła w największych inwesty-

cjach motoryzacyjnych. Urządzenia tej marki 

pracują w polskich fabrykach zagranicznych 

koncernów samochodowych. Ale nie tylko, 

bo także w cementowniach, hutach, pocztach, 

przemyśle chemicznym, oponiarskim, me-

blarskim, rolno-spożywczym, elektronicznym 

i elektrotechnicznym. 

– Trzeba iść z postępem, bo stojąc traci się kon-

takt z najlepszymi – określa Stanisław Sroka po-

trzebę stałej dynamicznej postawy menedżera. 

Ale ta reguła postępowania może być stosowana 

wszędzie i przez każdego. Sroka zaczynał karie-

rę zawodową w Hanowerze w Niemczech jako 

młody absolwent Wydziału Elektrycznego Po-

litechniki Śląskiej. Pojechał na staż do oddziału 

Volkswagena i natychmiast został szefem fi rmy, 

bo dostrzeżono jego wiedzę i niezwykłe zdol-

ności. Biegle włada kilkoma językami, w tym 

angielskim, niemieckim i francuskim.

Szef Transsystemu przewodzi również Stowa-

rzyszeniu Project Management Polska, orga-

nizacji zrzeszającą profesjonalistów oraz insty-

PRZYJAŹNIE DO RYZYKA
Partner światowych koncernów ze wsi Wola Dalsza

tucje, które chcą się doskonalić w dziedzinie 

zarządzania projektami, portfelami i progra-

mami projektów. - Jesteśmy częścią Internatio-

nal Project Management Association (IPMA) 

jako organizacja narodowa – mówi Stanisław 

Sroka, który na listopadowej konferencji SPMP 

w Warszawie przypomniał, że wdrażanie wi-

zji, strategii i prowadzenie wielu równoległych 

działań na konkurencyjnym rynku wymaga 

koordynacji różnych inicjatyw. Przypomina 

to wyścig samochodowy z wieloma uczestni-

kami, w którym podczas jazdy z prędkością 

przekraczającą 100 km na godzinę, nie tylko 

zmienia się koła, ale rozbudowuje i usprawnia 

pojazd. Podobnie w biznesie - realizowanie 

pojedynczych projektów bez ich wzajemnego 

koordynowania już nie wystarcza, by prze-

trwać i wyprzedzać konkurencję. Jak pokazują 

badania, samo generowanie doskonałych po-

mysłów i innowacyjność nie wystarczy, po-

trzebna jest zdolność do ich komercjalizacji, 

do ich szybkiego zmaterializowania, czyli po-

trzebne jest efektywne i wysoce profesjonalne 

współdziałanie.

Prezes Sroka zwraca uwagę, że teraz ludzie 

po wejściu Polski do UE mają większy wybór, 

kuszeni są zagranicznymi ofertami, zwykli 

projektanci u nas za granicą obejmują posady 

dyrektorskie. Mają dobre referencje pracując 

w takiej fi rmie jak Transsystem. - Zarządzanie 

to nie tylko teoria - twierdzi Stanisław Sroka, 

który jako jedyny w Polsce ma certyfi kat za-

rządzania projektami na poziomie A, czyli naj-

wyższym. – Stworzyliśmy od września centrum 

szkolenia z zakresu zarządzania, przyjeżdżają 

do nas ludzie z całej Polski. Szkolą się nasi pra-

cownicy, a niektórzy też wykładają tu i na kil-

ku uczelniach. Stworzyliśmy specjalną ścieżkę 

szkoleniową  kariery menedżerskiej, kilkadzie-

siąt osób z różnych fi rm już skorzystało z tej 

formy uzyskania dodatkowych kwalifi kacji. 

Mamy specjalny ośrodek szkolenia.

- Od września powstała też przyzakładowa 

szkoła dla pracowników młodocianych, któ-

rzy zdobywają zawód ślusarza z uprawnie-

niami spawalniczymi – informuje prokurent 

Transsystemu i zarazem dyr. organizacyjny Jan 

Chwostek. - W planach mamy stworzenie także 

systemu kształcenia dla dorosłych na poziomie 

technikum zawodowego. Kadra inżynierska 

w naszej spółce w większości pochodzi z na-

szego regionu, choć są to absolwenci różnych 

uczelni krajowych. Mamy bardzo dobrą współ-

pracę z Politechniką Rzeszowską.

Prezes Stanisław Sroka twierdzi, że energia ży-

ciowa menedżera jest porównywalna do wysił-

ku sportowca klasy olimpijskiej. Jest przekona-

ny, że warto inwestować w obiekty i urządzenia, 

gdzie pracownicy mogą regenerować siły  bez-

stresowo. Sport jest takim antidotum. A wypo-

częty pracownik jest bardziej wydajny. – Urlop 

w Niemczech to rzecz święta, bo oderwanie 

od obowiązków zawodowych pozwala się nała-

dować pozytywnie, w Polsce  powoli też ta świa-

domość następuje – wskazuje prezes Sroka. 

– My mamy dla pracowników także ofertę 

bezpłatnego korzystania np. z naszych kortów 

tenisowych i innych obiektów sportowych.

Najnowszą inicjatywą jest propagowanie 

i organizowanie warunków do gry w golfa. 

Powstało nawet stowarzyszenie Podkarpacki 

Klub Golfowy, którego celem jest m.in. po-

pularyzacja wśród dzieci, młodzieży i doro-

słych sportu oraz rekreacji, tworzenie bazy 

treningowo-rekreacyjnej, propagowanie zdro-

wego stylu życia. Prezesem stowarzyszenia 

jest oczywiście jego inicjator Stanisław Sroka. 

– To jest sport elitarny, choć wcale nie kosz-

towny, jakby się mogło wydawać – twierdzi 

prezes. – Golf staje się niezmiernie popularny 

na świecie, to jest ciekawe zjawisko socjolo-

giczne. Tu się nie bije rekordów, bo człowiek 

gra sam z sobą. W golfi e trzeba przestrzegać 

surowo zasad etycznych, postępować  zgodnie 

z regułami. Na polu golfowym gracze niezależ-

nie od wieku są z sobą po imieniu. To od razu 

zbliża ludzi. Przebywa się w grupie, co anga-

żuje człowieka. Należy mieć estetyczny strój, 

obowiązuje nienaganne zachowanie. 

W Polsce już około 200 tys. osób gra w golfa. 

Powstało stowarzyszenie, teraz jego inicjato-

rzy chcą wybudować pole golfowe w Łańcucie, 

najlepiej w okolicy zamku. - Po prostu nawią-

zać do tradycji – przypomina prezes Sroka. 

- Bo przed wojną było tutaj jedno z pięciu 

w Polsce pól golfowych. To poszerzyłoby tak-

że atrakcyjność łańcuckiej oferty turystycznej. 

Są takie pola w świecie właśnie przy zamkach. 

Ludzie tam przychodzą grać, ale i spacerować, 

odpoczywać. - To może uzupełniać funkcje  

istniejącej już hali sportowej – dodaje dyrektor 

Chwostek, człowiek o duszy sportowej, bo sam 

był niegdyś piłkarzem w czasach, gdy przy-

wędrował z rodzicami do Łańcuta aż z Sokala 

poprzez Lwów i Kraków, i tu już pozostał. Zre-

alizowanie projektu pola golfowego przy zamku 

wymaga jednak nie tylko poparcia miejscowych 

władz, ale przede wszystkim marszałka woje-

wództwa, w którego gestii ten teren się znajduje.

Ryszard ZATORSKI

Prezes zarządu i dyrektor Transsystemu Stanisław Sroka twierdzi , że należy mieć przyjazny 

stosunek do ryzyka, aby osiągać znaczące sukcesy światowe. Konkurencja pomaga jedynie 

w postępie. Nie jest ważne, gdzie fi rma powstaje. Niekoniecznie trzeba być ulokowanym 

w wielkich aglomeracjach, aby stać się liderem w swojej branży.

Stanisław Sroka
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Od ponad 40 lat zarządza systemem cie-

płowniczym, z którego ogrzewane 

jest ponad 70 proc. budynków w mieście. 

Pokrywane potrzeby cieplne wynoszą oko-

ło 350 MW. Z tego ciepła korzysta w okresie 

zimowym około 120 tysięcy mieszkańców, 

a w okresie letnim około 40 tysięcy (przygoto-

wanie ciepłej wody użytkowej).

- Głównym celem przedsiębiorstwa jest utrzy-

manie stabilnych cen i opłat za ciepło, podkre-

śla Józef Wicher, dyrektor MPEC. - Inwestu-

jemy więc w rozwój i modernizację systemu 

ciepłowniczego, obniżamy koszty przesyłu 

poprzez: wymianę tradycyjnej sieci kanałowej 

(mającej po 30, 40 lat i mogącej przyczyniać 

się do występowania awarii na sieci) na sieci 

preizolowane (z pogrubioną izolacją termicz-

ną) z systemem alarmowym wykrywania 

przecieków, wymianę wyeksploatowanej i za-

wodnej armatury sieciowej na nowoczesną, 

rozbudowanie systemu monitorowania sieci 

(telemetria, docelowo telemechanika). Stara-

my się przyłączać jak największą liczbę bu-

dynków do sieci cieplnej. Źródła ciepła mają 

znaczne rezerwy mocy, nasze sieci ciepłow-

nicze mają rezerwy przepustowości, dlatego 

im większa ilość odbiorców, tym niższy koszt 

jednostkowy ciepła. 

Cenę za ciepło kształtują taryfy MPEC-u oraz 

taryfy dwóch elektrociepłowni EC Rzeszów 

S.A. i EC – Fenice Poland Sp. z o.o., przedsię-

biorstwa zajmujące się wytwarzaniem ciepła, 

w których kupowane jest ciepło dla odbiorców 

MPEC. Ciepło w tych elektrociepłowniach 

wytwarzane jest w skojarzeniu z energią elek-

tryczną, między innymi dzięki temu jego cena 

może być utrzymywana na stabilnym pozio-

mie. Na swój koszt  MPEC wykonuje przy-

łącza do budynków oraz montuje liczniki 

i urządzenia do stabilizacji ciśnienia w wę-

złach cieplnych. Odbiorca ponosi jedynie 

koszty związane z wykonaniem węzła ciepl-

nego i instalacji wewnętrznych w budynku. 

Jego cena może być utrzymywana na stabil-

nym poziomie.

Opłaty ponoszone przez odbiorców kształtu-

ją się od 1,4 zł za ogrzanie 1 m2 powierzchni, 

do nawet 3 zł. To zróżnicowanie opłat zależy 

od stanu termicznego budynku – od jego izo-

lacyjności. Obecnie wznoszone budynki wy-

konane z najnowocześniejszych materiałów 

budowlanych o dużej izolacyjności termicznej 

i wyposażone w najnowocześniejsze instalacje 

wewnętrzne są budynkami niskoenergetyczny-

mi i pobierają mało ciepła. Podobnie jest z bu-

dynkami docieplonymi, w których zmoderni-

zowano również instalacje wewnętrzne. Nato-

miast budynki realizowane w latach 60. i 70. 

z wielkiej płyty, niedocieplone i z nieszczelną 

stolarką okienną, zużywają nawet trzykrot-

nie więcej ciepła w porównaniu do budyn-

ków nowoczesnych. Ważną sprawą na drodze 

do oszczędzania ciepła w tych budynkach 

jest przeprowadzenie termomodernizacji (do-

cieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, 

wymiana stolarki okiennej) wraz z dostosowa-

niem instalacji wewnętrznej pod zmniejszone 

potrzeby, bo tylko w tym przypadku możemy 

mówić o zmniejszeniu zużycia ciepła.

Z przeprowadzanych analiz techniczno-eko-

nomicznych dotyczących wyboru źródła cie-

pła wynika, że w większości budynków, któ-

re realizowane są w Rzeszowie, najbardziej 

korzystnym źródłem, biorąc pod uwagę sieć 

cieplną, gaz ziemny, olej, gaz płynny, ener-

gię elektryczną i odnawialne źródła ciepła, 

jest właśnie sieć ciepłownicza. Potwierdzają 

to również analizy prowadzone na terenie ca-

łego kraju, powołują się na nie m.in. eksperci 

w broszurze „Mądry Polak przed budową”, 

opracowanej w ramach programu edukacyj-

no-informacyjnego pod patronatem Depar-

tamentu Rynku Budowlanego Ministerstwa 

Budownictwa. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że konkurencyjne w stosunku do innych źró-

deł ciepła jest przyłączanie do sieci ciepłowni-

czej budynków o średnim i dużym zapotrze-

bowaniu ciepła, tj. o mocy cieplnej powyżej 

50 kW. Przyłączanie do sieci budynków o za-

potrzebowaniu ciepła mniejszym niż 50 kW 

mocy (np. domy jednorodzinne i dwuro-

dzinne) jest w wielu przypadkach, ze względu 

na znaczne koszty inwestycyjne, ekonomicz-

nie nieuzasadnione.

Rzeszowski system ciepłowniczy, oparty 

na dwóch źródłach ciepła jest układem pier-

ścieniowym – każde osiedle ma dwustron-

ne zasilanie. Takie rozwiązanie zapewnia 

niezawodność pracy systemu i bezpieczeń-

stwo energetyczne miasta w zakresie za-

opatrzenia w ciepło. Obecnie przygotowy-

wana jest realizacja kolejnego etapu budowy 

magistrali ciepłowniczej o średnicy 600 mm 

w samym centrum Rzeszowa, spinającej dwie 

duże magistrale ciepłownicze przebiegające 

na wschodzie i zachodzie miasta. Układ sieci 

pierścieniowy jest istotny nie tylko ze wzglę-

du na niezawodność pracy, na optymalizację 

kosztów przesyłu, ale również pozwolił wyeli-

minować występującą jeszcze do niedawna, 

a uciążliwą dla odbiorców przerwę w dostawie 

ciepłej wody w lecie, przeznaczonej na wyko-

nanie konserwacji i remontu urządzeń syste-

mu ciepłowniczego. 

Ciepło przesyłane jest do ponad 2 tysięcy bu-

dynków siecią ciepłowniczą o długości ponad 

202 kilometry, w tym 40-kilometrową siecią 

wykonaną w najnowocześniejszej technologii 

– technologii rur preizolowanych wyposażo-

nych w instalację alarmową. W systemie pra-

cuje około 1200 węzłów cieplnych. Wszystkie 

węzły będące własnością MPEC (a stanowią 

one 1/3 całkowitej ilości węzłów w systemie) 

są w pełni zautomatyzowane. Są to węzły 

nowoczesne, wyposażone w automatyczną 

regulację pogodową, oszczędne pompy i wy-

sokosprawne wymienniki ciepła. Węzły takie 

umożliwiają racjonalne gospodarowanie cie-

płem i utrzymanie pełnego komfortu cieplne-

go w budynku.

- Sieć ciepłownicza to bezpieczne, ekonomicz-

ne i ekologiczne źródło ciepła – podkreśla 

dyrektor Józef Wicher. Dzięki podłączeniu 

do sieci udało się zlikwidować w mieście 

wszystkie węglowe ciepłownie osiedlowe 

i znaczną część lokalnych, a także w wie-

lu budynkach ogrzewanie piecowe zastąpić 

centralnym. Ciepła woda użytkowa z sieci 

daje również możliwość zlikwidowania prze-

pływowych piecyków gazowych w starszym 

budownictwie i wyeliminowania tym samym 

problemów związanych ze źle funkcjonujący-

mi i uszkodzonymi ciągami wentylacyjnymi 

i spalinowymi. Rok 2006 był rokiem korzyst-

nym dla odbiorców ciepła z miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Nieznaczny wzrost cen został 

skompensowany zdecydowanie wyższymi 

średnimi temperaturami w końcu roku 2006. 

Odbiorcy w sumie zużyli o 10 proc. ciepła 

mniej niż w roku 2005.

Krystian NIEMIEC

RGK Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie jest przedsię-

biorstwem zajmującym się przesyłem, dystrybucją i obrotem ciepłem. Zaopatruje w ciepło 

nie tylko mieszkańców Rzeszowa, ale również częściowo gminy Boguchwała (Zwięczyca) 

i gminy Trzebownisko. 
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Wymiennikownia grupowa A-3 na ul. Brydaka 

Podczas budowy magistrali ciepłowniczej 

o średnicy 600 mm w ulicy Cieplińskiego

MPEC ZNACZY CIEPŁO
Ekonomiczne i ekologiczne źródło ciepła
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WIROWANIE  NA  PLANIE
NARODOWA 
SZOPKARNIA

Znowu słychać zza gro-

bu chichot SB. Znowu 

jak dawniej wszystko od nich zależy. Pozo-

stawiony przez nich śmietnik doczekał się 

rangi spuścizny narodowej najwyższej wagi. 

Kazania świętokrzyskie czy Psałterz fl oriań-

ski przy nim to pryszcz. Że podniecają te 

kwity Macierewicza i Wildsteina – trudno się 

dziwić. Jaki intelekt, takie zainteresowania. 

Ale żeby im przypisywać 

niemalże magiczną moc 

sprawczą? Te śmietniki 

nazywa się jeszcze in-

stytutem i w dodatku 

„narodowej”! Pilnuje 

tego armia dobrze płat-

nych strażników. Pilnuje 

raczej kiepsko. Najbar-

dziej adekwatne byłoby 

nazwanie tego wszyst-

kiego Inkubatorem Pa-

mięci Niepotrzebnej. 

Co jakiś czas mocno 

z niego cuchnie. Jesz-

cze na dobre nie umil-

kła afera z Gilowską 

i ks. Zalewskim, a już nastąpiło trzęsienie 

Kościoła spowodowane upublicznieniem 

papierów dotyczących  arcybiskupa Stani-

sława Wielgusa. Oprócz polaryzacji nastro-

jów, w hierarchii kościelnej i wśród wiernych 

ujawniła ta afera omylność papieża oraz za-

dymiarskie skłonności ojca dyrektora. Od tej 

pory nieomylna jest już tylko moja teściowa. 

Zamiast zająć się kreowaniem konstruk-

tywnej rzeczywistości, masochistycznie ba-

brzemy się w szambie historii. Jeśli z jakichś 

powodów potrzebna jest określona teczka, 

na pewno traf sprawi, że wycieknie ona skąd 

trzeba i trafi  do kogo trzeba. Z tego powodu 

my wszyscy trafi amy co chwilę na czołówki 

prasy światowej, ryjąc pod swoim i tak nad-

szarpniętym wizerunkiem.

Nie sądziłem, że nasi parlamentarzyści jesz-

cze mnie czymś zaskoczą. A jednak. Grupa 

posłów PiS i LPR najpoważniej w świecie 

i na trzeźwo zaproponowała, aby Sejm wybrał 

Chrystusa na króla Polski. Zawsze co monar-

chia to monarchia. Tylko czy miałoby to być 

królestwo obojga narodów? No i kto będzie 

ważniejszy – król czy prezydent. Bo który 

większy i mądrzejszy - to oczywiste. Nie nale-

ży też zapominać o przywróceniu innych ele-

mentów monarszego blichtru. Za damy dworu 

mogą robić posłanki Samoobrony ze względu 

na walory urody, przymioty ducha i światową 

kindersztubę. Największe kłopoty przewiduję 

z mianowaniem nadwornego błazna. Głównie 

z powodu niezwykłego bogactwa znakomi-

tych kandydatur. A co będzie, jeśli kandydata 

na króla zlustrują w IPN i okaże się, że zgodnie 

z kwitami to nie Judasz zdradził, że srebrniki 

kto inny pokwitował?

Dziennik telewizyjny będzie chyba dozwolo-

ny od lat osiemnastu. Tyle seksu to nie było 

nawet w „Ostatnim tangu w Paryżu”. W tej Sa-

moobronie nie tylko panie lubią seks jak koń 

owies i mają coś tam w oczach. Panowie są też 

do rzeczy, jak na partię prawdziwie chłopską 

przystało. Przepuszczą tylko tym, co na drze-

wo czmychają. Nawet pacholę jakieś z tego po-

jawiło się, ale w połowie sieroce. W tym tłu-

mie trudno ojczulka namierzyć, bo mamuśki 

akurat wówczas w domu nie było, a Łyż-

wiński owszem był - ale w innym. Na jed-

ną rzecz tylko trzeba uważać. Żeby jakieś 

bliźniaki z tego nie wyszły. Jedne wystarczą. 

Widzicie Państwo w jakim ciekawym kraju 

przyszło nam egzystować? Polska na teczce 

stoi - Lepperem podparta! Zresztą ostatnio 

podjął onże Lepper literacki mozół na miarę 

Dyla Sowiźrzała. Wszystkie herberty i łysia-

ki bez wątpienia zbledną. Nobel murowany. 

Może napisze nową wersję „Kariery Nikode-

ma Dyzmy” albo inne „Przygody Marchołta 

grubego a sprośnego”? Ponadto zatroskany 

naród odetchnął z ulgą! Znaleźli wodzire-

jowi Marcinkiewiczowi przyzwoitą robo-

tę. Nieważne, że na tej robocie się nie zna. 

Nie nauka lecz chęć szczera…

RAZEM NADAL SIĘ NIE DA

Gdy piszę ten tekst, nie natrafi łem na ża-

den przejaw porozumienia naszych za-

cnych parlamentarzystów dla skutecznego 

zabiegania o interesy województwa. Dla 

Kuchcińskiego, Szlachty, Ożoga, Wrzo-

daka i Ortyla liczą się względy partyjne, 

a nie ich obietnice wyborcze. Potwierdza 

to starą prawdę, że najwięcej kłamstw pada 

na wojnie, w opowieściach wędkarskich 

i przed wyborami.

W RZESZOWIE TEŻ LUSTRUJĄ

Nowy wódz rzeszowskiego radia wpierw 

pogonił wszystkich swoich wyrobni-

ków do IPN po świadectwa cnoty i prawo-

myślności. Ale to tylko ze względów este-

tycznych, jak zapewnia. Od ręki zlustrował 

gen. Karola Świerczewskiego. Wtajemnicze-

ni twierdzą, że Walter podpadł redaktorowi 

Rudolfowi jeszcze w szkole. Musiał wryć 

na pamięć „O człowieku, który się kulom 

nie kłaniał”. Ale to zapewne tylko plotki. Wi-

siał sobie ten Świerczewski na budynku rze-

szowskiego radia i nawet takiemu Drausowi 

nie przeszkadzał. Zmogła go zaś banderow-

ska kula i redaktor Rudolf. 

Zasłużonego ofi cera milicji obywatelskiej 

i późniejszego oberpolicmajstra Kazimierza 

Kędzierskiego zlustrował wpierw prezydent 

Ferenc. No to PiS dla odmiany wycenił jego 

talenty na poziomie dyrektora Urzędu Mar-

szałkowskiego. Wtedy odezwali się dawni 

opozycjoniści, których w niesłusznych czasach 

PRL przesłuchiwał nowy dyrektor jakby zbyt 

pryncypialnie. Marszałek Cholewiński z kolei 

zlustrował ich pamięć jako niesłuszną. Tak mu 

mówi jego intuicja. Z kolei internauci bezpar-

donowo zlustrowali Henryka Wolickiego, no-

wego zastępcę prezydenta miasta. Nie wiado-

mo dlaczego jego talenty zlokalizowali gdzieś 

między sołtysem Kierdziołkiem a Szpicbród-

ką. Szanowny obywatel Dżeki Marchewa zlu-

strował swoje zasoby kapitałowe i wyszło mu, 

że oprócz honoru i skrwawniętego serca, po-

siada cztery butelki po niemieckim piwie.

Roman MAŁEK
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A wejście do tych podziemi jest od strony Het-

mańskiej, Staszica czy może pod bramą WSK?

Plac Śreniawitów 

– przy wylocie z ulicy Dąbrowskiego.
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Jerzy MAŚLANKA

DAJ NOWY ROKU
Daj Nowy Roku, gdy dać możesz,
Każdemu tyle, co potrzeba.
Lecz gdy wór darów swych otworzysz,
Niech w nim nie braknie kromki chleba.

Gwiazdkę nadziei, wiary, siły
Zaświeć i umieść w niebios szczycie,
Abyśmy wszyscy uwierzyli,
Że można przeżyć lepiej życie.

Rządową trójkę, choć z kłopotem,
Ratuj, wspomagaj i uskrzydlaj
Andrzeja – mirrą,  Romka – złotem,
Jarkowi dodaj też kadzidła.

W prawdzie na politycznej scenie
Księża niech pasą swe owieczki,
Media i władze w IPN-ie
Niechaj popatrzą w swoje teczki.

Dalej do przodu, choć są zgrzyty,
Że idzie nowe wszyscy czują.
Zapewnisz przecież stół obfity:
Dla tych co nas reprezentują!

PS
A gdyby czasem Ci nie wyszło,
Co w treści głosi krótki wierszyk,
Obiecaj wszystkim lepszą  przyszłość,
Bo czynisz to nie po raz pierwszy.

Baran (21 III - 20 IV)
W pracy nowe obowiązki, ale i tym razem do-
prowadzisz sprawę do końca. Zyskasz zaufanie.

Byk (21 IV - 20 V)
Los Ci sprzyja. Musisz jednak wykazać więcej 
aktywności. Wyjdź z cienia.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) 
Niebawem powróci Twoja życiowa energia. 
Bez obaw zaufaj tej jednej wybranej osobie.

Rak (22 VI - 22 VII)
Nie odkładaj trudnych spraw na później. Naj-
wyższy czas zabrać się już do pracy.

Lew (23 VII - 23 VIII)
Nie przenoś problemów zawodowych do 
domu. Wyluzuj się.

Panna (24 VIII - 22 IX)
Więcej uwagi poświęć bliskiej osobie. Nadcho-
dzą dobre dni w pracy i w domu.

Waga (23 IX - 23 X)
Czeka Cię poważna i szczera rozmowa w domu 
lub w pracy. Ostrożnie dobieraj słowa.

Skorpion (24 X - 22 XI)
W swoich postępowaniach bądź szczery. Unikaj 
komplikacji.

Strzelec (23 XI - 21 XII)
Zwolnij trochę tempo, bo nie nadążasz. Słuchaj 
rady bliskiej osoby.

Koziorożec (22 XII - 20 I)
Czekają Cię nowe obowiązki, ale też i spore pie-
niądze, które pozwolą żyć na wyższym pozio-
mie.

Wodnik (21 I - 19 II) 
Rozejrzyj się wokół, ktoś bliski oczekuje na Twoją 
pomoc. Zrób to z pomysłem i sercem.

Ryby (20 II - 20 III)
Weź się do dzieła, bo na sukces trzeba po prostu 
zapracować. Wykaż się cierpliwością.

SZCZEROŚĆ I MARZENIA

CK RZESZÓW

Jeden z wielu ck burdeli  rzeszowskich

Wiele pism do Magistratu z prośbą o interwencje 

jest pisanych przez rzeszowianki zaniepokojone 

o swoich mężczyzn. Żony i matki, które donoszą 

urzędowi o przypadkach nielegalnego i pokątnego 

uprawiania nierządu przez sąsiadki, a jeszcze czę-

ściej przez ich sługi.  Oto jeden z takich listów.

„Świetny Magistracie! Przy ulicy Woskowej nad 

rzeką Mikośką, naprzeciw realności pani Iwińskiej, 

a obok realności p. Lenarta, w domu pod numerem 

463 znajduje się kawiarnia pod fi rmą pana Hermana 

Pumischa. Powszechnie jednak wiadomo, iż rzeczo-

na kawiarnia nie jest kawiarnią, lecz domem publicz-

nym, a jej właściciel p. Pumisch trudni się stręczeniem 

do nierządu i kilku nierządnicom dla zajmowania 

się nierządem, u siebie mieszkanie i przytułek daje.” 

Mieszkańcy skarżą się też, że nie mogą z przyczyn 

owego sąsiedztwa wynajmować mieszkań lokatorom, 

że ich dzieci są demoralizowane, a dalej piszą: „... 

Lecz to wszystko jest niczem wobec tego, co się dzieje 

po nocach. Niejeden z gości chcących odwiedzić lokal 

p. Pumischa, zmyli często drogę i zamiast do niego, 

zabłąka do sąsiedniego domu, a nie będąc puszczo-

nym, bije we drzwi lub okna tak, że się wszyscy pobu-

dzą. Cóż dopiero mówić o tych wypadkach, gdy całe 

podchmielone towarzystwo ze złośliwości lub dla 

swej przyjemności drą się i hałasują pod oknami p. 

Pumischa, lub takowe wybijają, a w najlepszym razie 

mieszkającym tamże damom urządzają serenadę lub 

kocią muzykę!

Pismo podpisane przez dwunastu sąsiadów owej 

„kawiarni” złożono w magistracie 8 czerwca 

1889 roku. Brak informacji z jakim skutkiem. (List 

w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie, 

nazwiska zmienione – przyp. M.C.) 

PRL

W Zwięczycy

Władysław Kruczek na uroczystym otwarciu szko-

ły w Zwięczycy powiedział:  „Hitlerowcy mordo-

wali partyzantów i komunistów, 

a tutaj wymordowali samych po-

rządnych ludzi.”

Pasja

Władysław Kruczek nie znosił libacji, pijaństwa 

i napojów wyskokowych, nie znosił także czczej 

gadaniny i pustosłowia, ale miał jedną, jak na se-

kretarza KW i członka Biura Politycznego niety-

pową pasję. W czasie tak zwanych gospodarskich 

wizyt w terenie zawsze w okolicach Sokołowa Ma-

łopolskiego kazał zatrzymywać samochód i udawał 

się do doktora Stawiarskiego na partyjkę szachów 

w które bardzo lubił grywać.  

Pogotowie ratujące w każdej potrzebie

W dzisiejszych czasach aż trudno sobie wyobrazić, 

że różnego rodzaju pogotowia ratujące w różnych 

przypadkach i nieszczęściach poruszały się innymi 

środkami lokomocji, a nie znakomicie wyposażo-

nymi samochodami z migającym kogutem na da-

chu i przejmującym wyciem syren. Na przełomie 

lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pracownicy 

Wodociągów Miejskich w Rzeszowie, które prze-

kształciły się w dzisiejszy MPWiK, mieli obowią-

zek udawania się z pomocą także do drobnych 

domowych awarii wodnych, zatkanych zlewo-

zmywaków, zapchanych wanien i tym podobnych 

wodociągowych nieszczęść. Pewnego dnia dyżu-

rujący w bazie wodociągów miejskich pracownik 

przyjął alarmujące zgłoszenie. Dzwoniła bardzo 

zdenerwowana, wręcz rozhisteryzowana kobie-

ta, a z wypowiedzi wynikało, że w jej mieszkaniu 

zdarzyło się wręcz kosmiczne nieszczęście i ekipa 

ratunkowa jest potrzebna natychmiast. A że wów-

czas ekipy ratunkowo-interwencyjne były jedno-

osobowe, więc ekipa wzięła torbę z narzędziami, 

na kierownicy zawiesiła niezbędny w takich przy-

padkach przyrząd zwany „żmijką” i pracowicie 

pedałując, rowerem udała się nieść pomoc potrze-

bującej. Po przybyciu pod wskazany adres drzwi 

ekipie otworzyła pani w ponętnym negliżu i wyja-

śniła, że wszystko do interwencji jest już przygo-

towane. Na pytanie co jest zepsute - wprowadzając 

ekipę do pokoju, gdzie na stole stał półmisek z ka-

napkami, dwa kieliszki i zamrożona wódeczka, 

a w uchylonych drzwiach sypialni widoczny był 

tapczan z prowokująco odchyloną kołdrą - pani 

odpowiedziała, że tak naprawdę to niezdolny 

do użytku jest jej mąż, przez co i ich małżeństwo 

nie jest takim, jakiego by chciała, a ona zaczyna 

właśnie naprawiać swoje życie.

Na pytanie: No i co było dalej? „Eee niiic” odpo-

wiada „ekipa interwencyjna”, oczy z lubością przy-

mykając, rumieniec 

ni to zadowolenia, ni 

skromności lico oży-

wia. 

Rzeszowskie  anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
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KRZYŻÓWKA nr 15
z widokówką i hasłem

Poziomo: 1/ kiepski sędzia, 4/ 
kurczak eunuch, 5/ wyjątkowo 
dobrze spada, 8/ koński samo-
chód, 11/ materiał na kieckę, 14/ 
też Halemba, 18/ nie my, 19/ naj-
lepszy kawalerski, 20/ chata Lu-
bomirskiego, 21/ gdy wszystko 
gra, 22/ paskuda u płk. Leśniaka.

Pionowo: 1/ interesowny owoc, 2/ trąd, 3/ atro-
fia, 6/ wynik zżynania, 7/ nieszczęście Adama, 
9/ bieszczadzka hala, 10/ moneta dla hobbysty, 
11/ wino dla grających w zechcyka, 12/ kawał 
płynącej wody, 13/ niebieska roślina, 15/ niby 
okrągła, 16/ pani świnia, 17/ powoduje pożar.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożni-
ku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utwo-
rzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 14
PODWALINA RO-MA
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Rzeszów – sokół na Teatrze im. W. SiemaszkowejRzeszów – sokół na Teatrze im. W. Siemaszkowej
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Sanofi-Aventis SP. z o.o.Sanofi-Aventis SP. z o.o.
Zakład Produkcji i DystrybucjiZakład Produkcji i Dystrybucji
ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszówul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

tel. 017 850-25-00, fax 017 850-25-01tel. 017 850-25-00, fax 017 850-25-01

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.Sanofi-Aventis Sp. z o.o.    
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawaul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

tel. 022 541-46-00tel. 022 541-46-00
fax 022 541-46-01fax 022 541-46-01

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy farmaceutycznej Sanofi-Aventis, która zaj-
muje 1 miejsce w Europie, a 3 na światowym rynku leków. 
Nasz Zakład w Rzeszowie jest jedynym zakładem w Polsce z pośród 80 zakładów gru-
py Sanofi-Aventis na świecie.

Łączymy aktywność przemysłową i naukową z mecenatem kultury, sztuki i sportu pro-
mując ważne, regionalne wydarzenia artystyczne i społeczne. Chociażby:
– Muzyczny Festiwal w Łańcucie.
– Wystawy i konkursy organizowane przez BWA.
– Rzeszowskie Dni Kardiologiczne.
– Patronat nad Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
– Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Artystycznej.
– Promujemy młode talenty muzyczne.
– Wspieramy Rzeszowskie Związek Łuczniczy -  patronujemy projektowi „Olim-

pijczyk” oraz organizacji Mistrzostw Świata w Łucznictwie w Rzeszowie w 2009 
roku.

Poprzez to służymy dobru człowieka.
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Decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego nr DSW-3-4003/291/EK/Rej.147/06 z dnia 
19.09.2006 r. WSI-E rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną 
o nowy kierunek studiów I stopnia - NAUKI O RODZINIE.

Wyższa  Szkoła  Inżynieryjno-Ekonomiczna
zaprasza do studiowania nowej specjalności: PRACA  SOCJALNA 

oraz na studia podyplomowe 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

wprowadziła regulację, zgodnie z którą pracownikiem 
socjalnym może być osoba, która ukończyła studia 
wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku nauki 

o rodzinie. Studia w specjalności praca 
socjalna pozwolą na zdobycie nie tylko 
wiedzy teoretycznej, ale także umie-
jętności z zakresu organizacji pracy 
socjalnej oraz metod, techniki tworze-
nia i oceny projektów socjalnych. Ce-
lem specjalności  jest przygotowanie 
kadry profesjonalnych pracowników 
socjalnych, uformowanych w oparciu 
o chrześcijańską wizję człowieka, po to, 
by mogli skutecznie nieść pomoc lu-
dziom chorym, starszym, ubogim, 
bezdomnym, bezrobotnym, wielorako 
uzależnionym i niepełnosprawnym. 
Wśród przedmiotów wykładanych 
w ramach programu specjalności znaj-
dują się m.in.: teoria i metodyka pracy 
socjalnej, polityka społeczna, ustawo-
dawstwo socjalne, prawo rodzinne, 
patologie życia rodzinnego, problema-
tyka niepełnosprawności, opieka pa-
liatywno-hospicyjna, psychologia oraz 
organizacja pomocy społecznej.

Absolwenci tej specjalności 
mogą podjąć pracę zawodową 
w placówkach państwowych zwią-
zanych z pomocą i opieką społeczną. 
Jako profesjonaliści z zakresu pracy 
socjalnej mogą również pracować 
w różnorodnych organizacjach po-
zarządowych i kościelnych, które 
pomagają ludziom potrzebującym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w punkcie rekrutacyjnym Wydziału Przed-
siębiorczości w Miłocinie k. Rzeszowa:

tel. 017/ 860 16 40-42, 
info2@wsie.edu.pl


