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Jerzy Maślanka 

Jeszcze niedawno hotel Rzeszów wyglą-
dał jak na okładce naszego miesięczni-
ka. Pozostała po nim odrobina gruzu 
i nowy wykop, gdzie powstać ma nowe 
centrum handlowo-hotelowe i roz-
rywkowe. Kiedy, w jakiej postaci? Kto 
będzie właścicielem i wykonawcą tego 
projektu? Oby nowa inwestycja zreali-
zowana została jednak jak najszybciej. 

Nie można pozwolić, aby w tym względzie hamowały ją party-
kularne interesy biznesowe, polityczne czy inne.  str. 2

Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.
Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.



Jerzy Maślanka
ODPRAWA

Podobno była „posłów greckich”,
W wojsku to ma odmiany stałe:
Bywa graniczna i kupiecka,
W Ratuszu jest co poniedziałek.

Na oko niby takie „nico”,
Ciągle się nad tym zastanawiam,
Lecz naszą kadrę kierowniczą
Tę to dopiero się ODPRAWIA!

Popatrzcie – jakiś partacz, nieuk
Wciąż partię i poglądy zmieniał,
Co zaczął, spieprzył – więcej nie             
   mógł...
ODPRAWĄ władza go docenia.

MOJE  REFLEKSJE
Ty harowałeś całe życie,
By przeżyć ciągleś w piętkę gonił,
Żeby zapewnić tym na szczycie...
ODPRAWY – najmniej ten milionik.

Gdyby im wyszła jakaś luka
I przy wypłacie powstał zamęt,
Szczególny przepis się poszuka,
No i zatwierdzi go PARLAMENT.

Swe rozważania tak ponawiam:
Dla kraju żyjąc dziś z pożytkiem,
Mnie przecież kiedyś też odprawią
Ciepło, serdecznie – ale z kwitkiem.

PS
Marks, co napisał nam „Kapitał”,
Dziś by okropnie kręcił głową.
Kto WAM pozwolił? – się zapytał,
Tak trwonić „wartość dodatkową”.
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NIE TYLKO BURZYĆ

Jeszcze niedawno hotel Rzeszów wyglądał jak na okładce naszego 

miesięcznika. Pozostała po nim odrobina gruzu i nowy wykop, 

gdzie powstać ma nowe centrum handlowo-hotelowe i rozrywkowe. 

Kiedy, w jakiej postaci? Kto będzie właścicielem i wykonawcą tego 

projektu? Oby nowa inwestycja zrealizowana została jednak jak 

najszybciej. Nie można pozwolić, aby w tym względzie hamowały ją partykularne interesy 

biznesowe, polityczne czy inne. 

Hotel Rzeszów był wizytówką miasta rozpoznawalną w kraju i na świecie na równi z monumentem 

pomnika naprzeciwko za rondem. Samo rondo – które pierwotnie nosiło imię PKWN, w III RP 

zmienione na Romana Dmowskiego – od początku miało jednak potoczne najczęściej używane 

miano: przy hotelu Rzeszów. Hotel Rzeszów, gdy otwierał podwoje przed 35 laty, był także 

symbolem – jak to trafnie zauważył w jednej z dyskusji telewizyjnych znakomity rzeszowianin 

architekt Władysław Hennig – zmiany oblicza naszego miasta z powiatowego w wielkomiejski, 

wojewódzki. Teraz, gdy tamten symbol został usunięty, należy zastąpić go równie trafnym 

akcentem urbanistycznym na miarę obecnego wieku i metropolitalnych ambicji Rzeszowa. 

Warto temu zamiarowi posekundować, aby nie wstydzić się tego, co tam powstanie i wokół 

owych budowli. Nowe obiekty i ich funkcje nie mogą bowiem spowodować, zadławienia 

ruchu komunikacyjnego w centrum miasta. Może wreszcie w tym miejscu udałoby się również 

wybudować dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowanie, choć rondo brzmi dostojniej, ale wszak 

to określenie od początku nie przystawało do rzeczywistych funkcji tego węzła komunikacyjnego.

Przypominając w fotoreportażu Józefa Gajdy, jak przed kilkudziesięciu laty wznoszono hotel 

oraz niektóre momenty burzenia go w tym roku, chcemy nie tylko zatrzymać w tych kadrach 

wspomnienia, ale i wskazówkę, że burzeniu – jeśli jest już konieczne – musi jednak w następnej 

chwili towarzyszyć racjonalna odnowa obrazu architektonicznego w kształcie doskonalszym. 

Samo burzenie jest bowiem czynnością prymitywną i szkodliwą, co obserwujemy na co dzień 

w polityce, gdy np. ministra edukacji częściej spotykamy w partyjnym wizerunku lidera LPR, 

a mało go wtedy, gdy trzeba rozwiązać konkretne problemy. Gdy wakacje nastały, organizatorzy 

kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostawieni zostali w zawieszeniu, nie wiedząc, 

czy ktoś z nimi podpisze umowy, czy i w jakiej postaci oraz wielkości sfi nansuje te niezbędne, 

choć mało medialne działania codzienne w oświacie. Ale nie martwmy się. Dzieci i rodzice 

zawsze dawali sobie radę, nie oglądając się na wakacyjne grosze spadające z MEN.

Jerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny

prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

JERZY MAŚLANKA

TU  I  TERAZ
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Podczas 6. Wielkiej Gali Podkarpackiego 
Klubu Biznesu wśród laureatów konkursu 

o Nagrodę Gospodarczą PKB znalazła się zna-
na rzeszowska fi rma Resgraph, którą kierują 
prezesi: Maciej Dziurgot i Janusz Kuś.
Kapituła konkursu wyłoniła tegorocznych 
zwycięzców spośród ponad 100 zgłoszeń. Mu-
zycznym akcentem gali był występ duetu har-
fowo-smyczkowego Kasia&Paula. Po rozdaniu 
statuetek dla najlepszych fi rm licytowano prace 
znanych artystów: Jadwigi Hajduk, Barbary 
Smoczeńskiej, Stanisława Chomiczewskie-
go, Emila Polita i Macieja Syrka. Uzyskane 
w ten sposób ponad 30 tys. złotych przeznaczono 
na wsparcie domów dziecka w Jarosławiu i Sta-
lowej Woli oraz wakacyjny wypoczynek dzieci 
z ubogich rodzin z Sanoka. Nagroda PKB jest ce-

DOBROCZYŃCA ROKU
Resgraph nagrodzony

nionym wyróżnie-
niem w środowi-
sku regionalnych 
przedsiębiorców, 
ponieważ jedy-
nym i uniwersal-
nym kryterium 
jej przyznawania 
są konkretne osią-
gnięcia. Oceniane 
są między inny-
mi: wyniki fi rmy, 
sukcesy w eks-
porcie, wielkość 
odprowadzanych 
podatków, działal-
ność prospołeczna 
i charytatywna 

czy tworzenie nowych miejsc pracy.
Resgraph Macieja Dziurgota i Janusza Kusia 
otrzymał główną nagrodę w kategorii Dobro-

czyńca Roku oraz wyróżnienie za kreowanie 
nowych miejsc pracy. Kapituła uwzględniając 
wielką wartość darowizn odnosiła ją do całej 
kwoty sprzedaży towarów przez fi rmę RES-
GRAPH, która funkcjonuje na rynku od sie-
demnastu lat. Znana jest na Podkarpaciu i cały 
czas się rozwija. Poza Rzeszowem ma swój od-
dział także w Krośnie. Resgraph zaopatruje biu-
ra i sklepy w materiały i sprzęt, świadczy usługi 
serwisowe. Finansowo wspiera młode talenty, 
pomaga szkołom, domom dziecka, przedszko-
lom, klubom sportowym, placówkom kultury, 
organizacjom społecznym. W uznaniu tej dzia-
łalności fi rma otrzymała już wcześniej m.in. 
Nagrodę Samarytanina z okazji 10-lecia Caritas 
diecezji rzeszowskiej. Prezesi Maciej Dziurgot 
i Janusz Kuś twierdzą, że owocami swej pracy 
i dochodów należy się dzielić z innymi, zwłasz-
cza z dziećmi i utalentowaną młodzieżą, bo taki 
dar może w przyszłości przynieść korzyść ko-
lejnym osobom.   

Maciej Dziurgot

Mały Kraków - królewskie miasto Biecz 
obchodziło 750. rocznicę nadania 

praw miejskich. 
Piękne i bogate w zabytki miasto gościło nie-
gdyś polskich królów. Szczególnie  polubiła 
je królowa Jadwiga, która ufundowała szpital 
dla ubogich. Z wybitnych postaci związanych 
z Bieczem należy wymienić m.in. Marcina Kro-
mera - biskupa warmińskiego i dyplomatę, Wa-
cława Potockiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Jana Matejkę. Na uroczystościach jubileuszo-
wych przed licznie zgromadzoną publicznością 

750 LAT BIECZA
Królewskie miasto

pojawił się król z małżonką 
i swoją świtą oraz słynny 
zbój Becz - założyciel miasta. 
W bogatym programie uro-
czystych obchodów miał też 
swój udział Rzeszów. Swoje 
prace wystawili studenci In-
stytutu Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 
a w bloku muzycznym wystą-
pił zespół estradowy Bendni-
cy w składzie: Rafał Kulasa, 
Mirek Nicpoń, Bogdan Ja-
nik i Marcin Winiarski. 

Józef GAJDA

Fo
t.

 J
ó

ze
f G

a
jd

a

Bendnicy – zespół muzyczny z RzeszowaBendnicy – zespół muzyczny z Rzeszowa

Indywidualne nagrody za całokształt 
działalności w dziedzinie twórczości arty-

stycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 
Janusz Kutyła (muzyk, instruktor muzyki 
ze Stalowej Woli), Zdzisław Magoń (muzyk, 
chórmistrz, instruktor muzyki z Kraczkowej), 
Andrzej Szypuła (muzyk, chórmistrz, dyry-
gent z Rzeszowa), Stanisław Dziubak (plastyk 
– wikliniarz z Tarnobrzega), Andrzej Cie-
szyński (artysta malarz z Przemyśla), Janina 
Ataman-Gąsiewicz (poetka, prozaik, eseistka 
z Rzeszowa), Sława Czarnecka (autorka pieśni 
i poezji patriotycznej z Gorzyc), Tadeusz Pie-
kło (poeta, animator życia literackiego z Prze-
myśla, obecnie w Warszawie), Bogusława Bę-
ben (bibliotekarz, zastępca dyr. z Krosna), Jan 
Gancarski (muzealnik, archeolog, odkrywca 
z Krosna), Jerzy Wygoda (fotografi k, wykła-
dowca z Rzeszowa), Marek Strączek (orga-
nizator uroczystości patriotycznych, redaktor 
naczelny czasopisma „Strzelec” z Rzeszowa), 
Marek Woynarowski (animator teatru, wi-
dowisk muzycznych ze Stalowej Woli), Wła-
dysław Salamon (animator, organizator życia 
kulturalnego ze Strzyżowa). 

Indywidualne nagrody za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-

UHONOROWANI  PRZEZ  MARSZAŁKA
Nagrody wojewódzkie w dziedzinie kultury

stycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry: Joanna Kielar (muzyk instrumentalista 
z Sanoka), Halina Piotrowska (bibliotekarz, 
starszy kustosz, zastępca dyr. WiMBP z Rze-
szowa), Agnieszka Fryc (instruktor tańca, or-
ganizator życia kulturalnego z Niska).

Zbiorowe nagrody za całokształt działal-
ności w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony kultury: Ze-
spół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec, 
Zespół Obrzędowy Lasowiaczki z Baranowa 
Sandomierskiego, Związek Literatów Pol-
skich – oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zeno-
na Brzewskiego z  Łańcuta, Kapela Podwórko-
wa Ta Joj z Przemyśla, Harcerska Orkiestra 

Dęta Hufca  Ziemi Przemyskiej z Żurawicy.

Zbiorowe nagrody za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-

stycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 
Zespół Obrzędowy Mazurzanie z Mazurów, 
Kapela Ludowa Przysietczanie z Przysietnicy, 
Orkiestra Dęta z Błażowej, Chór Deo Gloria 
z Boguchwały.   

Marszałek podkarpacki Zygmunt Cholewiński wręczył artystom i działaczom oraz anima-
torom kultury doroczne nagrody przyznane przez zarząd województwa. Uroczystość miała 
miejsce 28 czerwca 2007 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
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LUDZIE I SPRAWYLipiec, kanikuła, no to może poluzuje-
my sobie nieco. Zgoda? Zacznę tedy 

od wiersza Stanisława  Jachowicza: „Bywa-
ło idę do szkoły z teką, /książki się za mną 
wleką:/ dziś ujęty ich wdziękami/ ja się wlekę 
za książkami.” Nic dodać, nic ująć. 
Książka może nawet bardziej niż piosenka 
jest dobra na wszystko. Książka nie tylko 
pouczy, ale rozrzewni i poraduje. W każdym 
czasie i w każdych okolicznościach.  Jest  
najwierniejszym przyjacielem, który nigdy 
się na ciebie nie pogniewa i zawsze będzie  
przy  tobie. Przyznam się Państwu, że kie-
dy mi w duszy ponuro i – jak mawia Bogu-
sław Linda – nie chce mi się z nikim, nawet 
ze sobą samym gadać, sięgam po książkę. 
Przede wszystkim po „Szwejka”. I choć   znam 
go prawie na wyrywki po kilku stroniczkach 
lżej mi na duszy, a jeśli wilgotnieją mi oczy, 
to już tylko ze śmiechu. Oto na przykład 
Szwejk przed lekarzami sądowymi:
 „ – A więc to pan jest ten Szwejk? 
– Przypuszczam – odpowiedział Szwejk – 
że muszę nim być, bo mój ojciec był Szwejk, 
a matka Szwejkowa. Nie mogę im zrobić ta-
kiego wstydu, żebym się miał wypierać swe-
go nazwiska. 
– Nawarzył pan sobie ładnego piwa. Dużo 
sprawek ma pan na sumieniu?
– Ja mam zawsze dużo na sumieniu. Może 
mam na sumieniu więcej, niż pan raczy 
mieć, wielmożny panie.
 – A czy pan się czuje  zupełnie zdrowy, pa-
nie Szwejku? Co by pan powiedział na to, 
gdybyśmy pana polecili zbadać przez lekarzy 
sądowych?

Szwejk wszedłszy do sali, gdzie miał być bada-
ny i ujrzawszy portret austriackiego  monar-
chy entuzjastycznie zawołał: – Panowie, niech 
nam żyje cesarz Franciszek Józef! Dla medy-
ków sprawa była już całkiem jasna. Ale komi-
sja miała jeszcze kilka pytań.
– Czy radium jest cięższe od ołowiu?
– Ja go, proszę panów, nie ważyłem.
 -Czy wierzysz pan w koniec świata?
– Najprzód musiałbym ten koniec zobaczyć... 
Ale z pewnością nie nastąpi jutro. 
– Czy potrafi łby pan obliczyć przekrój kuli 
ziemskiej? 
– Nie umiałbym, proszę panów – odpowie-
dział Szwejk. – Ale ja bym panom też mógł za-
dać zagadkę. Jest dom o trzech piętrach, każde 
piętro ma osiem okien. Na dachu są dwa ko-
miny. Na każdym piętrze mieszkają dwaj loka-
torzy. A teraz powiedzcie mi panowie, którego 
roku umarła babka stróża?
No co, odśmialiśmy się choć odrobinę? Faj-
no. Tedy jeszcze jedna, ale już rozwiązana za-
gadka. Król Stanisław August w towarzystwie 
Adama Naruszewicza przejeżdżał przez wieś. 
Na ścianie kuźni dojrzał nabazgraną przez 
ówczesnego graffi  ciarza ośmiokrotnie literę 
„K” w takim porządku: K.K.K.K. / K.K.K.K.:
„ – Nie wiesz, Biskupie, co to za napis na kuź-
ni?
 – To jest szyld kowalski, Najjaśniejszy Panie.
 – Przeczytaj  mi go.
 – Nic łatwiejszego, Najjaśniejszy Panie:Kowal 

Kowalce Kowalątko 
Kuje Kowalka Ko-
walowi Kowadłem 
Kieruje”.
Następna, też nieco frywolna, staropolska 
bo aż osiemnastowieczna zagadka: „Prosił-
bym o coś, moja panno, ciebie/ Iżbyś mi dała 
w mej nagłej potrzebie/Czegoś dobrego z po-
tajemnej sfery/Złóż, proszę, pierwsze tych 
wierszów litery/ Y tak bez żadnej ciekawości 
snadnie, waćpanna zgadnie!”
I jeszcze epitafi um na dziewiczym nagrobku 
w Łucku u dominikanów: „Tu leży panna 
Anna w swym panieństwie stała,/ Bo niko-
mu nie dała./ Tylko Bogu duszę, dominika-
nom ciało – /I dobrze się stało!”
A skoro mamy upalne lato, to jeszcze przy-
powieść o piwie Władysława Syrokomli: 
„Niemcy nam chcieli ukraść Kopernika:/ 
Ze złodziejskiego odarto ich blasku! Chcieli 
nam dowieść, że piwo/ wynika z ich wyna-
lazku./ Ale w Dytmara pismach zostawiona/ 
pamiątka stara, kronikarska, żywa:/ Bole-
sław Wielki przyjmował Ottona/ Kufelkiem 
piwa!”

Do tego wakacyjnego „odśmiania” po-
służyłem się „Szwejkiem” – Jarosława 

Haszka, „Karnawałem dziadowskim” – Sta-
nisława Nyrkowskiego i „Sensacjami z daw-
nych lat” – Romana Kalety. Jeśli się okazja 
nadarzy, zajrzyjcie Państwo do tych książek, 
a na pewno nie pożałujecie.   

Zbigniew DOMINO

GDZIE TEN SZATAN?
O protestach w służbie zdrowia

Od połowy czerwca trwał ostry protest 
pielęgniarek, lekarzy i innych pra-

cowników ochrony zdrowia. Z głodówkami 
włącznie. Pod Kancelarią Premiera w War-
szawie wyrosło białe miasteczko na ponad  
sto namiotów, w których koczując, pielę-
gniarki żądały godnych płac. Pośrednio 
od premiera Kaczyńskiego mogły usłyszeć: 
– Gdyby ktoś w innym kraju chciał wymyślić 
scenariusz, jak zaszkodzić Polsce, to byłoby 
właśnie to, co mamy. To nie jest wina leka-
rzy czy pielęgniarek, bo oni mogą sobie tego 
nie uświadamiać. Ale inni szatani są tam 

czynni. Tak wyrażoną ocenę 
szefa skomentował w „Try-
bunie” z 2 lipca br. m.in. prof. 
Stefan Niesiołowski, sena-
tor Platformy Obywatelskiej: 
– To jest po prostu kolejny 
przykład manii prześladow-
czej u pana premiera. Bardzo 
wyraźnie postępuje rozwój 
paranoi. Może się zaraził 
od Macierewicza, bo para-
noja jest podobno zaraźliwa. 
Ta wypowiedź o szatanach 
połączona z tymi wcześniej-
szymi o spiskach przypomina mi retorykę 
Władysława Gomułki. Dla niego też za wszyst-
kim stali rewizjoniści. Dla mnie ten fragment 

o szatanach jest zupełnie żenujący. Doszedłem 
już do wniosku, że śledzenie i rozumienie my-
śli pana premiera przekracza moją zdolność 
percepcji.    
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Najgorsze, co mogłem usłyszeć z ust pre-
zydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, 

to stwierdzenie, że dzięki zorganizowaniu 
przez Rzeszów ogólnopolskich dożynek, 
świat o nas usłyszy. Brrr... Po pierwsze więc, 
pan prezydent nie dopowiedział, jaki to świat 
miałby o nas usłyszeć. W moim mniemaniu 
byłby to świat, w którym ja nie chciałbym żyć 

USIA SIUSIA
Prowincjonalna „światowość”

i sądzę, że tak samo myśli wiele osób, dla któ-
rych Rzeszów jest naszym domem.
Z okazji dożynek, i to centralnych, na pewno 
zjechałby do Rzeszowa Andrzej Lepper, wyjąt-
kowej miary cwaniak polityczny i warchoł, dla 
„świata”, o którym marzy Tadeusz Ferenc, uoso-
bienie populizmu, prymitywizmu i interesow-
ności w polityce. Nie chciałbym, żeby mój dom 
Rzeszów kojarzony był z człowiekiem z politycz-
nego marginesu, który za sprawą żądzy władzy 
bliźniąt Kaczyńskich wyniesiony został na urząd 
wicepremiera, urząd o kilkaset lat świetlnych 

przekraczający jego wiedzę i kompetencje. Gdy-
by Rzeszów stał się miejscem dożynek, Lepper 
na pewno byłby jednym z głównych ich boha-
terów wdzięczących się do telewizyjnych kamer. 
A dla mnie to obrzydliwość. 
Ponadto sądziłem, że czasy, w których „świato-
wość” prowincjonalnej Polski objawiała się or-
ganizowaniem festiwali i imprez folklorystycz-
nych minęły jakieś 18 lat temu. W szarzyźnie 
PRL-u, paszportów „na komendzie”, czyli 
limitowanych wyjazdów „na Zachód”, przy-
jazd do Rzeszowa młodych Polonusów, którzy 
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w przyspieszonym tempie uczyli się na specjal-
nych kursach ludowych tańców, był zapewne 
kontaktem „z wielkim światem”. Takie były 
wtedy realia i takie były też nasze wyobraże-
nia o „świecie” i Polakach żyjących za granicą. 
Ale tak Bogiem a prawdą, ten „wielki świat” na-
szych Polonusów był tak marginalny, na jakim 
marginesie ci nasi rodacy żyli w swoich nowych 
ojczyznach. Nie przyznawali się do tego, ale tak 
naprawdę żyli i tkwili na antypodach rodzimej 
kultury krajów, w których się znaleźli za sprawą 
swoich rodziców lub dziadków. 
Od niemal 20 lat Polacy zaczęli swobodnie jeź-
dzić za granicę i każdy z nas, kto myśli rozsądnie, 
natychmiast po przekroczeniu granicy pozbywa 
się megalomanii i nie wiadomo skąd biorącego 
się przekonania, że to, co jest najważniejsze dla 
nas Polaków, jest też ważne dla innych nacji, 
nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ewidentna 
bzdura. W tej Europie i na tym świecie nikogo 
nie obchodzi, co się u nas dzieje. W gazetach i te-
lewizjach krajów europejskich jest o Polsce cisza. 
Z wyjątkiem ostatnich tygodni, kiedy to bliźnięta 

Kaczyńskie obrały sobie za punkt honoru dykto-
wanie Europie, co ma ze sobą robić. Ale obraz 
Polski, jaki za ich sprawą jest przedstawiany spo-
łecznościom innych krajów, jest dla nas, niestety, 
żałosny. Na pewno więc panie prezydencie Fe-
renc żaden „świat” o nas nie usłyszy z racji do-
żynek. I dobrze.
Natomiast chciałbym bardzo panie prezyden-
cie, aby o moim domu Rzeszowie usłyszał świat 
z racji przeobrażeń cywilizacyjnych, jakie się 
w nim dokonują. Chciałbym, by świat wiedział, 
że tu nie tylko tańczy się od czasu do czasu 
„usia siusia”, ale że produkuje się w tym mie-
ście silniki do myśliwców F-16, że jest tu fabry-
ka silników lotniczych fi rmy Pratt&Whitney, 
należąca do koncernu United Technologies, 
bo może dzięki tej informacji będzie chciał 
u nas ulokować produkcję, opartą na najno-
wocześniejszych technologiach, jakiś inny 
światowy koncern. Niech więc pan, panie pre-
zydencie nie robi wrażej roboty Markowi Da-
reckiemu, szefowi WSK Rzeszów, który wszę-
dzie, gdzie jest w Europie promuje Rzeszów 

jako stolicę polskiego przemysłu lotniczego, 
wiodący ośrodek Doliny Lotniczej. Niech pan, 
panie prezydencie Rzeszowa, wita chlebem 
i solą inwestorów, którzy przywiozą tu ze sobą 
najnowocześniejsze technologie, a nie jakichś 
tam Lepperów i jemu podobne indywidua. 
Niech pan panie prezydencie, dąży do tego, 
by „świat” usłyszał, że w tym Rzeszowie 
jest najwięcej w Polsce, w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, studentów, że jest w tym mieście 
jedyna w Polsce uczelnia wyższa, która kształci 
pilotów komunikacyjnych z tytułem magistra 
inżyniera, że są takie uczelnie jak chociażby 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, któ-
ra zaczyna kształcić coraz więcej studentów 
z zagranicy, że wreszcie są małe, ale prężne fi r-
my, które wykorzystują w swej produkcji naj-
nowocześniejsze technologie. Niech pan, panie 
prezydencie, zrozumie, że mamy XXI wiek. 
Wiek, który ma swoje wyzwania. Wyzwania 
nieprzystające do czasów minionych. 

Andrzej SAS

EDWARD SOŃSKI – absolwent Studium 
Kulturalno-Oświatowego w Krośnie, kieru-
nek: fotografia i film. Od 1980 r. jest instruk-
torem fotografii w Miejskim Domu Kultury 
w Łańcucie, prowadzi Foto–Klub oraz Mło-
dzieżowe Koło Fotograficzne. Jego zdjęcia 

publikowały m.in.: 
„Foto”, „Foto-Ku-
rier” „Magazyn Fo-
tograficzny”, „Pozy-
tyw”, „Przyroda Pol-
ska”, „Poznaj Świat”. 
Jest autorem zdjęć 
do folderów i kata-
logów o Łańcucie. 
Prezentował swoje 
prace na licznych 
wystawach indywi-
dualnych i zbioro-
wych. Jest laureatem 
wielu konkursów fo-
tograficznych.

jadący polną drogą rowerzysta. Sońskiemu 
udaje się uchwycić ten wyjątkowy, jedyny mo-
ment, w którym w szczególny sposób ujawnia 
się tajemnica miejsca.

Aldona KASZUBA
Teatr Maska w Rzeszowie

W Galerii Teatru Maska w Rzeszowie (ul. 
Mickiewicza 13) od 4 do 31 lipca można 
oglądać codziennie od 8.00 do 20.00 foto-
grafi e Edwarda Sońskiego.
Na wystawie jest ponad 50 fotografi i uka-
zujących okolice Łańcuta i pobliskie wioski. 
Zdjęcia z Albigowej, Białobrzegów, Brzózy 
Stadnickiej, Cierpisza, Husowa, Markowej, 
Lipnika, Smolarzyn, Tarnawki, Woli Dalszej, 
Żołyni robione w różnych porach roku i dnia, 
w rozmaitej aurze, odkrywają różnorodność 
i malowniczość łańcuckiej ziemi. Wśród zdjęć 
dominują pejzaże. Autor niekiedy sięga okiem 
obiektywu aż po horyzont, innym razem pa-
trzy na świat z „perspektywy żaby” przez pola 
pełne mleczy czy dmuchawców. Wśród natury 
pojawia się niekiedy ślad człowieka: drewnia-
ny dom, przydrożna kapliczka, strach na wró-
ble, ludzie wydobywający piasek z dna rzeki, 

ZIEMIA ŁAŃCUCKA
Wystawa Edwarda Sońskiego

Edward Soński – „Wisłok – Dąbrówki”
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Józef Ambrozowicz wystawą pt. „Rze-
szów”, otwartą 11 czerwca w Wilnie, przy-

bliżył w litewskiej stolicy nasze miasto. 
Wśród gości wernisażu, których powitała 
dyrektorka Domu Kultury Polskiej Krystyna 
Zimińska, był zastępca mera Wilna Artur 
Ludkowski, konsul generalny RP w Wilnie 
Stanisław Z. Cygnarowski, sekretarz zarządu 
głównego Związku Polaków na Litwie Edward 
Trusewicz oraz prezes Stowarzyszenia Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz” Józef Kwiat-
kowski. Od nas był w Wilnie współorganiza-
tor wystawy Mariusz Grudzień (członek za-
rządu krajowego Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, szef Domu Polonii w Rzeszowie) oraz 
radny Jacek Adamowicz. 

AMBROZOWICZ 
W WILNIE
Fotogramy promujące Rzeszów

Wystawa składa się z 40 fotogramów, wy-
jątkowo dużych: 100 x 70 cm i 70 x 50. Było 
to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale i pro-
mocyjne, przygotowane przez Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie oraz rzeszowski oddział 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Na werni-
sażu wystąpił też wileński zespół pieśni i tańca 
Zgoda ze suitą tańców rzeszowskich. 

Autor fotogramów Józef Ambrozo-
wicz, dziennikarz i wydawca, przy-
bliżył wilnianom Rzeszów nie tylko 
fotografi cznie, ale barwnie opisał 
także słowem ponad 650-letnie 
dzieje naszego grodu. Przypomniał 
m.in. fakt, że to arcybiskup Jan 
Rzeszowski, syn założyciela Rze-
szowa Jana Pakosławica, udzielał 
w 1417 r. w Sanoku ślubu królowi 
Władysławowi Jagielle z Elżbietą 
Granowską. Wskazał na współ-
czesne oblicze Rzeszowa. Wzbu-
dził zdumienie wilnian stwierdze-

niem, że jest to najbardziej akademickie miasto 
w Polsce, bowiem na 166 tys. mieszkańców są aż 
53 tysiące studentów. Wskazał na perspekty-
wy rozwojowe stolicy Podkarpacia - centrum 
Doliny Lotniczej i ekspansywnych fi rm infor-
matycznych. Być może swą wystawą przetarł 
w Wilnie szlak dla innych inicjatyw dotyczących 
obecności naszego miasta w litewskiej stolicy.   

Wernisaż w Wilnie – autor wystawy udziela wywiadu
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Członków Lions Club Rzeszów  –  jak pod-
kreśla jego prezydent Krzysztof Gotfryd – 

łączy idea moralnej i etycznej poprawności. 
Chodzi o to, by m.in. nie czerpać korzyści z nie-
sprawiedliwie osiągniętej przewagi, nie budować 
swojej pozycji szkodząc innym, przyjaźń uważać 
za wartość samą w sobie, okazywać pomoc tym, 
którzy cierpią i wspierać moralnie oraz material-
nie osoby słabsze, być umiarkowanym krytyce, 
a hojnym w pochwałach, budować, a nie nisz-
czyć. Nazwę Lions rozszyfrowują też pogodnie: 
„Lepiej Innym Pomagać Niż Sobie”.
Krzysztof objaśnia, że wstąpić w te szeregi 
można za rekomendacją dwu członków klu-
bu, po odbyciu stażu i zaakceptowaniu kandy-

data w tajnym głosowaniu. Składka jest wcale 
niemała, bo wynosi trzysta złotych rocznie, 
a mimo to gromada tych społeczników wciąż 
rośnie. Organizują też różne imprezy, dochód 
z nich zaś przeznaczają na cele charytatywne. 
W roku 2005 pomogli wyposażyć Ośrodek 
Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, w następ-
nym podarowali komputer dziewięcioletniemu 
Tomkowi z wrodzoną niewydolnością nerek, 
kupili środki opatrunkowe i pielęgnacyjne dla 
4-letniej Roksany nieuleczalnie chorej na pę-
cherzycę (epidermolysys bullosa), a dla 11-mie-
sięczej Zuzi (chorej na genetyczną chorobę mu-
kopolisacharydozę) urządzenia do rehabilitacji 
i hydromasażu oraz sfi nansowali zakup drogich 

leków i notebooka dla 14-letniej Gabrysi chorej 
na nowotwór kości. W tym roku 4-letnia Kasia 
po operacji guza mózgu otrzymała specjali-
styczne środki pielęgnacyjne.
To klubowe grono w każdy trzeci wtorek 
miesiąca spotyka się o godzinie 19. w Muzie 
– kawiarni teatralnej przy ulicy Sokoła, bo in-
stytucja kulturalna przyjaźnie odnosi się do ta-
kich inicjatyw. Aktorka Mariola Łabno-Flau-
menhaft  jest aktywnym członkiem klubu. 
To jej pomysłem jest, aby kolejnym darem dla 
biedniejszych dzieci było sfi nansowanie im bi-
letów na spektakl pt. „Ania z Zielonego Wzgó-
rza” w Teatrze im. W. Siemaszkowej. Krzysztof 
przewodniczy klubowi, ale w zarządzie są także 
osoby znane z zawodowej i społecznej aktyw-
ności: Lucyna Pokrzywa jest wiceprezydentem, 
Barbara Żurek sekretarzem, Dorota Dominik 
skarbnikiem. A w gronie rzeszowskich lionsów 
są społecznicy ze sfer biznesowych, prawni-
czych, medycznych, kultury, oświaty, z mediów 
rzeszowskich i innych środowisk.
Lions Clubs International jest największą 
na świecie pozarządową organizacją charyta-
tywną. Liczy około 1,3 mln członków, jest akre-
dytowana w ONZ i Radzie Europy. W okręgu 
LCI Polska jest już 56 klubów, w tym rzeszow-
ski. Ta organizacja bezinteresownie grupuje 
ludzi, którzy pomagając słabszym (zwłaszcza 
dzieciom), tworzą też płaszczyzny swobodnej 
dyskusji nad sprawami publicznymi, wyklucza-
jąc z nich stronnicze debaty polityczne i sekciar-
skie dysputy religijne. Zachęcają do stosowania 
wysokich standardów etycznych w handlu, 
przemyśle, wolnych zawodach, działalności 
publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

Ryszard ZATORSKI

HOJNI DOBRYMI UCZYNKAMI
Moralna i etyczna poprawność

Bogusław Kobisz

Inicjatorką w naszym mieście była Ewa Glesmer, dyrektorka szkoły dla dzieci w szpitalu przy 
Lwowskiej, bo ta międzynarodowa organizacja, w której klub rzeszowski funkcjonuje już 
trzeci rok, nakierowana jest głównie na pomoc dzieciom słabszym materialnie, niepełno-
sprawnym, chorym, pozostającym w domach dziecka.
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Jedno z wtorkowych spotkań w Muzie. Od lewej: Krzysztof Gotfryd, Jolanta Pietrasz, Barbara Żurek, Barba-

ra Kasprzycka, Lucyna Pokrzywa, Dorota Dominik.

PRZYSPIESZONE?
Stary i dobry pomysł

Tak wiele szumu, tyle 
pochwał i fascynacji 

nad postępowaniem, które 
powinno od wielu lat funk-
cjonować. Minister Ziobro, 
„szef propagandy” w gabi-

necie Kaczyńskiego potrafi  skupić uwagę ca-
łego społeczeństwa na zagrożeniu, jakie sta-
nowi poszukiwany przestępca, na jego ujęciu, 
zwolnieniu prokuratora, sędziego, zatrzyma-
niu kogoś z opozycji lub jakiegoś komucha.
Cała uwaga skupiona jest w ten sposób na sen-
sacjach – sukcesach władzy. Czy nie można 
rzeczy normalnych prezentować w sposób 
normalny, czy wszystko musi się upolitycz-
niać? Odnoszę wrażenie czytając, patrząc 
i słuchając, że ministerstwa, ministrowie, 
urzędy i urzędnicy nie pracują, tylko odnoszą 
sukcesy. Powróćmy więc do jednego z sukce-
sów władzy, jakim jest wprowadzenie postę-
powania przyspieszonego. 
Zgodnie z art. 517b i następnymi kodeksu po-
stępowania karnego – w postępowaniu przy-

spieszonym mogą być rozpoznawane przy-
padki, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym 
uczynku popełnienia przestępstwa lub bez-
pośrednio potem, zatrzymany oraz w ciągu 
48 godzin doprowadzony przez policję i prze-
kazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem 
o rozpoznanie sprawy.
Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, 
gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także je-
żeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania 
przez uprawniony organ nie zostanie on prze-
kazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem 
o rozpoznanie. Należy go także zwolnić na po-
lecenie sądu lub prokuratora.
Podniosły się głosy krytyki, że obrońcy „nie 
zdążą bronić, sądy sądzić, a policja doprowa-
dzać”. Dobre rzeczy powinny się same bronić. 
To postępowanie, jeżeli wywoływało i wywołuje 
krytykę pewnych środowisk to po części tylko 
dlatego, że jego wprowadzenie wykorzystywane 
jest dla celów politycznych. Generalnie postę-
powanie przyspieszone, mimo że to bardzo sta-
ry pomysł stosowany jeszcze w czasach  PRL-u, 
jest dobrym pomysłem, powoduje bowiem mo-
bilizację organów ścigania i wymiaru sprawie-
dliwości, obniża znacznie koszty ich funkcjono-
wania. Normalnie po godzinie 15. gmachy są-
dów świeciły pustkami, pilnowane, ogrzewane, 
teraz  jest szansa, że to się zmieni.

Po kilku miesiącach „pismacy” wywąchali, 
że drastyczne spada liczba spraw rozpozna-
wanych w trybie przyspieszonym w stosunku 
do ilości z pierwszych triumfalnych miesięcy, 
gdzie pijany rowerzysta „pechowiec” dostał 
6 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych (normalnie dostałby chłop 2, góra 3 lata). 
Dzisiaj słyszę, jak wiceminister sprawiedliwości 
„składa się bezradnie” przed kamerami TVP 
zdziwiony, dlaczego pomysł jego szefa nie przy-
nosi takich rezultatów, jakie zapowiadano. Poli-
cjanci  twierdzą, że są zmęczeni nie mają kiedy 
i kim gonić przestępców w takim tempie tylko 
po to, „żeby Ziobrze zrobić dobrze.
Sądzę jednak, że postępowanie przyspie-
szone jest potrzebne. Ale wykorzystywanie  
policji, sądów i prokuratury do doraźnych 
celów politycznych tak właśnie się kończy 
– rozczarowaniem, zdziwieniem i oczekiwa-
niem. Co zrobi minister? Czy pogoni „nie-
robów” do roboty i przez jakiś czas jeszcze 
będzie huczało o sukcesie, czy też da sobie 
spokój i tak jak to już było za PRL-u to po-
stępowanie po jakimś czasie będzie stosowa-
ne nie na pokaz, ale dla utrzymywania ładu 
i bezpieczeństwa.

Bogusław KOBISZ
radca prawny – Firma Prawnicza IUS w Rzeszowie

Fot. Ryszard Zatorski



IN
IC

JA
T

Y
W

Y
E

D
U

K
A

C
JA

  
  S

Z
K

O
ŁY

7

Lipiec 2007

Edward Słupek

Strugiem do Rzeszowa
Kajakiem od granic Borku

Wakacyjny czas spra-
wia, że budzi się 

w nas odruch nomady, 
wzrasta potrzeba podró-
żowania, przemieszczania 

się, sprawdzenia i odczucia, że „tam” jest le-
piej, przyjemniej, bardziej interesująco. Mnie 
ten zew natury – wykształcony w nas ludziach 
przez dzieje – również doświadcza.
Znajomy mecenas, znany czytelnikom z ła-
mów naszego miesięcznika, od tygodni inda-
gował mnie na różne sposoby, żeby spłynąć 
kajakami Strugiem do Rzeszowa, skąd tylko 
się da, tzn. z miejsca gdzie Strug jest spławny 
dla kajaków. Wpierw należało przetranspor-
tować kajaki do życzliwego gospodarza nad 
Strug. Udało się to uczynić wspólnym stara-
niem przy pomocy życzliwych osób. U sym-
patycznego gospodarza kajaki przeleżkowały 
kilka tygodni, bo nie było odpowiedniej po-
gody. Gospodarz jest przemiły, co wynika za-
równo z jego osobowości, jak i interesujących 

zamiarów związanych z agroturyzmem. Pla-
nuje m.in. organizowanie spływów kajakiem 
do Rzeszowa nieopodal płynącym Strugiem 
oraz inne atrakcje sportowo-wypoczynkowe 
wraz z hippiką, dobrą kuchnią, czemu może 
sprzyjać także jego wykształcenie sportowo-
turystyczne.
Blisko południa w nie-
dzielę, mecenas zatelefo-
nował, kaperując jeszcze 
jednego śmiałka, kolegę 
z lat szkolnych. Gospo-
darz, u którego leżako-
wały kajaki dla skom-
pletowania dwóch osad 
oraz jako przewodnika 
po Strugu „wypożyczył” 
nam rosłego, usporto-
wionego syna. Spływ 
od granic Borku okazał 
się raft ingiem, za którym 
Polacy podróżują w od-
ległe kraje, a jest to ro-
dzaj spływu kajakowego po trudnych rzekach 
o wartkim nurcie, obfi tującego w niespo-
dzianki, a nawet niebezpieczeństwa. Tak było 
na kajakach w nurcie Strugu. Niezapomniane 
widoki od strony rzeki, całkiem naturalnie 
dzikiej. Urozmaicona roślinność, naturalnie 

leżące kłody drzew, które położyły się, doży-
wając kresu swojego żywota. Duży wysiłek 
fi zyczny, zakola, progi i spory jaz w Tyczynie. 
Na tym jazie kiedyś był młyn wodny. Zastana-
wiające, dlaczego przy wysokim korzystnym 
spiętrzeniu wody nie ma tam elektrowni wod-

nej. Rzeka stosunkowo czysta, 
chociaż rażą nierzadkie odpady 
cywilizacyjne wrzucone do rze-
ki. Strug to duża atrakcja warta 
rozpropagowania.
Namawiam samorządowców 
z Doliny Strugu do spływu 
kajakowego z zakończeniem 
na przystani Klubu Kajakowego 
Resowiak na zalewie Wisłoka 
opodal Lisiej Góry, gdzie znaj-
dują się lęgowiska niezliczo-
nej ilości ptaków. Pozwoli to, 
moim zdaniem, przeistoczyć 
rzekę Strug z symbolu inicjaty-
wy samorządowej Doliny Stru-
gu, w rzekę żywicielkę dającą 

utrzymanie wielu osobom z turystyki. A może 
objawią się też inne inicjatywy gospodarcze, 
które można stworzyć wykorzystując walory 
Strugu?

Edward SŁUPEK

W dniu wydawania 
maturzystom świa-

dectw minister Roman 
Giertych bez zażenowania 
gratulował im świetnych 

rezultatów. Minister przemilczał, że aż 
15 procent (tj. 57 tysięcy tych, którzy do-
stali świadectwa) ma maturę tylko dzięki 
wprowadzonej przez niego w ubiegłym roku 
amnestii.
Mimo że nie zdali jednego z trzech przed-
miotów i tak otrzymali świadectwo dojrza-
łości. Wiemy jednak, że w tym roku amne-
stia maturalna obowiązywała po raz drugi 
i ostatni. Trybunał Konstytucyjny uznał 
ją za niezgodną z prawem. W przyszłym 
roku zamiast amnestii abiturienci dostaną 
szansę poprawienia niezdanej matury z jed-
nego przedmiotu już podczas sierpniowej 
sesji egzaminacyjnej. Będzie to rozwiązanie 
uczciwsze. Uczelnie państwowe zapewnia-
ją, że sierpniowi poprawkowicze nie stracą 
możliwości ubiegania się o przyjęcie na stu-
dia. Zorganizowana zostanie dodatkowa re-
krutacja na kierunki, gdzie będą wolne miej-
sca. Żeby nie rozdzierać szat, warto przypo-
mnieć, że np. we Francji co roku egzaminu 
maturalnego nie zdaje około 25 procent 
uczniów. Podobnie jest w wielu innych kra-
jach zachodnich. Matura oraz wykształcenie 
wyższe powinny być przecież dostępne tylko 

Stanisław Rusznica

DUŻE I MAŁE MATURY
Gratulacje dla szkół rzeszowskich

dla najlepszych, ma mobilizować do nauki, 
a nie uczyć lawirowania i kombinowania, 
czy mi się to opłaci. Szkoła potrzebuje prze-
pisów prawnych, które będą brały pod uwagę 
również aspekty wychowawcze.
W tym roku najlepsze wyniki odnotowa-
no z przedmiotów humanistycznych: języka 
polskiego, języka angielskiego, wiedzy o spo-
łeczeństwie i historii. Mogą natomiast niepo-
koić wyniki matur z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych. Wpływa na to wiele 
czynników, niekoniecznie zależnych od na-
uczycieli. Ten obszar przedmiotowy wymaga 
wsparcia fi nansowego. Bowiem do nauki ta-
kich przedmiotów, jak fi zyka, chemia, biologia 
potrzebny jest podział oddziałów na grupy, 
wyposażenie pracowni w pomoce naukowe 
adekwatne do nauczanych treści. Konieczne 
jest utworzenie większej ilości przedmioto-
wych kółek zainteresowań. Był to trzeci rok 
przeprowadzania matur przez Centralną Ko-
misję Egzaminacyjną. O ich jakości zdania 
są podzielone. Przypomnijmy, że w pierw-
szym roku nowych matur odsetek tych, którzy 
nie zdali, wyniósł 13 procent, w następnym 
21, a w tym roku 23,5 proc. Są to wyniki bez 
amnestii maturalnej. Gdyby ją uwzględnić, 
są one korzystniejsze, ale mało wiarygodne. 
Fałszują rzeczywistość. I nie ma możliwości 
porównywania. Cokolwiek by mówić, wyniki 
maturalne są coraz słabsze.
Nasze województwo pod względem tzw. zda-
walności absolwentów znalazło się w tym roku 
po Małopolsce ex aequo w gronie województw 
lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. To dobry 
wynik. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
województwami były minimalne. W rzeszow-
skich renomowanych ogólniakach matury 

zdali praktycznie wszyscy. Im nie trzeba było 
pomocy w postaci amnestii. Okręgowa Komi-
sja Egzaminacyjna w Krakowie, obejmująca 
swoim zasięgiem działania trzy województwa 
(małopolskie, lubelskie i podkarpackie), może 
być zadowolona z tegorocznych wyników. Dr. 
Henrykowi Szaleńcowi, dyrektorowi OKE 
w Krakowie, oraz dyrektorom szkół i nauczy-
cielom należy pogratulować dobrej organizacji 
matur i pracy z uczniami. Ważną rolę w tym 
procesie odegrali nauczyciele doradcy, którzy 
dbają o wysoką jakość prowadzonych przez 
nauczycieli zajęć. O nich nie mówi się często. 
A przecież poprzez doskonalenie nauczycie-
li, doradztwo metodyczne ma istotny wpływ 
na egzaminy zewnętrzne i w ogóle na poziom 
pracy szkół.
Przełom czerwca i lipca to był gorący okres 
także dla gimnazjalistów. W tym roku z wy-
ników gimnazjalnych możemy być zadowo-
leni. W Rzeszowie najlepszymi gimnazjami 
okazały się kolejno: 9, 11, 1, 6, 7, 10, 8, 2, 
5, 12, 3, 4 oraz artystyczne w Zespole Szkół 
Muzycznych nr 1 i w Zespole Szkół Pla-
stycznych. Z niepublicznych zaś gimnazjów 
–  akademickie WSIiZ, ss. prezentek i spo-
łeczne nr 1. Różnice punktacji nie są duże. 
Świadczy to o wyrównanym poziomie. Na-
uczyciele, jak i uczniowie przyzwyczaili się 
do testów. Dobrze, że ten jeszcze wciąż nowy 
typ szkoły powoli wrasta w pejzaż struktury 
szkolnej. Dobre wyniki z egzaminów gim-
nazjalnych –  przez wiele osób nazywanych 
małymi maturami –  świadczą o coraz lepszej 
pracy szkół.

Stanisław RUSZNICA
b. podkarpacki kurator oświaty
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Szczególnie atrakcyjne i godne po-
lecenia w naszej uczelni są studia 
na kierunku geodezja i kartografi a 
ze specjalnościami: geodezja rolna 
i wycena nieruchomości oraz infor-

matyka geodezyjna i kartografi czna. Prowadzimy 
zajęcia w systemie stacjonarnym i niestacjonar-
nym. Na razie są to studia inżynierskie, ale niedłu-
go wykształcenie można będzie uzupełnić na stu-
diach magisterskich. 
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę nauko-
wą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowe-
go i obliczeniowego. W najbliższym miesiącu na budynku 

uczelni w Rzeszowie-Miłocinie zostanie zainstalowana sta-
cja referencyjna działająca w ramach systemu ASG/EUPOS 
dla wszystkich geodetów pracujących z urządzeniami GPS 
w promieniu 70 km od budynku, z której na prawach spe-
cjalnych korzystać będą pracownicy oraz studenci naszej 
uczelni. Studenci kształceni są według wciąż modernizo-
wanego programu studiów, uwzględniającego możliwości 
i potrzeby praktyki geodezyjnej. Zwiększony został dwu-
krotnie (do 60 godzin) zakres ćwiczeń terenowych, któ-
re prowadzone są w specjalnie zorganizowanym do tego 
celu bieszczadzkim ośrodku zarządu środowiskowego 
rzeszowskiego Akademickiego Związku Sportowego w Po-
lańczyku nad Jeziorem Solińskim. Studenci mogą korzy-
stać po cenach zniżkowych ze sprzętu wodnego i zażywać 
kąpieli w jeziorze. W naturalnych warunkach terenowych 
wykorzystywane są też oryginalne materiały geodezyjne 
pochodzące z tego obszaru, a uzyskane z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej w Le-
sku. Niedawno w ramach ćwiczeń studenci uczestniczyli 
również w wycieczce turystyczno-krajoznawczej w najbar-
dziej atrakcyjne tereny Bieszczadów oraz rejsie statkiem 
po jeziorze, wieczory natomiast spędzają śpiewając przy 
ognisku.
Istotną zmianą w programie nauczania na kierunku geo-
dezja i kartografi a jest rozbudowanie seminarium 

JAK ZOSTAĆ DOBRYM GEODETĄ? 

dyplomowego poprzez dołączenie repetytorium dla  po-
szerzenia wiedzy kierunkowej o zagadnienia natury spo-
łecznej, ekonomicznej i organizacyjnej czy nawet kulturo-
wej. Bardzo często bowiem absolwenci tego typu uczel-
ni zajmują odpowiedzialne stanowiska w administracji 
samorządowej i rządowej. Studenci mają też możliwość 
samodokształcania w ramach studenckiego koła nauko-
wego geodetów Geo-Team oraz korzystania z biura karier 
i uczestniczenia w targach pracy. Istnieje w uczelni sys-
tem pomocy materialnej, obejmujący stypendia socjalne, 
mieszkaniowe, stypendia dla osób niepełnosprawnych 
oraz naukowe. Obecnie prawie co trzeci student WSI-E 
otrzymuje stypendium ze wspomnianego funduszu pomo-
cy materialnej. Są warunki do rekreacji i uprawiania spor-
tu, do korzystania m.in. z boiska, hali sportowej, krytego 
basenu i siłowni. Studencki samorząd wraz z władzami 
uczelni organizuje też cykliczne imprezy kulturalno-roz-
rywkowe, m.in. coroczne otrzęsiny i juwenalia.

Prof. dr hab. inż. Stanisław LATOŚ
Katedra Geodezji i Obrotu Nieruchomościami 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna  - Wydział Przedsiębiorczości  
Rzeszów-Miłocin 360

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
na nasze strony internetowe: 
www.wsie.edu.pl oraz www.uczelnie.rzeszow.pl

Stanisław Latoś

Wyższa  Szkoła  Inżynieryjno-Ekonomiczna
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Lipiec 2007

Przyszedł na świat 
24 września 1933 roku 

w Bukowsku koło Sanoka. 
W 1947 roku ukończył szkołę powszechną 
w Sanoku i z rodziną wyjechał na ziemie od-
zyskane do Namyślina. Szkołę średnią ukoń-
czył w Dębnie. W 1951 roku podjął naukę 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Po ukończeniu pierwszego stopnia został skie-
rowany do pracy w Liceum Pedagogicznym 
w Chojnie na Pomorzu Szczecińskim. 
W 1955 roku rozpoczął pracę jako asystent 
stażysta, uzyskując tytuł magistra w 1956 roku. 
W tej uczelni osiągnął kolejne stopnie i tytuły 
naukowe: w 1961 roku doktorat, w 1974 ha-
bilitację, w 1981 profesora nadzwyczajnego, 
a w 1989 roku profesora zwyczajnego. Pełnił 
kolejno funkcje: wicedyrektora i dyrektora 
Instytutu Historii, prorektora (1986 – 1989) 
oraz rektora (1993 – 1999). Jego kadencję 
zakończyło przemianowanie Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej na Akademię Pedagogiczną. 
Z jego inicjatywy powstała Konferencja Rek-
torów Uczelni Pedagogicznych, której był 
przewodniczącym. W 1963 roku w Rzeszowie 
utworzono fi lię krakowskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, która się usamodzielniła dwa 
lata później. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie nie tylko powstała dzięki pomo-
cy krakowskiej WSP, ale korzystała z jej kadry 
przez wiele jeszcze lat. W 1973 roku w WSP 
w Rzeszowie uruchomiono kierunek historii 
(studia zaoczne). Wówczas docent Feliks Ki-
ryk rozpoczął tu pracę. 

Adam Rząsa

PROFESOR FELIKS KIRYK
Doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Profesora Feliksa Kiryka poznałem przed laty w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Rzeszowie, w której pracowałem. Cieszył się dużym autorytetem 
wśród nauczycieli akademickich oraz studentów.

Prof. Feliks Kiryk jest promotorem 12 prac 
doktorskich i opiekunem swych doktorów 
zmierzających do habilitacji (90 osób). Napi-
sał około 100 recenzji prac doktorskich i habi-
litacyjnych oraz profesorskich. Jest badaczem 
przede wszystkim czasów średniowiecza, 

autorem 350 prac naukowych, w tym 7 ksią-
żek. Z regionu podkarpackiego jego redakcji 
i współautorstwa są Dzieje Rzeszowa (t. I–III), 
historia Mielca oraz monografi e Sanoka, Prze-
myśla, Ropczyc i Dębicy. W uznaniu zasług 
badawczych i organizacyjnych został uho-
norowany przez swoich uczniów i współpra-
cowników dwiema księgami jubileuszowymi: 
na 60-lecie i 70-lecie swego życia. Feliks Ki-
ryk jest doktorem honoris causa Narodowe-

go Uniwersytetu Lwowskiego Iwana Franki 
(1988 r.) oraz honorowym profesorem Uni-
wersytetu w Kamieńcu Podolskim (2002 r.) 
i członkiem korespondentem PAU. Za swoją 
pracę naukową, pedagogiczną oraz społeczną 
został odznaczony: Krzyżem Ofi cerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz tytułem Zasłużony 
Nauczyciel PRL.
6 maja 2007 roku nasz przyjaciel otrzymał dok-
torat honoris causa Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Laudację wygłosił profesor Henryk 
Samsonowicz. Piękną recenzję drogi życiowej, 
przebogatego dorobku naukowego i organiza-
cyjnego napisał prof. dr hab. Józef Półćwiartek 

z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Z żoną bardzo przeżyliśmy tę wzrusza-
jącą uroczystość, w czasie której doktora ho-
noris causa otrzymał też profesor Józef Szajna. 
Wyżej wymienionym z całego serca życzymy 
dobrego zdrowia, samopoczucia, długich lat 
życia oraz wszelkiej pomyślności. 

Adam RZĄSA 
emerytowany nauczyciel akademicki

Rektor prof. W. Bonusiak i dziekan prof. A. Bobko gratulują profesorowi F. Kirykowi. Obok z lewej recenzent 

prof. J. Półćwiartek i laudator prof. H. Samsonowicz.
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Wydział Wychowania Fizycznego jest jednym 
z dynamiczniej rozwijających się na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Minęły dwa lata od jego 
powołania, choć tradycją sięga jeszcze WSP 
i roku 1993.
Jak przystoi sportowcom,  pokonujemy am-
bitnie przeszkody, których nie brak na naszej 
drodze. Nie dałoby się tego dokonać bez spor-
towej pasji i wspólnego wysiłku, co podkre-
śla zawsze dziekan prof. dr hab. Kazimierz 
Obodyński (pracuje na WSP i UR od 40 lat 
i od powołania wydziału sprawuje tę funkcję), 
mając do pomocy prodziekanów: ds. nauki 
– prof. UR, dra hab. Zygmunta Wnuka, ds. 
studenckich, rozwoju i współpracy z zagrani-
cą – ks. dra Adama Podolskiego i ds. dydak-
tycznych – dra Marka Mirkiewicza. Na wy-
dziale zatrudnionych jest 81 pracowników, 
w tym 20 profesorów zwyczajnych i uczelnia-
nych. Od powołania wydziału dwaj doktorzy 

SPORTOWA PASJA
Wydział Wychowania Fizycznego

habilitowani otrzymali tytuły profesorskie, 
a 4 doktorów uzyskało habilitacje. To umożli-
wiło złożenie wniosku do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień 
do doktoryzowania w dziedzinie nauk o  kul-
turze fi zycznej. 
Wspomnieć należy i o specyfi ce wydziału WF 
– podwyższaniu kwalifi kacji przez uzyskiwanie 

tytułu trenera (klas: między-
narodowej, mistrzowskiej oraz 
I i II), co jest nie mniej ważne 
od tytułu naukowego. Na uni-
wersytecie takie uprawnienia 
trenerskie zdobyło 11 pracow-
ników, w tym prof. UR dr 
hab. Wojciech Cynarski aż 
dwie licencje międzynarodo-
we. Rozwój kadry naukowej 
i trenerskiej umożliwił otwarcie 
na drugiego kierunku (turysty-
ka i rekreacja), który w lutym 
przyjął pierwszych studentów. 
Wspomnieć należy i o progra-
mie „Europejczyk” – studiach 
w języku angielskim – ich dy-

plom uprawnia do pracy w całej Unii Europej-
skiej. Znaczącą rolę odgrywają również studia 
uzupełniające, szczególnie dwuletnie studia 
magisterskie i rozszerzająca się gama studiów 
podyplomowych. W planach jest przygoto-
wanie platformy e-learningowej do nauczania 
na odległość tzw. distance learning.

Prezydent Słowacji Ivan Gašparovič (z lewej) wręcza uroczyście 

na zamku w Bratysławie tytuł profesorski Kazimierzowi Obodyńskiemu

»
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Wydział składa się z sześciu katedr, trzynastu 
zakładów i dziewięciu zespołów. Katedrami kie-
rują: sportu – prof. dr hab. Jan Junger,  sportów 
walki i gier zespołowych – prof. dr hab. Roman 
M. Kalina; biomedycznych podstaw wf. – prof. 
dr hab. Jewgienij Morozow, edukacji zdro-
wotnej i odnowy biologicznej – dr hab. prof. 
UR Aleksander Kubinyi, turystyki i rekreacji 
– prof. UR, dr hab. Milan Duricek. Zakłada-
mi kierują: prof. UR, dr hab. Zygmunt Wnuk, 
prof. UR, dr hab. Stanisław Cieszkowski, prof. 

UR, dr hab. Jerzy Rut; prof. UR, dr hab. An-
drzej Nowakowski, dr Marek Mickiewicz, 
ks. dr Adam Podolski, dr Krzysztof Warchoł, 
prof. dr hab. Kazimierz Obodyński.
Oprócz działalności pedagogiczno-sportowej 
realizowane są programy badawczo-nau kowe, 
aktywny jest też udział naukowców wydziału 
w kongresach i konferencjach naukowych. 
Wykorzystując współpracę zagraniczną w ra-
mach badań naukowych i kontaktów nawią-
zanych w Euroregionie Karpackim oraz Unii 

Tak dużej różnorodności 

kulturalnej i kulturowej 

w Rzeszowie jeszcze nie było. 

Ani na reprezentacyjnym 

deptaku, czyli na współcze-

snej ulicy 3 Maja, ani na żad-

nej innej imprezie w stolicy Podkarpacia.

Bluesowe rytmy w międzynarodowym wydaniu, 

parada salsy i gorące latynoskie rytmy, urzekają-

ce niepowtarzalnym brzmieniem najpiękniejsze 

melodie i tańce greckie, poeci z Sycylii, pieśni go-

spel rzeszowskich studentów z Nigerii, najwięk-

sze przeboje operowe i operetkowe europejskich 

mistrzów w wykonaniu prawdziwych gwiazd 

i w końcu klimaty rodem prosto z Paryża, czyli 

rewia w najlepszym wykonaniu. A do tego jeszcze 

wejścia na żywo na antenę TVN prosto z Paniagi 

Omeny Mensah, gwiazdy tej stacji i popularnego 

programu „Tańca z gwiazdami”, zachwycającej się 

urokiem nie tylko tej ulicy, ale całego Rzeszowa 

i jego najbliższych okolic. Powiało więc wielkim 

światem podczas tegorocznej, czwartej już z rzę-

du, edycji „Święta na Pańskiej”.

Bogaty i różnorodny program największej 

imprezy kulturalnej i promocyjnej, mającego 

uzasadnione aspiracje metropolitalne Rzeszo-

wa, przyciągnął w ostatni weekend czerwca br. 

na ulicę 3 Maja kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Na-

wet najwięksi malkontenci nie mieli powodów 

do narzekań, bo każdy mógł znaleźć dla siebie 

coś interesującego. W doskonały nastrój latyno-

skiej fi esty wprowadzili uczestników opisywanej 

imprezy muzycy i tancerze warszawskiej forma-

cji Fiesta Loca, do których spontanicznie dołą-

czyli i znakomicie uzupełnili, miejscowi młodzi 

członkowie Klubu Tanecznego Gasiek.

Tadeusz Szylar

Stało się już tradycją, że do udziału w tym rzeszow-

skim święcie, które coraz wyraziściej pretenduje 

do miana atrakcyjnego produktu turystycznego, 

zapraszane są grupy artystyczne z miast partner-

skich Rzeszowa. W roku ubiegłym prezentowali 

się nasi węgierscy bratankowie z Nyíregyházy, 

a w tym roku mocną i reprezentacyjną wizytów-

kę greckiej kultury przywieźli przyjaciele z Lamii 

położonej nad zatoką Morza Egejskiego. Koncert 

miejskiej reprezentacyjnej orkiestry dętej oraz 

zespołu folklorystycznego Kalivia spotkał się 

z niezwykle ciepłym odbiorem licznej publicz-

ności, a burmistrz tego miasta Georgios Kotro-

nias nie tylko uroczyście otwierał tegoroczne 

święto (wspólnie z prezydentem naszego miasta 

Tadeuszem Ferencem i jego pomysłodawcą im-

prezy Jerzym Fąfarą), ale gdy zabrzmiały rytmy 

zorby nie usiedział na reprezentacyjnym miejscu 

i dołączył do swoich rodaków tańczących przed 

sceną pod wieżą farną. Nieopodal jego rodzimi 

kucharze (a w zasadzie kucharki) przyrządzali 

w plenerze i częstowali wszystkich smakołyka-

mi swojej narodowej kuchni, serwując na lepsze 

trawienie greckie wina i nieco mocniejsze trunki. 

Wszystkim tym wydarzeniom z satysfakcją przy-

glądał się szef lamijskiej Polonii Andreas Janna-

kakos, zwany przez nas po prostu Andrzejem, 

bo w Polsce się przecież urodził i tu mieszkał aż 

do osiągnięcia wieku dojrzałego.

Najbardziej egzotycznym odkryciem tego-

rocznego święta był chór złożony ze studentów 

WSiZ (pocho-

dzących z Nige-

rii), prezentujący 

pieśni gospel. 

To tylko skrom-

na reprezentacja 

tej coraz bardziej 

m i ę d z y n aro d o -

wej rzeszowskiej 

uczelni. Najwięk-

szym wydarze-

niem muzycznym 

na głównej scenie 

był promenadowy 

koncert „Z operą 

i operetką przez 

świat”, który 

w swojej pierwszej czę-

ści pomieścił fragmenty 

„Strasznego dworu”, zaś 

w drugiej najwspanialsze 

szlagiery operetkowe zna-

komitych europejskich 

mistrzów tego gatunku. 

W roli solistów wystąpili 

znakomici śpiewacy ope-

rowi rodem z Rzeszowa 

bracia Robert i Ryszard 

Cieślowie, którzy zapro-

sili do udziału w tym wi-

dowisku primadonny Joannę Woś z Krakowa 

oraz Dorotę Lachowicz (Łódź, Warszawa). 

Wspaniałą dyspozycję po raz kolejny zapre-

zentowali muzycy Filharmonii Rzeszowskiej, 

towarzyszący czwórce solistów, którymi dyry-

gował znakomicie Jerzy Kosek, ongiś dyrektor 

artystyczny tej placówki. Owacjom na stojąco 

i bisom po fantastycznym koncercie nie było 

końca. Cieszyli się wszyscy. Powód do dumy 

mieli rzeszowscy muzycy, gwiazdy zbierały 

zewsząd gratulacje, łzy wzruszenia pojawiły 

się w oczach obecnych na widowni rodziców 

braci Cieślów, radością promieniał znany rze-

szowski pedagog muzyczny Antoni Walawen-

der, z uznaniem wypowiadając się o pomyśle 

takiego koncertu i wirtuozowskim jego wy-

konaniu. Gratulacje zbierała, skromna i cicha 

jak zwykle, producentka tego widowiska Anna 

Szczepańska (także rzeszowianka) z war-

szawskiej redakcji artystycznej Live Concert. 

Zupełną zmianę nastroju przyniósł fi nałowy 

występ rodzimej rewii Imperium. Odrobina 

frywolności, uroda, powab i gracja tancerek, 

ale i wysoki kunszt baletowy oraz estradowy, 

a także wszechstronność programu to cechy, 

które spowodowały, że i ten występ został na-

grodzony  gromkimi brawami, a na Pańskiej 

powiało klimatem ze światowej stolicy tego 

rodzaju rozrywki czyli z Paryża.

Nowym elementem  tegorocznego „Święta 

na Pańskiej” było jego dwudniowe trwanie. 

Wartościowym uzupełnieniem programu zaś 

włączenie Podkarpackiego Blues Festiwalu, 

organizowanego przez niestrudzonego propa-

gatora tej muzyki, lidera rzeszowskiej formacji 

Kłusem z Blusem, znakomitego harmonijka-

rza Tomka Kiersnowskiego. Świetne między-

narodowe towarzystwo rozkołysało w sobotni 

wieczór rzeszowską publiczność, a w niedzielę 

przeniosło się do przeworskiego Pastewnika. 

Do grona organizatorów święta, czyli Urzędu 

Miasta Rzeszowa oraz Podkarpackiego Insty-

tutu Książki i Marketingu, dołączyło Radio 

Rzeszów, dzięki czemu w niedzielę cały region 

wiedział, co w danej chwili dzieje się na świato-

wej i znów Pańskiej ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Tadeusz SZYLAR

Europejskiej, a równocześnie dla wzmocnie-
nia potencjału wydziału opracowany został 
projekt powołania konsorcjum wydziałów 
związanych z kulturą fi zyczną uczelni Euro-
py Środkowej. Konsorcjum obejmie oprócz 
uczelni rzeszowskiej uniwersytety słowackie 
z Koszyc i Presova, ukraińskie ze Lwowa, Iwa-
no-Frankowska i Drohobycza oraz Akademię 
Sportu z Sofi i (Bułgaria). 

Dr Krzysztof KUBALA
Uniwersytet Rzeszowski

Światowo na PańskiejŚwiatowo na Pańskiej
Niepowtarzalne wrażenia kulturalneNiepowtarzalne wrażenia kulturalne Fo

t.
 J

ó
ze

f G
a

jd
a

»

Fo
t.

 J
ó

ze
f G

a
jd

a



11

Lipiec 2007

Rozpoczęły się wakacje, ale wszystko 
wskazuje na to, że kanikuły w podkar-

packim sporcie nie będzie. Trzy tematy zaj-
mują obecnie uwagę kibiców w naszym re-
gionie i trudno się temu dziwić. 
Pozyskanie Krzysztofa Ignaczaka – repre-
zentacyjnego libero – stanowi zapowiedź, 
że Asseco Resovia, buduje zespół na miarę 
oczekiwań kibiców siatkówki. Popularny 
„Igła”, jako ostatni z nowych zawodników, 
dołączył do Serbów Ivana Ilića i Aleksandra 
Mitrovića oraz Kubańczyka Ihosvany Her-
nandeza, a także Polaków – Pawła Papkego 
i Piotra Gabrycha. A ponieważ w druży-
nie pozostali między innymi tacy siatkarze, 
jak reprezentant kraju Łukasz Perłowski, 
Michał Kaczmarek, czy Tomasz Józefac-
ki – kibice nie tylko w Rzeszowie, ale także 
miłośnicy dobrej siatkówki na Podkarpaciu, 
oczekują od całej drużyny Asseco Resovia, 
sukcesów! Co prawda jest takie sportowe 
porzekadło, że nazwiska nie grają, ale ra-
czej trudno przypuszczać, aby pod wodzą 
tak wymagającego i znakomitego fachowca, 

Po zwycięskich eliminacjach piłkarze Rze-

szowskiego Klubu Sportowego Głuchych 

W połowie czerwca na staromiejskim sta-
dionie przy ul. Skrajnej Rada Osiedla 

zorganizowała kilkudniowy festyn dla miesz-
kańców Staromieścia i nie tylko. Dwudnio-
wych atrakcji było sporo. Wśród nich specy-
fi czne emocje widowni, zwłaszcza jej męskiej 
części, wywołały wybory Miss Staromieścia. 
W tym roku korona najpiękniejszej przypadła 
pannie Bernadecie Malec. Publiczność miała 
nieco inny gust i własny tytuł przyznała dla od-
miany pannie Michalinie Czarnocie. Niedziel-
ny blok imprez rozpoczęły zmagania piłkarskie 
staromiejskich orłów z resztą świa-
ta. Prowadzona przez wytrawnego 
piłkarza Jerzego Maślankę Reszta 
Świata preferowała synkretyczną 
fi lozofi ę piłkarską. Polegała ona 
na tym, że każdy kopał po swoje-
mu. Poziom gry był olimpijsko wy-
soki. Piłka chodziła nawet 15 me-
trów nad murawą, czasem udało 

WAKACYJNE FINISZE
Ambitna walka o wygraną

SPORTOWY  KALEJDOSKOP
jakim jest trener Jan Such, nowi zawodni-
cy znaleźli w Rzeszowie spokojną przystań. 
Wielkie brawa należą się głównemu spon-
sorowi drużyny – panu Adamowi Góralowi 
– prezesowi i właścicielowi fi rmy Asseco. Jak 
przystało na człowieka interesu, nie bawił 
się w obiecanki, lecz wyłożył odpowiednie 
środki fi nansowe na wzmocnienie druży-
ny. Ambitnego biznesmena, podobnie jak 
większości kibiców rzeszowskiego zespołu, 
nie interesowała dalsza gra o środek tabeli. 
Uważam, że mecze Asseco Resovii w pucha-
rowych rozgrywkach europejskiej federacji 
siatkówki, wykażą, na ile podopieczni trene-
ra Jana Sucha w nowym składzie, są przygo-
towani do walki o miejsca medalowe w roz-
grywkach Polskiej Ligi Siatkówki.
Szczęśliwie zakończyła się sekwencja piłkarska 
na Podkarpaciu. Stal Stalowa Wola przegrała 
co prawda pierwszy mecz z Kolejarzem Stróże 
w walce o pozostanie w II lidze, ale w rewan-
żu rozgromiła rywali i nadal mamy swojego 
przedstawiciela na zapleczu ekstraklasy. Ci, 
którzy oczekiwali, że piłkarski trybunał odwo-
ławczy zaciemni obraz, jaki powstał po ciągle 
trwającej  korupcyjnej aferze, mile się roz-
czarowali. Arka Gdynia została zdegradowa-
na do II, a Górnik Łęczna do III ligi. KSZO 
Ostrowiec także zagra o klasę niżej, a Górnik 
Polkowice w IV lidze! Przerażające jest uza-
sadnienie trybunału o degradacji Polkowic. 

Przez cały sezon drużyna  Górnika w zasadzie 
nie rozegrała nawet  jednego meczu, w któ-
rym uczciwie zdobyłaby punkty! Wierzyć się 
nie chce, ale takie jest właśnie uzasadnienie 
degradujące drużynę z Górnego Śląska, z II 
do IV ligi...
Chociaż decyzje o degradacji nie są korzyst-
ne dla naszych zespołów z Podkarpacia, któ-
re grają od nowego sezonu w III lidze gru-
py wschodnio-małopolskiej, to jednak nikt 
nie ma wątpliwości, że piłkarskie prawo na-
reszcie zadziałało. Osobny temat stanowi za-
powiadana reforma w krajowej piłce nożnej, 
w wyniku której podobno z IV ligi można 
będzie awansować bezpośrednio do II ligi. 
Ale to wątek na dokładne rozważania. 
Na zakończenie chciałbym pochwalić żuż-
lowców Marmy Polskie Folie Rzeszów za nie-
zwykle ambitną postawę w dotychczasowych 
rozgrywkach ligowych. Oto właśnie chodzi 
panowie żużlowcy, abyście nadal w każdym 
ligowym pojedynku walczyli tak udanie, jak 
czynicie to dotychczas! Sport, także żużlowy, 
nie polega na tym, że odnosi się same zwycię-
stwa. Byłby wówczas tak samo nudny jak wte-
dy, gdy doznaje się samych porażek. Prawdzi-
wy sport, to ambitna walka o wygraną. Tego 
właśnie życzę wszystkim zespołom Podkarpa-
cia w nowym sezonie. 

Wiesław  ZIELIŃSKI

RES-GEST  pojechali w czerwcu na roz-

grywki fi nałowe do Lublina. W gronie fi na-

listów ze Śląskiego Rybnika, Surduta Kielce 

i Spartana Lublin mieli zamiar dobrze zapre-

zentować się na stadionie Motoru. Szybko jed-

nak okazało się, że mogą te rozgrywki wygrać. 

Szansy nie zmarnowali. Trenowani przez Fer-

dynanda Kanasa rzeszowscy piłkarze zasłu-

żenie wywalczyli tytuł mistrza Polski. Ponadto 

mają w swoim gronie najlepszego bramkarza 

i strzelca turnieju. W skład zwycięskiej druży-

ny wchodzą: Łukasz Trojnar, Edward Pukło, 

Michał Kołcz, Marek Homa, Sylwester Cwel, 

Daniel Pretorius, Sylwester Stawarz, Tomasz 

Marcinek, Wiktor Leja, Mariusz Michal-

czyk, Rafał Nowicki, Piotr Ożóg, Krzysztof 

Maczuga, Tomasz Bator. Sukces ten powięk-

szył apetyt na sportowe triumfy. Piłkarze RES-

GEST-u zamierzają również wygrać rozgrywki  

krajowe w piłce nożnej siedmioosobowej.   

MISTRZOWIEMISTRZOWIE Piłkarze RES-GEST 
najlepsi w Polsce

się także trafi ć w nią nogą albo i głową. Trupów 
ani połamanych nie było. Wynik zaś trudny 
do ustalenia ze względu na różne techniki ob-
rachunkowe. Jedni liczyli według konwencji 
Pitagorasa, a drudzy podług matematyka Ka-
czyńskiego, czyli pierwiastkowali. Jedno usta-
lono ponad wszelką wątpliwość, że w rzutach 
karnych lepszy był bramkarz Reszty Świata. 
Niektórzy obserwatorzy twierdzili, że to raczej 
koniec świata.
Prawdziwego czadu estradowego dał znany 
w kraju zespół szantowy Sławomira Gołą-
ba KLANG, który zdołał solidnie rozruszać 
i osiedlowe pacholęta i ich rodzicieli, a nawet 
dziadków, babcie i teściowe. Później zaś odby-
ły się mistrzostwa osiedla w siłowaniu na rękę. 
W wyniku profesjonalnie przeprowadzonych 

zawodów, na profesjonalnym stole, mistrzowski 
tytuł wymocował ręcznie Andrzej Bukowski. 
Zarówno w sobotę, jak i niedzielę na tanecz-
nych deskach każdy mógł do woli popląsać, 
jak umiał i jak mu się podobało. Do późnych 
godzin nocnych do tańca przygrywał rodzin-
ny zespół muzyczno-wokalny PARADEX. Pan 
Wiesław Paryła z córką Eweliną i synem Da-
riuszem zachęcali znanymi tanecznymi rytma-
mi. Pod rozgwieżdżonym niebem Staromieścia 
tańce trwały długo. Nad wszystkim zaś pieczę 
miał Mieczysław Czachor, wiceprzewodniczą-
cy rady osiedla. Bardzo chwalił sobie organi-
zacyjną pomoc Jolanty Kinal, Barbary Osak, 
Piotra Bindugi i Marka Chłandy.

Roman MAŁEK

STAROMIEŚCIA CZAR
Orły osiedla z resztą świata
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Nr 21 (Rok III, nr 7)

B
udowę hotelu Rzeszów rozpoczęto w roku 1966, otwarto 

go w 1972. Projektował go Tadeusz Łobos. Pierwszymi 

gośćmi byli kolarze Wyścigu Pokoju. Trzygwiazdkowy, 

dysponował 290 pokojami, restauracją na 80 miejsc, pubem 

podziemnym („Piekiełko” do dziś ma swoją legendę) i klima-

tyzowaną salą kongresową na 400 miejsc, gdzie odbywały się 

międzynarodowe imprezy, m.in. kolejne szczyty gospodarcze 

Polska –Ukraina z udziałem prezydentów obu państw. Gości-

li tu artyści, politycy, mężowie stanu i zwyczajni ludzie. Wraz 

z pomnikiem opodal hotel był głównym punktem orientacyj-

nym, także centrum konferencyjnym i rozrywkowym. W poło-

wie lat 90. minionego wieku hotel był własnością Budimeksu, 

wtedy został zmodernizowany – miał osiągnąć standardy eu-

ropejskie. Nie wytrzymał jednak konkurencji. W mieście, które 

nie ma nadmiaru miejsc hotelowych, okazał się niepotrzeb-

ny. A dla potencjalnego inwestora budowy w tym miejscu 

centrum handlowo-kongresowo-wystawienniczego łącznie 

z hotelem (już jednak mniejszym) tańsza okazała się być roz-

biórka Rzeszowa, niż jego kolejna modernizacja. Kiedy jednak 

to projektowane centrum powstanie i kto je wybuduje, jeszcze 

na sto procent nie wiadomo. 

RZESZÓW  ZBURZONY 
Fotoreportaż  Józefa  Gajdy

2005 r.

Budowa hotelu – koniec lat 60.

27 kwietnia 2007 r.



»

13

Lipiec 2007

SP
O

RT

Pierwsze uderzenie w hotel – 20 marca 2007 r.

11 kwietnia 2007 r.

23 kwietnia 2007 r.
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Był synem kapitana 17. Pułku Piechoty 
w Rzeszowie, kapelmistrza przedwojennej 

orkiestry tego pułku Władysława Wisłockie-
go. Urodził się 7 lipca 1921 roku w Rzeszowie. 
Od najmłodszych lat wzrastał w muzycznej at-
mosferze. Przy ul. Krakowskiej 1 na pierwszym 
piętrze u babci Wojciechowskiej odbywały się 
często koncerty kameralne. Parter budynku 
zajmowała pani Kadlewiczowa, pierwsza na-
uczycielka gry na fortepianie małego Stasia. 
W koncertach brali udział muzycy z pułkowej 
orkiestry, przyjaciele domu, między innymi 
młoda pianistka Emilia Kozłowska-Grotow-
ska, przyszła matka Jerzego Grotowskiego.
W 1945 roku po powrocie z wojennej tułaczki 
Stanisław Wisłocki założył i prowadził orkie-
strę Filharmonii Warszawskiej, a następnie, 
od 1947 roku przez 11 lat orkiestrę Filharmonii 
Poznańskiej. Potem było dyrygowanie w Fil-
harmonii Narodowej, dyrektorowanie Wiel-
kiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia 
i Telewizji w Katowicach, praca pedagogicz-
na, nagrania, festiwale, wyjazdy zagraniczne, 
wreszcie Brylantowa Batuta przyznana przez 
Polskie Radio w marcu 1997 roku z okazji 60-
lecia kapelmistrzowskiego debiutu. A miał on 
miejsce wiosną 1937 roku z orkiestrą złożoną 
z uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Mo-
rawskiego w Przemyślu.
Jak pisze Tadeusz Deszkiewicz w „Kamerto-
nie” nr 3-4 z 1998 roku: „Przez 60 lat pracy 
artystycznej zarówno w kraju, jak i podczas 
licznych podróży artystycznych po wszystkich 
kontynentach, Stanisław Wisłocki zdobył sobie 
opinię znakomitego dyrygenta i niestrudzone-
go popularyzatora kultury polskiej, włączając 
dzieła polskich kompozytorów do większości 
swych koncertów i repertuaru orkiestr, któ-
rymi dyrygował.” Deszkiewicz przypomina 
również, że „podczas jednego z kameralnych 
wieczorów schubertowskich jeden z muzy-
ków zapytał zasłuchanego Stasia, który utwór 
najbardziej mu się podobał. Ku zaskoczeniu 
zebranych, sześcioletni słuchacz bezbłędnie 

zanucił całą partię skrzy-
piec granego przed chwilą kwartetu. Zaintere-
sowanie muzyką było tak silne, że ojciec zabie-
rał małego Stasia na próby orkiestry. Podczas 
jednej z takich prób w sali rzeszowskiego So-
koła Staś niepostrzeżenie wszedł na krzesło 
i zaczął dyrygować, głośno wypowiadając swe 
uwagi skierowane do wybranych muzyków. 
Rozbawieni sytuacją członkowie orkiestry 
nie przypuszczali wówczas, że w przyszłości 
Stanisław Wisłocki stanie się jednym z najwy-
bitniejszych dyrygentów polskich XX wieku. 
Niespodziewanie szybkie postępy muzyczne 
sprawiły, że jego dalszą edukacją pianistyczną 
zajął się ceniony rzeszowski pedagog – prof. 
Kazimierz Mirski. I tak upłynęło siedem rze-
szowskich lat. Po komunii Stasia jego rodzice 
przenieśli się do Przemyśla. I choć rzeszowski 
okres trwał stosunkowo krótko, to tam właśnie 
ukształtowała się przyszłość tego muzyka”. 
Kilkanaście lat później, we wrześniu 
1945 roku, wracając z wojennej tułaczki swe 
pierwsze kroki Wisłocki skierował właśnie 
do Rzeszowa. Tak o tym pisze w pamiętnikach 
pozostawionych rodzinie: „Żyliśmy w eu-
forii, nie mogąc wprost uwierzyć, że po sze-
ściu latach stanęliśmy znów na polskiej zie-
mi. Jeszcze tego samego dnia dojechaliśmy 
do Sanoka, gdzie w Państwowym Urzędzie 
Repatriacyjnym otrzymaliśmy tymczasowe 
zaświadczenia tożsamości, bezpłatny przejazd 
dowolnymi środkami lokomocji do Krakowa 
oraz po 50 zł na osobę. W Nowym Sączu roz-
dzieliliśmy się. Izabella z rodzicami pojechała 
przez Kraków do Warszawy, ja zaś na spotka-
nie z rodziną do Rzeszowa. Nietrudno sobie 
wyobrazić emocję, jaka towarzyszyła mojej 
podróży. 10 września [1945 roku] dojechałem 
do stacji Rzeszów-Staroniwa. Miałem bardzo 
ciężką walizę, w której wiozłem kompozycje 
i podarunki. Adres rodziny znałem z ostat-
niej korespondencji, toteż wiedziałem, gdzie 
jej szukać. Przygodnie napotkanego kolejarza 
poprosiłem o pomoc w przetransportowaniu 
walizki, którą ciągnęliśmy na małym wózku. 
Kiedy doszliśmy pod znamy mi adres, powie-
dziano mi, że mama przeniosła się do inne-
go mieszkania. Upłynęło trochę czasu, zanim 
je znalazłem i już sam dźwigałem mój bagaż 
na II piętro. Zapukałem do drzwi i otworzyła 
mi... mama. Nikt, kto nie przeżył wieloletniego 
rozstania, nie jest sobie w stanie sobie wyobra-
zić, jak wyglądało nasze powitanie. Za chwilę 
wrócili siostra i brat, tak samo kochani i tak 
samo wyglądający jak na fotografi ach przy-
słanych mi do Rumunii. Mama, której mój 
przyjazd przerwał wypiek ciastek, stanowią-

Warto przypomnieć postać Stanisława Wisłockiego, nieco zapomnianego ar-
tysty, znakomitego dyrygenta i kompozytora. Jednak niewiele jego kompo-
zycji trafi ło do koncertowych sal, bo sam mistrz uważał, iż poznał tak wiele 
wspaniałych dzieł, że jego własne nie są godne szerszego upowszechnienia.

OPOWIEŚCI MUZYCZNE

ZAPOMNIANY ARTYSTA
Stanisław Wisłocki – dyrygent, pedagog, kompozytor

Andrzej Szypuła

Od lewej: Stanisław Wisłocki, siostra Wanda, brat 

Jerzy oraz rodzice Władysław i Michalina z Wojcie-

chowskich.

1924 r. Stanisław Wisłocki (ul. Krakowska 1)

Rumunia 30.04.1940 r. – chór uchodźców. Pierwszy 

z prawej w pierwszym rzędzie Władysław Wisłocki.
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cy ich podstawowe źródło 
utrzymania, musiała szyb-
ko skończyć swoją pracę 
i wtedy zaczęło się nie-
kończące opowiadanie... 
Nie pamiętam, ile dni 
ono trwało, ale nawet 
gdyby trwało dłużej, 
to i tak nie bylibyśmy 
w stanie opowiedzieć 
wszystkiego. W Rze-
szowie mieszkała pra-
wie cała nasza rodzina 
i wszyscy chcieli poznać 
losy ojca i moje, i tak 
na niekończących się opo-
wiadaniach zeszły nam dal-
sze dni. Mama, aczkolwiek 
chciałaby mnie zatrzymać 
jak najdłużej przy sobie, rozumiała, że moje 
miejsce jest przy żonie i wbrew swojej woli 
zaczęła mnie namawiać na wyjazd do War-

szawy, wiedząc, że już teraz nie dzieli 
nas wojna, ani granice i że w każdej 

chwili będziemy się mogli znów 
zobaczyć...”
Pamiętam dostojną sylwet-
kę profesora dyrygentury 
Stanisława Wisłockiego 
podczas moich studiów 
muzycznych w Pozna-
niu. Grzeczny, elegancki, 
ujmujący w sposobie bycia, 
ogromny autorytet artystycz-
ny i moralny, szlachetna postać, 

znakomity muzyk, dyrygent, kom-
pozytor i pedagog. Bywał po wojnie 

w Rzeszowie, dyrygował w Rzeszow-
skiej Filharmonii. Jego uczniem był 
Tadeusz Wojciechowski, do niedawna 
dyrektor artystyczny i pierwszy dyry-

gent tej placówki. 31 maja tego roku minęło 
10 lat od śmierci Stanisława Wisłockiego. Ar-
tysta w pełni zasługuje, by znaleźć się w pan-

teonie najwybitniejszych obywateli Rzeszowa, 
tak ogromne są jego dokonania i zasługi dla 
kultury polskiej i światowej. Od niedawna 
w centrum Warszawy jest skwer Stanisława 
Wisłockiego. A w Rzeszowie?

Andrzej SZYPUŁA
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Na Podkarpaciu już po raz czwarty spot-
kali się literaci Polski, Słowacji i Ukra-

iny. Dyskutowali o możliwościach współ-
pracy, wymieniali doświadczenia, planowali 
wspólne publikacje.
Tegoroczna sesja miała uroczysty charakter, 
gdyż zbiegła się z rocznicą 40-lecia istnienia 
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Do udziału w dyskusjach zaproszo-
no więc kilku znakomitych pisarzy: z Ukrainy 
Stanisława Szewczenkę, Jurija Zavgorodne-
go i Stanisława Sawkiwa (tłumacza m.in. „Sy-
beriady polskiej” Zbigniewa Dominy), ze Sło-
wacji Radowana Brenkusa, wietnamskiego 
pisarza Lam Quang My, a z dalekiej Australii 
Jana Dydusiaka – polonijnego poetę i satyry-
ka oraz Michała Jagiełłę, Andrzeja Gnarow-
skiego i Janusza Termera z Warszawy. 
Sesję zainaugurowano wręczeniem Złotych 
Pióra, które zarząd rzeszowskiego oddzia-
łu ZLP co roku przyznaje swoim członkom 
za najwybitniejsze bieżące publikacje. W tym 
roku postanowiono też przyznać jedno szcze-
gólne wyróżnienie – Diamentowe Pióro. 
Otrzymał je wybitny polski pisarz Tadeusz 
Różewicz za wkład w polską literaturę i cało-
kształt działalności twórczej. Pisarz nie mógł 
osobiście odebrać nagrody, z powodu ciężkiej 
choroby, ale obiecał  to zrobić w możliwie 
krótkim czasie.
Kresy czy pogranicze? Podczas pierwszego 
dnia sesji dyskutowano o aktualnym stanie li-
teratury kresowej. Tradycyjnie wykład na ten 
temat wygłosił profesor dr hab. Stanisław 
Uliasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego podkre-
ślając, że problem literatury kresów w ostat-
nim czasie narasta. – W sensie tradycyjnym 
literatura kresów należy do historii polskiej 
literatury – uważa prof. Uliasz. – Ale w sen-
sie nowszym to literatura różnorakich sty-
ków kultur, różności i dlatego ten problem 
w zetknięciu się z innością jest nadal aktualny, 
także na Zachodzie. A dzięki jednoczącej się 
Europie odkrywamy nowy sens tej literatury, 
nie jako oblężonej twierdzy, ale wzajemnego 

wzbogacania – twierdzi badacz literatury kre-
sowej.
Zdaniem Michała Jagiełły, pisarza, poety i tłu-
macza, byłego wiceministra kultury, nie po-
winno się dziś mówić o kresach tylko o pogra-
niczu. – Jest u nas przecież głęboka tradycja 
wywodząca się od Seweryna Goszczyńskiego, 
Antoniego Malczewskiego, a w pewnym sen-
sie także Juliusza Słowackiego, aż po Włodzi-
mierza Odojewskiego i młodszych – wyjaśniał  
Michał Jagiełło. – Dlatego uważam, że coraz 
częściej wraca się do sformułowania literatura 
pogranicza, bo ta nazwa jest bardziej nośna.
Wiesław Zieliński, prezes rzeszowskiego od-
działu ZLP i organizator sesji zapowiedział, 
że w przyszłym roku  zniknie z tytułu konfe-
rencji słowo „kresy”, a zastąpi je „pogranicze”.
Podobnie jak w latach poprzednich, zaprosze-
ni gości uczestniczyli w spotkaniach autor-
skich z czytelnikami. To zdaniem Wiesława 
Zielińskiego jeden z najważniejszych punk-

tów sesji. – Bo czym jest literat, bez swoich 
czytelników – tłumaczy. Pisarze gościli m.in. 
w Szkole Podstawowej w Zgłobniu, Bibliote-
ce w Niebylcu, czy Wojewódzkiej i Miejskiej  
Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz w lo-
kalu Czarny Kot Rzeszowie i kawiarni Marina 
BWA. W przyszłym roku tych spotkań ma być 
jeszcze więcej. – Być może będziemy objeż-
dżać szkoły i domy kultury w Bieszczadach. 
Chcemy przecież przybliżać innym literatu-
rę naszych sąsiadów Słowaków i Ukraińców 
– zapowiada Zieliński.
Są już pierwsze efekty czteroletniej współ-
pracy literatów Polski, Słowacji i Ukrainy. 
Wiersze członków rzeszowskiego oddziału 
ZLP drukowane były w poczytnych pismach 
literackich, wydawanych u naszych połu-
dniowych sąsiadów. Również Ukraińcy wy-
dawali tłumaczenia polskich książek. Z kolei 
ich utwory znalazły się m.in. w poprzednim 
numerze miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” 
oraz w czasopiśmie „Pogranicze”. W tym 
roku wydano almanach z okazji 40-lecia 
ZLP Rzeszów. Zamieszczono w nim utwo-
ry autorów podkarpackich i zaproszonych 

KRESOWE WIĘZI LITERACKIE
Kolejne spotkanie na Słowacji?

Literacka grupa na ulicy Kościuszki w Rzeszowie

1922 r. z matką Michaliną

1927 r. 

z siostrą Wandą
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na sesję gości. – To bardzo ważne, po to się 
spotykamy – podkreślał Radowan Brenkus, 
słowacki poeta, tłumacz i wydawca. – Mamy 
przecież wspólne problemy, czyli brak środ-
ków na wydawanie dobrej literatury. Dlate-
go uważam, że takie spotkania są potrzebne, 
bo dzięki nim możemy dotrzeć do większego 
grona czytelników. 
Słowacy już w przyszłym roku chcą zaprosić li-
teratów pogranicza do siebie. – Byłoby dobrze, 

gdyby udało im się zorganizować kolejną, pią-
tą już sesję – wtóruje temu pomysłowi Wie-
sław Zieliński. – Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach sądzę, że zorganizowanie tej 
konferencji na Słowacji byłoby dobrym po-
mysłem. Oni poznali naszą literaturę, spotkali 
się z polskimi czytelnikami, teraz my chcie-
libyśmy pojechać tam i zaprezentować swoją 
twórczość czytelnikom na Słowacji – dodaje 
prezes rzeszowskiego oddziału ZLP. Nieza-

leżnie od tego ZLP chce się postarać o dotację 
z Ministerstwa Kultury, bądź Unii Europej-
skiej, by zorganizować objazdową sesję. – Mo-
glibyśmy wtedy gościć w każdej niemal biesz-
czadzkiej bibliotece czy szkole. Ludzie chcą się 
spotykać na żywo z twórcami. Rośnie wtedy 
zainteresowanie literaturą, a przecież o to nam 
chodzi – konkluduje.

Dariusz KRĘPSKI

Na obwolucie najnow-
szej książki Na kuca 

po kampe, Bogusław Ko-
tula pisze: „Urodziła mnie 
mama Michalina przy 
pomocy ojca Franciszka 

w odeszłym już wieku, ale za Mościckiego 
i Rydza. Bez cudów przeżyłem wrzesień 
1939 i sierpień 1944 roku. Dobrze i źle tłu-
kłem się o własną edukację już od samej po-
wszechnej, może nawet nie z powodu nikłej 
pojemności głowy, ale raczej trochę z ułań-
skiego charakteru.”
Styl zakończenia jest adekwatny do sposo-
bu narracyjnych opisów tego, co podstarzały 
już junior Kotula, nie zważając na wydawa-
łoby się niedoścignięty wzór ojca Francisz-
ka, pragnie przekazać o rodzinnym grajdole. 
W poprzedniej pozycji Lot kiczki, Boguś udo-
wodnił, że jest mistrzem zasłyszanej, a przede 
wszystkim, zapamiętanej gwary dawnego 

Rzeszowski oddział 
Związku Literatów 

Polskich do obchodów 40. 
rocznicy swego powstania 

dołączył wydanie almanachu 40 lat Wspól-
nej obecności. Poprzedni almanach nosił 
tytuł: Wspólna obecność. Jak widać, człon-
kowie ZLP wysoko sobie cenią wspólnotę ar-
tystyczną, która pozwala im tworzyć atmos-
ferę życia literackiego, niezbędną zachętę 
do twórczości i jej popularyzacji.
Obecny almanach prezentuje pisarstwo po-
nad 50 osób. Są to – jak się wyjaśnia we wstę-
pie – członkowie ZLP, jego wierni sympatycy, 
a także gościnnie obecni autorzy ze Słowa-

cji, Ukrainy, Litwy, 
Wietnamu i Austra-
lii. Mocną stroną tej 
edycji jest szeroki 
wachlarz propozycji 
poetyckiego dialogu 
ze światem. Uwagę 
zwraca stosunkowo 
nieliczna grupa po-
etek, wśród których 
można spotkać wyra-

ziste osobowości twórcze. Jest to poezja łączą-
ca oczekiwania budzone przez kulturowe mity 
i doświadczenia codzienności, które słusznie 
nazwano gdzie indziej – „krzątactwem”. Wiel-
ką wartością jest tu dojrzałość uczuć, której 
najlepszym przykładem może być wiersz Mał-
gorzaty Żureckiej: Trwanie. Na tle męskich 
głosów i poetyckich komentarzy do sytuacji 
egzystencjalnej współczesnego człowieka, 
uwagę zwraca zwłaszcza wiersz Bogdana 
Stangrodzkiego: Marzenia. To piękne, że ktoś 
tak trafnie umie nazwać nasz „jaskółczy niepo-
kój”. Być może jest to jakieś szczególne signum 
temporis, że poeta jest z zawodu lekarzem psy-
chiatrą. Ciekawe spojrzenie spoza własnego 
literackiego ogródka na inne dziedziny sztuki 

zawierają wiersze Mieczysława A. Łypa, gdzie 
obcowanie ze sztuką staje się formą autentycz-
nego kontaktu ze światem bliźnich.
Nie sposób poprzez rzut oka wyodrębnić 
wszystkich godnych uwagi osiągnięć arty-
stycznych tak licznej grupy pisarzy i tych, któ-
rzy pragną nimi zostać. Nie ma innego wyjścia 
– tylko sięgnąć po książkę. Mówiąc o  jubile-
uszowym almanachu przyglądałam się głów-
nie temu, co piszą poetki i poeci. Ale przecież 
twórczość wielu autorów jest prezentowana 
poprzez fragmenty prozatorskie. Jednak od-
biór czytelniczy może tu być nieco zakłó-
cony. Fragmenty, które stanowią sekwencje 
większych całości, stanowią raczej próbki 
możliwości stylistycznych, niż szansę indywi-
dualnych wypowiedzi. Ta uwaga nie zmienia 
faktu, ze książka powiększa 40-letni dorobek 
rzeszowskiego ZLP, będąc świadectwem pi-
sarskiej wspólnoty, której trwałość zasługuje 
na osobne gratulacje.

Dr Zofi a BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

_______

40 lat Wspólnej obecności. Almanach Rzeszowskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich. Wybór i opracowanie redak-
cyjne Marta Pelinko. Rzeszów 2007.

Wiesław Zieliński

UŁAŃSKIE PISANIE
Książka Kotulowego chłopoka 
z Wygnańca

„Mojżeszowa”... 
Takich zwrotów, 
jak gówniorze, 
osrołki, pod 
hajrem, zasnął 
na ślubanku, pa-
nie dziejku, ob-
rodzijko, indycze 

jajo, zrobić co trza, i wiele innych „wynalaz-
ków” rzeszowskiego słownictwa – nie zapa-
miętałby nikt poza Kotulowym chłopokiem 
z dawnego, nieistniejącego już Wygnańca.
Podczas promocji poprzedniej książki żarto-
bliwie kpiłem, że ludzie, nie znający dawnego 
Rzeszowa, uważają Bogusława Kotulę za rdzen-
nego rzeszowianina. Tymczasem, naszego cho-
wu ułan z ulicy Niemcewicza, do pępkowego 
miejsca w grodzie Rzecha musiał wędrować 
kilka ładnych godzin... Boguś odszczekał się, 
że jestem wsiokiem z Tanneubauma, ale jakoś 
do awantury na oczach zacnej publiki rzeszow-
skiej oraz sprowadzonych przez niego Bedu-
inów, na szczęście nie doszło!
Przytoczę fragment listu, jaki przechowuje 
po dziś dzień, bo chociaż talent literacki ma 
znacznie większy niż czcigodnej pamięci jego 
ojczulek docent Franciszek, to jednak żyłka 
do gromadzenia bezcennych dokumentów, 

jest ta sama: „W pierwszych słowach mego li-
stu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
wszystkieśmy zdrowe, i Edek, i Józia, i Waw-
rzek, i my także zdrowe, i ocieliła się Czorno, 
i mo bycka, i tyż zdrowy.”
Patrząc na dzisiejszy Rzeszów, można mieć wąt-
pliwości, czy junior Kotula, nie pomylił miej-
scowości, i nie włożył tego listu, do treści książ-
ki np. o rodzinnym dla jego ojca Głogowie? 
Ale nic z tych rzeczy! Jest to znakomity i świa-
domy zabieg autorski, przypominający, jaki był 
Rzeszów za czasów jego młodości. W dodatku, 
Bogusław dodaje kapitalny, już nie rzeszowski, 
lecz uniwersalny komentarz tego typu: „ Pierw-
szy list dał Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj. 
Na początek dał Bóg jedną kamienną kartkę. 
Kiedy Mojżesz dowiedział się, że nic nie będzie 
płacił, wydębił od Boga drugą.
Kapitalne zderzenie świata prowincjonalnego 
jakim był - i dla niektórych nadal jeszcze jest - 
Rzeszów, z własnym przemyśleniem na temat 
epokowego wydarzenia na górze Synaj. Uzmy-
sławia, że pierwszą, ważną  korespondencję 
listowną rozpoczął sam Pan Bóg! Listy, jakie 
pisali dawni rzeszowianie do ziomków, którzy 
wyemigrowali na Zachód „za chlebem”, uka-
zują całkowicie inny, niż obecny dziś system 
wartości rodzinnych. Ten fragment świadczy 
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też o tym, co Kotula wielokrotnie podkreśla 
w książce, że dawny Rzeszów, to była większa 
wieś, podniesiona do godności miasta. A jed-
nak, gród nad Wisłokiem, już wówczas, miał 
swój niepowtarzalny urok, swój „szlif ”, który 
wyróżniał go od innych tego typu miasteczek 
galicyjskich i przedwojennych.
Razem z autorem śledzimy więc na kolejnych 
stronach losy miasta i jego najbardziej charakte-
rystycznych mieszkańców. Już za moich czasów, 
a jestem tylko kilka lat później urodzony od niego, 
najsławniejszymi postaciami były: Serce Maryni, 
Tito-Makaron, czy Wielgi Maniuś...Pan Lutek, 
Emilian W., „Szpila”, Zyzio – to tylko niektóre 
postacie z bogatej galerii dawnych mieszkań-
ców miasta, o których pisze Bogusław Kotula.

W sposób wręcz doskonały, całość książki 
uzupełniają znakomite zdjęcia, w których 
zachowano po dziś dzień, między innymi 
przedwojennego „Człowieka – Muchę” oraz 
sąsiadów i znajomych autora. Są także niepo-
wtarzalne i nie do odtworzenia zabytki oraz 
krajobrazy naszego ukochanego miasta. Cie-
szę się, że kolejna książka o naszym rodzin-
nym „Mojżeszowie”, z pewnością będzie spo-
rym wydarzeniem, a czytelników na pewno 
nie zabraknie. Wiem, coś na ten temat, bo moja 
żona – z dziada pradziada rodowita rzeszo-
wianka, wywodząca  swój ród genealogiczny 
z Psiarniska, z ulic Matejki oraz Baldachówki, 
i na dodatek z Ruskiej Wsi – po lekturze tej 
książki Kotulowego chłopoka z  Wygnańca, 

przykazała mi tonem, nie dopuszczającym 
do jakichkolwiek dyskusji i sprzeciwów: „Jak 
mi nie zdobędziesz autografu Kotuli, ale dla 
mnie, nie pokazuj się do tego czasu w domu!” 
Wszystko więc wskazuje na to, że do 19 lipca 
– a więc do dnia promocji omawianej książki, 
co nastąpi o godzinie 19. w Czarnym Kocie 
– nie zamieszkam w domu. Ale w końcu, cały 
Rzeszów to nie tylko Kotulowy, ale także mój 
dom.

Wiesław ZIELIŃSKI
_______

Bogusław Kotula: Na kuca po kampe, Wydawnictwo RS 
DRUK, Rzeszów 2007. Opracowanie redakcyjne: Wanda 
Tarnawska i Ryszard Zatorski. Projekt okładki i strony tytuło-
wej Zbigniew Grzyś. Wydanie I w twardej okładce, stron 120.

Drugi w swej historii doktorat honoris 
causa Uniwersytet Rzeszowski przy-

znał prof. Józefowi Szajnie. Pierwszym uho-
norowanym był Jan Paweł II.
Prof. Józefa Szajnę honorowano 6 czerwca 
na uniwersytecie i w Teatrze im. W. Siemasz-
kowej, gdzie na co dzień w foyer wita nas jego 
popiersie z brązu, a na poddaszu ogromna 
Szajna Galeria stałą wystawą dzieł podarowa-
nych miastu przez owego sławnego w świecie 
rzeszowianina. Święcono uroczyście zatem 
także 85. urodziny i 65-lecie pracy twórczej 
oraz 10 lat istnienia tejże galerii. Wybitny pol-
ski reżyser, scenograf, grafi k, pedagog i orga-
nizator wydarzeń teatralnych w czasie okupa-
cji działał w ZWZ i był więziony w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwal-
dzie. Nigdy nie zapominał o Rzeszowie. Utrzy-
mywał więź z przyjaciółmi i miastem poprzez 
swą twórczość – sceniczną i plastyczną. 
Twórca kilkudziesięciu przedstawień. Rze-
szowianie zapamiętali m.in. „Replikę” Szajny, 
z którą kierowany przezeń Teatr Studio wystą-
pił także w Rzeszowie. W 2002 roku przy pla-
cu Cichociemnych opodal Rynku, mistrz jako 
pierwszy przeszedł przez wrota własnej rzeźby 
„Przejście 2001” podarowanej miastu. Sym-
bolicznie – niczym owa pomnikowa postać 
z autografem „Szajna” – przeszedł w obecne 
tysiąclecie. Honorowy rzeszowianin Józef 
Szajna pozostawił wtedy kolejny trwały ślad 
artystyczny, w miejscu – jak określił – „zde-
rzenia starego Rzeszowa, gdzie było niegdyś 

getto, z nowym Rzeszowem, moim miastem.” 
To w teatrze rzeszowskim odbyła się przed laty 
premiera słynnej sztuki „Deballage – Rozpa-
kowanie” Józefa Szajny. Jej kolejne wersje pre-
zentowano w wielu miejscach na świecie. 
Podczas jubileuszu profesor Szajna był obecny 
z artystami na scenie, choć ta wersja przygoto-
wana została przez aktorkę Barbarę Napieraj, 
występującą także w tym przedstawieniu. Prze-
słanie Szajny, jego fi lozofi a widzenia świata i za-
grożeń, przestrogi i wskazówki oddane zostały 
sugestywnie skrótem scenicznym w widowisku 
bardzo plastycznym i sugestywnym. Rzeszowscy 
aktorzy oddali hołd wielkiemu twórcy, korzysta-
jąc z zapisanych w różnych miejscach sentencji 
Szajny. „Rozpakowali” też poniekąd artystycz-
ne wnętrze teatru, bowiem pojawiły się wśród 
stałych postaci „Deballage” także bohaterowie 
niedawnych innych premier, m.in. z „Ballady-
ny” i „Matki Courage”. Dostojny jubilat w fi nale 
widowiska tonął wręcz w sypanych nań płatkach 
kwiatów i bukietach. A symboliczna kula, ni-
czym nasz glob toczyła się dalej z przesłaniem 
mistrza. „Moje spełnianie się w życiu, w sztu-
ce, można dzielić na spełnienie się w reżyserii, 

malarstwie, próbach 
teoretyzowania, scena-
riuszach widowisk, jak 
„Dante”, „Cervantes” – 
określił sam siebie Szaj-
na, stwierdzając jedno-
cześnie: „Jestem chory 
na Polskę, na siebie i wła-
sny życiorys, a ponieważ 
przeżyłem samego siebie 
– ciągle czuję się w środ-
ku życia. Czuję się dużo 
młodszy niż lata wystu-
kały”. Ze sceny dobiegło 
wiele prawd-przestróg 

także o sztuce. W orędziu do całego świata, które 
w tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru napisał właśnie Józef Szajna, ten wybitny 
artysta światowego formatu, rodem z Rzeszo-
wa, wyraził przekonanie, że teatr jest „nadzieją 
na pojednanie”. Czy „ktoś tego słucha”? – do-
biegało pytanie ze sceny i niejednokrotnie w ży-
ciu, gdy mądrzy ludzie bezskutecznie próbują 
przekonywać do swych racji, które jednak giną 
w politycznym maglu, chciałoby się powtórzyć 
to pytanie za Szajną. – Wznoszę własną drabinę 
do nieba – powtórzył też kolejny już raz i dodał: 
– Jedni mają pieniądze, drudzy kulturę. Rzadko 
się zdarza, że są to ci sami ludzie.
Dostojny, sędziwy artysta był w Rzeszowie 
szczęśliwy z przygotowanych mu uroczy-
stości i aktywnie obecny w każdej minucie 
tych wielogodzinnych wydarzeń, jak choćby 
na scenie w teatrze. Żartował, że po latach 
jest znowu na tej scenie w roli... Hamleta. 
– Jestem w domu i tak się czuję, bo dom się 
odbiera poprzez ludzi, poprzez serdeczność 
otoczenia – stwierdził w Rzeszowie Józef 
Szajna. 

Ryszard ZATORSKI

Rektor UR prof. Włodzimierz Bonusiak gratuluje prof. Józefowi Szajnie

PROFESOR 
JÓZEF SZAJNA
Honoris causa i jubileusze

Wakacyjne plenery
Wśród ubogiego i unikatowego piękna naszej kultury 

Piotr Rędziniak

Okres wakacji zdaje się 
być dla wielu (nawet 

polityków) okresem bez zobowiązujących 
zachowań. 

Słoneczne dni spędzane bez codziennych ry-
tuałów, nawyków, obowiązków. Długo plano-
wany urlop z rodziną albo sąsiadką na molo, 
w kurorcie, na wczasach. Można rozpuścić wy-
obraźnię, ale nie zasypiać. Zresztą słoneczko 
nie pozwoli. Czas kanikuły dla niektórych z nas, 

dajmy na to artystów, to okres całkiem pracowi-
ty. Choć w odczuciu większości „obijają się oni 
cały rok”, to pewnie podobnie i na wakacjach 
pracują. Ot, taka zaleta i wada ich wolnych za-
wodów. Być może zaloty, przechadzki za rączkę 
po molo przy świetle gwiazd i tym podobne 
harlekinowe bzdury towarzyszą wtedy arty-
stom. Zdajmy sobie jednak sprawę, że dla wielu 
z nich to jedyne w roku wakacje, te kilkanaście 
dni urlopu, który spędzają naprawdę pracowicie.
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Efekt tych chwil – rzekomo spędzanych 
na molo czy innej łące pod osłoną gwieździ-
stej nocy albo dżdżystego alkoholem nieba 
– możemy zobaczyć na iście wakacyjnej wy-
stawie, trafi onej sezonowo w kalendarzu wy-
stawienniczym rzeszowskiego Biura Wystaw 
Artystycznych. Bowiem BWA na przełomie 
lipca i sierpnia eksponuje wystawę, na którą 
składa się wybór ponad stu obrazów powsta-
łych na plenerach organizowanych w naszym 
regionie. Artyści z całej Polski od kilku lat 
przyjeżdżają w rejony Boguchwały, Kolbuszo-
wej, Łańcuta i Mielca. Wystawa ta powinna 
zainteresować rzeszowskiego widza choćby 
z tego względu, że mamy nadzwyczajną oka-
zję zobaczyć, jak uroki naszego regionu, zalety 
naszych stron i okolic postrzegają i przedsta-
wiają artyści z innych krain geografi cznych 
naszego kraju, a nawet z zagranicy. 
Muszę na marginesie wspomnieć o dwóch 
wspaniałych wystawach, które pokazało Biuro 

Wystaw Artystycznych, przybliżających właśnie 
uczestników poprzednich plenerów. Pierwszej, 
prezentowanej na początku roku wystawie 
Andrzeja Grendy – znakomitego rysownika, 
pracownika łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych 
oraz drugiej wystawie – smakowitego (używa-
jąc porównań spożywczych) malarza Mariana 
Waldemara Kuczmy z Wrocławia.
Media nie odnotowały i nie poinformowały 
o tych wydarzeniach kulturalnych,  bo zda-
ją się być już od dawna na wielomiesięcz-
nych wakacjach. Warto by zastanowić się, 
czy nie dokonać jakiejś wymiany kulturowej 
– jak choćby dzieje się to między plastyka-
mi – wśród redaktorów rzeszowskich gazet 
z redaktorami innych regionów naszego kraju. 
Może oni przyjadą do naszego miasta i wresz-
cie dostrzegą wśród ubogiego i unikatowego 
piękna naszej kultury temat godny choćby za-
mieszczenia w jakimś maleńkim kalendarzyku 
imprez. Dla naszych redaktorów taki plener 

w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi czy Poznaniu 
byłby dopiero pracowity. Tam nikt nie przy-
nosi nikomu na tacy gotowych materiałów. 
Tam w gąszczu i buszu wydarzeń, wśród ofert 
galerii, teatrów, kin i muzeów, które trzeba li-
czyć w setkach (w każdym z tych miast), wy-
darzenia te godne trzeba łowić, trochę jednak 
się napracować.
Jak dotąd trudno jest czytelnikowi rzeszow-
skich gazet znaleźć informację o takich wy-
darzeniach jak plenery, które odbywają się 
właśnie w tym wakacyjnym czasie w naszym 
regionie, bądź wystawach, które odbywają 
się po tych plenerach. Niestety, na żadnym 
z nich, na żadnym molo, nikt nikogo nie za-
bija, nikt nikogo nie molestuje, cholera – żad-
nych romansów ani teletubisiowych skandali! 
Ja się naprawdę panowie redaktorzy nie dzi-
wię, że nie macie o czym pisać.

Piotr RĘDZINIAK

Waldemar Marian Kuczma - „Szare pola” olej, płótno, 120 x 170 Andrzej Grenda - „Podwójny sen św. Eustachego”, rysunek, 65 x 80
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Marek Stefański został od 1 lipca dy-
rektorem naczelnym i artystycznym 

Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie. Ma 38 lat, urodził się w Rzeszowie, 
należy do najbardziej znanych i aktywnych 
artystycznie polskich organistów młodego 
pokolenia. 
Akademię Muzyczną w Krakowie ukończył 
z wyróżnieniem. Studiował w klasie organów 
prof. Joachima Grubicha. Koncertować za-
czął jeszcze na studiach. Już wtedy odwiedził 
jako organista-solista większość krajów euro-
pejskich wraz z Krakowskim Akademickim 
Chórem Organum. Sukcesy na koncertach 
podczas międzynarodowych festiwali oraz 
liczne nagrody otworzyły mu drogę do więk-
szości polskich festiwali muzyki organowej 
oraz kościołów i estrad europejskich, Izraela, 
Rosji i USA. W 1996 roku otrzymał stanowi-
sko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. 
Od ośmiu lat pracuje również w Katedrze Or-
ganów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz 
prowadzi Klasę Organów w Zakładzie Muzyki 
Kościelnej. Wielokrotnie był pierwszym wy-

Tegoroczna edycja tej wspaniałej, znanej 
nie tylko w Polsce imprezy odbyła

się pomiędzy 12  a 19 maja. 
Festiwal zainaugurowała Śląska Orkiestra Ka-
meralna pod batutą Massimiliana Caldiego, 
który jest kierownikiem artystycznym i dyry-
gentem zespołu. Z utworów przeznaczonych 
na orkiestrę szczególnie pięknie zabrzmiały 
dzieła kompozytorów polskich: Divertimento 
– M. Radziwiłła, Symfonia C-dur – J. Gołąbka 
i Orawa – W. Kilara. W pierwszej części wie-
czoru wystąpiła także Agata Szymczewska, 
zwyciężczyni XIII Międzynarodowego Kon-
kursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu, która wspaniale wykonała 
partie solowe  w Koncercie skrzypcowym C-dur 
– J. Haydna i Koncercie  g-moll nr 2 „Lato” z cy-
klu „cztery pory roku” – A. Vivaldiego.
Publiczności bardzo podobały się pieśni mi-
łosne średniowiecza, w wykonaniu sławnego 
angielskiego zespołu muzyki dawnej Gothic 
Voices, który wystąpił 13 maja w sali balowej 
w mocno okrojonym, bo zaledwie trzyosobo-
wym składzie, ale za to wszyscy śpiewali zna-
komicie. Nieco mniej osób przyszło w następ-

konawcą utworów współczesnych polskich 
kompozytorów. Od 16 lat jest dyrektorem 
artystycznym festiwalu muzyki organowej ka-
meralnej w rzeszowskiej katedrze.
Dokonał także licznych nagrań archiwalnych 
dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz 
wielu rozgłośni zagranicznych i wytwórni 
fonografi cznych. Współpracuje z licznymi 
zespołami chóralnymi oraz wybitnymi woka-
listami i instrumentalistami. Za swoją dzia-
łalność artystyczną otrzymał liczne nagrody 
i wyróżnienia.   

MAREK STEFAŃSKI
Nowy dyrektor filharmonii

PIĘKNE BRZMIENIA
Muzyczny Festiwal w Łańcucie
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SZTAMPA I RUTYNA
Dni Rzeszowa ... i inne

Lesław Wais

nym dniu, na koncert Kwartetu Śląskiego, 
a szkoda bo trudno opisać słowami wspaniałą 
grę tego zespołu. Kwartet Śląski wykonał: I i II 
Kwartet smyczkowy – K. Szmanowskiego oraz 
II Kwartet smyczkowy – H. M. Góreckiego. 
Bardzo udany był występ ( rzadko występu-
jącego w Polsce)  kontratenora Artura Ste-
fanowicza, który z towarzyszeniem pianisty 
Tomasza Herbuta, śpiewał pieśni F. Mendels-
sohna, V. Belliniego, D. Szostakowicza i M. de 
Falli. Utwory te przeznaczone są w oryginale 
na głos kobiecy, stąd w interpretacji kontrate-
nora nabrały dodatkowych walorów. Z bardzo 
dobrej strony pokazał się Zespół Barokowy 
Arte Dei Suonatori ze szwedzką sopranistką 
Marią Keohane. Program tego wieczoru wy-
pełniły utwory: G. P. Telemanna i G. F. Haen-
dla. Równie interesujący był następny wieczór, 
w wykonaniu Th e New Art Ensamble z soli-
stami skrzypaczką Anną Wandtke i kontra-
basistą Sebastianem Wypychem. Świetnym 
pomysłem było zamieszczenie w programie 
koncertu Suity „Don Kichot” z wybranymi 
fragmentami „Don Kichota” Miguela Cervan-
tesa recytowanymi przez Zbigniewa Zama-
chowskiego.
Świętował też w Łańcucie 40-lecie Kwartet 
Wilanów i zaprosił do wspólnego koncertu 
Kwartet Prima Vista, a w programie zna-
lazły się kwartety smyczkowe S. Moniusz-
ki i G. Bacewicz, oraz oktety N.W. Gade 
i F. Mendelssohna. Bardzo interesujący koncert 

nie tylko dla miłośników muzyki poważnej.  
Z myślą o szerokim gronie publiczności zorga-
nizowano koncert nocny zatytułowany „Harfa 
z ogniem”, którego główną bohaterką była gra-
jąca na harfi e elektrycznej Anna Faber. Pomysł 
może dobry, ale dla mnie w sali balowej było 
stanowczo za dużo decybeli tego wieczoru.
Koncert fi nałowy festiwalu odbył się, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, w Rzeszow-
skiej Filharmonii, a program wypełniło jed-
no wspaniałe dzieło – III Symfonia d-moll 
– G. Mahlera. Wykonawcami byli: Orkiestra 
Filharmonii Rzeszowskiej, Chór Żeński In-
stytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-

go przygotowany przez Martę Wierzbieniec, 
Chór Chłopięcy Pueri Cantores Resovienses 
przygotowany przez Urszulę Biskupską, partie 
solowe śpiewała wspaniała Jadwiga Rappe, 
a dyrygował Marek Pijarowski. Może mniej 
wytrawnym melomanom ten koncert nieco się 
dłużył, ale wykonanie było świetne. Koncert 
jest utrwalony. Może ktoś pomyśli o wydaniu 
płyty? Z pewnością kierownictwo Filharmonii 
Rzeszowskiej myśli już co zrobić, aby następny 
Muzyczny Festiwal w Łańcucie był na równie 
wysokim poziomie.

Zofi a  STOPIŃSKA

Koniec maja i czerwiec 

obfi towały, jak co roku, 

w obchody różnego rodza-

ju „Dni” – wsi i gmin, osie-

dli i miast. Odbyły się one 

i w Rzeszowie. 

Z wyjątkiem jednak organizowanej tu przez 

Caritas diecezji rzeszowskiej imprezy rodzinnej 

na ul. 3 Maja oraz wieczorno-nocnych koncer-

tów nad Wisłokiem, których ze względu na licz-

bę decybeli – chcąc nie chcąc – musiało wysłu-

chać co najmniej pół Rzeszowa, nie wzbudziły 

one większego zainteresowania mieszkańców 

miasta oraz mediów, z obowiązku tylko odno-

towujących te obchody. I nie ma się co dziwić. 

Od dawna bowiem nie mają one już charakteru 

wydarzenia kulturalnego, które wzbudzałoby 

powszechne zainteresowanie i emocje.

Od lat śledząc te imprezy – tak w Rzeszowie, 

jak i w całym naszym województwie – sta-

wiam sobie pytanie o formułę tego typu dzia-

łań, a przede wszystkim o cele, jakie zakładają 

sobie ich organizatorzy. Twierdzę, że w więk-

szości chodzi jedynie o „zaliczenie” tylko ko-

lejnej imprezy, przygotowywanej co prawda 

dużym niekiedy nakładem sił, ale nie przy-

noszącej poza „tanią” rozrywką większych 

efektów i korzyści. Większość tych obchodów, 

organizowanych jest bowiem według prostej 

recepty, o której decyduje tylko wielkość po-

siadanych środków fi nansowych. Ot, wystar-

czy zaprosić mniej lub bardziej znany zespół 

muzyczny albo modnego aktualnie idola 

kultury masowej, który przyciągnie głównie 

młodzież, wyprowadzić na estrady uliczne 

bądź stadion dzieci i działające w środowi-

sku amatorskie zespoły, za którymi przyjdą 

rodziny, postawić kilka ogródków piwnych 

i odpustowych kramów, a wszystko to okrasić 

wieczornymi fajerwerkami.Tak z reguły orga-

nizowane są „Dni”. Niezależnie od tego, gdzie 

się odbywają, nie różnią się praktycznie – poza 

nazwami zespołów i solistów – niczym. Łączy 

je natomiast sztampa i rutyna. 

Działania takie nie tylko akceptują, 

ale i najczęściej fi nansują samorządy lokalne, 

które na co dzień utyskują na brak pieniędzy 

na bieżącą działalność swych instytucji kultury, 

na rozwój czytelnictwa, edukacji artystycznej, 

organizację wyjazdów do teatru, fi lharmonii 

czy ciekawe wystawy. Przyjmuję, że obchody 

świąt są potrzebne dla promocji różnych miej-

scowości oraz integracji mieszkańców. Rodzi 

się jednak retoryczne pytanie, czy nie mogłyby 

one być organizowane inaczej? Czy nie mogły-

by być okazją do zaprezentowania np. w odnie-

sieniu do Rzeszowa jego potencjału kulturalne-

go, naukowego i sportowego, nieznanych czę-

sto w środowisku pasji, talentów i dokonań na-

szych sąsiadów? Wiele osób szczyci się przecież 

osiągnięciami, często na skalę krajową, a nawet 

międzynarodową, o których wiedzą tylko nie-

liczni. Czy dni osiedla lub miasta nie mogłyby 

być okazją do pokazania tych znakomitości 

we własnym środowisku?

Pewno w tego typu działaniach wzięłoby udział 

mniej uczestników niż w plenerowej imprezie 

z idolem pop-kultury, ale czy nie przyniosłyby 

one większego pożytku? Wymagałoby to oczy-

wiście większych starań i zabiegów, lepszego 

rozeznania środowiska, a przede wszystkim 

wyrzeczenia się wygodnictwa, złych nawyków 

i stereotypów w myśleniu. Spotkania jednak 

z ciekawymi ludźmi i ich dokonaniami, wy-

stawy artystów i hobbystów, różnego rodzaju 

koncerty i występy, prezentacje dokonań na-

ukowców lokalnych uczelni oraz ich studen-

tów, pokazy sportowe i spotkania z wywo-

dzącymi się stąd mistrzami, dni „otwartych 

drzwi” instytucji, uczelni i różnego rodzaju 

fi rm, wspólne wreszcie zabawy dla dzieci, 

młodzieży i całych rodzin – skutecznie inte-

growałyby środowisko, niwelując anonimo-

wość mieszkańców i pełniąc jednocześnie 

funkcje edukacyjne i poznawcze.

Jak organizować niesztampowe imprezy po-

kazały ostatnio Lublin i Kraków. W pierw-

szym, zamiast rutynowych działań zorga-

nizowano „Lubelską Noc Kulturalną”, którą 

z 1 na 2 czerwca żyło całe prawie miasto, a w ra-

mach której odbyło się podobno kilkaset im-

prez. Z kolei w Krakowie miałem okazję uczest-

niczyć w „Nocy Teatralnej”, na którą złożyło się 

56 imprez – od widowisk historycznych po po-

kazy współczesnych form teatralnych, odby-

wających się nie tylko w różnych obiektach, 

ale i na placach oraz ulicach. „Noc” ta organizo-

wana była z okazji obchodów 750-lecia lokacji 

miasta. Tam bowiem kultura i sztuka uważana 

jest za markę miasta i jego wartość, w przeci-

wieństwie do Rzeszowa, gdzie różne ważne 

tego typu rocznice sprowadzają się do odpo-

wiedniej liczby metrów darmowej kiełbasy lub 

serwowanych ludziom ciastek – w myśl starej 

zasady: „chleba i igrzysk”.

Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym 

nie przyznał, że i w Rzeszowie zrealizowa-

no ostatnio kilka ciekawych i wartościowych 

pomysłów. Są to głównie imprezy muzyczne: 

Carpathia Festiwal, Blues Podkarpacki, kon-

cert poświęcony T. Nalepie i M. Kubasińskiej. 

Interesujący był też program „Święta na Pań-

skiej”, chociaż ciągle nie rozumiem tej fascy-

nacji, nic niemówiącą, starą nazwą ulicy, jakby 

obecna (ul. 3 Maja) była czymś wstydliwym, 

a święto rocznicy, jaką ona czci – mało ważne 

i nadające się jedynie do pompatycznych ob-

chodów i drętwych przemówień.

Lesław WAIS

Śląska Orkiestra Kameralna
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WIROWANIE  NA  PLANIE
RZESZOWSKIE  
ULICE

Od pierwszego stycz-

nia w granicach 

miasta znajdzie się z pewnością, po dwulet-

nich perturbacjach, również Zwięczyca. Rada 

Miasta znowu podejmie trud związany z usta-

leniem nazw ulic, a może i osiedli. Przecież 

nie mogą w mieście istnieć dwie takie same 

ulice (na przykład Dolne), a nowe też trzeba 

będzie jakoś po ludzku nazwać. 

Dlatego pozwolę sobie powrócić 

do spojrzenia na rzeszowskie 

nazwy pod względem ich po-

prawności i zgodności z polską 

tradycją tworzenia mian topo-

nimicznych. Zacznijmy zatem 

od początku.

Rozwój naszych miast już w śre-

dniowieczu zmusił jego miesz-

kańców do tworzenia nazw 

poszczególnych części grodów 

oraz komunikacyjnych połączeń 

między nimi. Ulice w naturalny 

sposób przybierały tradycyjne 

nazwy obszarów, przez które 

przebiegały. Stąd w Rzeszowie 

ulice: Grodzisko, Podpromie 

czy Baldachówka. Również powszechnie 

znane obiekty miejskie przenosiły się na na-

zwy dróg do nich wiodących (ulice Szpitalna. 

Zamkowa, Bernardyńska i Targowa). Nato-

miast główne trakty wylotowe otrzymywały 

nazwy kierunkowe – do dziś istniejące ulice 

Lwowska i Krakowska. Z czasem nazewnictwo 

ulic wzbogacało się. Pojawiły się nazwy rze-

mieślnicze, chrześcijańskich świętych a póź-

niej ludzi zasłużonych dla kraju i miasta.

Nazwy te były na ogół trwałe. Zmian do-

konywano rzadko i zwykle z patriotycz-

nych, powodów. I tak dla przykładu w 100-

lecie Insurekcji Kościuszkowskiej ulica Farna 

stała się ulicą Kościuszki, a w 500. rocznicę 

bitwy pod Grunwaldem dawną ulicę Sando-

mierską nazwano Grunwaldzką. Po II wojnie 

światowej miasto przeżyło dwie skrajne akcje 

cenzurowania nazw ulic i placów. Pod koniec 

lat czterdziestych cenzurowano z pozycji le-

wicowych, a na początku lat 90. odwrotnie. 

Dobrze, jeśli zmiany miały charakter powro-

tu do nazw historycznych. Najczęściej jednak 

podłożem zmian były przesłanki polityczne. 

Nie zamierzam zajmować się analizą historycz-

ną toponimii miejskiej lecz jej sferą językową. 

Chociaż przed jedną uwagą powstrzymać 

nie mogę się. Ten, który wymyślił połączenie 

al. Piłsudskiego z rondem Dmowskiego (cho-

ciaż nie jest to skrzyżowanie rondem) musiał 

na lekcjach historii wagarować albo tęgo przy-

sypiać. Połączyć dwóch największych antago-

nistów – Piłsudski (choć bez serca) w wawel-

skim grobie się przewraca. Starsze, nadawane 

do wojny nazwy ulic i placów Rzeszowa mają 

poprawne na ogół formy językowe. Wszystkie 

wyrażone są na najczęściej w formie dzier-

żawczej, bez zbędnych ozdobników. Wyją-

tek uczyniono jedynie dla Króla Kazimierza. 

Odmienną formę mają historyczne nazwy 

odmiejscowe. Jedynym zgrzytem poprawno-

ściowym jest ulica Dojazd Staroniwa. Powin-

no być Dojazdowa Staroniwy albo w gorszym 

przypadku Dojazd Staroniwy.

Później tak dobrze już nie było. Można rzec 

– było coraz gorzej. Zacznijmy od osiedli. 

Jest w Rzeszowie jedno ładne, które ze wzglę-

du na występowanie tam w naturze urokliwe-

go kwiatu, nazwano błędnie osiedle Zimowit. 

Tak samo ochrzczono jedną z głównych tam-

tejszych ulic. Pomijam fakt, że nie spotka-

łem nikogo, kto nazwę kojarzyłby z kwiatem, 

a nie z piastowskim imieniem. Dlatego w uży-

ciu jest forma Ziemowita (jak Mieszka). Byłoby 

z pewnością ina-

czej, gdyby użyto 

poprawnej formy 

osiedle Zimo-

witowe, a ulica 

otrzymała nazwę 

– Z i m o w i t o w a 

(jak Kwiatowa 

czy Lawendo-

wa). Próbowano 

to jednak błęd-

nie dopasować 

do form histo-

rycznych nazw 

m i e j s c o w y c h . 

Jeszcze zabawniej brzmi nazwa os. Krakow-

ska Południe. Gdy jeszcze pasły się tam krowy, 

a szweje doskonalili swój kunszt militarny – 

planiści projektowali to osiedle. Nazwali je ro-

boczo „Krakowska-Południe” – czyli określili 

teren położony na południe od ulicy Krakow-

skiej. Takie robocze nazwy miało wiele projek-

towanych osiedli, ale tylko ta pozostała, chociaż 

długo funkcjonowała też nazwa osiedle Sporto-

wa. Jeśli już nie stało nazewniczego konceptu 

– to należało tę roboczą formę ucywilizować 

i osiedle nazwać np. Krakowskie. Spotkałem 

się już z następną podobną hybrydą – osiedle 

Strzyżowska, czyli jest to zjawisko 

zakaźne. A swoją drogą żal, że znik-

nęły takie historyczne rzeszowskie 

nazwy miejscowe, jak: Czekaj, Wyg-

naniec, Ruska Wieś, Rudki czy Sta-

wiska, a pojawiły się wzmiankowane 

dziwolągi.

Nie wiadomo skąd zawitała 

maniera nadawania ulicom 

opisowych nazw. Takim przykła-

dem jest al. Żołnierzy I Armii Woj-

ska Polskiego. Nie wiem, jak sobie 

z tym radzą programy komputero-

we. Nazwa ulicy nie jest napisem 

na pomniku. Pełni przede wszyst-

kim  funkcje adresowe. W tym kon-

kretnym przypadku pomysłodawca 

sugeruje również, że w I armii byli 

nie tylko żołnierze. Owszem, były jeszcze konie 

lecz chyba nie o to chodzi. Ulica mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” też dobrym pomy-

słem nie jest. Z pewnością ulicę wystarczyło 

nazwać imieniem „Hubala”, ponieważ był on 

jeden, Dobrzańskich sporo. Nowo nazwane 

place i skwerki ozdobione są tablicami plac 

im… Po co? Czyżby zachodziła obawa, że napis 

plac Hugona Kołłątaja ktoś zrozumie jako de-

klarację własności i zechce ten plac od Kołłątaja 

odkupić? Przed wojną w Rzeszowie tylko jeden 

plac zawierał skrót „im” – ale było to uzasad-

nione – chociaż cała konstrukcja była języko-

wo dosyć ucieszna. Po prostu plac już nazwany 

otrzymał dodatkowo patrona. Chodzi oczywi-

ście o plac Wolności im. marszałka Piłsudskie-

go. Takie onomastyczne dwa w jednym. Ten-

dencja do rozbudowy nazw obejmuje też coraz 

powszechniejsze dodawanie informacji o stop-

niach naukowych, wojskowych, zawodowych 

itp. tak, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. 

Ulice nie są po to, aby upowszechniać wiedzę 

o swoich patronach. Dlatego ze zdumieniem 

przeczytałem tablicę informacyjną – skwer im. 

Ks. Infułata Walentego Bala. O pisowni dużymi 

literami rzeczowników nie chcę nawet wymą-

drzać się. Ale dlaczego Konarskiemu i Staszi-

cowi wystarczyły tylko imiona? Całe szczęście, 

że na Baranówce jedna z ulic nosi imię Pryma-

sa Tysiąclecia, a nie Ks. Kardynała Prymasa Ste-

fana Wyszyńskiego. A rzeszowianie i tak będą 

jeździć na Jałowego i Lisa-Kuli bez najmniej-

szego szacunku dla stopni. Nazwa ulicy jest bo-

wiem, jak spódniczka dla zgrabnej dziewczyny. 

Im krótsza, tym lepsza. Do ulicznego tematu 

powrócę. Z uporem i przyjemnością!

Roman MAŁEK
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Strzelec (23 XI - 21 XII) Weź urlop i ładuj akumulatory. 
We wrześniu sporo zmian, musisz mieć siłę i energię.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Niepokoje z początku 
miesiąca szybko przeminą. Porozmawiaj szcze-
rze z partnerem.

Wodnik (21 I - 19 II) Oceń realnie możliwości fi-
nansowe i uwzględnij wydatki, które Cię czekają. 
Niespodzianki w życiu towarzyskim.

Ryby (20 II - 20 III) Do realizacji pomysłu potrze-
ba będzie dużo energii i skupienia. Przywiązuj 
wagę do terminów.

Lew (23 VII - 23 VIII) Uspokój nerwy. Wyjedź 
w sprawdzone miejsce lub postaraj się o kilka dni 
tylko dla siebie.

Panna (24 VIII - 22 IX) Może nastąpić przełom 
w Twoich relacjach z bliskimi. Odkryjesz w sobie 
talent psychologiczny.

Waga (23 IX - 23 X) Pojawią się nowe propozycje 
i duże pieniądze, które zmotywują Cię do działania.

Skorpion (24 X - 22 XI) Dużo odpoczywaj i wybierz 
się na wakacje. Uważaj na zdrowie. Usłyszysz 
sporo dobrego na swój temat.

Jerzy Maślanka

ELEGIA O HOTELU 
RZESZÓW

Jeżeli nie lękasz się pieśni
Śpiewanej z sympatii odruchem,
Gdy serce cię boli, lecz jeśli
Pieśń kochasz, choć smutna posłuchaj.

Trzydzieści pięć latek minęło,
Tak jutro wnukowi opowiem.
T. Łoboz nakreślił to dzieło,
Największą budowlę w Rzeszowie.

Robotnik, inżynier, architekt, 
Z ogromnym zapałem i w znoju
Pracował, by oddać zabytek,
Bo zbliżał się Wyścig Pokoju!

Pan Żuczek już ręce zacierał,
Smakując wódeczkę przy barze,
Gotówki walizę nazbieram,
Gdy hotel odwiedzą kolarze.

Tam również czasami bywałeś,
Gdy z żoną nie poszło po myśli.
Ukryty w Piekiełku czekałeś
Na kumpli, panienki i striptiz.

Atrakcja w nim była niejedna,
Na Polskę też z tego zasłynął,
Że zamiast wyjeżdżać do Wiednia
W Rzeszowie otwarto kasyno.

Gdy rósł nam -  w luksusie rozkwitał
Wśród różnych pomysłów, patentów,
Księgowy zębami zazgrzytał:
Jest wszystko - lecz nie ma klientów.

A wtedy kierownik, dyrektor
Łzy roniąc pożegnał go czule,
A przyszły właściciel  - inwestor
Na dźwigu rozhuśtał tam kulę.

A ona wśród słońca promieni
Wciąż biła i z przodu i z tyłu,
By symbol Rzeszowa zamienić
W stos szmelcu, kamieni i pyłu.

PS
Szeroka, szeroka jest ziemia,
Gdy myślą ogarnąć ją lotną,
Hotelu w Rzeszowie już nie ma,
Kto zatka tę „dziurę” okropną?

Baran (21 III - 20 IV) Czeka Cię sporo emocji. 
W układach partnerskich dużo wrażliwości 
i zmysłów.

Byk (21 IV - 20 V) Po dobrze wykonanej pracy 
nadszedł czas na wakacyjne szaleństwa. Od-
pocznij. Zajmij się sobą.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Czekają Cię ważne rozmo-
wy w pracy. Bez emocji. Zachowaj dystans.

Rak (22 VI - 22 VII) Nowa znajomość okaże się 
niezwykle interesująca. Możliwe, że zdecydu-
jesz się na romans.

EMOCJE, ZMYSŁY, RELAKS

CK RZESZÓW

Bicykliści
„Tygodnik Rzeszowski” w lipcu 1886 roku do-
nosił: „W ubiegłym tygodniu odbyli panowie J. 
i S. bicyklem wycieczkę do Głogowa. Tam jechali 
przeszło 40, zaś z powrotem 25 minut; a wiado-
mo. że odległość do Głogowa wynosi 13 kilome-
trów. Oczywiście można sobie wyobrazić zdzi-
wienie głogowian na widok bicykla.”

Samojazd
Pismo „Rzeszowianin” z dnia 4 lipca 
1903 roku, informuje, że: „(...) przed po-
łudniem przejeżdżał przez nasze miasto 
ogromny samojazd z trzema ofi cerami, trze-
ma służącymi i palaczem. Jest on własnością 
magazynu prowiantowego w Przemyślu, waży 
11 tysięcy kg i odbył już wcale pokaźną drogę, 
bo jechał wprost z Wiener Neustadt. W Rze-
szowie musiał zatrzymać się całą godzinę, 
bo wypadła jakaś śruba z hamulca, którą do-
prawiano w warsztacie ślusarskim Antoniego 
Barowicza.” 

Ograniczenie szybkości
W 1909 roku prasa rzeszowska domagała się, 
aby magistrat wydał rozporządzenia dotyczą-
ce poruszania się automobilami po mieście. 
Zarządzono, że na wąskich ulicach, a zwłasz-
cza koło wieży farnej i w dni targowe szybkość 
pojazdu nie powinna przekraczać 6 km/h.
Tak jest! Słownie: sześć kilometrów na godzi-
nę!

ŻYDOWSKIE – RZESZOWSKIE

Telefon
Do sekretariatu prezydenta Ignacego Mościc-
kiego dzwoni rzeszowski Żyd, członek kaha-
łu. Telefon odbiera pracownik sekretariatu 
prezydenta: 
– Słucham! 
– My Żydkowie z Mojżeszowa – zaczyna 
dzwoniący.
– Ile was?
– Raz.

Udziały
Spotyka się dwóch rzeszowskich Żydów:
– Panie X., Pan się rozwiedź!
– Z powodu nagle, Panie Y?
– A z powodu, że Pana żona, Panie X, ma 
czterech kochanków.
– Panie Y., ja wolę mieć 20 proc. udziału 
w dobrej fi rmie niż 100 proc. w defi cytowej!

Rzeszowskie  anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
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KRZYŻÓWKA nr 21

Poziomo: 1/ pukiel, 4/ w base-
nie i w polityce, 5/ brak zapału, 
8/ na kole auta albo głowie woja, 
11/ szatan, 14/ naczelny w „Na-
szym Domu”, 18/ potwierdzenie 
angola, 19/ po przekątnej, 20/ krą-
żą w Internecie, 21/ ułomna cecha 
charakteru, 22/ rządzi w kurniku.

Pionowo: 1/ nie oryginał, 2/ przy-
jęcie z pogrzebem w tle, 3/ lalka, ale jakoś brzydko, 
6/ mieszka w chlewiku z panną świnką, 7/ ekstremi-
ści z Irlandii, 9/ rarytas, cymes, 10/ największy port 
w RPA, 11/ znak, że pali się, 12/ skutek choroby, 
13/ pole zboża, 15/ gwiazdkowy opad, 16/ kształci się 
w zawodzie, 17/ broń z bełtem.

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 20:
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Przyzwyczailiśmy się już do 
anegdot Marka Czarnoty, te-
raz możemy sięgnąć do nich 
w książce pt. „Moi Rzeszowia-
nie – anegdoty i ciekawost-

ki”. Autor zachęca: - Jeżeli znacie jakieś rze-
szowskie anegdoty i historyjki opowiedzcie 

je mnie i opowiadaj-
cie je razem ze mną. 
Łamy naszego mie-
sięcznika są otwarte. 
Czekamy.

OPOWIADAJMY WSPÓLNIE
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tel.:

handel@zapel.com.pl

+ 48 17 87 20 179
fax: + 48 17 87 20 320
e-mail:
www.kominy.zapel.com.pl
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