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Nowy rok powitaliśmy w większym mieście, bo nie tylko druga część Przybyszówki została 
włączona do Rzeszowa, ale i długo oczekiwana Zwięczyca. Witamy serdecznie nowych rzeszowian. 
A Boguchwale , której ubyło jedno sołectwo, gratulujemy nobilitacji do rangi miasta. Cieszymy się 
z potwierdzenia tych praw naszemu sąsiadowi. Miasto Boguchwała, podobnie jak Tyczyn i inne 
gminy wokół Rzeszowa są nam bliskie. Zgodnie i przyjaźnie powinniśmy rozwijać naszą aglomerację. 
A granice gmin, wzorem unijnej reguły z Schengen, niech nas nie dzielą.

Jerzy MAŚLANKA,
redaktor naczelny, prezes Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów, 

przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

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

Mamy rząd miły, uśmiechnięty,
jak na rodzinnej fotografi i,
wciąż czekający na komplementy.
Czy go docenić Polak potrafi ?

Niby radosny każdy ranek,
każdy minister robi swoje,
poszerza wachlarz obiecanek,
nie wierzy w strajki, niepokoje.

A tu górników twarde plemię
na jedną kartę stawia wszystko.
by cel osiągnąć, schodzi pod ziemię
i pali sobie tam ognisko.

W oświacie to parodia jawna,
wielki paradoks – sami widzicie.
Jak być bogatym – uczy od dawna
biedny, biedniutki nauczyciel!

A wśród lekarzy, pielęgniarek, 
mnóstwo narzekań i zamętu.
Walczą o kasę doskonale,
co im tam zdrowie pacjentów!

PS
Drogi Donaldzie, ty się sprężaj,
likwiduj nam codzienne troski.
Troskaj jak Kwachu, nie wałęsaj,
twym wzorem – Ryszard Kaczor-owski.
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Piątkowy wieczór 14 grudnia w odnowionym gruntownie 

i zmodernizowanym Zodiaku przy ul. Mieszka I w Rzeszowie 

był maratonem wydarzeń kulturalnych, które ogniskowały się 

wokół prezentacji nowej książki Jerzego Maślanki pt. „Spróbuj 

być sobą”. 

Powiało bluesami, dobrą muzyką i śpiewem w wykonaniu m.in. 

znakomitego zespołu rzeszowskiego Kruki. Zachwycali  wokalnie 

– Sabina Kurek i Krzysztof Delikat, duet z zespołu Th e Breath-

takers . Bawili gości spotkania przyjaciele autora książki. W kaba-

retowych reminiscencjach z jego programów znakomicie wyrazili 

to: brat autora, niezrównany artysta kabaretowy Jan Maślanka 

oraz  Magda Kołodziej i Wacław Sobol. Recytowali wybrane teksty 

z nowej książki: poeta i polonista Józef Stalec oraz prowadzący to 

spotkanie psycholog, medioznawca, b. szef Radia Rzeszów Henryk 

Pietrzak, wystąpił wspaniały „Berdo” –  iluzjonista, artysta estra-

dowy Jerzy Berdowski.  

Licznie przybyli do Zodiaku przyjaciele autora, ludzie kultury i pi-

sarze rzeszowscy z prezesem oddziału ZLP Wiesławem Zielińskim 

oraz gościem ze Słowacji, poetą i pisarzem Radovanem Brenku-

sem. W imieniu władz miasta gratulował Jerzemu Maślance za-

stępca prezydenta Henryk Wolicki, przekazując list od prezydenta 

Tadeusza Ferenca. 

Przybyto tłumnie do placówki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-

sko-Własnościowej –  zmienionej gruntownie po remoncie w no-

woczesne i przyjazne centrum kultury osiedlowej. Prezes zarządu 

SMLW Edward Słupek z satysfakcją odbierał pochwały za gościnne 

przyjazne miejsce spotkania, zaś Ryszard Świątoniowski – właści-

ciel i szef RS DRUK –  za wysoki poziom edytorski, starannie przy-

gotowanej w  jego fi rmie książki „Spróbuj być sobą”.

 Tekst i zdjęcia

 Ryszard ZATORSKI

SPRÓBUJ BYĆ 
SOBĄ
Prezentacja książki Jerzego Maślanki 

W kolejce po autografy. Wszystko dokumentuje kamerą Piotruś Maślanka - syn autora książki.

Edward Słupek, Sławomir Gołąb,  
Ryszard Świątoniowski .

Józef Stalec i Henryk Pietrzak

Jan Maślanka, Magda Kołodziej i Wacław Sobol 
śpiewają tytułowa piosenkę „Spróbuj być sobą”.
Przy pianinie Janusz Haluk.

Koncertują Kruki. Sabina Kurek i Krzysztof Delikat  z zespołu The BreathtakersAutor Jerzy Maślanka i grafi k Zbigniew Grzyś.

Zarząd oddziału rzeszowskiego ZLP i poeta ze Słowacji. Od lewej: Marta 
Pelinko, Radovan Brenkus, Adam Decowski, Wiesław Zieliński i Janina Ata-
man.

Goście z zaprzyjaźnionego „Echa Rzeszowa”. Od lewej: Józef Gajda, Roman 
Małek, Bogusław Kotula, i redaktor naczelny Zdzisław Daraż.
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LUDZIE I SPRAWY
Zbigniew DOMINO
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„No i mamy nowy kalendarz./ A dzień każ-
dy w nim ten sam, nie inny./ Będzie znów do 

roboty wypędzać/  sekundy, minuty, godziny.../  A nam – wyżej głowa 
znad ziemi/ A nam – tęcza na skrzydłach rzęs/ Aż się wszystko – jak 
w baśni – odmieni./ Aż się radość odnajdzie i sens.”

Tak ongiś marzycielsko witał Nowy Rok dziś już prawie zapoznany  
poeta Edward Szymański. A my mamy już rok nowy 2008, z dzi-

siejszymi, współczesnymi realiami. Rok wspólny wszystkich Polaków, 
i rok dla każdego z nas osobny. I jak Polacy ongiś, my  dzisiaj też my-
ślimy, troszczymy się, zastanawiamy, planujemy i w skrytości ducha 
marzymy, żeby to był dobry rok dla Polski, nas wszystkich i każdego 
z osobna. A jaki będzie? Do wróżki nie ma co chodzić i w proroków się 
bawić –  pożyjemy, zobaczymy.
Ale co dopiero, każdy na miarę swoich możliwości, odświętowaliśmy 
Gwiazdkę i sylwestra. Najczęściej w gronie bliższej i dalszej rodziny, 
przy szczodrze zastawionym, gościnnym stole. Świąteczny nastrój, 
łyskające świecidełkami drzewko, a za oknem „śniegu tren”, słowem 
wspomnieniowo, śpiewnie i rzewnie.
Ile można rodzinnie i o rodzinie? Jestem pewien, że prawie w każ-
dym domu bez politykowania też się nie obeszło. A każdy z nas, jak 
na Polaka przystało, to najlepszy minister, premier, o prezydencie nie 
wspominając, znający się na wszystkim i znajdujący recepty na wszel-
kie polskie kłopoty, spory i biedy. „Dajcie mi władzę, a ja was urzą-
dzę” –  chciałoby się powiedzieć.  No to dostawało się wszystkim po 
kolei, od Kaczyńskich poczynając, przez Millera i Kwaśniewskiego, 
a na Tusku, nie mówiąc już o czerwonym kapturku komsomołki Nelly 
–  kończąc.
Ileż można biesiadować i tracić nerwy na sporach  jałowych? Więc było 
też trochę czasu na czytanie. W prasie od samych tylko tytułów głowa 
jak po kacu mogła rozboleć. „Diabeł in Vitro!”. „Kościół szantażuje 
Tuska”. „Komisja śledcza w sprawie śmierci Barbary Blidy.” „Komisja 
w sprawie CBA”. „Co z tą religią na maturze?”. „Koniec polskiej misji 
w Iraku”. „Wzmacniamy nasze siły w Afganistanie”. „Jak posprzątać  

PO PiS-ie”. „Biskupi traktują państwo jak dojną krowę”, woła prof. Jo-
anna Senyszyn. Na to biskup gentleman: „Jak się ta Senyszyn tak zna 
na krowach, to niech się zajmie ich dojeniem”. Itd., itp. Uff , to nasze 
codzienne polskie piekiełko! 

Już miałem szmyrgnąć gazety w kąt, kiedy zerknąłem na kolejny 
tytuł: „Czego się boimy i czego w roku 2008 pragniemy.” Trafi łem 

na wypowiedź mniej lub więcej sławnych ludzi. Może oni poza jakieś 
stereotypy się wychylą: Carlos  Fuentes: „Obawiam się, że Bush roz-
pęta wojnę z Iranem.” Elfrede Jelinek: „Boję  się  wojny z Iranem.” 
Jonathan Carroll: „Największa obawa, że Bush może zrobić coś nie-
bezpiecznego, np. wojnę z Iranem.” Po tym i  ja zaczynam się obawiać, 
żeby to nie była samospełniająca się przepowiednia. I jeszcze bardziej 
boję się tego, o czym mówi i Ismail Kadore:  „Przeraża mnie wid-
mo kolejnej wojny na Bałkanach(...) Historia pokazała, że konfl ikt na 
Bałkanach jest zawsze czymś więcej niż konfl iktem lokalnym.” Nie-
dobrze się zapowiada! Ale przedstawiciele Polski podnoszą mnie na 
duchu. Wojny, jakie tam wojny! Jerzy Pilch – jak na  intelektualistę 
krakowskiego chowu przystało: „Moim największym strachem jest, 
że Cracovia spadnie do drugiej ligi.” Janusz Głowacki,  jak zwykle 
z ironiczną przekorą: „Boję się, że znikną zawiść, głupota, fanatyzm 
i nienawiść... Ale wierzę w człowieka i mam nadzieję, że do tego nie 
dopuści”. Wreszcie mistrz Wiesław Myśliwski , ten niczego się nie 
boi: „Nie mam żadnego lęku. Chciałbym, żeby w kraju było spokojnie, 
kulturalnie, żeby ludzie byli wobec siebie bardziej życzliwi, żeby spo-
łeczeństwo polskie było mądrzejsze. Czyli oczekuję rzeczy banalnych, 
ale zdaje się najtrudniejszych. Wierzę, że wszystko będzie szło w kie-
runku zmądrzenia, i nie tylko wierzę, ale  nieustannie na to czekam.”

Mistrzu! Oby Twoje wieszcze słowa w złoto się przemieniły. Pozo-
stańmy więc razem z taką dobrą nadzieją na ten Nowy – 2008 – 

Rok. I czyńmy co od każdego z nas zależy, żeby tak  właśnie w Polsce 
się działo, bo bez wiary w dobre intencje drugiego człowieka każde-
mu z nas naprawdę wrednie i przykro się żyje. Niestety, jak dotąd, 
nie trzeba takich wrednych, nienawistnych klimatów daleko szukać, 
wystarczy uważnie rozejrzeć się po Rzeszowie.               

Rada Miasta w grudniu zbierała się trzy-
krotnie. Z sercem potraktowała tragedię 

rzeszowskiego zespołu KORNELE, który 
uczestniczył w groźnym wypadku drogo-
wym. Oprócz uznania dla zespołu będącego 
wizytówką Rzeszowa poza granicami kraju, 
gdzie skutecznie promuje swoje miasto, rada 
uchwaliła przyznanie członkom zespołu 
pomocy materialnej. Gest ze wszech miar 
piękny i szlachetny. Jednakże biurokratyczna 
machina, która z tego powodu musiała zo-
stać uruchomiona to już inna sprawa. Cztery 
członkinie zespołu, które ucierpiały w tym 
wypadku, zamieszkują w trzech ościennych 
gminach. Z tego powodu rada musiała podjąć 
dodatkowe trzy uchwały. Aby tym czterem 
dziewczynom wypłacić uchwaloną pomoc, 
rada musiała pieniądze przyznać gminom 
zamieszkania jako darowiznę. Tamte rady 

dopiero tę darowiznę mogły przeznaczyć na 
wypłatę. 
Przewodniczący Konrad Fijołek troskliwie 
przypomniał radnym o terminowym zło-
żeniu oświadczeń lustracyjnych. Muszą je 
obowiązkowo złożyć wszyscy, bez względu 
na to, ile razy już wcześniej je składali. Znam 
jednego radnego, który lustruje się już po raz 
piąty. Święte słowa wyrzekł nieodżałowany 
Himilsbach – nieważne czym masz pokryty 
dach, ważne co masz pod sufi tem. To takie 
skromne lustracyjne przesłanie dla lustra-
cyjnych mózgowców, śliniących się na widok 
ipeenowskiego śmietnika.
Posiedzenie 20 grudnia też miało swój ko-

loryt. Wakujący po pośle Tomaszu Kamiń-
skim mandat przypadł z racji wyborczej logi-
ki Beacie Ratajczak z klubu Rozwój Rzeszo-
wa. Na sesyjnej ambonie złożyła z wdziękiem 
stosowne ślubowanie i zaczęła w radzie robić 
za podmiot liryczny. Poprzestawiano nieco 
meble w komisjach rady oraz wybrano nowe-
go przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ten 
zaszczyt będzie dźwigał Jan Mazur z klubu 
Rozwój Rzeszowa. Natomiast klubowi temu 
zaczął przewodniczyć Grzegorz Budzik.
W pewnym momencie obrady przerwała 
grupa kolędników, która wtargnęła do sali 
z bożonarodzeniowymi śpiewami. Trochę 
Żyd był za mało żydowski, a diabełek jakiś 

RADZILI 
SPORO
Budżet miasta uchwalony
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cukierkowy, ale całość była barwna i ruchli-
wa. Po opanowaniu artystycznej tremy ko-
lęda popłynęła z małoletnich gardeł wartko, 
głośno i na temat. No i zaczęły się chóralne 
noworoczne życzenia. 
Tuż przed końcem roku radnych zaszczycił 
biskup Kazimierz Górny. Po kolędach w wy-
konaniu zespołu ze Szkoły Muzycznej nr 2, 
biskupa i radnych nastąpiły życzenia i łama-
nie się opłatkiem. Na tej samej sesji po raz 
pierwszy od niepamiętnych czasów uchwa-
lono budżet miasta na rok następny. Nie do-
syć, że stało się to w roku poprzedzającym, to 
jeszcze uczyniono to grubo przed północą.
Najwięcej emocji pojawiło się na sesji 
z początkiem stycznia, zwołanej dla nadania 
nazw ulicom przyłączonej Zwięczycy. Padła 
propozycja, aby patronem jednej z nich zo-
stał Władysław Kruczek. To wywołało istną 
burzę. Antoni Kopaczewski przypomniał 
sobie jakiś fragment przemówienia Kruczka, 
którego ten nie mógł nigdy wygłosić. Ale chy-
ba zrobił wyjątek dla Kopaczewskiego. Po za-
cytowaniu Kopaczewski w sposób teatralny, 
niczym swojego czasu Jelcyn, opuścił wredne 
towarzystwo. Płomiennie przemawiał najlep-
szy architekt wśród historyków, Robert Kul-
tys. Ten również najlepszy historyk wśród 
architektów z Radomia wie, że Kruczek nie 

JERZY MAŚLANKA, przewodniczący komisji 
edukacji Rady Miasta Rzeszowa: 
- Silne państwo, silny region, silne miasto nauką 
stoi. W Rzeszowie tę tezę realizujemy w prak-
tyce dobrze. Efektem właściwej edukacji dzieci 
i młodzieży są wysokie miejsca i wyniki uczniów 
w różnorakich turniejach przedmiotowych i ran-
kingach. Coraz mocniej zacieśnia się współpraca 
europejska poprzez udział w realizacji programów 
edukacyjnych Leonardo da Vinci, Sokrates, Co-
menius. Mamy coraz piękniejsze drogi oraz chod-
niki, mosty, elewacje, budowle, ale musimy pamię-
tać, że w tym wszystkim i wokół tego funkcjonują 
ludzie (także nauczyciele), których byt powinien 
pięknieć jak ich miasto. Nauczycieli i uczniów 
powinno się motywować także materialnie oraz 
doceniać i pamiętać o inwestycyjno-remontowych 
potrzebach placówek oświatowych w mieście. Bu-
dżet Rzeszowa został uchwalony z końcem grud-
nia. W nim na wydatki bieżące w obszarze oświaty 
i wychowania uwzględniona została kwota prze-
kraczająca połowę całego budżetu miasta.    

dokonał niczego, poza komunistycznym 
zniewoleniem narodu. To on spowodował, że 
w Jałcie Roosevelt i Churchill oddali Polskę 
do strefy wpływów sowieckich. Co za wredny 
typ. W podobnym stylu przemawiali i inni. 
Problem szybko stał się ogólnopolskim hitem 

medialnym i nabrał takiego rozmachu, jakby 
od tego zależał obrót ciał niebieskich. Śmie-
szy, że najgłośniej inicjatywę zwalczają ci, 
którzy nie mają się specjalnie czym wykazać 
jeśli chodzi o ich wkład w rozwój miasta.  

Roman Małek 
     

Tyle miłych słów, eks-
plozja dobroci świą-

tecznej, wszędzie i od 
wszystkich, osobiście, te-

lefonem, z uściskiem i bez uścisku, SMS-em 
i w starej eleganckiej pocztówkowej formie. 
To jest piękne bożonarodzeniowe skojarze-
nie dobrych uczuć nie tylko ze świętami, 
ale także z naszą ojczyzną, szczególnie dla 
przebywających na obczyźnie.
Po tym wszystkim miłym, kojarzącym się ze 
świętami, bomba w Rzeszowie na całą Polskę. 
Rada Miasta Rzeszowa honoruje ulicę w przy-
łączonej do Rzeszowa Zwięczycy imieniem 
Władysława Kruczka, notabla z czasów PRL, 
uznawanego za czołową postać rozwoju Rze-
szowa i województwa. Oczywiście podnosi 
się ogromne larum, jazgot prawie, ze strony 
prawicowej opozycji w radzie miasta. Odno-
si się wrażenie, że chodzi o poruszenie opi-
nii społecznej. Dużo opinii w prasie, innych 
mediach. Są za i przeciw. Jest powszechna 
dyskredytacja Polski sprzed 1989 r. i nazywa-
nie jej okresem komuny, a wszystkich ludzi 
tamtej władzy nazywa się sługusami komuny 
i Związku Radzieckiego.

„Módlmy się za porażonych nienawiścią, największą chorobą współczesnych czasów.”
Jan Paweł II

POTRZEBA TOLERANCJI
Naród to ludzie chcący być ze sobą

Tak sobie myślę: po co taka manifestacja bra-
ku tolerancji. Brak perspektywy historycz-
nej z zastosowaniem pewnej miary? Niewy-
kształcone to elity politycznie, które szybko 
i pochopnie honorują place i ulice nazwiska-
mi osób bez odpowiedniego dystansu czaso-
wego. Za nieprzyzwoite wręcz uważa się ho-
norowanie imieniem osoby żyjącej. Chodzi 
moim zdaniem o pewien dystans do sprawy. 
Dystans osiąga się z upływem czasu. W okre-
sie nostalgii za zmarłym nie należy za wiele 
czynić. Ponoć za najbliższą ukochaną osobą 
nostalgia trwa sześć miesięcy. Tak dzieje się 
w Watykanie, gdzie dla osiągnięcia świętości 
potrzeba czasu i skomplikowanej procedu-
ry beatyfi kacyjnej. Obserwujemy to obecnie 
w sprawie Jana Pawła II, chociaż bezdysku-
syjnie Polacy sądzą, że winien być uznany 
świętym  natychmiast, słynne „Santa Subito”, 
napisane w chwili pogrzebu na placu św. Pio-
tra. Watykan wie swoje i konsekwentnie pro-
wadzi od wieków stosowane procedury.
Dlaczego zatem nie adaptować tych procedur 
i zasad do naszego miasta.
Honorujmy zasłużonych po okresie nostal-
gii społecznej. Wtedy na pewno nie wszyscy 
wytrzymają taką próbę. Nie wymienię po-
chopnych decyzji o nazwaniu ulic w naszym 
mieście imieniem rzeszowian, którzy nie wy-
trzymali próby nostalgii społecznej. Moim 
zdaniem, Władysław Kruczek ten okres no-

stalgii społecznej wytrzymał. Jestem również 
przekonany, że ocena czasu i ludzi PRL nastą-
pi. Będą pogardzani i godni podziwu ludzie 
tamtych lat. Nie ma w historii okresów tylko 
świetlanych. Jest pewne, że w PRL-u znaleź-
liśmy się jako naród wbrew naszej narodowej 
woli. W wyniku jałtańskiej zdrady, dokona-
nej przez Zachód w niezwykle cyniczny spo-
sób, z zachowaniem zasad dyplomacji.
Chyba, że czepimy się nierozliczonych rządów 
polskiej sanacji sprzed 1939 r. i obarczymy ich 
winą za przegraną wojnę w 1939 r. co sprawi-
ło, że mieliśmy potem PRL. Wszyscy znawcy 
wiedzą, że w Polsce Ludowej komunizmu nie 
było. Naród wykazał zadziwiającą siłę, cha-
rakter, zachował wiarę, własność prywatną, 
co dało asumpt do genialnego przedsięwzię-
cia społecznego, jakim był Okrągły Stół. Ge-
nialnego, gdyż tym narodowym dogadaniem 
się nie wygenerowaliśmy wygranych i prze-
granych, co przyniosłoby w przyszłości chęć 
rewanżyzmu i odwetu. W takich sprawach 
lepsza gorsza ugoda niż najlepsza wygrana. 
Stąd potrzeba tolerancji w sprawach społecz-
nych i historycznych. Ten proces tolerancji 
społecznej powoli postępuje we wszystkich 
obszarach. Choćby taki sympatyczny przy-
kład : przed laty ludzie kalecy byli odsuwani, 
a nawet wyszydzani i obrażani, dzisiaj  należy 
to do rzadkości, nawet zanikły takie niegod-
ne zachowania. 
Studenci z Oxfordu wymyślili i upowszechni-
li powszechną defi nicję, która pozwala się na-
rodowi rozwijać tylko wtedy,  gdy pamięta się 
o tolerancji we wszystkich aspektach. Brzmi 
ona następująco: „Naród to ludzie chcący być 
ze sobą”.

Edward SŁUPEK

Edward Słupek
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Rzeszowski rynek do niedawna był wielkim 
placem budowy. Na solidnej podbudowie 
od nowa ułożona została stara kostka bru-
kowa, pamiętająca chyba czasy ck Galicji. 
Teraz ma to być nowa wizytówka starego 
Rzeszowa.

Rynek uformowany został zapewne w po-
czątkach narodzin miasta w XIV – XV 

wieku. Posiada kształt nierównomiernego 
czworoboku o długości około 100 m i szero-
kości 50 m. Jak wskazują zachowane w ziemi 
relikty starej zabudowy, plac rynkowy był 
pierwotnie znacznie mniejszy, dopiero potem 
został powiększony. Z trzech stron zabudo-
wany jest zabytkowymi domami i kamieni-
cami, w czwartej, zachodniej, stoi tylko ra-
tusz. Plac przed frontem ratusza był niegdyś 
zabudowany. Stojące tu domy zawaliły się 
jeszcze w 1941 roku i z nakazu ówczesnych 
niemieckich władz okupacyjnych  zostały 
rozebrane. W miejscu tym powstał wielo-
funkcyjny obiekt z estradą oraz zapleczem 
dla podziemnej trasy turystycznej i punktem 
informacji turystycznej. 

Domy i kamienice stojące w otoczeniu 
rynku wyrażają swoim układem i wy-

strojem architektonicznym status społeczny 
i zasobność dawnych właścicieli; są większe 

lub mniejsze, dwu- lub trzykondygnacyjne.  
Pochodzą z różnych okresów, przeważnie 
z XVII – XIX wieku. Niektóre nowsze, wznie-
sione zostały na reliktach znacznie starszych, 
nawet piętnastowiecznych budynków, Z re-
guły wszystkie zostały nadbudowane i prze-
kształcone na przełomie XIX i XX wieku oraz 
gruntownie odrestaurowane w ostatnich kil-
kunastu latach. Mają one charakterystyczny 
układ trójtraktowy z długą, sklepioną, sienią 
pośrodku, niektóre klatki schodowe pod-
świetlone od góry. Wszystkie bez wyjątku 

posiadają głębokie, dwu-, a nawet trzykon-
dygnacyjne sklepione piwnice.

W pierzei południowej stoi dziewięć 
budynków, najciekawsze z nich to: 

kamienica nr 6 pochodząca z XVII – XIX 
wieku, mieszcząca Muze-
um Etnografi czne im. Fran-
ciszka Kotuli; kamienica 
nr 11 pochodząca zapewne 
z XVII wieku, nadbudowa-
na w XIX wieku, stojąca na 
znacznie starszych, zapewne 
piętnastowiecznych piwni-
cach, z ciekawą, podświet-
loną od góry klatką schodo-
wą; kamienica nr 12, także 
sięgająca początkami XVII 
wieku, starannie odrestau-
rowana w latach 1999 – 2002, 
mieści biura urzędu miasta 
i Muzeum Historii Miasta 
Rzeszowa. Pod budynkiem 
tym znajdują się obszerne, 
dwupoziomowe piwnice, 
gdzie do niedawna był po-
czątek, a dziś wyjście  z Podziemnej Trasy 
Turystycznej.  
Pierzeja wschodnia liczy tylko trzy budynki. 
Dwa pierwsze, okazale wyglądające kamieni-
ce nr 13 i 14, to właściwie już nowe budynki. 
Poprzednie, pochodzące z XVII wieku, zawa-
liły się w 1972 roku i w kilka lat potem zosta-
ły zrekonstruowane. Oryginalne   pozostały 
tylko głębokie piwnice i fragmenty murów 
parteru. Aktualnie zaadaptowane zostały na 
luksusowy hotel Ambasador.  W tej pierzei 
uwagę zwraca duży, narożny budynek zwany 
Domem Baldorff a, powstały w ciągu XVII 

– XIX wieku. Legenda wiąże go z piękną Ży-
dówką Esterą, nałożnicą króla Kazimierza 
Wielkiego. Pod budynkiem znajdują się roz-
ległe, pięknie sklepione piwnice, mieszczące 
restaurację Czarny Kot.
W pierzei północnej zachowało się sześć 
jedno- i dwupiętrowych kamienic. Uwagę 
przykuwają duże, dwupiętrowe kamienice nr 
16 i 17. Obie pochodzące z XVII wieku zosta-
ły później nadbudowane. Sąsiednie budynki 
nr 18 i 19 powstały także w toku kilku kolej-
nych faz budowy. Pierwsza z nich sięgająca 

początkami XII wieku, ostateczny kształt 
przybrała na przełomie XIX i XX wieku. 
Z tego okresu zachowały się wewnątrz reszt-
ki polichromii. Druga kamienica powstała 
w XVIII wieku na zrębach znacznie starszej 

budowli. W podziemiach tzw. przedproża, 
części starszego budynku wychodzące przed 
jego obecny fronton, przetrwały resztki goty-
ckich murów i sklepień najprawdopodobniej 
pochodzących z drugiej połowy XV wieku. 
Wewnątrz znajduje się przestronna klatka 
schodowa, tradycyjnie podświetlona od góry, 
na ścianach której zachowały się fragmenty 
interesującej dekoracji malarskiej z połowy 
XIX wieku. W budynku tym, znanym obec-
nie jako Dom Polonii, ma swoją siedzibę rze-
szowski oddział Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska. Pośrodku tej pierzei była duża luka 
w zabudowie, brakowało tu trzech domów. 
Dwa zostały zburzone jeszcze podczas wojny, 
trzeci zawalił się znacznie później na skutek 
awarii podziemi. W 2007 roku rozpoczęto 
w tym miejscu budowę nowego obiektu, któ-
ry w części pomieści także hotel. 

Najokazalszą budowlą w rynku jest ra-
tusz będący od stuleci siedzibą władz 

miasta. W świetle zachowanych dokumen-
tów istniał już w XV wieku. Początki obecnej 
budowli sięgają schyłku XVI w., później była 
ona kilkakrotnie przekształcana, aż w końcu 
w latach 1897-1900 gruntownie rozbudowa-
na. Budynek zwraca uwagę okazałą sylwetką 
i neogotyckim wystrojem architektonicz-
nym. Podczas restauracji przeprowadzonej 
w latach 1993 – 1996 przywrócono mu pier-
wotny, neogotycki wystrój wnętrz. W budyn-
ku znajduje się kilka pamiątkowych tablic, 
natomiast na zewnątrz – pod arkadą – herby 
miast, z którymi Rzeszów utrzymuje part-
nerskie kontakty.
Pośrodku rynku znajduje się studnia, przy-
puszczalnie pochodząca z XVII wieku, od-
kryta przypadkowo w 2001 roku i potem 
zrekonstruowana. Nieopodal na kamiennym 
cokole stoi spiżowa postać Tadeusza Koś-
ciuszki. Pomnik odsłonięty w 1980 roku jest 
repliką poprzedniego monumentu postawio-
nego w 1898 roku, zniszczonego przez Niem-
ców w 1940 roku. 

Pod kamienicami i płytą rynku zalega 
skomplikowany system piwnic, tajem-

nych lochów, komór i korytarzy, ale to już 
temat na oddzielną wędrówkę.

Stanisław KŁOS

RYNEK
Wędrówki po mieście

Fot. Ryszard Zatorski

Fot. Ryszard Zatorski
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Po prawie dwóch latach od rozpoczęcia budowy, druga część rze-
szowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej została wreszcie udo-

stępniona zwiedzającym. Uroczyste otwarcie całej trasy, o łącznej 

PODZIEMNA TRASA 
TURYSTYCZNA
Pod nową płytą Rynku

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz wicemarszałek województwa pod-
karpackiego Jan Burek dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej.

Podczas inauguracji Podziemnej Trasy Turystycznej.  Wejście główne i pierwsi 
gości zwiedzający piwnice pod Rynkiem.

długości 369 metrów (z czego 156 metrów to część wybudowana 
w ostatnim czasie) nastąpiło w piątek, 14 grudnia 2007 roku.
Inwestycja, połączona ze zmodernizowaniem płyty Rynku, kosz-
towała ponad 16 mln złotych, z czego ok. 10 mln złotych to dofi -
nansowanie z Unii Europejskiej. Wybudowano nowoczesny obiekt 
wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej o kubaturze ponad 2 tys. 
metrów sześciennych, w którym znajdzie swe miejsce centrum in-
formacji turystycznej, księgarnia, kawiarnia oraz kafejka interne-
towa.
Uroczystość otwarcia trasy poprzedziła msza święta w kościele 
farnym, koncelebrowana przez księży pod przewodnictwem or-
dynariusza diecezji rzeszowskiej, biskupa Kazimierza Górnego. 
Później zaproszeni goście przeszli przed budynek wejścia do tra-
sy, gdzie prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz wicemarszałek 
województwa podkarpackiego Jan Burek dokonali symbolicznego 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej to wydarzenie.
Już wewnątrz nowoczesnego obiektu goście uroczystości mogli 
obejrzeć i wysłuchać informacji o historii remontu rzeszowskiego 
Rynku oraz budowy Trasy. Opowiadali o tym Andrzej Stroński 
– miejski konserwator zabytków oraz Marek Czarnota – rzeszow-
ski historyk i gawędziarz. Później wszyscy weszli do podziemi, 
zwiedzając przygotowane tam ekspozycje. Przy wyjściu z Podziem-
nej Trasy Turystycznej zwiedzający mieli okazję opisać swe wraże-
nia w specjalnie wyłożonej księdze pamiątkowej.

Janusz DŹWIERZYŃSKI 

Panie Prezydencie, przed 
sześcioma laty wygrał 
Pan wybory, gdyż spośród 
kilku kandydatów po-

strzegano Pana jako dobrego gospodarza. 
Powielano plotki, że jest Pan twardy wo-
bec podległych pracowników, wymagający, 
zdecydowany i jak mało kto rozumie Pan 
potrzeby mieszkańców Rzeszowa. 
Na co dzień dało się zauważyć, że dba Pan 
o drogi, chodniki. Poszerzono kilka ulic 
w mieście, naprawiono kilka chodników, 
przybyło wzdłuż nich miejsc parkingowych 
na ażurowych podjazdach betonowo-tra-
wiastych, uporządkowano otoczenie ratusza. 
A teraz to, czego nie zrobiono. Nie zrobiono 

ZAKORKOWANE MIASTO
Trudno przejechać, trudno zaparkować

ani jednej rozsądnej obwodnicy (poza tą koło 
Elektrociepłowni na Załężu od ronda na Po-
bitnem ). Nie powstały nowe parkingi, nie 
udrożniono drogi Rzeszów–Jasionka. Tak, 
jak niegdyś ludzie czekali, aby skończył się 
remont ulicy Hetmańskiej, tak teraz czekają, 
kiedy ktoś tę Hetmańską odkorkuje. 
Proponuję, żeby zabrał Pan wszystkich współ-
pracowników, odpowiedzialnych za plano-
wanie i budowę dróg i parkingów w mieście 
do autobusu i zrobił z nimi w piątek w godzi-
nach pomiędzy 1200 a 1800 objazd z Białej na 
lotnisko w Jasionce. Próbowałem, zeszły mi 
53 minuty. Udrożnienie kilku ulic spowodo-
wało, że mieści się na nich więcej aut. Słusz-
nie, bo stale ich przybywa, ale rzecz w tym, że 
brak ulic, obwodnic, którymi te auta z miasta 
mogłyby wyjechać. Miasto jest zatłoczone, 
zakorkowane. Dzisiaj widać, że to, co przed 
kilku laty wydawało się być rozwiązywaniem 
problemów komunikacyjnych w mieście, było 

jedynie kosmetyką. A tak naprawdę miasto 
potrzebuje cięć chirurgicznych, nie zabiegów 
kosmetycznych. Sąsiad przyjechał z Wielkiej 
Brytanii na święta. W rozmowie skarżył mi 
się, że ma problemy z parkowaniem w Londy-
nie, że nieraz musi krążyć nawet pół godziny, 
aby gdzieś w miarę niedaleko zaparkować. Po 
kilku dniach spędzonych w swoim rodzin-
nym Rzeszowie przestał się skarżyć. Usły-
szałem:  – Czy ten Ferenc pozamykał drogi 
wyjazdowe z miasta? Ani przejechać, ani 
zaparkować! Panie Prezydencie, niech Pan 
spróbuje w godzinach południowych zapar-
kować samochód w centrum – no Pan może 
stawiać wszędzie bezkarnie – ale załóżmy, tak 
czysto teoretycznie, że o godzinie 1200 chce 
Pan się dostać do ratusza z kierunku Miłoci-
na. Próbowałem, zeszły mi na to 34 minuty. 
Bardzo dobry wynik, prawie jak w Londynie.
Miasto się dusi, miasto potrzebuje oddechu, 
obwodnic, dojazdówek, parkingów. Uważam, 
że urzędnicy świadomie naciągają przepisy, 
dotyczące wymaganej liczby miejsc parkin-
gowych przy nowo budowanych centrach 
handlowych. Wszyscy na „parkingu Bernar-
dynów” się nie pomieszczą. Najwyższy czas 
na parkingi wielopoziomowe. Najwyższy czas 

Bogusław Kobisz
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Karnawał – inaczej 
zapusty, mięsopust 

– okres zimowych balów, 
maskarad, pochodów 

i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu 
Trzech Króli, a kończy w Środę Popielcową. 
Karnawał wywodzi się z kultów płodności 
i z kultów agrarnych. Od głębokiej przeszło-
ści utrzymywało się przekonanie, że im wyż-
sze będą skoki, tym wyżej będzie rodziło zbo-
że. Dlatego karnawał jest tak ściśle związany 
z tańcami. W wielu krajach europejskich, 
zwłaszcza na wsiach, praktykowano także 
tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie 
koła. Zapusty, ostatki, to tradycyjne staropol-
skie nazwy karnawału. Już w wiekach śred-
nich, w całej niemal Europie obchodzono 
karnawał z wielkim przepychem. W X wieku 

Adam Podolski

ZAPUSTY, REDUTY, UCZTY
Czy karnawał jest przygotowaniem do Wielkiego Postu?

z zabaw karnawałowych, najgłośniej słynęła 
Wenecja. W XV wieku wsławił się nimi także 
i Rzym. Świętowano hucznie karnawał w Hi-
szpanii, Portugalii, we Francji, w Niemczech, 
na Rusi i na Bałkanach. 
Pierwsze wzmianki o karnawale polskim 
pochodzą z XVII wieku. Wielkie uczty kar-
nawałowe i bale maskowe, zwane reduta-
mi, odbywały się na dworach królewskich, 
w wielkopańskich rezydencjach, a także na 
szlacheckich dworach. Do ulubionych pol-
skich rozrywek karnawałowych należały 
szlacheckie kuligi, czyli wielogodzinna sanna 
od dworu do dworu, przy dźwiękach muzyki 
i dzwonieniu janczarów. W każdym kolejnym 
dworze uczestników kuligu czekał suty po-
częstunek i huczne tańce. A kiedy już wszy-
scy rozgrzali się, najedli i wytańczyli, na znak 
dany przez wodzireja kulig ruszał w dalszą 
drogę do następnego dworu. Skromniejsze 
bale i zabawy urządzali w miastach dla swej 
młodzieży kupcy i drobni rzemieślnicy. 
Wesoły i gwarny był także karnawał chłop-
ski, zwany także ludowymi zapustami. 

W karczmach wiejskich do późnej nocy grała 
muzyka, a ludzie gromadzili się na suty po-
częstunek, napitek i tańce. We wszystkich 
domach, stosownie do posiadanych zasobów 
fi nansowych, także wesoło ucztowano. Ale 
najczęściej bale karnawałowe były okazją do 
zaręczyn młodych ludzi. Tradycją w owym 
czasie stał się zwyczaj obfi tego jedzenia, 
zwłaszcza w ostatni czwartek karnawału, 
zwany tłustym lub combrowym. W tym dniu 
zjadano wiele obfi cie kraszonego jadła: tłustej 
kaszy ze skwarkami, kapusty z mięsem i sło-
niną, boczku oraz kiełbasy, a także słodkich 
racuchów, blinów, jak również przysmaków 
delikatniejszych, do których zaliczano pączki 
i chrust. Chrust i pączki po dzień dzisiejszy 
stanowią ulubione przysmaki karnawałowe, 
które znane były w miastach polskich już 
w XVII wieku. W tym czasie słynęły z nich 
cukiernie warszawskie, których wyroby tra-
fi ały nawet na królewskie stoły.
Także i w naszych czasach pączki są typowym, 
polskim specjałem karnawałowym. Zgodnie 
z tradycją, w tłusty czwartek nie może ich za-
braknąć na żadnym stole. W przeszłości był 
to dzień spotkań i zabaw kobiecych zwanych 
combrem lub babskim combrem, urządza-
nym przede wszystkim przez krakowskie 
przekupki. Nazwa pochodzić ma rzekomo 
od nazwiska wójta krakowskiego Combra, 

budować drugą obwodnicę, łączącą przyległe 
wsie, bez konieczności wjazdu do miasta. Na 
co dzień rozmawiam z dużą liczbą osób, bo 
głównie na tym polega moja praca, i proszę 
mi wierzyć, że odczucia moi rozmówcy mają 
podobne: Rzeszów się dusi. Trudno przeje-
chać, trudno zaparkować. I do tego poczucie, 

W OBIEKTYWIE JÓZEFA AMBROZOWICZA

że wydostać się z miasta też jest trudno, co 
powoduje, że czujemy się we własnym mie-
ście jak w więzieniu, że dusimy się w nim. 
Obecnie remont kilku chodników przed wy-
borami, „rondo”, gdzie nastąpiło nadużycie 
imienia Jana Pawła, nie wystarczy, aby wy-
grać. Ludzie chcą więcej, chcą we własnym 

mieście przemieszczać się i oddychać, chcą 
wyjeżdżać z niego i wracać, chcą się czuć do-
brze. Wybory – wbrew kalendarzowi – nie są 
wcale tak odległe. To tylko dwa nowe kalen-
darze.

Bogusław KOBISZ
Firma Prawnicza IUS

Rzeszów nocą – Rynek, widok od strony studni 
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Do niedawna święta Bo-
żego Narodzenia był 

to czas dla jednych przeży-
wania wiary, dla drugich 

okres podsumowania, a dla jeszcze innych po 
prostu okazja do celebracji rodzinnej. Istota 
tego święta z każdym rokiem zaczyna być de-
waluowana. 
Poddaliśmy się olbrzymiej machinie, która ze 
świąt Bożego Narodzenia robi potężny, wy-
sublimowany, coraz bardziej wydłużający się 
jarmark. Wiadomo, że czasy się zmieniają, 
ale czy to musi oznaczać poddawanie się tym 
psychozabiegom, komercyjnym atrakcjom? 
Czy w obecnych czasach ludzie przez święta 
bardziej się bogacą czy ubożeją?
Psychoza reklamy kredytowej stwarza złu-
dzenie, iż tak właściwie nie musisz mieć pie-
niędzy, aby spędzić święta okazale, tylko się 
zdecyduj. Ogrom oferty jest taki, że człowiek 
ma prawo po nią sięgnąć, zanim dozna prze-
budzenia i zamiast poświątecznej radości 
odezwie się w nim niepokój. Od kilku lat już 
w październiku wszystko czeka za drzwiami 
sklepów i pojawia się „gift  time”, czyli czas 
podarunków. Poddajemy się nowej subkultu-
rze, która staje się naszą częścią kultury. Ta 
komercyjna strona świąt dociera do wszyst-
kich, nawet jeśli byłoby się najbardziej odpor-
nym wzrokowo czy słuchowo. 

ROZDMUCHANE ZACHĘTY
Coraz bardziej wydłużający się jarmark

Joanna B. Hałaj

Kolejna sprawa dotyczy prezentów, które 
w okresie świąt  zaczynają odgrywać rolę  bu-
dowania swojego statusu rodzinnego i spo-
łecznego. Z kolei wymiar fi nansowy owego 
prezentu staje się ważniejszy od tego rzeczy-
wistego, czyli pamięci. Cała sfera uduchowie-
nia wokół wartości świąt zostaje wypierana 
poprzez rozdmuchane zachęty, napędzane 
przez  żądnych  sprzedawców i fi rmy. Co cie-
kawe, również Stolica Apostolska, a w szcze-
gólności papież w świątecznym przemówieniu 
podkreślał, że wartości chrześcijańskie, które 
to święto zbudowały zaczynają być margi-
nalizowane. Bo przecież cały ten świąteczny 
przemysł jest oparty na oczekiwaniach ryn-
ku. Przez cały rok „produkuje się” klienta na 
następne święta. Bowiem zaraz po świętach 
zbiera się grupa specjalistów w olbrzymich 
korporacjach i zaczyna się psychoanaliza 
konsumenta, gdzie bada się czym i jak sku-
sić  klientów w przyszłym roku. Dokładnie 
analizuje się nie tylko przychody rodzinne. 
Koncerny badają  także oczekiwania dzieci 
co do np. preferencji zabawek, książek z da-
nym bohaterem ze skomercjalizowanej bajki, 
do których potem fi rmy sprzedają licencyj-
nie prawa, aby w czasie świąt zbijać krocie 
na różnego rodzaju gadżetach z bajkowymi 
bohaterami. Samo dziecko nie oczekuje na 
święta, ale na spełnienie zamówienia, które 
sobie wymarzyło jako ofi ara tej megarekla-
my. Generalnie bazuje się na oczekiwaniach, 
a kiedy one nie zostają spełnione,  dzieci i do-
rośli stają się zawiedzeni. Ale nie tylko „pra-
cuje się” nad małym klientem. Podobna tech-

nika stosowana jest wobec dorosłego klienta 
w produkcji biżuterii, zegarków, ubrań itp., 
wzorując się na triku fi rmy Rolex, kiedy to 
w fi lmie  z Bondem umieszczono  we właś-
ciwym momencie zegarek  Roleksa. Zegarek 
w Stanach Zjednoczonych stał się najbardziej 
pożądanym prezentem na święta  i najlepiej 
sprzedawanym. 
Jednak to nasycenie, komercjalizacja coraz 
bardziej powoduje ludzkie zmęczenie. Także 
w Stanach Zjednoczonych jest coraz częściej 
widoczne, że normalny człowiek zaczyna 
naturalnie opierać się tej machinie i złudzie. 
Dowodem na to są  ostatnie święta, kiedy to 
te słynne spacery w tłumie po centrach han-
dlowych  w Ameryce przestały być tak popu-
larne. W tym roku w  Stanach Zjednoczonych 
około 60 bilionów dolarów nie zostało bez-
pośrednio skonsumowane. Bowiem prezenty 
i upominki zostały zamienione na „gift  certy-
fi kat”, czyli podarunek w bonach na zasadzie: 
„masz tu talon i kup sobie to co chcesz i kiedy 
chcesz”. Wśród wielu analityków to zjawisko 
zostało ocenione jako forma protestu prze-
ciwko skomercjalizowaniu właśnie tych świąt 
Bożego Narodzenia na zasadzie: „odmawiam 
błąkania się, tułania, poszukiwania prezen-
tów w tym morzu zachęt, tu masz ode mnie 
prezent i zrób z tą gotówką co ci się podoba”. 
Analitycy rynku odpowiadają, że jest to bez 
zmowy potężny, psychologiczny protest prze-
ciwko komercjalizacji tych świąt. 
Co my w Polsce możemy indywidualnie zro-
bić? Zdrowy rozsądek podpowiada, aby wró-
cić do tradycji, korzeni tego święta. Nie tylko 
dla zdrowia psychicznego, ale i dla zdrowia 
portfela. 

Dr Joanna Barbara HAŁAJ 
Uniwersytet Rzesowski

który sprawował swój urząd w XVIII wieku, 
słynął on z surowości i twardego serca, a swo-
ją złą sławę miał zwłaszcza wśród kramarek 
krakowskich. Kiedy więc umarł on w tłusty 
czwartek, kobiety urządziły sobie wielką za-
bawę i powtarzały ją później każdego roku. 
Wybierały spośród siebie marszałkową, czę-
stowały się dobrym jedzeniem i mocnymi 
trunkami, tańczyły na rynku krakowskim. 
Kościół przyjął wiele zwyczajów przed-
chrześcijańskich, wśród nich również i prak-
tykę karnawału, umieszczając go bezpośred-
nio przed okresem wielkiego postu. Praktyka 
pokutna, przygotowująca do świąt Wielkiej 
Nocy, połączona z postem zaczęła kształto-
wać się w wieku II. Już w wieku IV praktyka 
postna wielkiego postu przyjęta była w ca-
łym Kościele jako czas pokuty i odnowy we-
wnętrznej za pośrednictwem między innymi 
takich środków, jak post i abstynencja. Spo-
glądając w kalendarz bardzo jasno widzimy, 
że to właśnie święta Wielkiej Nocy ustawiają 
czas karnawału. Paska – Wielkanoc – jest od-
prawiana w pierwszą niedzielę po wiosennej 
pełni księżyca. 
Karnawał występuje między 3 lutego a 9 mar-
ca, zawsze 47 dni przed Wielkanocą. Tertu-
lian, święty Cyprian, święty Klemens Alek-
sandryjski, papież Innocenty II byli wielkimi 
wrogami karnawału, jednak w roku 590 Koś-
ciół zgodził się na organizację zabaw karna-
wałowych w formie przejść z komicznymi 
zabawami. W wieku XV papież Jan Paweł II 
przyczynił się do rozwoju zabaw karnawało-
wych, stwarzając zmianę zewnętrzną zabaw 

i wprowadzając wielkie bale z użyciem ma-
sek oraz pozwolił, aby przed jego pałacem 
zorganizować karnawał rzymski połączony 
z wyścigami konnymi, przejście wozów tema-
tycznych połączonych z festiwalami jedzenia 
popularnego.
Następnego dnia – w Środę Popielcową – po-
piół przypomina, że staną się popiołem osoby 
oraz rzeczy stworzone przez człowieka. Ryt 
ten jest jednym z najbardziej przemawiają-
cych rytów pokutnych o wielkim wymiarze 
symbolicznym. W pierwszych wiekach ryt 
ten przyjmowały tylko grupy pokutników lub 
grzeszników, które chciały na koniec wiel-
kiego postu – w Wielki Czwartek - uzyskać 
rozgrzeszenie u bram Wielkiej Nocy. Ubie-
rali się w szaty pokutne, posypywali sobie 
głowę popiołem i w ten sposób ukazywali się 
wspólnocie, ukazując swoją chęć nawróce-
nia się. W XI wieku, kiedy przestały istnieć 
grupy pokutujących jako instytucja, papież 
Urban II wprowadził ten ryt dla wszystkich 
chrześcijan jako znak rozpoczęcia Wielkiego 
Postu. Popiół, symbol śmierci oraz nicości 
stworzenia przed obliczem Stwórcy, uzyskuje 
się ze spalenia gałązek palmowych użytych 
podczas procesji w Niedzielę Palmową po-
przedniego roku. 
Praktyka pokutna przygotowująca do Wiel-
kiej Nocy poprzez post zaczęła się wytwa-
rzać w Kościele w początku II wieku, po-
zostałe zwyczaje kształtują się na początku 
IV wieku na Wschodzie i w całym Kościele 
pod koniec IV wieku. Czeka nas Wielki Post 
— dla nas, katolików to coś nieuchronnego. 

Po Objawieniu Pańskim, niedziel Okresu 
Zwykłego może być co najmniej pięć, a co 
najwyżej dziewięć. Ale „co się odwlecze, to 
nie uciecze”, jak mówi staropolskie przysło-
wie. Przyjdzie nam zatem stanąć oko w oko 
z okresem Wielkiego Postu. Możemy potrak-
tować ten okres liturgiczny jako zło koniecz-
ne i jakoś go przetrzymać: to przecież „tylko 
sześć tygodni”. Można go też zignorować 
i żyć tak jak w ciągu całego roku. Ale można 
też stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ten 
okres liturgiczny: na przykład wziąć udział 
w rekolekcjach wielkopostnych, realizować 
jakieś postanowienie wielkopostne, dokony-
wać dzieł miłosierdzia (jałmużna)...
Czy karnawał jest przygotowaniem do Wiel-
kiego Postu? - takie pytanie zadaliśmy na 
początku naszej refl eksji. Na to pytanie niech 
sobie odpowie każdy z nas indywidualnie. 
Oczywiście, że można odłożyć swoje na-
wrócenie na Wielki Post. Można też wyjść 
z założenia, że najpierw trzeba sobie trochę 
pogrzeszyć, żeby było z czego w Wielkim Po-
ście się poprawiać. Można też zwlekać z po-
stanowieniem wielkopostnym. Po co o tym 
już myśleć, jeśli Wielki Post się jeszcze nie za-
czął? Oby się jednak nie okazało, że realizację 
postanowienia wielkopostnego rozpocznę 
w... Wielką Sobotę. Nie chodzi o to, aby wal-
czyć z radosnym duchem karnawału, ale też 
nie należy traktować tego czasu jako okresu 
zawieszającego obowiązywanie chrześcijań-
skich zasad moralnych.

Ks. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski
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Topowym ostatnio te-
matem społecznym, 

podejmowanym przez 
prawie wszystkie publi-

katory jest propozycja refundacji zapłod-
nienia pozaustrojowego (in vitro). Gorący 
temat i gorące emocje, bo w końcu sprawa 
bezdzietności dla wielu ludzi jest najwięk-
szym życiowym problemem. Postanowiłam 
i ja dodać parę refl eksji, przede wszystkim 
z racji licznych zawodowych spotkań z mał-
żonkami, którzy dzieci własnych mieć nie 
mogą. 
Według danych Stowarzyszenia na rzecz Le-
czenia Niepłodności i Wspierania Adopcji 

PRÓBÓWKA
Najważniejsze, że jest 
kochane i nasze

„Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację, w jaką wpakuje nas życie 
i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność.”

  Jean Paul Sartre

„Nasz Bocian”, z którym od lat współpra-
cuję, w Polsce (i nie tylko) co piąta para nie 
może mieć dzieci, a co czwarta ma problemy 
z ich poczęciem. To poważny problem psy-
chologiczny (niskie poczucie wartości ludzi 
bezdzietnych, poczucie winy, niezaspoko-
jenie potrzeby bycia rodzicami) i społeczny 
(wciąż za mały przyrost naturalny). Charak-
terystyczna jest ogromna determinacja ludzi, 
którzy pragną dziecka i dla  tego celu gotowi 
są zrobić wiele lub prawie wszystko - często 
kosztem własnego zdrowia, jak w przypad-
ku drastycznych terapii hormonalnych, czę-
sto poświęcając całe zasoby fi nansowe na 
kosztowne procedury in vitro. Wydawać by 
się więc mogło, że w takich okolicznościach 
wszystko powinno im sprzyjać, w końcu 
chcą mieć dziecko, a jednak... No właśnie. 
Nie wdając się w polemiki światopoglądowe 
widać wyraźnie, że na medycznym i biotech-
nologicznym polu panuje partyzantka, której 
nie można w prosty sposób usankcjonować 
prawnie, aby „z automatu” zaspokajać dąże-
nia wszystkich zainteresowanych. Doprowa-
dziłoby to może i do takiego kuriozum, jakie 
miało miejsce kilka lat temu we Włoszech, 
kiedy to w ramach eksperymentu medyczne-
go 65-letnia kobieta poprzez in vitro została 
matką. Spotykając się z bezdzietnymi pa-

rami z wielką pokorą i podziwem patrzę na 
ich zmagania, bo nieszczęśliwy człowiek dla 
swojego szczęścia wiele może znieść. A jed-
nak jest druga strona medalu, bo istnieją gra-
nice dochodzenia do spełnienia – po drugiej 
stronie jest krzywda i godność ; „szacunek dla 
godności osoby ludzkiej i uznanie jej podsta-
wowych praw, w tym prawa do życia i do jego 
przekazywania w sposób odpowiadający tej 
godności” , co podkreślił w swojej wypowie-
dzi kardynał Stanisław Dziwisz. 
I jeszcze jedno – źle by się też stało, gdyby teraz 
propaganda na siłę zachęcała ludzi do adopcji 
dziecka, „zamiast” podejmowania procedur 
medycznych zakończonych rodzicielstwem. 
Adoptowane dziecko nie może być „karą” czy 
substytutem dla osób, którym nie udało się 
zostać rodzicami naturalnie, a którzy nie po-
godzili się z tym faktem. Badając motywacje 
adopcyjne  rodzin zwracamy na to szczegól-
ną uwagę. Bo przecież bezdzietność nie może 
i  nie stanowi głównej przesłanki do adopcji. 
Na szczęście większość „naszych” rodziców 
wspaniale czuje to przesłanie: „Nie jest waż-
ne, czy możemy mieć dziecko, czy nie, czy 
będzie biologiczne czy adoptowane. Najważ-
niejsze, że jest kochane i NASZE”.

Dorota DOMINIK,
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

w Rzeszowie
adopcja@zetorz.com.pl  

Dorota Dominik

Rzeszowska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa 

19 grudnia 2007 roku 
uroczyście obchodzi-

ła jubileusz 50-lecia swojej działalności. 
W Osiedlowym Domu Kultury na osiedlu 
1000-lecia spotkali się założyciele RSM, 
przedstawiciele i działacze rady nadzorczej 
oraz pięciu rad osiedlowych. 
Przybyli na tę uroczystość  prezesi zaprzy-
jaźnionych spółdzielni mieszkaniowych: 
Lokatorsko-Własnościowej – Edward Słu-
pek, Nowe Miasto – Kazimierz Bajowski, 
Energetyk – Stanisław Jedynak, Geodeci 
– Anna Ochalik- Pęcak oraz dyrektorzy fi rm 
projektowych, wykonawczych i współpra-
cujących (MPEC, MPWiK, MZBM, MPK). 
Prezes RSM Zygmunt Haliniak, mówiąc 
o spółdzielni przypomniał, że w jej posiada-
niu jest 270 budynków mieszkalnych z ponad 
szesnastoma tysiącami mieszkań. Jest pięć 
bardzo dobrze zorganizowanych osiedli: 
Śródmieście, 1000-lecia, Baranówka, Kmity, 
Krakowska – Południe. Każde z nich posia-
da samodzielność w podejmowaniu decyzji 

ZŁOTE GODY
RSM - jedna z największych spółdzielni w kraju

Stanisław Rusznica 
gospodarczych i fi nansowych. Działalność 
spółdzielni oparta jest na systemie samorzą-
dowym. Jej organy statutowe pełnią funkcje 
służebne wobec swoich członków, zapew-
niając ich potrzeby mieszkaniowe. Rzeszow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną 
z największych spółdzielni w kraju. Posiada 
własne zakłady wykonawcze oraz osiedlowe 
zespoły konserwatorów.
Obecny na spotkaniu prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc powiedział, że RSM zajmuje 
niekwestionowane znaczące trwałe miejsce 
w gospodarczym i społecznym krajobrazie 
miasta. Jest ona najlepiej zorganizowaną i za-
rządzaną fi rmą, w której pracownicy w pełni 
się z nią utożsamiają. Doceniają to mieszkań-
cy – członkowie spółdzielni. – Przez pół wie-
ku RSM współtworzy pozytywny wizerunek 
Rzeszowa – stwierdził prezydent Tadeusz Fe-
renc. Życzył też następnych tak wspaniałych 
jubileuszy. Do podobnych życzeń przyłączyli 
się też osobiście lub w przekazanych okolicz-
nościowych listach: prezes Krajowej Rady 
Spółdzielczej Jerzy Jankowski, prezes Kra-
jowego Związku Gospodarczego Spółdzielni 
Mieszkaniowych Jerzy Prażuch, prezes Tar-
nowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz 
Sękowski, przewodniczący Małopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-

niowych Stanisław Sierant oraz wielu in-
nych.
Z okazji złotych godów RSM wielu działaczy 
otrzymało odznaki Zasłużony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego. Są to: Józef Wierzbicki, 
Jan Wilusz, Stanisław Ruszała, Zbigniew 
Barć, Adam Biesiadecki, Adam Jurasz, Sta-
nisław Rusznica, Jerzy Kulpiński, Antoni 
Gubernat, Zbigniew Szewczyk, Józef Ury-
niak, Józef Berkowicz, Czesław Chruściel, 
Krystyna Gajdek, Józef Demitraszek, Ja-
nina Mroczka, Bolesław Dopart, Zbigniew 
Dudziński, Joanna Klonowska, Bogusław 
Goska, Stanisław Groń, Krystyna Kuchar-
ska, Andrzej Łuszczyński, August Nepelski, 
Bożena Kwasnowska-Krok, Henryk Owsia-
ny, Bogusław Pasternak, Czesława Laskow-
ska, Józef Pasternak, Stanisław Prokuski, 
Edward Plutecki, Krzysztof Rogoziński, 
Alicja Lampart, Stanisław Selwa, Zbigniew 
Sowiak, Genowefa Urban, Piotr Stopa, Jan 
Szczypek, Maria Złotek, Stanisław Szela, 
Krystyna Wiśniewska, Józef Tadla, Włady-
sław Ziemiański, Józef Mroczka, Stanisława 
Tarnowska, Danuta Gorlach, Jan Oczoś.
Uroczystość jubileuszową uświetniły zespo-
ły artystyczne działające przy Osiedlowym 
Domu Kultury osiedla 1000-lecia: chór Can-
tus – dyrygent Otylia Piechowska oraz kape-
la ludowa z Wygnańca kierowana przez Sta-
nisława Ziemniaka. Uczestnicy spotkania 
otrzymali monografi ę spółdzielni, opracowa-
ną specjalnie na tą okoliczność.

Stanisław RUSZNICA,
członek Rady Nadzorczej RSM   
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W ramach współpra-
cy wyszehradz-

kiej w październiku ub. 
roku gościliśmy w Szkole 

Muzycznej im. Vikara Sandora w Nyíregy-
házie, partnerskim mieście stolicy Podkar-
pacia. W delegacji Zespołu Szkół Muzycz-
nych nr 1 w Rzeszowie, której przewodzi-
łam, była również vicedyrektor mgr Marta 
Dybka-Tyczyńska, nauczyciel akordeonu 
– dr Mirosław Dymon oraz młodzież z kla-
sy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II stopnia: Justyna Długoń, Filip Domarski 
i Kamil Gumiela. 
Nyíregyháza powitała nas serdecznie – uczy-
niła to pani dyrektor przyjaznej nam szkoły 
Pappne Szabo Ella oraz jej zastępczyni pani 
Nyestene Rajzer Marta. Następnego dnia 
wyruszyliśmy do Budapesztu, gdzie pozna-
liśmy wiele wartościowych zabytków, m.in. 
parlament, most Małgorzaty na Wzgórzu 
Zamkowym, starówkę, kościół św. Macieja, 

MUZYCZNE ZBLIŻENIA
Współpraca wyszehradzka szkół z Rzeszowa i Nyíregyházy

Jolanta Niżańska

basztę Rybacką, oraz taras widokowy na Gó-
rze Gellérta, z którego można było podziwiać 
panoramę miasta. 
W kolejnym dniu były dwa ważne wydarze-
nia: lekcje pokazowe oraz koncert młodych 
artystów z Węgier, Czech, Słowacji i Pol-
ski. Nauczyciel z Czech poprowadził lekcję 
z zespołem instrumentów dętych blaszanych, 
a nauczycielka z Węgier zaprezentowała 
i omówiła ze swoją uczennicą utwór Frydery-
ka Chopina. Natomiast dr Mirosław Dymon 
z Polski z udziałem uczennicy kl. V OSM II 
stopnia Justyny Długoń zrealizował temat: 
„Praca nad utworem muzycznym i interpre-
tacją na podstawie teorii interakcji twórczej” 
na przykładzie utworów: N. Czajkina oraz 
D. Scarlattiego. Publiczne lekcje dostarczy-
ły wielu informacji dotyczących sposobów 
i możliwości osiągania celów, realizacji i wy-
korzystywania rozmaitych metod w pracy 
dydaktycznej. Wymiana doświadczeń na 
tym polu pomiędzy nauczycielami z różnych 
krajów, może w przyszłości zaowocować no-
wymi poszukiwaniami doskonalszych sposo-
bów pracy, a tym samym wpłynąć na opty-
malizację procesu dydaktycznego.
W koncercie uczestniczyli utalentowani ucz-
niowie i uczennice szkół muzycznych z kra-
jów czwórki wyszehradzkiej. Polskę repre-
zentowali: Justyna Długoń, która wykonała 
na akordeonie utwór R. Galliano – Song of 
Joss oraz duet: Filip Domarski (saksofon) 
i Kamil Gumiela (fortepian), którzy zapre-
zentowali kompozycje K. Dorhama – Blue 
bossa. Publiczność rzęsistymi oklaskami 
nagradzała wszystkich wykonawców. Polscy 
uczniowie  kilka razy wychodzili na scenę 
sali koncertowej, lecz regulamin nie przewi-
dywał bisów. Nauczyciele, uczniowie i gospo-
darze gratulowali sobie wspaniałych wystę-
pów i wymieniali doświadczenia artystyczne, 
snując plany dalszych kontaktów i spotkań.
W sobotę gospodarze zaprosili wszystkich na 
wspaniałą wycieczkę. Poznaliśmy sylwetkę 

György Káldi (1572-1634), który m.in. prze-
tłumaczył Biblię na język węgierski i jako je-
den z pierwszych dbał o „czystość języka lite-
rackiego”, którym posługiwano się w szkołach 
i urzędach. Następnie zwiedziliśmy Muzeum 
Porcelany, gdzie zobaczyliśmy zbiory pocho-
dzące  z 1852 r., które szczególną sławę zyska-
ły w okresie secesji. Po południu udaliśmy 
się do krainy Tokaju, gdzie produkowane jest 
znane na świecie wino. Zwiedziliśmy winnicę 
i poznaliśmy technologię wytwarzania tego 
trunku. Przewodniczka poinformowała nas, 
że dawniej podawano go jedynie królom i ce-
sarzom na łożu śmierci, oczekując od wina 
cudownej skuteczności i poprawy zdrowia. 
Miesiąc później z kolei my podejmowaliśmy 
gości z Węgier w naszym Zespole Szkół Mu-
zycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego 
w Rzeszowie. Zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią : dyrektor Szkoły Muzycznej Vikar San-
dor z Nyiregyhazy Pappne Szabo Ella, wi-
cedyrektor Nyestene Rajzer Marta oraz trio 
fortepianowe z nauczycielem prowadzącym 
Viktorią Schroff ne Suhanyecz.
Nasi węgierscy przyjaciele wzięli udział 
i zdobyli wyróżnienie w V Podkarpackim 
Konkursie Zespołów Kameralnych, organi-
zowanym przez Fundację Szkolnictwa Mu-
zycznego i Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. 
K. Szymanowskiego w Rzeszowie. Wystąpili 
także na koncercie laureatów w Rzeszowskiej 
Filharmonii. Pobyt w Rzeszowie uatrakcyj-
niliśmy im wycieczkami – zwiedzaniem za-
bytków naszego miasta, zamków w Łańcucie 
i Krasiczynie, organów w bazylice leżajskiej. 
Delegacja z partnerskiej szkoły uczestniczyła 
też w koncercie rzeszowskich fi lharmoników.

Mgr Jolanta NIŻAŃSKA, 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 

im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie

Wizyta na Węgrzech - uczestnicy programu z udziałem rzeszowian.

Trio fortepianowe z Węgier z nauczycielem 
prowadzącym.
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Członkowie oddziału Związku Literatów 
Polskich w Rzeszowie po raz 16. przyznali 
doroczne honorowe nagrody za najlepsze ich 
zdaniem książki roku ubiegłego oraz nagro-
dy za najlepsze debiuty Podkarpacia. Złotym 
Piórem wyróżniono Małgorzatę Żurecką ze 
Stalowej Woli za tomik poezji „W kapsule co-
dzienności”. W prozie Złote Pióro przyznano 
Ewie Barańskiej z Rzeszowa za książkę dla 
młodzieży „Karla”. W innym gatunku litera-
ckim wyróżniono Jerzego Stefana Nawrockie-
go za  dokument literacki poświęcony powojen-
nej historii Rzeszowa - „Ten tętent karych koni: 
Cienie”.
Przyznano także nagrody za najlepsze debiu-
ty Podkarpacia im. Władysława „Brutusa” i An-
drzeja Strumskich. Laureatkami zostały poet-
ki: Monika Kusztal ze Stalowej Woli za tomik 
„Oparta o deszcz” oraz Beata Jagieła z Jarosła-
wia za tomik „Portret archaiczny”.
Natomiast sam zarząd oddziału przyznał nagro-
dę specjalną jubileuszu 40-lecia istnienia ZLP 
w Rzeszowie. Otrzymała ją Józefa Kwiatkow-
ska z Baranowa Sandomierskiego za całokształt 
twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem 
tomu „Wiersze zebrane”. Józefa Kwiatkowska 
jest także malarką oraz inicjatorką wielu poczy-
nań w zakresie upowszechniania kultury.
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystości 
27 kwietnia br.

NAGRODY 
LITERACKIE
W rzeszowskim oddziale ZLP
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WSTĘP

Narrator
Gdy kur zapieje i dzionek wstanie,
w Rzeszowie budzą się rzeszowianie.
Przymkniętym okiem wodzą po ścianie,
kto to im przerwał odpoczywanie?

 To ta wstrętna zegarynka
 brzęczy, dzwoni co godzinka,
 aby wstała już rodzinka.

Codziennie do pracy
wciąż spieszą rodacy,
a w mieście niewiele z tym trudu.
Autobus spod bloku,
samochód też w tłoku
do szkół, instytucji i budów!

(wchodzi prezydent i jego urzędnicy)

Prezydent  
(melodia: „Raz ugryzła misia pszczoła”)
Mam przyzwyczajenia stałe,
bowiem w każdy poniedziałek,
niech tradycją to się stanie,
urzędnicze jem śniadanie.

Tak wygląda to najprościej:
do ratusza proszę gości.
Ich frekwencją wciąż się cieszę,
a funduję pyszny deser.

Na chodnikach dalej ślisko,
w Olszynkach jest złomowisko,
pod ratuszem „lumpów” zgraja,
wszystkim wam wybiorę…

Chór urzędników
A my się wciąż trzęsiemy,
a my się wciąż boimy.
Choć wiemy, rozumiemy,
że nic nie poradzimy.

Prezydent
Chcę dotrzymać ludziom słowa:
Rzeszów - od Łańcuta aż do Sędziszowa!
Gdy go od Kamienia gdzieś po Dynów zapnę,
to sobie odpocznę, to sobie odsapnę.

Chór urzędników
Dzięki ci panie, dzięki ci panie,
wnet wykonamy każde zadanie!
W pogodny ranek, w jesiennej słocie
zawsze zastaniesz nas przy robocie.

Skarbnik miasta
Ogłaszam na wszystkie cztery świata strony:
budżet bez sprzeciwu został uchwalony!
Dawniej zawsze przy nim to była zadyszka,
a teraz go poparł nawet Ludwik Szyszka.

Chór radnych
To my - dźwigamy miasto w górę!
To my - robimy koniunkturę!
Rzeszowa na świat otwieramy drzwi,
a innym to się śni, to my, to my, to my 
– radni!

To my - wyborców miasta wzór, ozdoba!
To my – chociaż nie wszystkim się podoba!
Styl, elegancja i kultury smak.
I nie mówimy zawsze tak – radni!

To my – a szpaler nasz nie zawsze zwarty!
To my – niejeden z nas to krnąbrny i uparty!
Ale widzimy perspektywę – dal,
decyzje twarde są jak stal – radni !

(wchodzi nauczyciel i uczeń)

Narrator (mówi do radnych)
U was coraz jest weselej – a płaczą nauczyciele. 

Nauczyciel
Tak ojciec mi mówił, gdy byłem w rozkwicie:
twa przyszłość, mój Janku, to jest nauczyciel.
On wszystkich pouczy, pokrzepi, podszkoli,
pomoże, podeprze w doli i niedoli.

I prawdą to było, bo:
Dzisiaj w Europie to jesteśmy cacy,
cenieni, potrzebni – belfry rzeszowiacy.
Lecz aby dla miasta być nauki perłą,
to co mamy w złotych –  to dajcie nam w euro!

Bo inaczej...

Ref. Rym, cym, cym i tra-la-la, 
 wabieni Zachodu pokusą.
 Rym, cym, cym i tra-la-la, 
 z Irlandi i Anglii nas kuszą.

Skarbnik
Chociaż radni są układni
i podobno wszystkowładni,
informuję – dobrodzieje,
że z próżnego nie naleję.

(Nauczyciel i radni śpiewają)

I rym, cym, cym i tra-la-la, 
kierunek twych działań jest prosty.
I rym, cym, cym i tra-la-la, 
uszczuplić na drogi i mosty.

Uczeń
Nauczyciel wciąż mnie zmusza:
czytaj „Pana Tadeusza”!
Po co, kiedy on wie sam,
na dyskietce skróty mam.

Abym nie popełniał gafy,
to poprawia ortografy.
Choć nie zrobi mnie Einsteinem,
lecz się moją wiedzą zajmie.

Tego można mi zazdrościć,
że komputer też w miłości.
Co nie jest dziś zakazane,
odpowiednie zbiera dane.

Bioder, biustu oraz ud
i znajdzie ci dziewczę cud.
Teraz wszyscy dobrze wiecie
jaka siła w Internecie. 

SZOPKA

Zilustrowała Urszula NICGORSKA, z wykorzystaniem m.in. fragmentów grafi k Zbigniewa Grzysia.
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(wchodzi Bezdomny i Emeryt, śpiewają) 

Ref.: Oj bieda, bieda wszędzie,
 oj co to z nami będzie?
 Oj bieda, bieda, wszędzie bieda,
 wszędzie bieda jest!

Bezdomny
Pracy się nie imam,
wciąż pragnienie czuję,
dobrze, że się Miasto 
Trochę opiekuje.

Ref.: Oj bieda…

A mnie się marzy kurna chata
Z MZBM-u, niebogata.
Malutka tak o czterech kątach
i by w tygodniu ktoś posprzątał.

Bo kiedy przyjdzie Jarek, Tadek,
Caritas fundnie też obiadek.
Z MOPS-u wybiorę zapomogę,
łykniem na jedną, drugą nogę.

Ref.: Oj bieda…

O pracy było w różnych ofertach,
ale najlepiej jest u Alberta.
Słowik pomoże, komisja przyzna,
więc niech się o nas troszczy ojczyzna!

Ref.: Oj bieda…

Emeryt
Oj, rano budzę się ze zgrzytem,
 w kolanach  mi i w piersiach rzęzi.
Trudno – już jestem emerytem,
więc trzymam nerwy na uwięzi.

Teraz  ławeczka i fajeczka,
przy wnukach mam już dyżur stały,
w ukryciu piwa buteleczka,
mniej propozycji do gorzały.

To dla mnie i rząd, i posłowie 
walczą o perspektywę piękną.
Dbają o emeryta zdrowie,
bym mógł pigułkę rano przełknąć.

Słyszę radosny okrzyk żony:
„Chleba niewiele wzrosły ceny,
cały czynsz będzie zapłacony,
kolejny miesiąc przeżyjemy!”

(wchodzi lekarz i dwóch pacjentów)

Lekarz
Grunt to forsa, grunt to forsa,
sytuacja coraz gorsza.
Słabość władzy gdy wyczujem,
zablefujem, zastrajkujem!

Europa przecież czeka
w ramach troski o człowieka.
Bo się na nas już poznała,
limit godzin w pracy dała.

Pacjent 1.
Dość tych niedomówień,
przekłamań, wykrętów.

Co by znaczył lekarz
bez nas – pacjentów!
Gdzie słowa Hipokratesa?
Dla was ważna tylko kiesa!
Ale z nami też się licz,
wszystkich czeka przecież znicz.

Lekarz
Patrzysz na to, Panie Boże!
Ten pacjent jak po narkozie.

Pacjent 2. (po narkozie)
Jak mi miło i przyjemnie,
ile siły drzemie we mnie.
Widzę do bram szczęścia kod,
Tak –  to on, to święty Piotr.

Pacjent 1.
Wprawdzie trochę czasu
chyba potrwa,
zanim zaglądniemy do świętego Piotra.
To na razie się należy.

I dorosłym, i młodzież.
Dbać o wiedzę, dbać o zdrowie,
aby każdy, tu w Rzeszowie, 
mógł szczęśliwym być.

Emeryt
Niech nam Pan Prezydent
zapewni dostatek,
wypromuje miasto, obniży dostatek,
zwiększy grosza na wypłatę,
da bezdomnym kurną chatę.
Emerytom tę nadzieje,
że „życie” nie podrożeje,
aby lepiej żyć!

FINAŁ 
(melodia dowolna - wszyscy śpiewają)

Przepraszamy, przepraszamy,
kiedy ktoś się przy nas zmęczył,
jutro z pracy znów rodacy,
powrócicie wypoczęci.

I ci mali, i ci duzi,
niedostępni i nadęci.
Przepraszamy, uciekamy,
dziś nie będzie nas już więcej.

Ref.:  
Koniec, kropka, choć zabawa dalej trwa.
Miejska szopka, tu każdego każdy zna.
Znów rozśmieszy, życie nowe treści da,
wtedy dobra, kiedy władza na nas zła.

 A w zabawie i uśmiechu 
 będzie lepiej nam się żyło.
 Zapytacie pewno, kiedy?  

 Odpowiemy, że już było!

 Nie ma takiej sytuacji, 
 z której wyjść nie potrafi my.
 Gdy zabraknie demokracji,
 to ją w czynie nadrobimy!

Ref.: 
Koniec, kropka, choć zabawa dalej trwa…

A 2007
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Od dawna mówię i pi-
szę – także na tych ła-

mach – o potrzebie wypra-
cowania wizji odpowiada-

jącej na pytanie: czym w przyszłości Rzeszów 
miałby wyróżniać się wśród innych miast i co 
będzie decydować o jego niepowtarzalności. 
Pisałem też o potrzebie koncentracji sił i środ-
ków wokół takiego celu.
Cieszę się więc, że problem ten zaczyna docierać 
do coraz szerszego grona osób, czego dowodem 
jest tocząca się ostatnio w Rzeszowie dyskusja 
o marce miasta. Śledziłem ją uważnie i muszę 
stwierdzić, że rozczarowała mnie swą miałkoś-
cią, a zwłaszcza głosami przyjezdnych „eksper-
tów”, którzy nie zadawszy sobie trudu poznania 
realiów i dorobku Rzeszowa, pouczali z tupetem 
wszystkich, szafując dość dziwnymi i naiwnymi 
pomysłami. Również w głosach niektórych miej-
scowych dyskutantów raził brak pogłębionego 
spojrzenia na problem i lansowanie pomysłów 
jednostkowych, nie osadzonych w realiach mia-
sta, w myśl zasady: co nowe, obce, to lepsze.
Przykładem tego może być najszerzej komen-
towany pomysł muzeum lalek – rekwizytów 
z telewizyjnych bajek. Owszem, może ono być 
ciekawym punktem na mapie kulturalnej Rze-
szowa, ale chyba nie marką miasta, które z tego 
typu produktami kultury masowej nie ma nic 
wspólnego. Wątpię też, by stało się ono konku-
rencją choćby dla np. muzeum lalek w nieodle-
głym Pilźnie.
W tym kontekście nasuwa mi się kolejna, niewe-
soła refl eksja o tym, że szukając nowych elemen-
tów wzbogacających tkankę naszego miasta, nie 
wspomina się już nawet o niezałatwionych dotąd 
sprawach. Nikt już, zdaje się, z zarządzających 
rzeszowską kulturą oraz młodych tak aktywnych 
w tej sferze dziennikarzy, nie wie lub nie pamięta 
o głośnym jeszcze niedawno mieszkańcu Rze-
szowa – Ryszardzie Ziembie – artyście introli-
gatorze, który przez wiele lat zabiegał o możli-
wość zorganizowania w mieście stałej ekspozycji 
swych unikatowych zbiorów prezentujących 
artystyczną oprawę książek oraz oryginalnych 
eksponatów obrazujących historię pisma i książ-
ki. Czy te zbiory o ogromnej wartości edukacyj-
nej i estetycznej skazane są już na zapomnienie, 
na „rozproszenie” wśród przypadkowych ludzi, 
albo butwienie gdzieś na strychu, jeżeli ich ktoś 
w porę nie znajdzie i nie doceni? Może byłoby to 
pole do działania rzeszowskich drukarzy – zna-
nych dziś mecenasów kultury?

Wracając do meritum – uważam, że o mar-
ce miasta nie może stanowić jeden tylko 

czynnik, czy nawet sfera działalności. Skupienie 
się na rozwijaniu szczególnej promocji dwu-, 
trzech dziedzin może jedynie poszerzyć krąg 
adresatów i wzmocnić pozycję miasta. Wszelka 
promocja będzie też chybionym działaniem, je-
żeli skupiać się będzie na pustych, choćby najbar-
dziej chwytliwych hasłach. Trzeba najpierw coś 
robić, by móc przez to promować miasto. Dlatego 
tak ważne jest szybkie określenie takich priory-
tetów, przekonanie do ich zasadności wszystkich 
mających wpływ na rozwój miasta oraz przezna-
czenie na te działania możliwie jak największych 
sił i środków.

RZESZÓW CENTRUM POLONIJNYM
Potrzeba wizji i wspólnych działań

Lesław Wais
Marki miasta nie da się bowiem wypracować 
jedyne społecznymi siłami i zaangażowaniem 
paru osób. Muszą to być kierunki działania 
przyjęte i usankcjonowane przez władze miasta 
z wszystkimi konsekwencjami i pełną odpowie-
dzialnością. 
W prowadzonej dyskusji padały też i godne uwa-
gi propozycje. Uważam,  że jednym z głównych 
priorytetów winno być umacnianie Rzeszowa 
jako ośrodka dokumentacji, prezentacji i stymu-
lacji aktywności Polonii oraz Polaków nie tylko 
zza naszej wschodniej granicy, ale też z pozba-
wionej już wewnętrznych granic zjednoczonej 
Europy. Mój pogląd nie wynika tylko z osobi-
stego, wieloletniego zaangażowania w tę działal-
ność. Rzeszów ma już w tej dziedzinie niepowta-
rzalny unikatowy dorobek, wyróżniający go od 
innych miast. Jest to niestety dorobek bardziej 
ceniony w kraju i za granicą niż w samym Rze-
szowie.
Już słyszę w tym momencie głosy niechęci: „zno-
wu ten folklor”. Otóż nie tylko folklor, choć i on 
niesie jeszcze wiele szans i niewykorzystanych 
możliwości.
Niestety, w niektórych rzeszowskich gazetach 
pojawią się głosy nie do końca zorientowanych 
i odcinających się na siłę od swych korzeni 
krytykantów, dewaluujących tę działalność, pi-
szących pogardliwie o „przebierańcach” wystę-
pujących na scenie. A niby kto to ma być? Na 
szczęście nikt już dziś w cywilizowanych krajach 
nie chodzi na co dzień boso i w zgrzebnych port-
kach. Dlaczego na całym świecie folklor nie tylko 
nikogo nie razi, ale ambicją jest – np. twórców 
największych widowisk organizowanych z okazji 
olimpiad – pokazywanie elementów etnicznych, 
związanych z dziedzictwem kulturowym swych 
narodów. Udział zaś w nich zespołów polonij-
nych wszyscy odbierają z dumą.
Sam w przeszłości uczestniczyłem z rzeszowską 
Bandoską w wielu międzynarodowych festiwa-
lach folklorystycznych, organizowanych najczęś-
ciej pod auspicjami UNESCO. Miałem więc oka-
zję przekonać się, jak wielką wagę przywiązują 
do nich władze festiwalowych miast, traktując 
je nie tylko jako okazję do ich promocji, ale też 
jako ważny czynnik miastotwórczy. Również 
rzeszowskie festiwale – których 40-lecie rozpo-
czniemy obchodzić w lipcu tego roku XIV ich 
edycją – jak żadne inne wydarzenia kulturalne 
wpisały się w historię Rzeszowa i jego promocję 
w wielu krajach na kilku kontynentach. To one 
przez lata wiązały emocjonalnie – zwłaszcza 
młode pokolenia, nie znające już często języka 
polskiego – z krajem przodków postrzeganym 
przez pryzmat pierwszego poznanego polskiego 
miasta: Rzeszowa. 

Festiwale odegrały też w przeszłości istotną 
rolę w rozwoju miasta, będąc ważnym atutem 

przemawiającym np. za budową hali widowisko-
wej na Podpromiu, za remontami stadionów, 
domów studenckich, dróg. Mimo wieloletniej 
tradycji – tej jedynej w swoim rodzaju  tak po-
pularnej imprezy – nigdy miasto i województwo 
w pełni jej nie wykorzystały do swej promocji, 
ograniczając się z reguły do niewiele znaczących 
okolicznościowych gadżetów.
Poświęcam tak wiele miejsca festiwalom polo-
nijnym, bo były to dotąd w tej dziedzinie najbar-
dziej znaczące działania. Pisząc jednak o wizji 
Rzeszowa jako centrum polonijnym, szerzej 
– oczywiście – widzę ten problem. Niewiele osób 
zdaje sobie sprawę, jaką rolę odgrywa Rzeszów 

w jednoczeniu Polonii i Polaków z całego świata, 
jak znacząca jest w tym rola rzeszowskiego od-
działu Stowarzyszenia Wspólnota Polska, jakie 
środki przeznaczane są na tę działalność bez 
obciążania budżetu miasta. Mało kto wie, jak 
bardzo Polonusi chcą angażować się w tę dzia-
łalność, ponosząc również swoje niemałe kosz-
ty. Niewykorzystanie dotąd tego potencjału jest 
wielkim grzechem, obciążającym kolejne władze 
Rzeszowa.
W dziedzinie kultury – ruch polonijny to także 
organizowane od 1995 r. spotkania teatrów pol-
skich z zagranicy, wystawy plastyki polonijnej, 
spotkania literacko-artystyczne, konferencje, 
wydawnictwa. To tworzone już od lat Centrum 
Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystyczne-
go. To także kształcenie choreografów z całego 
świata, organizacja letnich szkół języka i kultu-
ry polskiej. To również staże dla przedstawicieli 
różnych grup zawodowych: nauczycieli, przed-
szkolanek, a ostatnio nawet lekarzy. To także 
usługi turystyczne, wreszcie kolonie i obozy 
młodzieżowe.
Szkoda, że brakło dotąd zainteresowania ofertą 
gospodarczą składaną przez Polonię naszemu 
miastu i rzeszowskim przedsiębiorstwom. Za 
przykład może tu służyć przekazana przed laty 
miastu – nieodpłatnie – dokumentacja zakładu 
utylizacji śmieci. Przy większym zainteresowa-
niu się nią w przeszłości może dziś nie byłby to 
ciągle nie rozwiązany problem. Przykładów ta-
kich można by jeszcze wymieniać wiele. Świad-
czą one o niewykorzystanych szansach i niedo-
cenianych perspektywach. U nas ciągle szuka 
się „nowości”, nie doceniając prowadzonych od 
dawna i cenionych przez innych działań. 

Konkludując: za Rzeszowem jako ośrodkiem 
działalności polonijnej przemawiają nastę-

pujące atuty:
� żadne inne miasto w kraju, mimo niekiedy 

prowadzonej działalności w tym zakresie, 
nie wpadło na to, by problematykę polonijną 
uznać za swoją markę;

� Rzeszów i województwo podkarpackie ma nie 
tylko kontakty, dorobek i doświadczenia w tej 
działalności, ale i naturalne zaplecze wśród 
wywodzącej się z tego regionu tzw. starej Polo-
nii oraz obecnie wyjeżdżających stąd tak licz-
nie za granicę Polaków;

� Rzeszów ma coraz lepsze warunki i zaplecze 
naukowe, by mając nawiązane już szerokie 
kontakty i dobrą ocenę zewnętrzną prowa-
dzonych w tym zakresie działań, stać się 
miejscem konferencji, zjazdów itp., nie tylko 
związanych z kulturą, ale też z nauką, techni-
ką, gospodarką;

� uczestnicy tych działań, wywodzący się z róż-
nych krajów, mogliby być naturalnymi sprzy-
mierzeńcami Rzeszowa w nawiązywaniu kon-
taktów i współpracy międzynarodowej w in-
nych dziedzinach.

Przekonany jestem, że dzięki zjednoczeniu sił 
i środków wokół tych działań i nadaniu im cha-
rakteru priorytetowego, Rzeszów mógłby zyskać 
bardziej wyraziste oblicze i stać liczącym się 
miejscem działań międzynarodowych. Rozwija-
nie zaś tej działalności równolegle z innymi waż-
nymi dziedzinami, jak np. nowoczesne techno-
logie, mogłoby postawić nasze miasto w rzędzie 
najlepszych. 
Licząc się z innymi propozycjami na markę mia-
sta, uważam, że najważniejsze jest obecnie, by te 
problemy nie rozmyły się w toku niekończących 
się jałowych dyskusji, sporów kompetencyjnych, 
pozorowanych działań i braku decyzji. Życzę 
tego naszemu miastu nie tylko na 2008 rok.

Lesław WAIS
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Wszyscy wchodzimy 
w całkiem nowe dni 

nowego roku 2008 z życze-
niami niesionymi na ustach 
nawet dla bliźniego, któ-

rego rzadko spotykamy, albo mamy z nim 
sporadyczne kontakty biznesowe. Jednym 
słowem te serdeczności niesiemy nie tylko 
dla najbliższych. I pięknie! Oby to trwało 
cały rok, który jakże szybko stanie się zno-
wu starym 2008...Nieodłącznym elementem 
tej wyjątkowej sylwestrowej nocy i tych kilku 
całkiem świeżutkich dni stycznia są też nasze 
życzenia i nadzieje bardzo osobiste. Spraw-
dzamy horoskopy, wszelkiej maści zapowie-
dzi i przepowiednie. Może nawet odwiedza-
my wróżkę. 
Ja i tak z uporem będę pisał o sztuce i kulturze 
naszego miasta. I zamiast wróżyć, wolę śnić 
i marzyć – życzyć sobie, by ta (sztuka i kultu-
ra) w tym roku była dojrzalsza. Wreszcie jest 

ŚNIĆ I MARZYĆ
Czym zostanie namaszczony ten rok w dziedzinie kultury?

Piotr Rędziniak

starsza o rok, prawda? I znów sen i marzenie, 
by rosła w siłę proporcjonalnie do zdecydo-
wanie przecenianej w naszym mieście kultury 
masowej. Ta doczekała się zadaszenia na mia-
rę i rozmiar rzeszowskiego Rynku. I mimo 
wszelkich kontrowersji, jakie wokół sceny się 
pojawiły, należy docenić, że wreszcie nie jest 
niezidentyfi kowanym obiektem latającym 
od pierzei do pierzei Rynku, a rozgardiasz 
towarzyszący jego pojawianiu się i znikaniu 
trwał dłużej niż sama impreza. Opiekuńcze 
dłonie przykryły zatem przed deszczem, słotą 
i wiatrem głowy artystów, którzy niewątpli-
wie zapełniają jedną z istotnych i nie ma się 
na co obrażać, lubianych przez społeczeń-
stwa maluczkich i tych wielkich miast formę 
kulturalnego spędzania czasu w duchu od-
czuwania wspólnoty, podobnego reagowania 
na ulubionych wykonawców, znane utwory, 
oczekiwane zdarzenia plastyczne, teatralne 
czy społeczne akcje.
Czy ten rok dojrzał już do wyciągnięcia 
opiekuńczych – namaszczających – rąk dla 
tzw. kultury wysokiej? Choć pewnie pyta-
nie brzmieć powinno: czy osoby, które o tym 
decydują, mające za sobą jeden rok dłużej 

swoich karier, doświadczeń zawodowych, ka-
dencji do tego dojrzały? Nie pójdę do wróżki, 
pewnie nie spotkam żadnych przepowiedni 
ani horoskopów, by uzyskać na te pytania 
odpowiedzi. Pozostaje marzyć, wierzyć a co 
istotniejsze, patrzeć na te ręce. Czy wyciągną 
się i w którą stronę? Czym zostanie namasz-
czony 2008 rok w dziedzinie kultury?  A tego 
błogosławieństwa niewątpliwie potrzebuje. 
Inicjatyw i pomysłów w tym zakresie nie bra-
kuje. Istnieje niezrozumiały pogląd, że kultu-
ra i sztuka utrzyma się sama. Znajdzie środki 
na realizację ambitnego pomysłu (chyba sto-
jąc pod latarnią udekorowaną przez amato-
rów) może... w Brukseli?
Może jednak w Rzeszowie znajdą się ręce 
(nie wierzę, że Kaszpirowski to uczyni), któ-
re chociaż o ten jeden schodek – raz na rok 
– podnosić będą scenę kultury i sztuki w na-
szym mieście. Kaszpirowski robił to podob-
no przez jeden dotyk ekranu. Wiem i co do 
tego złudzeń nie mam, leczenie trwać będzie 
dłużej. Czy jednak terapia i leczenie natrafi  
na właściwy dotyk? Pozostaje mieć taką na-
dzieję. Wszystkim życzę, by ta kultura wyso-
ka pięła się w biegnącym już roku. Aby zy-
skiwała stosowne dla siebie „sceny” i podia, 
a 2008 rok był pamiętnym rokiem ważnych 
i wielkich wydarzeń artystycznych w naszym 
rozrastającym się mieście. 

Piotr RĘDZINIAK

Czy osoba, która nie słucha muzyki 
klasycznej zainteresuje się ofertą pro-

gramową Filharmonii Rzeszowskiej? Tak, 
w fi lharmonii na szerokie grono odbiorców 
czeka muzyka fi lmowa, taneczna, wspólne 
wykonywanie kolęd, wystawy malarstwa 
i fotografi i, teatr... 
Osoby, które nie zapoznały się z muzyką kla-
syczną propozycję odwiedzenia fi lharmonii 
mogłyby uważać za niestosowną. Zapewne 
swą decyzję tłumaczyłyby  hermetycznością 
i elitarnym charakterem  tzw. muzyki poważ-
nej. Nic bardziej mylnego. Filharmonia im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie przygo-
towała dla swych wiernych melomanów, ale 
również dla szerokiego grona słuchaczy cykl 
koncertów zatytułowany „Karnawał w fi lhar-
monii”.  Na  program koncertów złożyły się 
znane i lubiane przeboje muzyki teatralnej, 
fi lmowej, tanecznej. Publiczność ma okazję 
słuchać utworów pochodzących ze słynnych 
musicali i operetek w znakomitych wyko-
naniach. Dla przykładu wymieńmy między 
innymi koncert zatytułowany „Walca czar”. 
Usłyszymy w nim najpiękniejsze wersje tego 
tańca w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Rzeszowskiej pod dyrekcją ma-
estro Marka Pijarowskiego oraz niezrówna-
nej sopranistki Agnieszki Drożdzewskiej. 
Zapewne wielkim zainteresowaniem słucha-

SPOTKAJMY SIĘ W FILHARMONII
Muzyka filmowa, taneczna, wystawy malarstwa i fotografii, teatr...

czy cieszył się będzie koncert pt. „Wielkie 
przeboje wielkiego ekranu”, tym bardziej, iż 
poprowadzi go znawca sztuki fi lmowej Stani-
sław Janicki. Dla miłośników stylizacji jazzo-
wej fi lharmonia przygotowała koncert pt. 
„Piosenki Raya Charlesa”. Raymond Charles 
Robinson, znany jako Ray Charles, był jed-
nym z największych muzyków XX w. Ame-
rykański piosenkarz,  pianista, kompozytor, 
aranżer, który z łatwością poruszał się w jaz-

zie, bluesie, rock & rollu, a nawet country. To 
jego zasługą było stworzenie gatunku soul. 
Muzyka Raya Charlesa, elegancka i oszczęd-
na, cechowała się olbrzymim ładunkiem 
emocjonalnym. Stała się ona inspiracją dla 
znakomitych muzyków jazzowych Jana Pta-
szyna-Wróblewskiego, Henryka Miśkiewi-
cza, Macieja Sikały, którzy twórczo rozwiną 
melodie z najsłynniejszych przebojów Raya 
Charlesa. Towarzyszyć im będzie Orkiestra 

Michał Drozd - „Autoportret”

�
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tek. Fotografi e Michała Drozda przeniknięte 
są aurą tajemniczości, rozwichrzonego ro-
mantyzmu, a swą dekadencką zmysłowością 
mogą wzbudzać kontrowersje. W rozmowie 
z Magdaleną Mach („Gazeta Wyborcza”) 
artysta podkreśla: „Nie interesuje mnie gor-
szenie ludzi, nie interesują mnie rzeczy błahe, 
zdawkowe. Interesuje mnie natomiast wywo-
ływanie wzruszeń, emocji wyższych. Na fo-
tografi ach pokazuję pokręcone relacje kobiet 
i mężczyzn, pewną sytuację między nimi”.
W obecnym sezonie artystycznym fi lhar-
moniczna Sala Kameralna zamieniła się na 
teatralną scenę. Teatr im. Wandy Siemaszko-
wej w Rzeszowie pokazał na niej  niedawno 
współczesną tragedię hiszpańskiego autora 
Alfonso Vallejo pt. „Owrzodzone słońce”. 
Różnorodny program artystyczny jaki przy-
gotowała fi lharmonia zapewne zainteresuje 
szerokie grono odbiorców.

Michał RUT
Biuro Koncertowe 

Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Wiadomo od pradzie-
jów, że głos ludzki to naj-
piękniejszy instrument 
muzyczny świata. Ma go 
w sobie każdy, ale tylko 

niektórzy za jego pomocą sięgają wyżyn ar-
tystycznych doskonałości, wzruszając i za-
chwycając rzesze melomanów, miłośników 
sztuki wokalnej.
Mistrzynią sztuki wokalnej była Barbara 
Kostrzewska, żyjąca w latach 1915–1986. 
Urodziła się w Jodłowej koło Jasła. Jej dziadek 
był znanym dyrygentem w operze wiedeń-
skiej, matka pobierała naukę śpiewu razem 
z Adą Sari. Swego czasu Barbara Kostrzew-
ska śpiewała w Teatrze Fredreum w Prze-
myślu, pomagała także w pracy Studia Ope-
rowego, działającego w latach 1952–66 przy 
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
W bieżącym roku mija 70 lat od jej debiutu na 
scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Dobrze się stało, że Fundacja Szkolnictwa 
Muzycznego wraz z Wydziałem Wokalnym 
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szy-
manowskiego w Rzeszowie podjęły trud or-
ganizacji tego jakże ważnego i cennego dla 
kultury muzycznej Rzeszowa, regionu i całej 
kultury polskiej Podkarpackiego Konkursu 
Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej o za-
sięgu ogólnopolskim. W dniach 30 listopa-
da do 1 grudnia 2007 roku odbył się on już 
po raz drugi w gościnnych murach Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanow-
skiego w Rzeszowie.
Jak napisano w programie, „konkurs ma na 
celu propagowanie muzyki wokalnej, pro-
mowanie utalentowanych młodych wyko-

ROZWIJAĆ SKRZYDŁA
Podkarpacki Konkurs Wokalny w Rzeszowie

Andrzej Szypuła
nawców jak również popularyzację 
działalności muzycznej w regionie.” 
A więc cel szczytny, oby tylko zna-
lazł, teraz i w przyszłości,  chętnych 
i utalentowanych uczestników, 
godnych opiekunów i sponsorów, 
cierpliwych animatorów. Wygląda 
na to, że wszystkie te warunki zo-
stały spełnione. Do tegorocznego 
konkursu zgłosiło się 47 uczestni-
ków z całego kraju, a przystąpiło 
do niego 40. To sporo! Wymagania 
postawione przez organizatorów to 
wykonanie arii starowłoskiej i pieśni 
polskiej w I etapie oraz wykonanie 
arii barokowej lub klasycznej, pieśni 
romantycznej i utworu dowolnego 
w II etapie.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Ambitne prezentacje młodych arty-
stów oceniało jury w składzie: prof. Piotr Ku-
siewicz – Akademia Muzyczna w Gdańsku, 
prof. Michalina Growiec – Akademia Mu-
zyczna w Katowicach i dr Anna Szałyga – In-
stytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Sekretarzem jury i koordynatorem konkursu 
była mgr Dominika Celińska, pedagog śpie-
wu solowego Zespołu Szkół Muzycznych nr 
1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie. 
W wyniku przesłuchań do II etapu zakwalifi -
kowało się 23 uczestników. Wśród laureatów 
znaleźli się: Elwira Janasik z Warszawy – I na-
groda, Klaudia Ziajkowicz z Nowego Sącza 
– II nagroda, Aleksandra Opała z Zamościa 
– III nagroda, Miłosz Lipowiecki z Katowic 
– IV nagroda, Natalia Skrycka z Katowic – V 
nagroda, Aleksandra Grzywocz z Katowic 
i Adam Urbaniak z Warszawy – VI nagroda  
ex aequo. Wyróżnienie dla sopranu otrzy-
mała Monika Waśko z Zamościa. Ponadto 

wyróżnienia otrzymali: Joanna Drewniak 
z Warszawy, Magdalena Marchewka z Leg-
nicy, Anna Kamieńska z Katowic, Sylwia 
Mazur z Krakowa i Bartosz Grzesik z Rze-
szowa. Wszyscy są uczniami szkół muzycz-
nych I i II stopnia.
Konkurs zakończył się bardzo udanym kon-
certem laureatów w gościnnej sali koncerto-
wej Polskiego Radia Rzeszów , który prowa-
dził z wielką klasą, lekkością i kulturą prof. 
Piotr Kusiewicz. Dla każdego z młodych 
artystów znalazł kilka ciepłych słów. A my 
z dobrymi nadziejami czekamy na kolejną 
edycję tej sympatycznej imprezy muzycznej, 
pozwalającej rozwijać skrzydła młodym pol-
skim talentom wokalnym.

Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

Elwira Janasik z Warszawy – I nagroda

Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej pod 
dyrekcją Jana Walczyńskiego. Dla najmłod-
szych słuchaczy Filharmonia przygotowała 
koncert zatytułowany „Dziecięcy karnawał 
w fi lharmonii”. Atrakcyjny program wypeł-
niony muzyką taneczną, konkursami i zaba-
wami muzycznymi zapewniają Kwartet Fa-
gotowy w składzie: Damian Lipień, Janusz 
Kapias, Eugeniusz Haligowski, Maciej Ber-
łowski oraz Zespół Śpiewaków Vox Angeli 
i Studio Baletowe Laili Arifuliny. 
W styczniu wszystkie te wydarzenia poprze-
dzone będą tradycyjnymi Wprowadzeniami 
do koncertu, które przybiorą formę wspól-
nego kolędowania. Zgromadzona w fi lhar-
monicznej galerii publiczność będzie mogła 
śpiewać kolędy wraz z katedralnym Chó-
rem Chłopięco-Męskim Pueri Cantores 
Resovienses pod dyrekcją Urszuli Jeczeń-
Biskupskiej,  Chórem Mieszanym Colle-
gium Musicum pod dyrekcją Andrzeja 
Szypuły, Zespołem Śpiewaczym Vox Angeli 

oraz uczniami Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 1 w Rzeszowie.
Gdyby jednak spragniony atrakcji słuchacz 
chciał zasmakować w innych dziedzinach 
sztuki, może w fi lharmonicznej galerii podzi-
wiać wystawę fotografi i Michała Drozda. Ten 
młody krakowski artysta, pochodzący z Rze-
szowa, w swych ostatnich pracach podejmuje 
dialog z tradycją malarstwa doby renesansu 
i baroku. W realizowanych z dużą pieczołowi-
tością scenach fi guralnych, niczym w teatrze 
lalek, fotograf nawiązuje do postaci wziętych 
z twórczości Lorenca Lotto, Dürera. W jego 
fotografi ach studyjnych ożywa dawna alego-
ryczność malarstwa, która nabiera nowego 
znaczenia w zderzeniu z wrażliwością twór-
cy. Podejmuje on uniwersalne zagadnienia 
kondycji człowieka, uwikłanego w konfl ikt 
między instynktem a obowiązkiem, między 
sacrum a profanum. Portretowane przez nie-
go osoby cechuje niezwykła świeżość spojrze-
nia, w której widz odnajdzie i radość, i smu-
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Trzema premierami w pierwszych dniach 
stycznia  powitały nas sceny Teatru Sie-
maszkowej. Bo także i sylwestrowy pokaz 
spektaklu muzycznego „George & Ira Ger-
shwin” miał swoje nowe otwarcie 11 stycz-
nia w nowym już roku.

Jan Szurmiej nie zawiódł, muzyka braci 
Gershwinów to znakomite tworzywo, które 

twórca widowiska wykorzystał precyzyjnie, 
w czym niezwykle pomogła uzdolniona wo-
kalnie i aktorsko Anna Sroka, rzeszowianka, 
która w Siemaszkowej debiutowała, a teraz 
pojawiła się znowu po pięciu latach, zapa-
miętana z doskonałej kreacji w „Piaf”. Anna 
Sroka - sceniczna muza i partnerka mistrza 
Georga Gershwina, którego w Rzeszowie gra 
warszawski artysta Janusz Kruciński – nie 
zawiodła. Żywiołowa i porywająca w nastro-
jowych aranżacjach. Choć tworzywo drama-
turgiczne było dalekie od poziomu „Piaf”, czy 
niedawnej „Ani z Zielonego Wzgórza” – wi-
dowisk, które także przygotował Szurmiej 
w rzeszowskim teatrze – i był to raczej zgrab-
ny pokaz estradowej składanki muzycznej, 
w bardzo ciekawej oprawie scenografi cznej, 
potęgującej swą stylistyką nastrój muzyczne-
go przeżywania. 

Bardzo udanie zainaugurowana została 
obecność teatru w fi lharmonicznej sali 

kameralnej, gdzie 4 stycznia prapremierowo 
spotkaliśmy się jako pierwsi w Polsce z reali-
zacją sztuki „Owrzodzone słońce”, hiszpań-
skiego autora Alfonso Vallejo, w przekładzie 
i reżyserii Karola Wiśniewskiego, Polaka, 
który od dziesięciu lat mieszka w Madrycie. 
Ta tragedia rodzinna o splątanych uczuciach 
przywołuje odwieczne dylematy moralne 
miłości – freudowskie podteksty i antyczny 
kompleks Edypa. Czoko (Paweł Gładyś) 
– pasierb Sandry (Mariola Łabno-Flaumen-
haft ) w wieku studenckim pragnie i spełnia 
marzenia seksualnego związku z kobietą, 
która go wszak wychowała od drugiego roku 
życia i była faktycznie jego matką. Jej mąż 
Maks (Marek Kępiński), szanowany profe-
sor prawa, jako ojciec pożąda swą córkę Irys 
(Justyna Kacprzycka), która okazuje się nie 
być jego dzieckiem biologicznym, a rozu-
miejące się i kochające rodzeństwo spełnia 
swą miłość także fi zycznie. Miłość, żądze 
erotyczne i zdrada, powodują coraz większe 
konfl ikty, a nawet  prowadzą do tragedii, gdy 
Irys zastaje matkę w objęciach brata. Sytuacje 
przerysowane, choć prawdopodobne w nie-
jednej rodzinie. Widowisko oprawione przez 
Bogusława Cichockiego subtelną aranżacją 
jasnych wnętrz, jeszcze potęguje kontrast na-
strojów i zachowań bohaterów. Mariola Łab-
no także i tym razem perfekcyjna w  każdym 
geście i słowie. Zachwyca grą, choreografi cz-
nym wdziękiem i urodziwie dopasowanym 
do tej sztuki nowym wizerunkiem brunetki. 
Erotyka, która wywołuje owe wszystkie me-

MIŁOŚĆ, MUZYKA I NARKOTYKI
Premiery w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej

konujący, z każdą minutą wciągają widzów, 
poniekąd współtworzących to widowisko. Bo 
akcja dzieje się na scenie i widownia na tejże 
scenie rozlokowana jest wokół. Ta styczność 
z bohaterami widowiska jest zatem na wy-
ciągnięcie ręki. Może to mniej komfortowo, 
ale drastyczniej działa na psychikę.     

Ryszard ZATORSKI

HUMOR I EKSPRESJA
15. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe 

Niezwykle krótki w tym roku karna-
wał na rzeszowskiej scenie znaczony 

będzie jubileuszowymi 15. Rzeszowskimi 
Spotkaniami Karnawałowymi, które prze-
ciągną się już na dni postu.
Inauguruje je 25 stycznia Teatr Bagatela 
z Krakowie sztuką Raya Cooneya „Okno na 
parlament” w reżyserii Pawła Pitery. Wy-
stępują: Wojciech Leonowicz, Przemysław 
Redkowski, Juliusz Krzysztof Warunek, Piotr 
Różański, Marcel Wiercichowski, Michał 
Kościuk, Paulina Napora, Aleksandra God-
lewska, Ewa Mitoń, Alicja Kobielska. 
Warszawski Teatr Rampa przedstawi mu-
sical „Klimakterium i już” Elżbiety Jodłow-
skiej w reżyserii znanego z realizacji scenicz-
nych w Rzeszowie i podziwianego Cezarego 
Domagały. Wystąpią: Krystyna Sienkiewicz, 
Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska, El-
żbieta Jarosik
Zaś na zakończenie spotkań Teatr STU z Kra-
kowa zaprasza w komediową podróż w świat 
żydowskiej kultury spektaklem „Aj waj! Czy-
li historie z cynamonem”, przygotowanym 
przez Rafała Kmitę. Popularna Grupa Rafała 
Kmity wystąpi 8 i 9 lutego w obsadzie: Sonia 
Bohosiewicz/Marta Bizoń, Marcin Kobierski/
Piotr Sieklucki, Tadeusz Kwinta, Wojciech 
Leonowicz/Jacek Stefanik, Andrzej Róg.
Natomiast Sławomir Sulej wystąpi na scenie 
w Filharmonii Rzeszowskiej w towarzyszą-
cym spotkaniom karnawałowym monodra-
mie Gottfrieda Augusta Burgera pt. „Nie-
wiarygodne przygody barona Münchausena 
z akuratnymi przyśpiewkami” w reżyserii 
Remigiusza Cabana.   
  

andry rodzinne, na scenie dawkowana jest 
subtelnie – bardziej nakierowana na wyob-
raźnię widzów niż realistyczne przedstawia-
nie ostrych obrazków miłosnych.

Żyć aby przeżyć. Życie zakręcone, zaćpa-
ne, zapite, życie w nieustannym stre-

sie, głodzie narkotycznym i bezsensownym 
korkociągu, z którego trudno się wydobyć, 
gdzie wszystko zmierza ku tragedii owej 
piątki młodych ludzi, ulokowanej we wspól-
nym mieszkaniu. Śmierć jednego z nich jest 
tym kontrapunktem – przestrogą i nauką. 
Bo takież jest przesłanie widowiska pt. „Ży-
cie do natychmiastowego użytku” (premiera 
6 stycznia) w reżyserii Roberta Walkowskie-
go. Ma wstrząsnąć wyobraźnią, zwłaszcza 
młodych ludzi. Przemawia zatem symbolami 
i słowem zrozumiałym w codziennych slan-
gach młodzieżowych. Bulwersuje i denerwuje 
nawet chwilami wulgarnością. Ale taka jest 
poetyka życia w oparach narkotycznego tran-
su. W scenografi cznej przestrzeni wymyślo-
nej  przez Dominika Jasińskiego młodzi ak-
torzy (Magdalena Kozikowska, Agnieszka 
Wilkosz, Paweł Kacprzycki, Adam Mężyk, 
Kornel Pieńko) o niezwykłej wręcz spraw-
ności fi zycznej i artystycznie bardzo prze-

Teatr Rampa - „Klimakterium i już”

Anna Sroka
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Bogusław Kotula

Pisać o emocjonalnych 
relacjach w trójkącie: 

woda – ryba – wędkarz wca-
le nie jest łatwo. Rybactwo 
i wędkarstwo? Jeżeli z ko-

nieczności chcemy zahaczyć o historię, to już 
przy końcu XIX wieku powstały zorganizowa-
ne Krajowe Towarzystwa Rybackie między in-
nymi w Krakowie i Rzeszowie. 19 marca 1950 r. 
powstał w Warszawie Polski Związek Wędkar-
ski, a zarząd okręgu w Rzeszowie już 4 czerw-
ca owego roku. Kupa zatem czasu i wisłokowej 
wody upłynęło. A jak się dzisiaj ma w Rzeszo-
wie sport wędkarski? Dobrze się prowadzi, ale 
nikt nic nie wie, bo przecież ryby i... nie mają 
głosu. Statutowo-urzędowe wędkarstwo to 
dzisiaj sport elitarny i czysta profesja. Ceny 
wyborowego sprzętu porównywalne są do cen 
niezłych samochodów. 
To powiedzenie o genetycznym milczeniu ryb 
i... w Rzeszowie nie sprawdza się. Rzeszowska 
„Złota Rybka”, Marysia Pietraszek, za panienki 
Wojturska, czuwa! I robi to doskonale. Od wielu 

A MOŻE NA RYBY?
Wędkarstwo - hobby to czy pasja

skiej! Chodzić na ryby i je łapać, czy wędkować 
i łowić? Spławikowcy, gruntowcy, spinning „na 
muchy” i mięsiarze! Ależ to dla wędkowego 
niepełnosprawnego zagmatwane. Kiedy byłem 
jeszcze czystowisłokowy wiedziałem, co leszczy-
nowy kij, bambusowe cudo, nitka, żyłka, spła-
wik z korka, glizda i haczyk ze szpilki. A dzisiaj? 
Dziesiątki łamiących język określeń i nazw. Spo-
sobów łowienia, rodzajów zanęt i kosmicznych 
kijaszków. Kiedyś „chytało” się jelczyki pod 
kamieniami, a kiełbie w żwirowych, kolistych, 
morskich pułapkach. Barbarzyńskie kłusow-
nictwo, modelowa etyka i przemysłowy uzysk 
dorsza, śledzia, łososia. Jakie szanse ma ryba, 
a jakie moczokij? Niestety, w żadnej encyklope-
dii nie znalazłem nic o emocjach wędkowania, 
wewnętrznych przeżyciach, doznaniach, wraże-
niach tych, którym rybia bierze, albo nie, o tych, 
którzy inaczej się cieszą, płaczą, klną i milczą! 
Jakie to prozaiczne, wydać by się mogło, takie 
stanie z kijem na brzegu i ...? Zamiast oglądać 
ciurkiem zapierające... telewizyjne seriale, oni 
idą, jadą, biegną... „Nie na grzyby, czy lwy by”, 
ale po prostu na ryby! Godzinami czekają, cze-
kają, czekają... Że im się też chce? Bardzo się 

im chce! Kiedy spławik wchodzi w wodę oni 
już wiedzą, jaka „tam” jest ryba, ile waży, jak ją 
dociągnąć do brzegu. Ci przywiązani żyłką do 
nurtu rzeki, toni jeziora czy tafl i stawu, znają 
psychikę ryb, a one, z góry prawie przegrane, 
muszą znać mentalność - nie brzegowych swo-
ich wrogów, ale przyjaciół! Tak, tak... przyjaciół. 
Niech czytający domyśli się dlaczego?
Marysia Pietraszek - rzeszowska „Złota Rybka” 
prezesuje od 1989 r.
„Vimbie”, czyli „cercie” prezesuje. Wierna swo-
jemu Kołu nr 3 w Rzeszowie. 
Ignacy Igor Pieronik to znany rzeszowski 
„krzok”, bo od Sokala tutaj przywędrował. Iguś 
po tamtej wojnie się urodził, a imię dali mu „po 
Mościckim”. To typowy spławikowiec „cho-
dzony”. Jak „grunt” to grunt! Łazić albo spać. 
Ryba sama wie co zrobić ze sobą. Rzeszowscy 
spławikowcy ukochali San! Tam była i jest ryba. 
Czysty, dziki, cichy. Z Marysią i Igusiem moż-
na, oj można... ochrypnąć! Kiedy rozpędzamy 
gadanie, mimo dobrej i złej woli, nabiera re-
spektu. Do tych na brzegu i do tych śliskich, 
kolorowych, pięknych. Gdzieś tam pod wodą 
„mówiących”.
Ogrom materiału nie tylko statystycznego, ale 
przede wszystkim wspomnieniowego, przygo-
dowego, emocjonalnego szybko przepada w od-
chodzącej pamięci. Czas nie wybacza! Tym bar-
dziej tak się dzieje, że dawno minęły lata, kiedy 
robotniczo-urzędnicza masówka za frajer je-
chała na ryby. To dzisiaj elitarny sport. Wyczyn 
i profesja. Olbrzymia wiedza i skomplikowana 
psychika. Wcale nie wypoczynkowa. Żaden ze 
sportowych dziennikarzy nie chce pisać o tym 
żyłkowym wyczynie. Dlaczego? Nie wiem. Ale 
prosi się (na kolanach) o wydanie gawędziar-
skiej monografi i o rzeszowskim wędkarstwie. 
Szukać nie trzeba daleko. Na ulicy ks. Jałowe-
go i w dzielnicy Krakowska-Południe. Marysia 
i Igor znają się nie tylko z rybami. Dziesiątki 
nazwisk i wspomnień. Nie szkoda tego zmar-
nować? Powtarzam do znudzenia: czas nie wy-
bacza!

Bogusław KOTULA

Puchar Odry (1993 r.) – I miejsca indywidualnie i I miejsce 
drużynowo dla rzeszowian. Trener – Czesław Kornak, z tyłu 
Bogusław Brud (I m.), Maria Pietraszek (I m.) Bartek Ja-
gusztyn jr. (VI m.)

lat to urocza i zarazem wymagająca pani prezes. 
Półki gabloty w mieszkaniu Marysi Pietraszek 
uginają się od pucharów, medali i okolicznoś-
ciowych statuetek. Obszerna szufl ada puchnie 
od dyplomów, świadectw i legitymacji. Ponie-
waż kobiecość daje pani prezes pierwszeństwo, 
dlatego o Ignacym Igorze Pieroniku później 
i trochę inaczej.
Wędkarstwo - hobby to czy pasja? Konik czy 
bzik? Chyba wszystko razem, lecz worki inne 
i bardzo różne. Prawdziwi wędkarze nie obra-
żają się. Ich woda jest przyjaźniejsza od żeglar-

6 czerwca 1978 r. – Stalowa Wola. Doktor Kuźniar i Ignacy 
Igor Pieronik z 15,5-kilogramowym sumem

1997 r. – maj, mistrzostwa koła Wisłok – I miejsce zdobyła 
Maria Pietraszek.

1974 w sierpniu XXIV Gruntowe Mistrzostwa Polski na Wiśle 
w Świbnie k/Gdańska – złoty medal dla Marii Pietraszek 
oraz jr Bogusława Bruda i złoty dla drużyny. Od lewej: Bo-
gusław Brud jr., Maria Pietraszek, Jan Brud, Tadeusz Zieliń-
ski i Ignacy Pieronik.
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W turnieju akademickim siatkarzy 
19–20.12.2007 r. wzięło udział 6 ze-

społów. Ze względu na trudności wizowo-
paszportowe, w przeddzień turnieju odwo-
łały swój przyjazd ekipy z Lwowskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej 
we Lwowie i z Uniwersytetu Wołyńskiego 
w Łucku.
W meczu fi nałowym turnieju, który stał na 
wysokim poziomie sportowym,  Uniwersytet 
Preszovski pokonał I zespół Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 3:1 i zdobył puchar prezyden-
ta miasta Rzeszowa. Na co dzień zespół ten 
gra w ekstralidze słowackiej. Z tego składu 
trafi li do PLS i Delecty Bydgoszcz Martin 
Sopko i Michal Cervien. 
Puchary otrzymały cztery zespoły. I miejsce 
zajął Uniwersytet Preszovski, II - Uniwersy-
tet Rzeszowski I, III – Uniwersytet Rzeszow-
ski II, IV– UMCS Lublin. Najlepsi zawodni-

Dokładnie 8 sierpnia 2008 roku na sta-
dionie w Pekinie rozpoczną się kolejne 

nowożytne igrzyska olimpijskie. Przez pra-
wie miesiąc będziemy pasjonować się wystę-
pami także polskich sportowców, ciesząc się 
z każdego medalu i punktowanego miejsca. 
Miejmy nadzieję, że wśród naszych repre-
zentantów będą na olimpiadzie w Pekinie 
także sportowcy podkarpackich klubów. 
W czasach starożytnych na czas trwania 
olimpijskich zmagań ustawały wojny i wszel-
kie konfl ikty. Olimpiadę traktowano jako 
wielkie święto ludzkości i kto naruszył ro-
zejm podczas olimpijskich zawodów, trakto-
wany był jak odszczepieniec ludzkiego rodu. 
Przyjdzie czas, gdy na łamach naszego pisma, 
będę wspólnie Czytelnikami zastanawiał się 
nad medalowymi szansami reprezentantów 
Polski na olimpiadzie, organizowanej pierw-
szy raz w Kraju Środka. Już dziś możemy 
być pewni, że nie zawiodą nasi pływacy, być 
może „uszczkniemy” też trochę medalów na 
lekkoatletycznych skoczniach i bieżniach, 
a rewelacją powinni być piłkarze ręczni. Pod-
opieczni trenera Bogdana Wenty znajdują się 
„na krzywej wznoszącej” i oby trwało to do 
ostatniego dnia ukończenia igrzysk w Chi-
nach!  

Czy w Pekinie znajdą się 
sportowcy z Podkarpacia? 

ROK 
OLIMPIJSKI

Czasy są trudne, bo 
kurczą nam się zasoby 

wody pitnej, ziemi upraw-
nej, lasów i drzew, nie mówiąc już o świe-
żym powietrzu. Nie możemy więc pozwolić 
sobie na marnowanie tego, co zostało jesz-
cze w naszym regionie dobre, czyste i nie-
skażone. Nie możemy więc niszczyć, bo jak 
mówią specjaliści ekolodzy: to już i tak „pięć 
po dwunastej”. Czas zatem, byśmy wszyscy 
zawinęli rękawy i wzięli się do  pracy.
– W sprawach dotyczących śmieci trzeba 
mieć wizję ekologiczną – mówi przewodni-
czący Związku Komunalnego Wisłok Miro-
sław Ruszała. Należy więc widzieć dalej niż 
sięgają nasze obecne racje fi nansowe, czy też 
ekonomiczne priorytety. Trzeba zatem na ba-
zie tego, co już zostało zrobione – czyli szero-

kiej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i opiekunów – budować dalej. 
Trzeba nadal pogłębiać wiedzę społeczeń-
stwa o zagrożeniach skażenia wody pitnej, 
np. wskutek wyrzucania byle gdzie zużytych 
baterii, rozrzucania wokół siebie ogromnej 
ilości plastikowych opakowań, czy też nie-
sortowania śmieci w naszych domowych go-
spodarstwach. Niestety, nie ma jeszcze takiej 
świadomości wśród wielu mieszkańców gmin 
i mieszkańców Rzeszowa. 
Niektórzy ludzie nie wiedzą, że gdy np. 
wrzucą świetlówkę w krzaki, parowy –   to 
prędzej czy później toksyczne substancje za-
warte w niej wrócą do ich wnuków wodą, bo 
ich wnuki mieszkają w Rzeszowie. Gdyby-
śmy wszyscy segregowali śmieci, to o ponad 
60 proc. zmalałoby zanieczyszczenie odpada-
mi naszego środowiska. Sami zatem musimy 
nauczyć się segregować je u źródła, czyli już 
w naszych domach i gospodarstwach do-
mowych. Wszyscy możemy bowiem bardzo 
dużo zrobić dla środowiska, jeśli tylko ze-

EKOLOGIA TO KONIECZNOŚĆ
Możemy bardzo dużo zrobić dla środowiska

Grażyna 

Repetowska   

chcemy. Zapewne każdy z nas wie, że zmiany 
trzeba zacząć od siebie. Stąd gdy już wiemy, 
iż każdy z nas produkuje dziennie 1 kg śmie-
ci, to równocześnie wiemy też, ile odpadów 
dziennie trafi a na wysypisko śmieci z samego 
tylko Rzeszowa. Wiele z nich można i trze-
ba powtórnie wykorzystać. Wystarczy tylko 
pomyśleć o wspólnej odpowiedzialności za 
wszystko, co nas otacza. I dlatego  podatnicy 
mogą się upomnieć o odpowiednią ilość po-
jemników do segregowania śmieci.
Urzędy gminne powinny pomóc mieszkań-
com w zbiórce odpadów z gospodarstw do-
mowych i mocno rozszerzać edukację eko-
logiczną społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że 
przepracowane oleje smarowe można  wlewać 
do specjalnych pojemników, które  znajdują 
się już w wielu gminach. Walka z hałasem 
w naszym mieście musi stać się obowiązkiem 
odpowiedzialnych za to służb. W wielu bo-
wiem miejscach w Rzeszowie przekroczona 
jest dopuszczalna norma hałasu. Naszym do-
brym nawykiem niech stanie się m.in. zabie-
ranie na codzienne zakupy siatek i toreb wie-
lorazowego użytku. Pamiętając więc o tym, 
że nasze ekologiczne osiągnięcia wyróżniają 
już Rzeszów na mapie Polski, na pewno war-
to i trzeba je kontynuować.

Grażyna REPETOWSKA

MIĘDZYNARODOWY, AKADEMICKI
Turniej piłki siatkowej mężczyzn w Rzeszowie

cy w poszczególnych: UP – Marek Mikita, 
UMCS – Włodzimierz Kulikowicz, PRz– 
Maciej Roga, absolwenci UR i PRz  –  Maciej 
Leś, UR I  -  Łukasz Krzysiak, UR II  -  Prze-
mysław Fedko.
Staram się od lat promować różne formy ru-
chu, aby je zaprezentować studentom Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Tak było i w cza-
sie tego międzynarodowego turnieju piłki 
siatkowej mężczyzn. Międzynarodowy Aka-
demicki Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 
w Rzeszowie zorganizowali: Klub Uczelniany 
AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład 
Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału 
WF UR, Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz  Stowarzysze-
nie Studentów i Absolwentów UR.

Mgr Adam MARYNIAK
Pracownia Upowszechniania i Promocji Sportu UR
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Udekorowany

KALISZ W KAPTURZE

Nastąpiły zdecydowane przetasowania w priorytetach władzy i nie tylko. 
Tak istotne media jak TVP, Rzeczpospolita czy Wprost przeszły do opo-

zycji. Oczywiście cały czas są tak niezależne jak redaktor Wildstein i Matusz, 
że o Pospieszalskim nie wspomnę. Gdy oni coś powiedzą, to są same refl eksje, żadnej prozy. 
Wygląda na to, że nawet wierzą w to, co mówią lub piszą. Natomiast Sejm postanowił bawić się 
w Kojaka, co nie wszystkim przypadło go gustu. Małgorzata Sadurska z kaczystanu ideę powo-
łania sejmowej komisji śledczej określiła jako uruchomienie sądu kapturowego dla poprzedniej, 
znakomitej ekipy trzymającej władzę. Nie wie biedactwo, no bo i skąd, że sądy kapturowe funk-
cjonowały w Polsce, ale tylko w czasach bezkrólewia. Przecież my króla mamy i to jakiego! Kró-
luje w Pałacu Namiestnikowskim. Sadurska mogła tego nie zauważyć, bo często zasłania go Go-
siewski albo Łopiński. Jak powszechnie wiadomo, chłopy rosłe niczym puszczańskie dęby, albo 
inny Gołota. Poza tym kto znajdzie taki kaptur, który będzie pasował na Kalisza? W dodatku 
nawet pod trzema kapturami będzie od razu wiadomo, że to Kalisz, a nie Szczypińska. Ta nerwo-
wość w szeregach wodza prezesa jest uzasadniona. Prokuratorzy coraz głośniej pokrzykują, sądy 
orzekają niezgodnie z wytycznymi Ziobry i prezesa. Zgroza. Po uniewinnieniu Jakubowskiej na-
wet Maria Rokita wykrzyknął, że to burdel. Oj, panie Mario! Terminologia się panu popieprzyła 
przy tej Nelly robiącej za bęben maszyny loteryjnej. Icek Rosenbaum miał przed wojną w mieście 
królewskim dwa burdele. I co? Tam dopiero był porządek! Wszyscy bywalcy to doceniali. Trud-
no. Skoro narozrabiało się, trzeba teraz pilnie odrabiać lekcje domowe, aby odpowiedzi przed 
komisją nie były zbyt głupie. Okazuje się ostatnio, że triumfalnie wznoszony w górę dyktafon 
robiący za gwóźdź do politycznej trumny jest tylko kiepskim kołkiem drewnianym. Niezwykle 
ciekaw jestem, jak hammurabi Ziobro wytłumaczy to przed komisją śledczą. Zresztą, sądząc po 
zapędach jego adwersarzy, szykuje mu się gdzieś około dwudziestoletni harmonogram wizyt 
w sądach i przed komisjami śledczymi. W razie gdyby go posadzili, to redaktor Jerzy Maślanka 
chyba wykaże wielkoduszność i podrzuci mu do pensjonatu co jakiś czas po paczce zwrotów Na-
szego Domu. Może wówczas nieco podciągnie się intelektualnie. Warto odnotować także mię-
dzynarodowy sukces funkcjonariuszki prezesa Kaczyńskiego. Otóż w prestiżowym rankingu 
światowym na najgłupsze zdarzenie 2007 roku zaszczytne trzecie miejsce na pudle zajęła niejaka 
Sowińska, rzecznik praw dziecka, za posądzenie Teletubisia o homoseksualizm. Przebił ją Ame-
rykanin, który zażądał 50 mln odszkodowania za zagubione w pralni gacie. Prawdę rzecze jeden 
z felietonistów, że u niektórych aktywistów PiS ewolucja jakby spóźniała się.  

MĄDRY PO SZKODZIE

Leszek Miller zaczął ostatnio uprawiać publiczne lesiolenie, jak to plastycznie określił józio-
lący Oleksy. Skrzyknął do miasta Łodzi trochę ludzi i nazwał ten konwektykl kongresem 

założycielskim nowej partii lewicowej. Poddał miażdżącej krytyce rodzimą lewicę oraz elyty 
rządzące. Kropnął obszerny spicz, jak w Polsce nie powinno rządzić się. W jakichś dziewięćdzie-
sięciu procentach pasuje to jak ulał do jego rządów, ale Leszek Miller tego nie zauważył. Pięk-
nie i trafnie ujął taką rzeczywistość nieodżałowanej pamięci Boy-Żeleński – krytyk i eunuch 
z jednej są parafi i. Obaj wiedzą jak, ale żaden nie potrafi . Chociaż w tym zestawieniu występuje 
rażąca nierówność. Miller miał szansę pokazać, że potrafi , a eunuch nie.

RZESZÓW WIĘKSZY

Nowa władza dla Rzeszowa i województwa niewiele jeszcze załatwiła. Chociaż różnica w po-
równaniu do poprzedniej jest kolosalna nawet na drugi rzut oka. Łukacijewska jest bowiem 

zdecydowanie ładniejsza od policealnego Kuchcińskiego. Jednak z wyborczych obietnic wiele 
pozostaje do zrobienia. Początki są jednak obiecujące. Są pieniądze na kontynuację obwodnicy 
północnej, no i nie udało się zablokować przyłączenia do Rzeszowa Zwięczycy. Nasze miasto 
przestało zatem być czerwoną latarnią w grupie miast wojewódzkich pod względem powierzch-
ni. Przesunęło się na miejsce trzecie od końca. Wszystko wskazuje na to, że w niezbyt odległym 
czasie swoją pozycję pod tym względem jeszcze poprawi.

                                                                                                                   Roman MAŁEK

O prawo występów w Pekinie walczyć będą 
jeszcze polscy siatkarze, a wśród nich Krzysz-
tof Ignaczak z Asseco Resovii i będą walczyć 
także nasze siatkarki oraz przedstawiciele 

kilku jeszcze innych dyscyplin, jak bokserzy, 
czy hokeiści na trawie. Ale, niewykluczone, że 
podczas samej olimpiady, pojawi się jakaś re-
welacyjna, czy rewelacyjny reprezentant biało
-czerwonych bo organizowane raz na cztery 
lata zawody tak wielkiej rangi, mają niepowta-
rzalny urok. Także za sprawą pojawiania się no-
wych sportowych gwiazd!
Obecnie chciałbym jednak podzielić się wątpli-
wościami, które ogarniają mnie wówczas, gdy 
rola gospodarzy igrzysk olimpijskich przypada 
takim krajom, jak właśnie Chinom. Wcześniej 
miałem podobne wątpliwości, gdy prawo orga-
nizacji przypadło Niemcom w roku 1972. Właś-
nie w Monachium, chyba nieprzypadkowo, ro-
zegrał się dramat sportowców Izraela. Miałem 
też wątpliwości, jak wszyscy zachłystywali się, 
gdy dawny ZSRR otrzymał prawo gospodarza 
olimpiady w roku 1980. Wiem, że skończyło 
się to bojkotem igrzysk przez kraje zachodnie 
i USA. W rewanżu, blok dawnego „demoludu”, 
poza Rumunią, nie pojechał na igrzyska do Los 
Angeles w roku 1984. 
Jestem człowiekiem starej daty i – nie ukrywam – 
konserwatywnym nieco w poglądach także na 
sport. Nie cieszą mnie medale olimpijskie, uzy-
skiwane przez sportowców zażywających środ-
ki dopingujące. Mam dobrą pamięć i nie będą 
mnie cieszyć igrzyska odbywane w mieście i kra-
ju, w którym tak bezpardonowo komunistyczna 
władza wymordowała bezbronnych studentów. 
Nie jestem przy tym naiwny, aby wierzyć, że 
gdziekolwiek i ktokolwiek zaprzestanie wojen, 
aby uszanować święty ogień olimpijski. Dlatego 
nie od dziś głoszę hasło, aby każda olimpiada co 
cztery lata organizowana była tylko w Grecji! 
Nie możemy zmienić ludzi w stada niewinnych 
baranków i nie łudźmy się, że sport przegrywa 
z wielkim biznesem. Ale chrońmy to, co w spor-
cie najpiękniejsze: chrońmy prawo do bezinte-
resownej rywalizacji podczas spokojnych dni. 
Organizowanie letnich olimpiad tylko w Grecji, 
będzie symbolem naszej nieumierającej nadziei, 
że sport powinien łączyć, a nie dzielić.
Pozdrawiam Czytelników i wierzę, że kochają 
także sport oraz prawo każdego narodu do ży-
cia w pokoju. Tego im właśnie życzę w Nowym 
2008 Roku!w

Wiesław KARNY 

Krzysztof Ignaczak z Asseco Resovii

SP
O

RT
 �

 F
E

LI
E

T
O

N

�

Fot Józef Gajda



21

Styczeń 2008

Jerzy Maślanka

IDZIE NOWE

Grudzień choinką upiększony,

wszyscy to mieli na uwadze,

ten rok niech będzie pochwalony,

cieszmy się – idą nowe władze!

I ,,nowe” znów wybierze ,,wilka”,

rodzynka spośród chętnych tłumów,

by rządził nami przez lat kilka.

A tytuł doda mu rozum.

Gdy personalna ta odnowa,

nie sposób na niej dziś poprzestać,

główny nurt idzie z Lubaczowa,

a uzupełni ją ktoś z Leska.

Byś w wojewódzkie wkroczył rządy

i by pozycja twoja rosła,

wystarczy wspierać ,,nowych” prądy

i sprzątać w gabinecie posła.

Kurator lubi wciąż roszady,

skoczkiem przed króla szedł na zwiad,

ale królowej nie dał rady

i tak na szachownicy pat.

PS

Skąd płyną ciągle te wytyczne –

ta myśl mnie dręczy chyba głupia.

Czy to decyzje polityczne,

czy tak po prostu od biskupa?

R
O

Z
M

A
IT

O
ŚC

I

Baran (21 III - 20 IV) Pora na noworoczne porząd-
ki – zmień przyzwyczajenia żywieniowe. Niebawem 
otrzymasz zastrzyk gotówki.

Byk (21 IV - 20 V) Niezwykłe ożywienie w życiu towarzy-
skim, możesz zdobyć czyjeś serce.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Zerwij z rutyną, szukaj nowych 
wrażeń i ludzi. Znajomość zapowiada się niezwykle 
obiecująco.

Rak (22 VI - 22 VII) Musisz podjąć poważną decyzję, cze-
kają Cię zmiany w pracy i uczuciach...

Lew (23 VII - 23 VIII) Uporządkuj życie domowe. Cze-
ka Cię sprawdzian i musisz pokazać się z jak najlepszej 
strony.

Panna (24 VIII - 22 IX) Czeka Cię poważna rozmowa 
i podjęcie decyzji, która zmieni wszystko na lepsze.

Waga (23 IX - 23 X) Stawiaj na to co realne i na Twoją 
miarę. Pamiętaj o dopracowaniu szczegółów.

Skorpion (24 X - 22 XI) Stąpaj mocno po ziemi. Zachowaj 
jak zwykle i rozsądek, i poczucie humoru.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Zabłyśniesz na imprezach. Dopisze 
Ci szczęście w finansach.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Osoby wolne mogą spotkać wiel-
ką miłość. W niedalekiej przyszłości zyski finansowe.

Wodnik (21 I - 19 II) Miesiąc pod znakiem nauki i to w róż-
nych dziedzinach. Przyniesie Ci to sporo satysfakcji. 

Ryby (20 II - 20 III) Wprowadzaj zmiany w swoim życiu, 
ale czyń to stopniowo i rozsądnie.

NOWOROCZNE PORZĄDKI

WYZNANIE MAŁŻONKI

Kiedyś z niego był romantyk,
dziś traktuje mnie jak antyk.

SŁABA PŁEĆ

Gdy ktoś do jej serca dotrze
„bożej woli” się nie oprze.

*    *    *

Najlepiej wiedzą sąsiedzi
kto z kim „siedzi”.

MODLITWA

Jeszcze chociaż raz daj Panie
przespać się na styropianie,
by potem z wielką ochotą
doić Rzeczypospolitą.

*    *    *

Jednym wódka, drugim władza
jednako główę rozsadza.

REKIN I PŁOTKA

Gdy w sieć wpadnie rekin
przykrość go nie spotka.
On odzyska wolność –
siedzieć będzie płotka.

*    *    *

Już prawie goła,
a jeszcze udaje anioła.

DEKLINACJA

Polska drewniana
Polska murowana
Polska styropianowa
i ... kolejna odnowa.

ALERGIK

Uczulony
na cudze żony.

*    *    *

Gdy prosił o rękę wiedziała,
że w myślach miał inną część ciała.

POLSKA WÓDKA 

Z tego polska wódka słynie,
że smakuje, jak chleb w płynie.

ADAM  DECOWSKI  -  poeta, fraszkopisarz, aforysta urodził się 17.12.1948 
r. w Sieniawie. Mieszka w Rzeszowie. Debiutował w „Zielonym Sztandarze” 
w 1975 r. Publikował w wielu czasopismach, także polonijnych, jak „Biały 
Orzeł”(Boston, USA) i „Akcent Polski” (Sydney, Australia). Debiut książkowy 
– „Po tamtej stronie chmur” – poezje, PW  ISKRY, Warszawa 1983 r. Ponad-
to opublikował: „Fraszkobranie” – fraszki (1987), „Kalectwo źrenic” – poezje 
(1992), „Notatki z Sieniawy” – poezje (1997), „Ciągle modny grzech pierworod-
ny”- fraszki i aforyzmy (2001). Swoje utwory zamieścił w kilkunastu antolo-
giach. Były one również publikowane w językach: angielskim, rumuńskim, sło-
wackim, czeskim i ukraińskim. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. 

Adam Decowski

F R A S Z K I

PO LATACH

Z pięknego sztandaru po latach
też zostanie tylko szmata.

WZGÓRZA I DOLINY

Najpiękniejsze wzgórza i doliny
są na ciele dziewczyny.

PO IMPREZIE

Nie czuł razów żony,
tak był „znieczulony”.

SKROMNE MARZENIA

Niektórych marzenia kończą się na tym,
by nic nie robić, a być bogatym.

  

W PEWNYM CZASIE

W pewnym czasie i dewotka
na swej drodze diabła spotka.
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Telefonia internetowa VOIP

Us³ugi dostêpu do internetu dla firm

i osób indywidualnych

Hosting, poczta, strony internetowe

Komputerowe centrale telefoniczne

worzenie oprogramowania dla platform:
Windows, Unix, PocketPC, Internet
� T

www.enformatic.pl
Enformatic Sp. z o.o.

ul. Mieszka I - 48/50 35-303 Rzeszow Polska, ,

+48 (17) 717-50-00 +48 (17) 854-14-02 fax,

ENFORMATIC
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
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HotelHotel
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)
Pokoje 1,2,3,4 - osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

RestauracjaRestauracja
Wesela, studniówki.Wesela, studniówki.
Imprezy okolicznościowe,Imprezy okolicznościowe,
biznesowe i towarzyskie.biznesowe i towarzyskie.
Sylwester, catering.Sylwester, catering.

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

SERVICE

ZAPEL

RS DRUK DRUKARNIA  WYDAWNICTWO

W RZESZOWSKICH
KSIĘGARANIACH

www.rsdruk.pl


