
Piotr Napieraj w roli Mistrza Jana z Czarnolasu w spektaklu „Jan Kochanowski – miło szaleć, 
kiedy czas po temu” – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Fot. Jerzy Paszkowski.
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MOJE REFLEKSJE

BAL PREZYDENCKI

Zaczynać bal,

Pan Prezydent przytupnął czupurnie,

pięć strojnych sal,

no a buty dziś ma na koturnie.

Ach co za bal,

nim na zawsze Ojczyznę rozsławię,

na 1000 par

Europę rozbawię w Warszawie.

Ochrona już

zapowiada nam na wejście Putina,

orkiestra tusz!

Niespodzianka – przysłano Jelcyna.

Jest biały walc,

kanclerz Merkel na Tuska spoziera,

zrzuciła szal,

idzie uwieść naszego premiera.

Atrakcji moc,

fajerwerków, zabawnych okazji.

Ach co za noc

dla przybyszów z Osetii, Abchazji…

Nad ranem już

idzie mazur rytmiczny i dziarski,

do tańca rusz:

belwederski, nie kajdaniarski!

PS

Ach co za bal,

to nad Wisłą się u nas zdarzyło.

Z armaty pal,

bo tak będzie, lub mi się przyśniło.

Sportowiec, były pił-
karz rzeszowskich 

klubów sportowych i re-
prezentacji Polski, trener 
i wychowawca młodzieży, 
propagator krzewienia 

kultury fi zycznej wśród młodzieży, podróż-
nik, znawca historii miasta Rzeszowa i mi-
łośnik teatru i muzyki poważnej. 
Był jednym z najlepszych napastników w stu-
letniej historii rzeszowskiej Resovii. Tade-
usz Hogendorf karierę piłkarską rozpoczął 
w drużynie rzeszowskiego I Gimnazjum. 
Barwy Resovii reprezentował od 1936 roku. 
Razem ze Stanisławem Baranem i Józefem 
Wróblem był czołowym piłkarzem rzeszow-
skich „pasiaków” i to głównie ta trójka piłka-
rzy przyczyniła się do zdobycia mistrzostwa 
okręgu lwowskiego w 1937 roku. Za sprawą 
swojego talentu i postawy na boisku zdobył 
uznanie i szacunek publiczności nie tylko 
rzeszowskiej, ale również lwowskiej, krakow-
skiej i warszawskiej. Należał do rzadkiego, 
a bardzo cenionego typu skrzydłowych, nie 
rwącego się do strzału za każdą cenę, lecz sta-
rającego się wyrobić partnerom pozycję do 
strzału. Tadeusz Hogendorf porównywany 

TADEUSZ 
HOGENDORF

Tadeusz Hogendorf

Honorowy obywatel Rzeszowa  

był do słynnego angielskiego skrzydłowego 
Matthewsa. W czasie okupacji rozgrywał 
wraz z innymi piłkarzami Resovii konspira-
cyjne mecze m.in. w Strzyżowie. Po II wojnie 
światowej los rzucił go na Górny Śląsk, a po-
tem do Gdańska. Zaliczył krótki piłkarski 
epizod w Baltii Gdańsk. Miało to miejsce 
w 1945 r. kiedy Gdańsk rozpoczynał odbudo-
wę portu, a wraz z nim gdańskiej piłki. Już 
od pierwszego meczu młody rzeszowianin 
stał się ulubieńcom gdańskiej publiczności. 
W 1945 roku przeszedł do Łódzkiego Klubu 
Sportowego (1945 – 52), w którym także był 
czołowym napastnikiem. Tworzył w łódz-
kiej drużynie jedną z najlepszych w kraju 
linii ataku: Hogendorf – Baran – Janeczek– 
Łącz– Patkolo. 
W 1947 roku zadebiutował w reprezentacji 
Polski (prowadzonej przez Wacława Kucha-
ra), strzelając bramkę w 68. minucie. Wszyst-
kich meczów w reprezentacji Polski rozegrał 
9 (ostatni w 1949 roku przeciwko Albanii), 
strzelając 2 bramki. Z jego podań korzysta-
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ły takie sławy, jak: Gerard Cieślik, Teodor 
Anioła czy Tadeusz Parpan. Potem zagościł 
jeszcze w reprezentacji B trenowanej przez 
Ryszarda Koncewicza. Karierę piłkarską 
kończył w Stali Rzeszów. 
W roku 1958 ukończył warszawską AWF. Jest 
autorem pracy magisterskiej o klubie sporto-
wym Resovia,  Większość swojego życia po-
święcił propagowaniu rzeszowskiego sportu 
i wychowywaniu młodych adeptów piłki noż-
nej. W latach 50. i 60. minionego stulecia był 
trenerem Stali Rzeszów i Resovii. Pracował 
również w Stali Łańcut i Leonii Sędziszów. Za 
swoje długoletnie zasługi w roku 1999 został 
uhonorowany Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Uhonorowany wieloma 
odznaczeniami i nagrodami. 
Tadeusz Hogendorf jest również znawcą te-
atru, opery i muzyki poważnej. Mimo osiem-
dziesięciu ośmiu lat prowadzi wciąż bogate 
życie kulturalne i towarzyskie. Uczestniczy 
w Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych 
i na Festiwalu Muzycznym w Łańcucie. Nie-
dawno otrzymał dyplom „50-letniego stałego 
bywalca Rzeszowskiej Filharmonii”, w której 
ma zarezerwowane swoje stałe miejsce. Stara 
się być na każdym koncercie w fi lharmonii 
oraz na przedstawieniach w Teatrze im. Wan-
dy Siemaszkowej. 
Na początku roku 2007 spotkał się również 
z młodymi sympatykami rzeszowskiej Re-
sovii. Okazało się, że jak mało kto wspaniale 
potrafi  opowiadać o historii przedwojennego 
Rzeszowa i galicyjskiego sportu. Młodym 
rzeszowiakom starał się zaszczepić miłość do 
historii Rzeszowa oraz do uczestnictwa w ży-
ciu kulturalnym i sportowym miasta. Jak sam 
mówił: „W życiu jest czas na wszystko: na 
kulturę, muzykę, sport, miłość i romanse.” 

 �   Witold WALAWENDER 

Od momentu przyłączenia do Rzeszowa 
pierwszych sołectw, aż po przyłącze-

nie ostatniego, co nastąpi 1 stycznia 2009 
r., Rzeszów zwiększy swoją powierzchnię 
o około 80 procent. 
– Stolica Podkarpacia zyskuje zatem nowe 
tereny, na których mogą powstawać kolejne 
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe, co 
wpływa korzystnie na rozwój gospodarczy 
nie tylko samego miasta, ale również i re-
gionu – podkreśla prezydent miasta Tadeusz 
Ferenc. 
Współcześnie proces powiększania granic 
administracyjnych Rzeszowa rozpoczęty 
został w 2005 r., gdy Rada Ministrów podję-
ła decyzję o przyłączeniu od 1 stycznia 2006 
r. sołectw Słocina i Załęże. Następnie od 1 
stycznia 2007 r. miasto powiększone zostało 
o Przybyszówkę wschodnią, a 1 stycznia 2008 
r. o przyłączona została pozostała część Przy-
byszówki oraz Zwięczyca. 
Przed rozpoczęciem procedury poszerzania 
granic, Rzeszów miał powierzchnię 53,7 km 

RZESZÓW METROPOLITALNY
Od stycznia 2009 roku Biała w granicach miasta

kw., a dziś 91,5. Dla porównania w tym sa-
mym czasie polskie miasta zwiększyły swoje 
powierzchnie łącznie o 54 km kw., z tego sam 
Rzeszów o 37 km kw. Od 1 stycznia 2009 r. 
na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeszów 
powiększy się o kolejne sołectwo – Białą 
z gminy Tyczyn. Będzie wtedy obejmował 97 
kilometrów kwadratowych.
Prezydent T. Ferenc zabiega, aby nasze mia-
sto powiększyć jeszcze o całą gminę Krasne, 

19 stycznia 1354 r. Król Kazimierz Wielki 
nadaje prawa miejskie. Po lokacji Rzeszów 
obejmował obszar 1,5 km kwadratowego. 
1571 r. – Mikołaj Rzeszowski włącza łąki 
z prawobrzeżnej części Wisłoka.
1583 – 1637 - Spytek Ligęza powiększa mia-
sto trzykrotnie. Rzeszów liczy wtedy 2,5 tys. 
mieszkańców.
Na przełomie XVII i XVIII wieku połączo-
no Stare i Nowe Miasto. Rzeszów zajmuje 
2,9 km kw.
1902 r. – na wniosek burmistrza Stanisława 
Jabłońskiego do miasta przyłączona została 
Ruska Wieś z dworcem kolejowym i przysiół-
ki z gminy Staroniwa: Wygnaniec, Podzam-
cze, Psiarnisko i Rudki oraz przysiółek Mać-
kówka z gminy Drabinianka. Miasto powięk-
szyło się do 7,68 km kw., a ludność wzrosła do 
około 20 tysięcy.
1951 r. – przyłączono pozostałe części Dra-
binianki i Staroniwy oraz Staromieście i Po-
bitno, a także części: Zalesia, Słociny i Zwię-
czycy. Obszar miasta wzrósł do 39 km kw., 
a liczba mieszkańców do ok. 44 tysięcy.

a także o kolejne sołectwa ościenne: Kiela-
nówkę z gm. Boguchwała, Miłocin, Pogwiz-
dów Nowy, Rogoźnicę i Rudną Małą z gm. 
Głogów Młp., Zaczernie oraz Tajęcinę i część 
Jasionki z gm. Trzebownisko. Rzeszów miał-
by wtedy około 200 km kwadratowych po-
wierzchni i blisko 200 tysięcy mieszkańców, 
co przybliżałoby nasze miasto do funkcji me-
tropolitalnej.   �

1971 r. – przyłączono znowu fragment Sło-
ciny. Miasto zwiększyło swój obszar do 40,3 
km kw.
1977 r. – przyłączono pozostałą część Zalesia, 
Wilkowyję oraz fragmenty Białej, Miłocina, 
Przybyszówki i kolejną część Słociny. Obszar 
miasta wzrósł do 53,7 km kw.
2006 r. – przyłączenie sołectw Słocina i Za-
łęże z gminy Krasne. Rzeszów ma 68 km kw. 
powierzchni i 163,5 tys. mieszkańców.
2007 r. – dołączenie wschodniej części Przy-
byszówki z gminy Świlcza. Powierzchnia 
Rzeszowa wzrosła do 77,2 km kw. a liczba 
ludności do ok. 165 tysięcy.
2008 r. – Rzeszów powiększa się o pozosta-
łą część Przybyszówki z gminy Świlcza oraz 
Zwięczycę z gminy Boguchwała. Powierzch-
nia miasta wzrosła do 91,5 km kw., a liczba 
mieszkańców do ponad 169 tysięcy.
Od 1 stycznia 2009 r. decyzją Rady Ministrów 
z lipca br. w granicach miasta znajdzie się sołec-
two Biała z gminy Tyczyn. Rzeszów powiększy 
się do 97 kilometrów kwadratowych, a liczba 
mieszkańców wzrośnie do 173 tysięcy.  �
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Profesor Marta Wierzbieniec jest nowym 
dyrektorem Filharmonii im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie. W półwiecznej 
tradycji jest pierwszą kobietą, która będzie 
kierować tą instytucją muzyczną. Z fi lhar-
monią współpracuje od 1996 roku – przy-
gotowywała z chórem Uniwersytetu Rze-
szowskiego partie z wielu dzieł operowych 
i oratoryjnych.
Zarząd województwa podkarpackiego po-
wołał ją od 15 września br. na to stanowisko 
po przyjęciu rezygnacji Marka Stefańskiego, 
który kierował fi lharmonią przez rok. 
Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec jest absol-
wentką Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Swoją karierę zaczynała w Katedrze Wycho-
wania Muzycznego w Uniwersytecie Rze-
szowskim. W 2000 roku została mianowana 
dyrektorem Instytutu Muzyki UR. Od wielu 
lat prowadziła chór uniwersytecki. Umiejęt-
ności dyrygenta - chórmistrza doskonaliła 
w Szwajcarii, Belgii, Niemczech. Ma kwalifi -
kacje pierwszego stopnia (doktorat) i drugie-
go stopnia (habilitacja) w zakresie prowadze-

PROF. MARTA WIERZBIENIEC
Dyrektorem naczelnym Filharmonii Rzeszowskiej nia zespołów wokalnych i wokalno-instru-

mentalnych. W 2004 roku otrzymała tytuł 
profesora. W latach 2005 – 2008 przewodni-
czyła także senackiej komisji ds. dydaktyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W czasie swojej działalności artystycznej 
prof. Marta Wierzbieniec przygotowała i po-
prowadziła ponad 250 koncertów. W latach 
1989 – 1999 głównie ze Studenckim Chórem 
Kameralnym, a także z chórem Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wie-
lokrotnie brała udział w festiwalach i kon-
kursach muzycznych, często zdobywając na-
grody. Występowała m.in.: w Austrii, Belgii, 
na Białorusi, Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, 
Niemczech, we Włoszech. Przez wiele lat pro-
wadziła w Radiu Rzeszów audycje pt. „Plotki 
z kluczem wiolinowym”.
Prof. Marta Wierzbieniec urodziła się w Sa-
noku. Od wielu lat mieszka w Rzeszowie, tu-
taj ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne. 
W krakowskiej AM studiowała na Wydziale 
Wychowania Muzycznego w klasie dyrygo-
wania prof. Marii Kochaj. Ukończyła też Po-
dyplomowe Studium Chórmistrzowskie i Po-
dyplomowe Studium Emisji Głosu w Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy.     �Marta Wierzbieniec
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Regionalna gazeta codzienna „Nowiny” 
wystartowała z internetową encyklope-

dią Podkarpacia. To pierwsza tego rodzaju 
skarbnica wiedzy o naszym regionie. Do 
udziału w jej tworzeniu „Nowiny” zapra-
szają mieszkańców Podkarpacia.

REGIOPEDIA
Internetowa encyklopedia 
Podkarpacia

POETYCKO, JUBILEUSZOWO Od jedliczan można było usłyszeć: „To 
nasza jedlicka perła, która układa ze 

słów bukiety”. Podobnych wyznań i gratu-
lacji nie zabrakło na podwójnym jubileuszu: 
80-lecia urodzin poetki Bronisławy Betlej, 
mieszkającej w Jedliczu i 70-lecia pisarza, 
naszego stałego autora Bogusława Kotuli 
z Rzeszowa, który przypomniał: „Ni to na 
Rudkach, ni to na Stawiskach się urodziłem. 
W drewnianej chałupie przy ulicy Niem-
cewicza. Nie ma tamtych chałup, nie ma tej 
ulicy. Tamten Rzeszów umarł”. Odżywa jed-
nak wspomnieniami w barwnych gawędach 
literackich B. Kotuli, przypominany jest na 
naszych łamach w comiesięcznych zapiskach 
tegoż autora. A na jubileuszowym spotka-
niu w klubie WDK Turkus poezja Bronisła-
wy Betlej zabrzmiała również muzycznie 
w skomponowanych przez Renatę Kątnik 
i zaśpiewnych przezeń strofach wierszy ju-
bilatki. A fragmenty Kostki szarego mydła – 
najnowszej książki Bogusława Kotuli – czytał 
mistrz recytacji Stach Ożóg.  �

80-lecie urodzin Bronisławy Betlej i 70 lat Bogusława Kotuli 
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Bronisława Betlej i Bogusław Kotula

Wirtualna encyklopedia Podkarpacia jest 
dostępna pod adresem:  www.regiopedia.pl  
Wpisu może dokonać każdy internauta. 
Hasła lądują w systemie w ramach zdefi nio-
wanych kategorii: ludzie, miejsca, historia, 
przyroda itd. Do opisów można dołączać 
zdjęcia i fi lmy. W tworzeniu skarbnicy wie-
dzy o Podkarpaciu mogą wziąć udział rów-
nież osoby, które nie korzystają z komputera 
lub nie mają dostępu do Internetu. – Osoby 
takie zachęcamy do przysyłania wpisów oraz 
zdjęć tradycyjną pocztą do redakcji „No-
win”. Będziemy je wprowadzać do Internetu 

– zapewnia Przemysław Markocki (tel. kom. 
510 026 887; p.markocki@nowiny24.pl), mo-
derator wirtualnej encyklopedii.
Regiopedia obejmie swym zasięgiem również 
inne regiony Polski. Do jej współtworzenia 
„Nowiny” zapraszają nie tylko regionalistów, 
ludzi zainteresowanych lokalną tradycją i hi-
storią, przyrodą, turystyką, ale też uczniów 
i nauczycieli. Wirtualna encyklopedia może 
być atrakcyjną formą krzewienia wiedzy 
o małej ojczyźnie. Dla najbardziej zaangażo-
wanych szkół redakcja przygotowała konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami.    �
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rze-
szowie święcił niedawno jubileusz 

25-lecia. 
W Księdze pamiątkowej, wydanej z tej okazji, 
opiekun naukowy UTW prof. dr hab. Marek 
Zin podkreślił „ogromny wkład długoletniej 
starościny, Pani Genowefy Kruczek-Kowal-
skiej, która była od samego początku orga-
nizatorem UTW i głównym kreatorem przez 
25 lat. Dzięki tej osobie przez tak długi okres 
odbywały się w każdym tygodniu wykłady, 
prowadzone na wysokim poziomie przez pra-
cowników uczelni rzeszowskich.” Pani Ge-
nowefa, która przewodziła UTK 24 lata, jest 
obecnie starostą honorowym, bo obowiązki 
te przejęła wpierw na rok Ludmiła Korga, 
a niedawno Zofi a Prokop, której zasługi 
w organizowaniu jubileuszowego spotkania 
wszyscy podkreślali. 
Dr med. Ewelina Małanicz, która przewodzi 
UTW we Lwowie, wyznała z „białą zadro-
ścią”, że „opiekuje się wami uniwersytet”. 
– I chociaż jesteśmy tak blisko, to jednak 
tak daleko. I marzymy, aby choć raz na pół 
roku przyjechał ktoś do nas z Uniwersytetu 

ELITA 
SENIORÓW
Nowy styl życia 
na emeryturze

Rzeszowskiego z wykładami – powiedziała 
dr Małanicz, a opiekunce lwowskiej delega-
cji Krystynie Wojniak wręczyła antologię 
współczesnej poezji lwowskiej pt. My ludzie 
Lwowa, opracowaną przez Teresę Kuliko-
wicz-Dutkiewicz . 
Była poseł i kurator oświaty Anna Staruch, 
wicestarosta UTW z satysfakcją zwracała 
uwagę na dorobek innych słuchaczy, w tym 
pisarski obecnego na uroczystości seniora 
w tym gronie, 88-letniego Henryka Misiury, 
który z talentem rysownika również doku-
mentuje wydarzenia i osoby. Tych szczegól-
nie zasłużonych w 25-letniej tradycji UTW 
uhonorowano dyplomami, które wręczyli 
laureatom: nowa prorektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prof. dr hab. Elżbieta Dynia 
oraz prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, 
rektor ustępujący, który przez dwie kadencje 
kierował UR, a w pewnym okresie był także 
opiekunem naukowym UTW. Pierwszym 
zaś był – wspominany z sentymentem i po-
dziwem przez Genowefę Kruczek-Kowalską 
i innych słuchaczy – ówczesny prorektor 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. dr Stefan 
Reczek, a potem także prof. dr hab. Zbigniew 
Andres, nieżyjący prof. dr hab. Janusz Hom-
plewicz, prof. dr hab. Józef Półćwiartek, 
a obecnie wspomniany już profesor Marek 
Zin. Dyplomami za aktywność w UTK zosta-
li wyróżnieni: Genowefa Kruczek-Kowalska, 
Anna Staruch, Janina Czajkowska, Janina 
Ungeheuer, Bogumiła Wit, Stanisława Ski-
ba, Daniela Szot, Irena Baran, Danuta Ha-
baj, Bronisława Masełek, Eugeniusz Gaweł, 
Krystyna Wojniak, Maria Drzał, Zofi a Pło-
cica, Elżbieta Kucab, Henryk Misiura, Ma-

Genowefa Kruczek-Kowalska odbiera gratulacje
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ria Rudnicka, Jadwiga Urbańska, Zbigniew 
Czarnecki, Jan Ziąbek, Lidia Kogut, Zofi a 
Pietruszka, Stefania Lampart, Zofi a Ruszel, 
Ryszard Żołnierczyk, Zofi a Piotrowska. 
UTW był pierwszym uniwersytetem w Rze-
szowie , podkreślają z dumą jego słuchacze, 
bo przecież w 1983 roku była jeszcze tylko 
WSP. Dziś nie tylko podczas cyklicznych wy-
kładów – w większości już ludzie jesieni, eme-
ryci –nadal doskonalą się także w na zajęciach 
specjalistycznych w wielu sekcjach i grupach 
tematycznych. W ramach UTW działają 
bowiem: sekcja informatyczna, teatralna, 
astronomiczna, fotografi czna, plastyczna, 
taneczna, gimnastyczna, turystyczna, muze-
alna, lektoraty języków obcych, chór Canti-
lena i  klub ciekawej książki. – Cenimy sobie 

Dobra wiadomość dla 
wszystkich miło-

śników teatru. Rzeszów 
wzbogaci się wkrótce 
o kolejne miejsce, w któ-

rym będą mogli spędzać miło czas, oddając 
się swojej pasji. 
W Teatrze Maska dobiegają końca prace 
związane z oddaniem do użytku Małej Sceny. 
Na jej potrzeby zaadaptowano pomieszcze-
nie znajdujące się pod dotychczasową sceną 
Maski. Wykorzystując przestrzeń na co dzień 
niedostępną dla widza, stworzono miejsce 
obdarzone niezwykłym klimatem. Mała 
Scena będzie doskonałym miejscem spotkań 
z teatrem metafory i teatrem lalek – również 
dla dorosłych – w którym niezwykle istotne 
są plastyka i światło. Będzie znakomitym 
miejscem do prezentowania kameralnych, 
eksperymentalnych spektakli, recitali, wystę-
pów kabaretowych i innych imprez tego typu, 
a przez to umożliwi wzbogacenie repertuaru 
teatru. Pozwala to mieć nadzieję, że dzięki 

SCENA POD SCENĄ
Miejsce spotkań z teatrem metafory i teatrem lalek 

Joanna Glazar
istnieniu Małej Sceny rzeszowska publiczność 
dużo częściej niż dotychczas będzie miała 
okazje uczestniczyć w tak interesujących wy-
darzeniach, jak niedawny występ Teatru La-
lek z Grodna, ze znakomitym, nagradzanym 
na wielu prestiżowych festiwalach Makbetem 
w reżyserii Olega Żiugżdy. 
Inaugurację nowej sceny dyrekcja rzeszow-
skiego teatru lalek postanowiła połączyć 
z premierą spektaklu 
Piękna i Bestia. Odbę-
dzie się ona na począt-
ku grudnia. Reżyserię 
spektaklu powierzono 
młodemu, zdolnemu 
węgierskiemu twórcy 
–Andrásowi Veresowi. 
Zamierza on opowie-
dzieć widzom historię 
Pięknej i Bestii, wyko-
rzystując teatr przed-
miotu i teatr ruchu, 
słowo będzie odgrywać 
w jego przedstawieniu 
mniejszą rolę. Doskona-
le znana wszystkim baśń 
stanowi dla niego kan-

wę, na której osnuta zostanie historia kobiety 
i mężczyzny – historia nienowa, powtarzana 
wielokrotnie w dziejach świata. Veres chce 
swoim spektaklem opowiedzieć o cierpliwo-
ści, która pozwala otworzyć się na świat i mi-
łość. Zamierza pokazać, że przyzwyczajenia, 
obawy, lęki, które odgradzają nas od innych, 
można przezwyciężyć. Skrzętnie budowany 
mur, za którym skrywamy przed światem 
naszą prawdziwą naturę, potrzeby i uczucia, 
a który w rzeczywistości jest więzieniem, 
może zostać sforsowany – zależy to od nas 
samych. 

����Joanna GLAZAR

Scena ze spektaklu „O Pryszcycerzu i Królewnie Pięknotce”
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Uroczystość przekazania insygniów 
rektorskich podczas uroczystego po-

siedzenia senatu z udziałem gości, była ko-
lejnym ciekawym akcentem w budowaniu 
tradycji młodego uniwersytetu, państwo-
wej, a zarazem największej uczelni wyższej 
na Podkarpaciu. 
Nowy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dr hab. Stanisław Uliasz przejął wła-
dzę w uczelni od prof. dr. hab. Włodzimie-
rza Bonusiaka. To niezwykłe wydarzenie 
w historii humanistycznej uczelni, której 

PRZEKAZANIE INSYGNIÓW
Uniwersytet Rzeszowski

korzenie sięgają tradycji Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej. Jej obraz i markę budował m.in. 
właśnie prof. Bonusiak, historyk z Poznania 
i ówczesny rektor wprowadzający tę uczelnię 
w 2001 roku na uniwersytecką ścieżkę po fu-
zji z rzeszowską fi lią UMCS i zamiejscowym 
wydziałem krakowskiej Akademii Rolniczej. 
WSP odegrała jednak rolę wiodącą w two-
rzeniu uniwersytetu. Z wyboru społeczności 
uczelnianej prof. W. Bonusiak był dwukrot-
nie rektorem UR. 
Teraz uniwersytetem będzie kierował wycho-

wanek akademickiego Rzeszowa, bowiem 
57-letni prof. Uliasz jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej, a uprzednio dłu-
goletnim dziekanem Wydziału Filologicz-
nego, także w okresie WSP. Przed nim nowe 
wyzwania organizacyjne i inwestycyjne. Po-
zyskane jeszcze pod rządami poprzednika 
428 mln złotych ma się przeobrazić w nowe 
gmachy dydaktyczne – centrum mikroelek-
troniki i nanotechnologii, które wyrośnie 
naprzeciw uniwersyteckiej biblioteki oraz 
kompleksu nowych obiektów akademickich 
w dzielnicy Zalesie. 
Przez dwie kadencje rektora Bonusiaka uczel-
nia, w której kształci się ponad 20 tys. studen-
tów wzmocniona została kadrowo, powstało 
15 nowych kierunków, rozwinięto kształce-
nie podyplomowe i na studiach doktoranc-
kich. UR współpracuje z 58 placówkami na-
ukowymi w Europie. Rośnie własne zaplecze 
naukowe młodego uniwersytetu. Według 
przesłania nowego rektora Uliasza, pamięta-
jąc o tradycjach, należy podejmować działa-
nia, aby równać do najlepszych. Wspomagać 
go będą nowi prorektorzy, profesorowie UR: 
dr hab. Elżbieta Dynia, dr hab. Aleksander 
Bobko, dr hab. inż. Czesław Puchalski.
Najznamienitszy gość owej uroczystości 
w UR, ordynariusz rzeszowski ks. bp Kazi-
mierz Górny, przyjaciel uniwersytetu i jeden 
z orędowników, który pomagał utworzyć tę 
uczelnię, podziękował ustępującemu rekto-
rowi dwóch kadencji „za wiele dobra, które 
zaistniało w początkach uczelni”, zwracając 
się do prof. Bonusiaka ze słowami „szacunku 
i wdzięczności”, a nowemu rektorowi życzył 
powodzenia „w służbie nauki dla dobra całe-
go Podkarpacia.”

����Ryszard ZATORSKI Po przekazaniu insygniów. Od lewej: ustępujący rektor prof. Włodzimierz Bonusiak, celebrujący uroczystości 

senator senior prof. Józef Tabor i nowy rektor prof. Stanisław Uliasz

Fot. Ryszard Zatorski

współpracę z instytucjami i organizacjami 
rzeszowskimi: Towarzystwem Naukowym, 
Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, 
Wojewódzkim Domem Kultury, Filharmo-
nią im. Artura Ma-
lawskiego i Teatrem 
im. Wandy Siemasz-
kowej, a także Klu-
bem Garnizonowym 
WP – przypomniała 
Genowefa Kruczek
-Kowalska. A obecna 
przewodniczka UTW, 
starosta Zofi a Prokop 
stwierdziła: - Cotygo-
dniowe spotkania słu-
chaczy w gronie przy-
jaciół, rówieśników 
i wykładowców trak-
tujemy jako element 
pozytywnych prze-
żyć. W naszym gro-
nie są nawet ponad-
osiemdziesięcioletnie 
osoby. Wszyscy sta-
nowią elitę rzeszow-
skich seniorów, ludzi 

Uczestnicy jubileuszowego spotkania UTW
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aktywnych, mobilnych, pełnych nowych po-
mysłów, inicjatyw, ciągle planujących, otwar-
tych i stawiających wymagania sobie i innym. 
Owa aktywność jest przykładem rewitalizacji 

i odnowy psychicznej, nowego stylu życia na 
emeryturze.

�  Ryszard ZATORSKI 
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Po wpisaniu adresu www.pbc.rzeszow.pl 
można bezpłatnie skorzystać z doku-

mentów, które są w początkowej fazie za-
sobów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej 
(PBC), której działalność zainicjowano 18 
czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Rze-
szowskiego (ul. Cegielniana 12). 
Rozpoczęto od ponad tysiąca publikacji. Te 
zbiory są sukcesywnie pomnażane. Są to m. 
in. pełne teksty sprawozdań wybranych szkół 
galicyjskich, materiały obrazujące historię 
i kulturę Rzeszowa oraz regionu, a także 
niezwykle ciekawe dokumenty życia społecz-
nego, widokówki, jak również kilkanaście 
publikacji współczesnych autorstwa pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. – Ta biblioteka – objaśnia Krystyna 
Serwatko, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – jest projektem tworzenia 
cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury 
regionu zainicjowanym przez naszą biblio-
tekę oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Rzeszowie. Do tego porozumie-
nia przystąpiła również Biblioteka Główna 
Politechniki Rzeszowskiej. PBC to cyfrowa 
platforma umożliwiająca gromadzenie, opra-
cowanie i prezentację elektronicznych wersji 
publikacji, przygotowanych przez redaktorów 
bibliotek współtworzących PBC oraz umożli-
wiająca ogólnokrajową współpracę z innymi 
regionalnymi bibliotekami cyfrowymi w ra-
mach Federacji Bibliotek Cyfrowych [http://
fb c.pionier.net.pl/owoc]. 
Zasoby PBC udostępniane są w czterech ko-
lekcjach: 
–  dziedzictwo kulturowe – kopie wybra-

nych, najcenniejszych zbiorów bibliotecz-
nych: starodruków, rękopisów, zbiorów 
ikonografi cznych, kartografi cznych; 

–  regionalia – cyfrowe wersje książek 
i czasopism, a także zbiorów ikonogra-
fi cznych, kartografi cznych, rękopisów 
oraz dokumentów życia społecznego do-
tyczących województwa podkarpackiego, 
a także Galicji, wschodnich rubieży daw-
nej Rzeczypospolitej; 

–  materiały dydaktyczne – cyfrowe kopie 
wybranych podręczników akademickich, 
monografi i, zeszytów naukowych po-
wstałych w Uniwersytecie Rzeszowskim 
oraz innych ośrodkach naukowo–dydak-
tycznych regionu; 

–  rozprawy doktorskie – cyfrowe wersje 
rozpraw doktorskich obronionych w Uni-
wersytecie Rzeszowskim, których autorzy 
wyrazili zgodę na ich udostępnienie.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa powstała 
w oparciu o polski system do budowy biblio-
tek cyfrowych o nazwie dLibra, rozwijany 
przez Poznańskie Centrum Superkompute-
rowo-Sieciowe.  �

PODKARPACKA 
BIBLIOTEKA 
CYFROWA
Inicjatywa rzeszowskich książnic

W pięknie odnowio-
nej szkole wróci-

liśmy na chwilę do naszej 
młodości, dorównującej 
naszym idealizowanym 

wspomnieniom jej wiernych absolwentów. 
Jubileusz 350-lecia I LO im. ks. Stanisława 
Konarskiego odbył się w tradycyjnym termi-
nie ostatniego weekendu września (27 – 28 
września). Od lat wszyscy absolwenci pamię-
tają o tym okresie złotej polskiej jesieni, by 
powrócić na chwilę do swojej (naprawdę) sta-
rej budy, osobiście – czy choćby za pośrednic-
twem Internetu – z odległych miejsc, w któ-
re rzuciło ich życie. Zazwyczaj pogoda nam 
sprzyja, może za wstawiennictwem u św. Pio-
tra naszych dawnych kolegów, którzy w po-
słudze Kościoła osiągnęli wysokie godności. 
Mamy bowiem wśród absolwentów własnego 
świętego, biskupa Józefa Pelczara, kanonizo-
wanego przez Jana Pawła II w 2003 r.
Tradycyjnie też, spotkanie absolwentów roz-
poczęła poranna msza koncelebrowana przez 
ks. bp. Kazimierza Górnego, ordynariusza 
diecezji rzeszowskiej. Mszy towarzyszyła 
muzyka organowa J. S. Bacha w wykonaniu 
Marka Stefańskiego. Nas, powojennych już 
absolwentów, skłoniła do wspomnienia nie-
zwykle charakterystycznej i barwnej postaci 
honorowego obywatela Rzeszowa, katechety 
licealnego, ks. infułata Walentego Bala, z któ-
rym jeszcze – tak wydaje się niedawno – spo-
tkaliśmy się w tym kościele przy okazji po-
przedniego naszego spotkania. Był wielkim 
przyjacielem pokoleń licealistów i cieszy nas, 
że pozostał w Rzeszowie skwerek noszący 

POWRÓT 
DO MŁODOŚCI
Collegium Ressoviense – 
szkoła charakterów

Krzysztof Kubala

jego imię. Wcześniej, przed mszą, dsłonięto 
i poświęcono tablicę pamiątkową, poświęco-
ną 350-leciu, która zawisła w odnowionym – 
podobnie jak całe liceum – holu. 
Właściwe uroczystości jubileuszowe roz-
poczęły się w nieodległej Filharmonii Rze-
szowskiej od koncertu Orkiestry Kameral-
nej Filharmonii Rzeszowskiej pod batutą, 
oczywiście naszego kolegi, maestro Jerzego 
Swobody. Po koncercie, wprowadzone zo-
stały sztandary partnerskich szkól i – co dla 
nas było powodem do dumy – odtworzone na 
podstawie źródeł historycznych stare, histo-
ryczne sztandary i oryginalne, nowsze – wraz 
z aktualnym sztandarem I LO. Każdemu 
z historycznych sztandarów towarzyszył po-
czet w strojach z epoki, poczynając od XVII 
–wiecznych, przez mundury austriackie, 
przedwojenne gimnazjalne mundury i czapki 
oraz stroje „moich czasów” aż po współcze-
sną „cywilną” młodzież. Potem był hymn, 
a następnie przemówienie dyrektora Ryszar-
da Kisiela oraz zaproszonych gości. Po prze-
mówieniach dostojnych gości i wykonaniu 
przez chór Gaude Mater oraz wyprowadze-
niu sztandarów przyszła kolej na oczekiwany 
przez wielu recital maestro Adama Harasie-
wicza, który również jest absolwentem I LO. 
Złożony z szopenowskich mazurków, ballady 
i scherza koncert zakończyło entuzjastyczne 
podziękowanie widzów i podobna w tonie 
laudacja dyrektora Kisiela. 
Również w fi lharmonii, po przerwie na ban-
kiet, odbyła się sesja naukowa nt. wkładu wy-
chowanków do nauki i kultury polskiej, pod-
czas której omówiono osiągnięcia naszych 
absolwentów w służbie wojskowej i kościel-
nej, literaturze i poezji, naukach prawniczych, 
biologicznych, chemii i naukach ścisłych 
i stosowanych. Referentami byli w większości 
profesorowie polskich uniwersytetów i nasz 
licealny profesor historii dr Józef Świeboda, 
który od wielu lat specjalizuje się w historii 
naszej szkoły i jej wychowanków. Wydał już 
na ten temat wiele prac. Rośnie już mu konku-
rencja, gdyż każdy z uczestników jubileuszu 
otrzymał najnowszą, pięknie wydaną książkę 
Dzieje gimnazjum i liceum w Rzeszowie. Jego 
nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium 
autorstwa Tadeusza Ochęduszki, Zbignie-

Uroczystości jubileuszowe w Filharmonii Rzeszowskiej –  poczty sztandarowe szkoły
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wa Jakubowskiego i Ryszarda Kisiela, która 
ukazała się nakładem ofi cyny Collegium Res-
soviense. 
W tym czasie w szkole, przez całą sobotę 
i niedzielę, można było zwiedzać okoliczno-
ściowe wystawy i swoje dawne klasy pięknie 
wyremontowane, a na scenach na dziedzińcu 
i na rynku miejskim przed ratuszem oglądać 
występy teatru i kabaretu szkolnego, koncer-
ty uczniów, wystąpienia wokalistek i program 
Formacji Tanecznej.
Wieczorem, po tych jubileuszowych impre-
zach, był bal. W stylowych pomieszczeniach 
restauracji Ostoja do białego rana mogli ba-
lować ci, którzy wcześniej dogadali się na 
spotkanie w gronie klasowych przyjaciół. 
Zawistni, których nigdy nie brakuje, komen-
towali, że to za drogo, że udział w jubileuszu 
powinien być tańszy itp. Wierzcie mi, moi 
drodzy, warto było wszędzie tam być. Kolej-
nej takiej okrągłej rocznicy możecie nie do-
czekać. Zresztą, nikt od „Konarskiego” pew-
nie by tego nie napisał. A za rok, we wrześniu, 
już bez specjalnej okazji jubileuszowej, spo-
tkajmy się znowu.

���Dr Krzysztof KUBALA,
Uniwersytet Rzeszowski

W sobotę 20 września tego roku około 13 
tys. kandydatów w Polsce zdawało egzaminy 
na aplikacje: adwokacką, radcowską, nota-
rialną i komorniczą.. Absolwenci wydzia-
łów prawa z tego roku i z lat ubiegłych mieli 
szansę zbliżyć się do samodzielnej pracy 
w zawodzie prawniczym. 
Politycy od kilku lat szumnie i dumnie ob-
wieszczają kolejne przełomy w ułatwianiu 
startu do wspomnianych zawodów dla ludzi 
kończących studia. A jak to wygląda w rze-
czywistości? Czy i na ile obecna sytuacja 
w stosunku do tej sprzed kilku lat uległa 
zmianie, i w którą stronę? Czy absolwent pra-
wa „z ulicy”, nie posiadający żadnego członka 
rodziny w tym zawodzie, żadnych „pleców”, 
ma obecnie szanse dostania się na aplikację, 
będącą tak naprawdę jedyną przepustką do 
zawodu? 
Na tegorocznym egzaminie obowiązywały 
przepisy przygotowane przez ministra Ziobrę 
i przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji. 
W świetle wspomnianych przepisów, by zo-
stać aplikantem adwokackim czy radcowskim 
(te dwie aplikacje cieszą się największym zain-
teresowaniem), kandydat musiał zdać pisem-
ny egzamin państwowy, identyczny w skali 
całego kraju, w postaci testu jednokrotnego 
wyboru składającego się z 250 pytań. Osią-
gnięcie pułapu punktów, ściśle określonego 
w przepisach (190 punktów), gwarantowało 
wpis na listę aplikantów. Przejęcie egzami-
nów przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
ograniczenie dostępu do testów i kodowanie 
prac, ma uniemożliwiać tzw. „przyjacielskie 
przysługi”, czyli przyjęcie na aplikację po zna-
jomościach. Taki system wydaje się być dość 
skuteczny w walce z korporacyjnymi układa-
mi. Nic zatem prostszego dla świeżo upieczo-
nego magistra prawa niż porządnie przysiąść 
do nauki i zdać egzamin, a jednak… 
Reformy przeprowadzone przez ministra Zio-
brę miały ułatwić dostęp do zawodów praw-
niczych. Wprowadzone przez byłego ministra 
zmiany sprawiły, że w zeszłym roku na apli-
kacje dostało się zaskakująco wielu chętnych 
(w przypadku aplikacji radcowskiej i adwo-

SWOISTY CUD
Aplikacje nie dla wszystkich

kackiej ok. 50 proc. zdających). Zeszłorocz-
ne statystyki były bardzo optymistyczne dla 
zdających, ale stały się dużym problemem dla 
korporacji. Przy organizacji zajęć dla tak wielu 
osób pojawiły się problemy lokalowe i kadro-
we (w Warszawie w ubiegłym roku przybyło 
1200 aplikantów radcowskich). Korporacje 
nie dysponują takim zapleczem jak uczelnie. 
Ponadto każdemu z aplikantów trzeba zapew-
nić patrona, który jest czynny zawodowo i po-
siada przynajmniej 5 lat praktyki.
Tegoroczny test został uznany przez specjali-
stów za wyjątkowo trudny. Można przypusz-
czać, że miało to ograniczyć liczbę przyjętych. 
Obecny minister uważa taki pogląd za zupeł-
nie nieuzasadniony i twierdzi, że ministerstwo 
nie ingeruje w pracę fachowców układających 
pytania. To czy wysoki poziom trudności na-
prawdę był niezamierzony, czy też celowy, nie 
ma już dzisiaj żadnego znaczenia dla ogrom-
nej liczby nieprzyjętych. Przepisy wprowa-
dzone przez ministra Ziobrę nie dopuszczały 
wprowadzenia limitów miejsc, a o przyjęciu 
na aplikacje decydowało jedynie osiągnięcie 
limitu punktowego, co miało być bardzo ko-
rzystne dla kandydatów. Pomimo przepisów 
teoretycznie sprzyjających absolwentom pra-
wa, tegoroczny egzamin zaliczyło jedynie ok. 
10 procent zdających. 
Na przyszły rok planowane są zmiany, pole-
gające m.in. na wprowadzeniu limitów miejsc 
na aplikacjach w danym roku. Planuje się po-
łączenie egzaminów na aplikację adwokacką 
i radcowską. Do tej pory zdarzało się, że jeden 
z tych egzaminów był znacznie trudniejszy. 
Ponadto planowane jest wprowadzenie dro-
gi pozaaplikacyjnej do zdobycia uprawnień, 
polegającej na stworzeniu tzw. doradztwa 
prawnego. Na ile nowe pomysły na otwieranie 
zawodów prawniczych zostaną zrealizowane 
i co te zmiany będą oznaczać dla absolwen-
tów prawa, zobaczymy. Plany i projekty jak 
zwykle zweryfi kuje życie. Spore zamieszanie 
wokół aplikacji i brak wyraźnej, jasnej kon-
cepcji sprawia, że większość absolwentów pra-
wa, bardziej niż jako naturalną kolej rzeczy, 
postrzega aplikację w kategoriach swoistego 
cudu, który jakimś sposobem może się kiedyś 
przydarzyć, ale – co bardziej prawdopodobne 
– nie musi. 

���Agnieszka KOBISZ,
studentka V roku prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nakładem Agencji Wydawniczej Jota - 
rzeszowskiej ofi cyny Józefa Ambrozo-

wicza -  ukazała się nowa książka Waldema-
ra Bałdy pt. Miniatury bez morału. 
Autor jest metrykalnie rzeszowianinem (ur. 
w 1962 r.).Wychowany w Sanoku i obecnie 
ponownie związany zawodowo z  tym mia-
stem, choć od przeszło ćwierćwiecza mieszka 
w Krakowie. Dziennikarz, znany m.in. z ła-
mów „Tempa”, „Gazety Wyborczej”, „Dzien-
nika Polskiego” i „Przekroju”. Notoryczny 
outsider, żyjący cicho w krakowskich Brono-
wicach, z upodobaniem penetruje prowincję 
między Śląskiem a Ukrainą, tudzież Karpa-
tami i Wisłą. Tej prowincji dotyczy lwia część 
jego dziennikarskiego dorobku – z jej ducha 
wyrosła też owa książka. 
Oto jak do lektury tej książki zachęca dr Mag-
dalena Rabizo-Birek z UR: „Miniatury bez 
morału Waldemara Bałdy są lekturą poru-
szającą. Przywodzą na myśl pozytywistyczną 

MINIATURY 
BAŁDY
Między Śląskiem a Ukrainą, 
tudzież Karpatami i Wisłą

prozę XIX wieku. Są to bowiem w znakomitej większości 
krótkie opowieści o biednych, skrzywdzonych i poniżonych 
ludziach naszych czasów. Autor apeluje do emocji czytelni-
ków; pisze o samotności, starości, nieszczęśliwych wypad-
kach, chorobach, porażkach i życiowych klęskach swoich 
bohaterów. Stara się ich zrozumieć, wskazuje winy i błędy, 
ale nie osądza, raczej współczuje, utożsamia się z nimi.
W tych opowieściach wyświetla się historia Polski ostat-
nich dekad: z pogłosami II wojny światowej, czterech dekad 
PRL-u i ostatnich kilkunastu lat ustrojowej transformacji. 
W zapiskach Bałdy dominuje optyka starości, z charaktery-
styczną dla tego okresu życia ludzkiego mieszanką nostalgii 
za idealizowaną przeszłością, młodzieńczymi marzeniami 
i uczuciami zgorzknienia, smutku i rozczarowania, zawsze 
zawiedzionych nadziei na szczęście.”   � Waldemar Bałda,  Miniatury 

bez morału, Agencja Wydaw-
nicza Jota, Rzeszów 2008.

Waldemar Bałda,
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Wielokrotnie wska-
zywałem, że zna-

czenie i wielkość uczelni 
wyższej związana jest nie-
rozerwalnie z wysokim 

poziomem i jakością badań naukowych. 
To przed nami stoi wyzwanie odkrywania 
prawdy w bardzo szerokim znaczeniu tego 
słowa. To my w naszych wykładach nie mo-
żemy ograniczać się jedynie do odtwarzania 
wiedzy, ale wskazywać nasz wkład w jej roz-
wój. Mamy ku temu bardzo dobre warunki. 
W ostatnich latach znacznie rozbudowaliśmy 
nową bazę laboratoryjną. Uruchomiliśmy 
m.in. Laboratorium badań materiałów dla 
przemysłu lotniczego, Laboratorium Kompa-
tybilności Elektromagnetycznej. W ostatnim 
roku na doposażenie laboratoriów przezna-
czyliśmy ponad 22 mln zł, przed nami bardzo 
poważne zadanie: budowa, rozbudowa i mo-
dernizacja bazy naukowo–badawczej uczelni, 
realizowana w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. A jest to jedynie wy-
cinek naszej działalności w tym zakresie. Te 
inwestycje muszą być dobrze wykorzystane, 
muszą zintensyfi kować działalność naukową, 
rozszerzyć współpracę z przemysłem, wpły-
nąć na unowocześnienie zajęć dydaktycz-
nych. A mamy ku temu także odpowiedni 
potencjał intelektualny. Uczelnia zatrudnia 
61 profesorów tytularnych, 72 doktorów ha-
bilitowanych oraz 380 doktorów. 
Studenci to nasza przyszłość. Dołożymy 
wszelkich starań, aby zapewnić im jak naj-
lepsze warunki studiowania i przekazywać 
aktualną wiedzę, której znajomości oczekują 
przyszli pracodawcy. Sukcesy naszych absol-
wentów to także nasze sukcesy. Szczycimy się 
wysoką, 16. pozycją (na ok. 120 uczelni pań-
stwowych i ponad 300 uczelni prywatnych) 
w tegorocznym rankingu „Newsweek Pol-
ska”, oceniającym kariery absolwentów. Dla 
około 12 tysięcy naszych studentów (na studia 

DLA RZESZOWA I REGIONU
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Andrzej Sobkowiak
stacjonarne przyjęliśmy w tym roku ok. 3,5 
tys. – o 30 proc. więcej niż w roku poprzed-
nim – a na studia niestacjonarne ok. 1200). 
Uruchomiliśmy w tym roku akademickim 4 
nowe kierunki studiów: architekturę i urba-
nistykę, europeistykę, logistykę oraz trans-
port. Łącznie prowadzimy 20 kierunków stu-
diów. Wszystkie dotychczas akredytowane 
kierunki uzyskały aprobatę Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej, ostatnio taki certyfi kat 
otrzymał kierunek zarządzanie. 
Z wielką satysfakcją obserwujemy działania 
samorządu studenckiego. Juwenalia i inne 
imprezy organizowane przez samorząd to 
powód do dumy. 
Ważnym zadaniem uczelni jest rozwój i utrzy-
manie infrastruktury. Mam nadzieję, że mimo 
trudności spowodowanych spadkiem kur-
su euro i wzrostem cen usług budowlanych, 
wkrótce rozpoczniemy budowę Regionalne-
go Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego 
i Biblioteczno–Administracyjnego, że w naj-
bliższym czasie ruszy modernizacja Ośrodka 
Kształcenia Lotniczego, aby zwiększyć liczbę 
szkolonych pilotów. Większość budynków 
uczelni powstała w latach 60. i 70. ubiegłego 

stulecia, zatem zachodzi konieczność prze-
znaczenia znacznych środków na remonty. 
Kończymy renowację budynku Wydziału 
Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz kompleksu 
wszystkich obiektów w obszarze ulic Win-
centego Pola i Marii Curie–Skłodowskiej. 
Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go otrzymaliśmy dotację na remont budyn-
ków Wydziału Chemicznego oraz Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Tak 
więc, po uporządkowaniu terenów zielonych 
kampus przy ul. Poznańskiej nabierze nowe-
go wyglądu. Działalność ta wymaga zgroma-
dzenia dużych środków fi nansowych. Często 
proszę parlamentarzystów o pomoc w tych 
sprawach i nigdy nie spotkałem się z odmo-
wą, za co serdecznie pragnę podziękować.
Uczelnia musi odgrywać znaczącą rolę w ży-
ciu publicznym. Sądzę, że możemy być dum-
ni z naszej pracy dla rozwoju regionu.
Po raz 58. rozpoczynaliśmy nowy rok aka-
demicki na najstarszej uczelni w Rzeszowie. 
Inauguracja to święto szczególne, bo przyj-
mujemy do naszej społeczności akademickiej 
najmłodszych kolegów, studentów I roku. 
Tym razem wydarzenie to zbiegło się także 
z rozpoczęciem nowej, po raz pierwszy czte-
roletniej kadencji władz uczelnianych. 

���Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK,
rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Tym razem odniosę się 
do materii, którą na-

zwałem na własny użytek 
wartościami sentymen-
talnymi w sferze naszej 

działalności, kiedy z pozoru niewiele z tym 
pojęciem mamy do czynienia. 

WARTOŚCI SENTYMENTALNE
Wszystko co utracone

Edward Słupek

Częstokroć z racji pracy zawodowej oraz 
całkiem prywatnie spotykam się z rytuałem 
rokowań handlowych przed sprzedażą nie-
ruchomości używanych domów, mieszkań. 
Sprzedający oczywiście zachwalają ponad 
miarę oferowane dobra. Twierdzą, że są 
drzwi, okna, boazerie, kafelki w łazience 
i kuchni oraz inne udogodnienia. Przywołują 
przy tym historię mozołu, z jakim te dobra 
nabyli bądź wykonali. Wszystko, jak w ka-
lejdoskopie, jest przypomnieniem ludzkiej 
staranności i zapobiegliwości o stworzenie 

i upiększenie własnego gniazda domowego. 
Każda z tych rzeczy ma swoją ciekawą histo-
rię zdobycia, pozyskania, z którą wiążą się 
czasami niezwykłe wspomnienia. Wszyst-
kie te opowieści o rzeczach mają za zadanie 
wpłynąć na odpowiednio wysoką cenę sprze-
daży nieruchomości. 
Opowieści mają kontekst rozliczeniowy 
z przeszłością. Przecież za chwilę mogę prze-
stać być właścicielem, a zatem jakbym z chwi-
lą sprzedaży utracił bezpowrotnie część swo-
jej historii. Kupujący zaś chłodno wysłuchuje 

Fot. Marian Misiakiewicz

Rektor Andrzej Sobkowiak immatrykuluje studentów I roku PRz na inauguracji 2008/2009
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naszych sentymentalnych opowieści, które 
nie robią na nim większego wrażenia. Wysłu-
chuje tyrady grzecznościowo. Widzi przecież, 
że są okna, drzwi, meble kuchenne, z tru-
dem zdobyte kafelki i pawlacze, których nie 
da się zabrać ani przenieść. Widzi też błysk 
i ożywienie w opowiadaczu, dla którego jest 
to część historii jego życia. Naprawdę myśli 
sobie, że to wszystko jest, ale… do wymiany. 
Stanowi wartość sentymentalną dla opowia-
dającego. Nie ma w ekonomii takiego pojęcia, 
ale za wieloma rzeczami idzie przecież sen-
tyment. 
Ekonomia to w rezultacie nominał wyrażony 
w pieniądzu. Nie ma możliwości wyrażenia 

wartości sentymentalnej w pieniądzu. Jakże 
często spotykam się z sytuacjami, że w no-
wym mieszkaniu nabywca (zwłaszcza jego 
żona) usuwa i zmienia wszystko po starym 
właścicielu. Potwierdza to ukutą przeze mnie 
tezę o sentymentalnej wartości rzeczy. Jesz-
cze drastyczniej sentyment bywa dostrzega-
ny przy podziałach po zmarłych rodzicach, 
gdzie każda z rzeczy bywa przypomnieniem 
ukochanych bliskich osób, a dostaje się np. 
w inne niż nasze posiadanie. Może to być 
stary kiczowaty obraz, bibelot, albo inne 
wspomnienia sielskości, rodziców, młodości. 
Morał z tego wywodu taki, że kupując nowe 
nieruchomości, tworzymy nową historię, 

w całości wykreowaną przez nas. Sprzedając 
starą nieruchomość, nikt nie policzy wartości 
starych rzeczy, gdyż one są i stanowią wartość 
jedynie sentymentalną dla sprzedającego. 
Sentymentalizm rozciąga się też na naszą hi-
storię Polski - kresy, Wołyń, ziemie wschod-
nie…Wszystko co utracone. Rzeszowska 
przestrzeń publiczna przecież też jest sen-
tymentalna. Utracony hotel Rzeszów, bliski 
utraty monumentalny pomnik, słociński 
park… Pozostał sentyment.

����Edward SŁUPEK

Z pięknego, wielkiego 
samochodu wysiada 

młoda, atrakcyjna i za-
dbana kobieta. Z drugiej 

strony auta wysiada pięcio-, może sześcio-
letni chłopiec i idzie w kierunku sklepu. 
Nagle ulicę przeszywa wrzask: „No gdzie, 
k…, leziesz !” 
To atrakcyjna mama tak przywołuje do po-
rządku swojego synka. Podchodzi do niego, 
brutalnie szarpie za ramię i wrzeszczy : „Mó-
wiłam ci, k…, że masz na mnie czekać, bo 
jak cię j…ę, to popamiętasz !”. Przedstawiona 
scenka rozegrała się na ulicy naszego miasta, 
a jej aktorzy z pewnością nie należeli do śro-
dowiska tzw. marginesu społecznego.
Środowiska oświatowe – i nie tylko od kilku 
lat – zastanawiają się nad przyczynami wzro-
stu zachowań agresywnych dzieci w szkole. 
Szuka się winnych, karze dzieci i wymyśla 
duby smalone w rodzaju osławionego gier-
tychowskiego programu „Zero tolerancji dla 

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.

Ronald Russel

ZACZNIJ OD SIEBIE
O przyczynach agresji dziecięcej – inne spojrzenie

Dorota Dominik
przemocy w szkole”, który na szczęście wylą-
dował już na śmietniku historii. Tymczasem 
psychologowie od lat przekonują, że dzieci 
stają się agresywne dlatego, że wychowują je 
agresywni dorośli. Dziecko w procesie wy-
chowania poszukuje wzorca, punktu odnie-
sienia – oczywiste jest, że na początku są nim 
rodzice, potem nauczyciel, potem rówieśnicy 
i gwiazdy medialne. Jeżeli więc od maleńko-
ści otoczone jest krzykiem, przekleństwem, 
przekonaniem, że silny wygrywa, a słaby 
ginie, będzie ze światem porozumiewał się 
w taki właśnie sposób. 
Zło na świecie niemal zawsze płynie z niewie-
dzy – pisał w Dżumie Albert Camus – znają 
więc tę zależność pedagodzy i psycholodzy, 
nie zawsze jednak rozumieją rodzice, przeko-
nani o własnej nieomylności. O ile jednak nie 
dziwimy się, gdy taki model zachowania pre-
zentują dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, 
dziwić może agresywne zachowanie dziecka 
rodziców, którzy często mają wysoką pozycję 
społeczną i materialną. Bywa więc, że rodzi-
ce „sukcesu materialnego” bynajmniej nie 
osiągają sukcesu wychowawczego ze swoim 
potomkiem… Wówczas winni są wszyscy – 
nauczyciele, bo wymagają, szkoła, bo za cia-

sno, za głośno, za wysoki lub za niski poziom, 
koledzy, bo są złym przykładem, media, bo 
pokazują przemoc. I tak dalej w kółko. I jesz-
cze ten opór wobec wszelkich prób pomocy 
czy pracy z agresywnym dzieckiem. 
Często rodzic taki woli uczynić z dziecka „wa-
riata” lub „inne ADHD” (absolutny top w tłu-
maczeniach złego zachowania dziecka), niż 
przyznać się do błędów czy własnych skłon-
ności do złości. Tymczasem dziecko, czując, 
że jego agresywne zachowanie w szkole jest 
przez rodziców bagatelizowane lub wręcz 
aprobowane, nie ma wątpliwości, że postę-
puje dobrze. Kuriozalnym przykładem może 
być historia jednej ze szkół podstawowych, 
kiedy to po bójce 9-letnich dżentelmenów (co 
dla tego wieku jest w zasadzie normalnym 
sposobem rozstrzygania sporów, kończącym 
się najczęściej zgodą), do szkoły wpadł oj-
ciec jednego z nich po to, aby … pobić prze-
ciwnika. Jeżeli dodamy do tego obawy i lęki 
nauczycieli przed ostrzejszym zwróceniem 
uwagi czy uczeniem dzieci konsekwencji 
takiego zachowania, bo w szkole też „klient 
nasz pan”, liczmy się ze stałym wzrostem ta-
kich zachowań.
Na koniec pozostaje domagać się edukacji 
w tym zakresie skierowanej NIE DO DZIECI, 
ale do DOROSŁYCH, którzy w końcu chcą je 
kształtować „na swój obraz i podobieństwo”. 
Bo „czy nie lepiej – jak wskazywał Antoine 
de Saint-Exupéry – byłoby zamiast tępić zło, 
szerzyć dobro” ?

����Dorota DOMINIK,
dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

35-013 Rzeszów, ul. Witkacego 7

POWIELIĆ DOBRE WZORCE
Czy nasze władze zechcą z tego skorzystać?

Tomasz Michalski  

Prezentowana w sierp-
niowym numerze 

miesięcznika idea utwo-
rzenia w Rzeszowie Cen-

trum Edukacji Interaktywnej nabiera coraz 
bardziej realnych kształtów. 
Pozytywne reakcje opinii publicznej, władz 
samorządowych i środowisk opiniotwórczych 
pozwalają stwierdzić, że wcześniej czy póź-
niej dojdzie do jej urzeczywistnienia. Dobry 
to moment, aby rozpocząć dyskusję, w jaki 
sposób i gdzie powinno powstać owo cen-

trum. Warto przy tym sprawdzić, jak realizu-
ją to w Polsce inne ośrodki, by powielić dobre 
wzorce oraz wystrzec się błędów. Kluczowym 
zagadnieniem całego projektu jest to, kto zo-
stanie organizatorem ośrodka, jak będzie on 
zarządzany i skąd pochodzić będą środki na 
jego utworzenie oraz codzienną działalność. 
Analizując realizowane w kraju projekty 
można stwierdzić, że jest kilka możliwych 
dróg powstawania tego typu ośrodków.
Po pierwsze, są to autorskie projekty wyż-
szych uczelni. Powszechnie dostępne wysta-
wy interaktywne wchodzą w skład struktur 
organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskie-
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go (wystawa Eureka), Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (Muzeum UJ) oraz Uniwersytetu Ślą-
skiego. Wystawy te fi nansowane z budżetów 
uczelni, w przeważającej części są dziełem 
pasjonatów realizowanym często w oparciu 
o własne warsztaty i pracownie uczelniane. 
Część eksponatów pochodzi też od darczyń-
ców lub jest efektem współpracy międzyna-
rodowej poszczególnych uczelni. 
Po drugie, projekty realizowane są przez lo-
kalne samorządy, które biorą na swoje barki 
koszty funkcjonowania tych instytucji we 
współdziałaniu z uczelniami wyższymi i śro-
dowiskiem naukowym. Przykładami mogą 
tu być Centrum Nauki Experyment, zreali-
zowane i fi nansowane jako jednostka budże-
towa miasta Gdynia, projekt Wrocławskiego 
Centrum Nauki, prowadzony przez Zarząd 
Inwestycji Miejskich we współpracy ze śro-
dowiskami akademickimi Wrocławia czy też 
krakowskie Muzeum Inżynierii Miejskiej. 
Podstawową zaletą projektów prowadzonych 
przez samorządy lokalne jest stabilność ich 
fi nansowania oraz możliwość uzyskiwania 
środków ze źródeł pozabudżetowych (np. 
funduszy UE, funduszy celowych itp.). Po-
łączenie możliwości samorządów jako orga-
nizatorów, wspartych merytoryczną wiedzą 
środowisk naukowych, zapewnia wysoką 

skuteczność realizacji. Potencjalnym zagro-
żeniem jest skłonność władz lokalnych do 
inwestowania w „twarde” projekty: drogi, 
mosty, szkoły, infrastrukturę itp. Wydaje 
się jednak, że równie ważnym powinno być 
wspieranie edukacji i wyrównywanie szans 
rozwojowych. Interesującym rozwiązaniem 
jest warszawskie Centrum Nauki Kopernik 
– projekt realizowany jako samorządowo-
rządowa instytucja kultury, której organiza-
torami są Miasto Stołeczne Warszawa wraz 
z MNiSzW oraz MEN. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu możliwa jest realizacja gigantycznej 
jak na polskie warunki inwestycji, o najwięk-
szym i co najważniejsze, bardzo stabilnym 
budżecie.
Po trzecie, projekty realizowane przez inwe-
storów prywatnych lub organizacje pożytku 
publicznego, których przykłady mamy w Ło-
dzi, Toruniu i Wałbrzychu, prowadzone we 
współpracy z lokalnymi środowiskami na-
ukowymi.
Jaka droga czeka projekt rzeszowski? Wyda-
je się, że najlepszym sposobem na powstanie 
Centrum Edukacji Interaktywnej byłoby pój-
ście ścieżką przetartą w Warszawie – powoła-
nie instytucji kultury, której organizatorami 
byłby samorząd miasta i (lub) województwa, 
instytucje rządowe, a także inne podmioty, 

W wałbrzyskim ExploraParku

które włączą się w urzeczywistnienie idei. 
Ośrodek bazowałby na potencjale naukowym 
rzeszowskich uczelni oraz instytucji oświa-
towych. Alternatywnym rozwiązaniem jest 
utworzenie i fi nansowanie ośrodka przez 
samorząd miasta lub województwa. Obydwa 
rozwiązania wymagają znacznego zaangażo-
wania organizacyjnego i fi nansowego władz 
samorządowych i to może być największy 
problem, bowiem chęci, pomysłów, wiedzy 
i osobistego zaangażowania pasjonatów idei 
na pewno nie zabraknie. Czy nasze lokalne 
władze zechcą z tego skorzystać?

���Tomasz MICHALSKI,
prezes Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Już zapominamy o wa-
kacjach, a kolejny rok 

szkolny dla większości 
uczniów oznacza nowe 
wyzwania, nowe deklara-

cje, nowe cele, natomiast dla szkolnictwa 
nowe standardy, które często w podtekście 
posiadają w sobie nową jakość. 
Nie ma co się okłamywać, że z jednej strony 
mamy do czynienia z nową rzeczywistością, 
to znaczy z oczekiwaniami w najbliższej 
przyszłości co do wykształconych, elokwent-
nych absolwentów, a z drugiej strony do czy-
nienia ze stanem nie do końca zreformowa-
nej szkoły, błądzących w niesprecyzowanym 
programie nauczania nauczycieli, w dodatku 
uwikłanych w walkę o socjalną poprawę. 
Sytuacja obecna szkolnictwa, bez ubierania  
we frazeologię, jest w dość kiepskim stanie 
i trudno wyobrazić sobie wymierny sukces 
ucznia bez konkretnej i zdeterminowanej po-
mocy rodziców i opiekunów. 
Ta nowa demokratyczna rzeczywistość coraz 
częściej odsłania jasną prawdę także o szkole, 
że możesz liczyć przede wszystkim na sie-
bie i ewentualnie na najbliższych. Z drugiej 
strony trudno oczekiwać od dziecka, aby 
mogło liczyć jedynie i wyłącznie na siebie, 
bo przecież jest tylko dzieckiem. I jeśli trafi  
w mniemaniu rodziców do tzw. dobrej szko-

POSZUKAĆ PATENTU
O istocie wczesnoszkolnego nauczania

Joanna B. Hałaj
ły czy klasy, to zapewniam, że jest to o wiele 
za mało, aby nawet najbardziej utalentowa-
ny oraz zdeterminowany uczeń osiągnął to, 
czego przyszłość od niego będzie wymagała. 
A co w przypadku tych przeciętnych uczniów, 
którzy pozostawieni są jedynie szkole oraz 
sobie? Strach pomyśleć, że rodzice czy opie-
kunowie swoje zapracowanie, czy brak czasu, 
wezmą jako dobrą monetę usprawiedliwienia 
siebie przed sobą i pozostawią swoje dziecko 
systemowi, w którym się znalazło. 
Nie zapominajmy, że szkoła to nie tylko 
wychowywanie czy formowanie ucznia. To 
przede wszystkim miejsce, gdzie odbywa się 
proces budowy przyszłego pracownika, czy-
li osoby jak najlepiej przygotowanej do życia 
zawodowego. Nietrudno zauważyć, oglądając 
się za siebie i obserwując to, co dzieje się dzi-
siaj, że świat biznesu, fi rmy wkraczające do 
Polski, które swoimi produktami zawłaszcza-
ją nasze współczesne życie, wymagają i będą 
wymagać coraz to doskonalszych, doprecy-
zowanych i coraz lepszych fachowców. Stąd 
szkoła, a w szczególności okres wczesno-
szkolny – w którym uczeń pojmuje i jest na-
uczany najistotniejszej psychologii myślenia, 
analizy, poznaje język podstaw matematyki, 
logiki – jest tym najważniejszym momentem 
w życiu szkolnym. To w tym czasie każda do-
rada, najdrobniejsza pomoc, wyrozumiałość, 
stymulacja, dopingowanie jest niezmier-
nie ważne dla przyszłości szkolnej dziecka 
i trzeba zrobić wszystko, aby w tym momen-
cie dopilnować dziecko w każdym calu, aby 

to co jest podstawą przyszłej nauki zostało 
przyswojone i zasymilowane. Czas wczesno-
szkolny to właśnie ten okres, w którym dziec-
ko może pojąć pewną metodę uczenia się i ro-
zumienia. Dlatego, nie licząc na nauczycieli, 
każdy odpowiedzialny rodzic powinien do-
dać wszelkich istotnych starań, aby dziecko 
umiało się efektywnie uczyć oraz –nieważne, 
jakim kosztem rodzicielskich starań – aby 
nauka w ogóle, zdobywanie wiedzy, stały się 
czymś przyjemnym dla dziecka. Rodzice, 
znając własne dzieci najlepiej, znajdą prawi-
dłowy klucz do dziecka. 
Ten czas wczesnoszkolny jest niewyobrażal-
nie istotny w sukcesach szkolnych, w umie-
jętnościach uczenia się w późniejszych latach, 
także na studiach. Może to zaskakujące, ale 
braki szeroko pojętego prawidłowego naucza-
nia wczesnoszkolnego w sensie także metody, 
techniki pojmowania materiału, trudno nad-
robić w starszych klasach. Stąd tak ważne 
jest, aby dopełnić i w szkole, i w domu, bez-
kompromisowo wszelkich starań, aby znaleźć 
bodźce chęci do nauki. A co można poradzić 
tym, którzy czas wczesnoszkolnej nauki już 
„przespali”? To żaden wstyd i nigdy nie jest 
za późno na sięgnięcie po materiał szkolny 
z wcześniejszych lat. Należy usiąść z dziec-
kiem i rzetelnie przerobić z nim zadania, 
wskazać mu drogę analizy, metodycznie po-
pracować nad pojmowaniem rzeczy, które są 
tylko wtedy trudne, gdy są niepojęte. Pomóc 
mu znaleźć wzór, własny patent na naukę. 
A w przyszłości czas, który teraz mu poświę-
cimy, zaoszczędzi nam wiele trosk i naszym 
dzieciom stresu, edukacyjnej męki, a wszyst-
kim da wiele satysfakcji.

���Dr Joanna Barbara HAŁAJ 
Uniwersytet Rzeszowski
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Stanąć w numerze, to 
znaczyło po prostu za-

jechać do hotelu. W świa-
towym zasięgu znaczenio-

wym, hotel to przede wszystkim „dawanie 
śpiocha” w nieswoim łóżku. I powiedzmy 
szczerze… niekoniecznie singlowo.
Ale były także inne hotele, w których los 
Polski spędzał sen z oczu. Hotel Lambert 
w Paryżu – potoczna nazwa arystokratyczno-
konserwatywnego obozu Wielkiej Emigracji, 
kierowanego przez księcia Adama Czartory-
skiego, czy hotel Rubens w Londynie, gdzie 
w okresie drugiej wojny światowej, od czerw-
ca 1940 roku mieściła się siedziba polskich 
emigracyjnych władz wojskowych.
Niewielki Rzeszów na przełomie XIX i XX 
wieku kupiecko i handlowo stał zupełnie do-

STANĄĆ W NUMERZE
Niegdysiejsze rzeszowskie hotele i zajazdy

Bogusław Kotula

Hotel niemiecki i recepcja tamże przy ulicy Asnyk-

strasse (Asnyka), naprzeciw obecnej poczty. W XIX 

wieku ulica nazywała się Ogrodowa. 

1916 r. Przy ówczesnym Nowym Rynku (obecnym pl. Wolności) 

– Grand Hotel (z lewej od strony ulicy Gałęzowskiego) i przyle-

gający do niego hotel Krakowski. Pocztówka ze zbiorów Marka 

Zielińskiego.

Kamienica obok hotelu Krakowskiego, na miejscu 

której jest obecnie parking przy ul. Sobieskiego 

przed Domem Sztuki

Na pierwszym planie zajazd Czerwona Bra-

ma (1923 r.) przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej, 

obok urzędu wojewódzkiego

Narożnik ulicy Słowackiego i Kościuszki, gdzie 

mieścił się hotel „Luftmaszyna”

W dobudowie (z prawej) młyna zbożowego Reicha przy 

ujściu Mikośki do Wisłoka (z tyłu obecnego ZDZ) były „pa-

nienki dla żołnierzy”, taki nieofi cjalny dom pububliczny

Budynek poczty dyliżansowej przy 

ul. Lwowskiej w Rzeszowie w okresie 

okupacji niemieckiej w miejscu, gdzie 

obecnie są obiekty ZDZ

brze. Jakieś wcześniejsze oberże, austerie, domy 
zajezdne czy szynki poszły w nazwową odstaw-
kę, zastępowane przez hotele, które były różnie 
nazywane, czasami nawet bardzo ładnie, po 
europejsku (?): Pod Różą, Europejski czy Lon-
dyński. W międzywojniu miasto nad Wisłokiem 
i Mikośką miało tych przybytków, nie tylko do 
spania, kilka. Standardowo jakich takich. Przede 
wszystkim hotel Krakowski, Bristol czy Impe-
rial. Trzymali te „śpiące” interesy w zasadzie 
starozakonni: Jakub Haar, Jakub Hillinger, Pepi 
Horner. Legendę „Luft maszyny” wymyśliła kon-
kurencja. Tak, tak! To wcale nie jakaś ofi cerska 
szlapa, strącona przez korytarzowy cug na scho-
dach kiepskiego hotelu. W piwnicach tej muro-
wanej chałupy, na rogu ulic Kościuszki i Słowac-
kiego, tłukła się po prostu parowa pralnia. Były 
jeszcze totalnie zapluskwione hotele: Pod Trzema 
Koronami, Lwowski, Warszawski czy Victoria. 
Wielkie nazwy i wielkie „czołgowe” karaluchy! 
To wcale nie senne hotelowe dziury zasadzały się 
tam na klientów, głównie w okolicy stacji kolei 
żelaznej. Niewielu dzisiaj wie, co to było: „Czy 
dla szanownego pana pokój z mydełkiem?”. Albo, 
„Po kiego...?”, albo dlaczego koło starozakonnego 
właściciela leżała zawsze marmurowa płytka… 
Jakie było hotelowe wyposażenie? Co „szamano” 
w restauracjach? Dlaczego pościel i ręczniki zna-
kowano i jak „trzaskano pchły”? To już kawałki 
do innej opowieści.
Nie ma już w naszym Rzeszowie –„Rzeszowa”, 
wysadzono Piekiełko, odszedł do „Niebieskie-
go” sympatyczny windowy „fi rer… Czasem tylko 
Sława Przybylska pożegna kawałek radiowego 
programu sentymentalnym: „Pamiętasz, była je-
sień”… ze swoim hotelikiem.

����Bogusław KOTULA

1914 r. Karty meldunkowe hoteli rzeszowskich
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Jak odczytać legendę? I nie 
chodzi o opis i wyjaśnie-

nie na mapie, a legendę, któ-
ra była treścią niemal osiem-

dziesięcioletniej pracy artystycznej Francisz-
ka Frączka, który sam stał się legendą naszego 
środowiska plastycznego. 
Kiedy weźmiecie Państwo do ręki najnowszy 
numer naszego miesięcznika w BWA – Domu 
Sztuki w Rzeszowie otwarta zostaje wystawa 
zorganizowana w roku, w którym moglibyśmy 
świętować setną rocznicę urodzin malarza (ur. 
1908 r. w Żołyni, zm. 4 lipca 2006 r.), rysowni-
ka, tkacza, producenta mydła, rzeźbiarza, pre-
zesa koła młodych, twórcy teatru amatorskiego, 
garbarza, skrzypka, pszczelarza, wreszcie jed-
nego z ostatnich członków szczepu Rogate Serce 
– Słońcesława z Żołyni. Pewnie nie wszystko 
zdołałem wymienić, czym parał się w swoim 
wspaniałym i długim życiu artysta, którego 
wspominamy tą wystawą. (Określenie szczep 
Rogate Serce współczesnym mogę wyjaśnić 
odwołując do fi lmu Stowarzyszenie umarłych 
poetów). Mam świadomość, że mierzy się z tą 
legendą człowiek, którego staż przebywania na 
tej ziemi, mógłby Słońcesław uznać za krótką 
historię o poznawaniu tej ziemi.
Franciszek Frączek był – i mniemam jest dla 
wielu do dziś – bardzo kontrowersyjną postacią. 
Urodzony w 1908 roku w Żołyni – wsi, ukoń-
czył gimnazjum w Łańcucie, wyruszył na studia 
do Krakowa. To był rok 1928. W 1929 w Pałacu 
Sztuki otwarto wystawę Stanisława Szukalskie-
go. Sam Szukalski otworzył ją burzliwym ma-
nifestem będącym podważeniem autorytetów, 
ich metod kształcenia i w ogóle sensu istnienia 
Akademii Sztuk Pięknych. Argumenty tego 
manifestu i następne tezy o tworzeniu stylu pol-
skiego w sztuce emigranta z Afryki Południo-
wej, intuicyjnie przyjęte w tym czasie, Frączek 
zrozumiał i wprowadzał w życie i twórczość 
wiele lat później, będąc im wierny do końca. 

Powrót z Krakowa, przerwane studia, odda-
nie się pozytywistycznej pracy na rodzinnej 

wsi, a przede wszystkim nawrót do ludowości 
we własnej twórczości na długo środowisko nie 
może zrozumieć i wybaczyć Frączkowi. Dziwak 
i „świszczypała” – jak nazywali go miejscowi – 
to jedyne racjonalne określenia, na jakie zasłu-
giwał ten artysta amator. A mimo to już w 1936 
roku reprezentował ZPAP w warszawskiej Za-
chęcie. Siłacz – walczył, bo miłował (przecież 
w herbie szczepu Rogate Serce były dwa istotne, 
kluczowe słowa: „Miłować i Walczyć”). Był zna-
nym działaczem kulturalnym. Inicjatorem wie-
lu plastycznych działań: koło teatralne, szopka, 
za której wykonanie długo spłacał dług u oko-
licznego snycerza, twórca objazdowych wystaw, 
w końcu wytrwały uczestnik nazwanej przez 
Szukalskiego „twórcowni”. Miłował od dziecka 
ziemię, twórczość ludową, z wiekiem zaczynał 
doceniać opowieści i legendy. W „twórcowni” 
– dziś nazwalibyśmy to studiami koresponden-
cyjnymi – recenzentami byli koledzy ze szczepu 
i krytycy wystawianych prac (głównie rysun-

LEGENDA SŁOŃCESŁAWA
Słowiański Franciszek Frączek ze szczepu Rogate Serce 

Piotr Rędziniak
ków) na wystawach szczepu w Krakowie, Lwo-
wie, Warszawie. Rysunki powstałe w pracowni 
na strychu (zapomniałem dodać, Frączek był też 
wynalazcą okien poddaszowych) przez samego 
Szukalskiego zdobyły największą ocenę, kiedy 
pytając mistrza „jak rysować?”, Frączek usły-
szał: „Po co pytasz, ty to wiesz”.
Frączek jako dziecko pamiętał I wojnę, sam 
w konspiracji prowadząc nauczanie, przeżył II 
wojnę światową. I kuriozalnie, dzięki swoim 
przekonaniom i artystycznym poglądom posą-
dzany był długo po jej zakończeniu o faszyzm. 
To podejrzenie było najbardziej skrajnym po-
strzeganiem jego „artystycznego nacjonali-
zmu”. Owego poszukiwania polskiego stylu. 
Poszukiwania we własnej „rasie”, własnym 
wnętrzu. Wnętrzu słowiańskim. Mistrz Szukal-
ski wpajał nawet korespondencyjnie (w listach 
do Frączka), że stylu szukać należy we własnej 
wyobraźni. Stąd dawniej w 1929 roku wyrzucał 
akademikom zapożyczenia z zachodniej sztuki. 
Negował wszelkie izmy (impresjonizmy, kubi-
zmy, nawet polskie kapizmy rodem z Francji), 
które nie odwołują się do wnętrza artysty. Ar-
tysty polskiego, który w sztuce swój styl zbudo-
wać może jedynie dzięki własnym doświadcze-
niom, przeżyciom, a zatem i pochodzeniu. To 
pochodzenie stało się istotnym i zaważającym 
czynnikiem na całej twórczości Frączka. Wieś, 
jej życie, obyczaje, problemy, i co najważniejsze 
przekazy słowne, czyli legendy, stały się przed-
miotem poszukiwań, a następnie przedstawień 
– wypowiedzi plastycznych. Nie wiem, czy to 
wojenne przejścia spowodowały, że właśnie po 
niej Frączek zaczął na poważnie poznawać, sys-
tematyzować i zbierać legendy ludowe z własnej 
wsi i okolic Łańcuta, upatrując w nich intuicyj-
ną mądrość i nieomylne wartościowanie proste-
go człowieka – chłopa. 

Otwierał się przed nim niezwykły świat, 
rządzący się prawami przyrody. A mnie 

uczono, że sztuka ekologiczna zrodziła się do-
piero w okolicy lat 50. XX wieku. Czy to znaczy, 
że Franciszek Frączek jest jednym z pierwszych 
nieodnotowanych w tej dziedzinie sztuki ar-
tystą? Pewnie tak. Bez względu na to, ile pojęć 
i formuł znajduje się w tej szufl adce, ekologia 
rzeczywiście była od zawsze Frączkowi szcze-
gólnie bliska. Nie kojarzyła mu się z formalny-
mi aspektami używanymi przez artystów tego 
nurtu, tak w rzeźbie, happeningu, czy tkaninie 
artystycznej, a w ideologii, którą do dziś posłu-
guje się nurt New Age. Na marginesie mówiąc, 
rogaty Słońcesław nie dał się również innym 
izmom (choćby – socjal-izmom).
W zaglądaniu w legendy i podania ludowe, ten 
szukalszczyk zajrzał tak dalece, że dotarł do głę-
bi słowiańszczyzny. Podań i wierzeń – jeszcze 
pogańskich – za co ganiony był również przez 
Kościół. Religię uważał bowiem za listek fi gowy 
przykrywający prawdziwe i atawistyczne zacho-
wania ludzi. Ale i po prostu, cierpiał, gdy Wisłok 
w świetnym okresie industrializacji i rozkwitu 
przemysłu na Rzeszowszczyźnie był zanieczysz-
czany przez pobliskie zakłady produkcyjne. 

Nie sposób w tak krótkim artykule zamie-
ścić stosownej ilości faktów, prawd i hi-

storycznych wydarzeń z życia tak wielkiego 
artysty i człowieka – legendy naszego środowi-

ska. Jego postawa kazała mi zastanowić się nad 
jedną z ważniejszych prawd o sztuce. Sztuka 
jest przedziwnym i paradoksalnym sposobem 
i środkiem ludzkiego komunikowania się. Z za-
łożenia sztuczna (posługująca się – zwłaszcza 
formalnymi – sztuczkami) nie znosi i nie tole-
ruje zbyt długo – a to weryfi kuje czas i historia 
– fałszu. Może to było też przeważającym powo-
dem, dla którego Frączek odwrócił się od akade-
mizmu w kierunku sztuki tzw. naiwnej. Sztuka 
jest swoistą recytacją treści, znaczeń i symboli. 
Aklamacją prawdy na barykadzie bezmyślności 
i głupoty – przepraszam za wyrażenie – tłumu. 
Nie wiem, czy Frączkowi udało się wprowadzić 
w życie nauki Mistrza. Nie wiem, czy Frączek 
stworzył polski styl w sztuce. Wiem, że posłu-
giwał się jednym, jednolitym językiem komuni-
kacji ze swoimi odbiorcami. Rysując, malując, 
rzeźbiąc, farbując chusty, zakładając pasiekę, 
jeżdżąc na koniach zostawiających jeden ślad 
na drodze, grając na skrzypcach i wszystkim co 
robił, dawał świadectwo jednemu: prawdzie, że 
życie jest piękne. Piękne jest życie w prawdzie 
i w zgodzie z naturą. Bez względu kim się jest 
i ile ma się lat. 
Mistrzu Słońcesławie – dziękujemy za napisanie 
tak oryginalnej i czytelnej legendy poruszania 
się po mapie naszego życia.

����Piotr RĘDZINIAK

Franciszek Frączek

Franciszek Frączek  – „Dzwon burzowy”
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„Mieniący się 
w s z y s t k i m i 

barwami jak kościelny 
witraż. Momentami poła-

many i pęknięty, chwilami spójny i rozświe-
tlony…”Tak o swojej kompozycji zatytuło-
wanej Obraz 1929 mówi Justyna Kowalska, 
laureatka I Konkursu Kompozytorskiego 
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (pra-
premiera utworu w fi lharmonii podczas 
koncertu inaugurującego 54. sezon koncer-
towy 2007/2008). 
Inspiracją do napisania utworu stała się twór-
czość Zdzisława Beksińskiego. Obraz 1929 
stanowi połączenie wszystkich faz w dorobku 
artystycznym malarza. Ostre prowokacyjne 
szkice, rysunki wyraziste, czarno-białe, po-
łączone z kolorową fantastyką, sztucznymi 
komputerowymi grafi kami i monumentalny-
mi, architektonicznymi tworami wyobraźni 
Beksińskiego. Przesycone głębią, budujące na-
pięcie, wywołujące nieraz przerażenia i strach. 
Tytułowy 1929 rok, to data urodzin malarza. 
Co skłoniło autorkę do stworzenia tego rodzaju 
kompozycji? Jak sama mówi: „ Góry. Światło. 
Niebo. Wiatr. Prawda. Niemoc. Słowa. Witraż. 
Przemijanie. Gesty. Czas. Wszechświat. Mi-
łość. Wieczność. Strach. Tatry. Radość. Siła.” 

OBRAZ 1929
Konkurs imienia Artura 
Malawskiego

Paulina 
Mazur-Kopeć

Laureatka konkursu Justyna Kowalska, to 
młoda 23-letnia fl ecistka, pianistka, impro-
wizatorka. Kompozycją zaczęła zajmować 
się w 2003 roku. Od 2004 roku studiuje kom-
pozycję pod kierunkiem prof. Aleksandra 
Lasonia na Wydziale Kompozycji, Interpre-
tacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Jest autorką wielu kompozycji, w tym utworu 
Cierń do słów Tadeusza Różewicza, za któ-
ry zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim 
Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza 
Różewicza w Gliwicach. Oprócz kompozycji 
Justyna Kowalska interesuje się i tworzy gra-
fi ki. 
Jury w składzie: prof. Krystyna Moszumań-
ska-Nazar, prof. Marek Pijarowski i dr An-
drzej Jakubowski, przyznało również dwa 
wyróżnienia: dla Jarosława Płonki za utwór 
Toccata oraz dla Grzegorza Pieńka za kom-

pozycję Zone. Nagroda główna ufundowana 
przez fi rmę Elektromontaż Rzeszów S.A. 
oraz nagrody dla wyróżnionych, ufundowa-
ne przez fi rmę Hartbex, wręczono 26 wrze-
śnia podczas koncertu inauguracyjnego tego-
roczny sezon koncertowy fi lharmonii. Tego 
wieczoru melomani mieli okazję wysłuchać 
oprócz uznanych już dzieł Beethovena i Kar-
łowicza, utwór Justyny Kowalskiej Obraz 
1929. 
Konkurs imienia Artura Malawskiego, Fil-
harmonia ogłosiła we wrześniu ubiegłego 
roku. Jego celem było przypomnienie postaci 
zapomnianego kompozytora. Nade wszystko 
jednak konkurs dał szansę młodym twórcom, 
których utwory często schowane w szufl adzie 
nie mają możliwości zaistnienia w fi lharmo-
nicznych salach. 

���Paulina MAZUR-KOPEĆ 

Prof. Marta Wierzbieniec, Justyna Kowalska i dr Andrzej Jakubowski na inauguracji sezonu artystycznego 

w Filharmonii Rzeszowskiej. Ogłoszenie wyników Konkursu Kompozytorskiego.

W Rzeszowie, mimo 
znakomitych wa-

runków, nie ma żadnej po-
ważnej imprezy muzycz-
nej, może poza festiwalem 

Cantate Deo. Za to są światowej rangi festi-
wale w Jarosławiu, Sanoku, Przemyślu, Dę-
bicy, Żarnowcu, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu 
itd. Dziwny ten Rzeszów.   
 
Co tu dużo mówić – jesień nastała. I ta 
w przyrodzie – i ta w muzyce. Myślę o Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki Współ-
czesnej Warszawska Jesień, który odbył się 
w Warszawie już po raz 51. w dniach od 19 do 
27 września 2008 roku. Festiwalowe koncerty 
przybliżyły głównie muzykę kompozytorów 
współczesnych z Hiszpanii, Portugalii i kra-
jów Ameryki Łacińskiej. Ciekawa jest histo-

SZTUKA OKNEM NA ŚWIAT
Refleksje na tle międzynarodowej Warszawskiej Jesieni

Andrzej Szypuła

1956 r. Honorowy gość pierwszej Warszawskiej Jesieni, Nadia Boulan-

ger w rozmowie z uczniami: Tadeuszem Szeligowskim, Michałem Spi-

sakiem i Kazimierzem Serockim.

ria tego festiwalu. Powstał na 
falach odwilży, po latach sta-
linowskiego terroru. W 1956 
roku odbył się po raz pierw-
szy. Honorowym gościem 
festiwalu była wtedy Nadia 
Boulanger. Festiwal począt-
kowo pomyślany jako bien-
nale, od 1958 roku odbywał 
się już corocznie, z przerwą 
w 1982 roku z uwagi na stan 
wojenny. 
Pomysłodawcami festiwalu 
byli: Tadeusz Baird i Ka-
zimierz Serocki, młodzi 
gniewni ówczesnej polskiej 
muzycznej awangardy, któ-
rzy rzucili pomysł na forum Związku Kom-
pozytorów Polskich. Ziarno padło na żyzny 
grunt i do dziś ZKP jest głównym organiza-
torem festiwalu. Chodziło o prezentacje dzieł 
zachodnich, uchylenie nieco żelaznej kurtyny 
i prezentacje muzyki kompozytorów polskich 

i tych ze Wschodu, którzy nie mieli możliwo-
ści rozwinięcia skrzydeł. I to się w dużym 
stopniu udało. 
Jak napisał dyrektor festiwalu Tadeusz Wie-
lecki „paradoksalnie czasy rządów komuni-
stycznych były okresem szczególnej świetno-
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ści Warszawskiej Jesieni. Stanowiła ona bo-
wiem wówczas oczywisty wyłom w żelaznej 
kurtynie, była wyspą wolności twórczej. Tu 
nie obowiązywał socrealizm: możliwe były 
najrozmaitsze ekstrawagancje artystyczne. 
Dawały one poczucie swobody wypowiedzi 

1956 r. Wojciech Kilar. Wykonanie jego „Małej uwer-

tury było” festiwalowym debiutem najmłodszego 

pokolenia kompozytorów polskich.

1962. Regina Smendzianka i Stanisław Wisłocki 

– wykonawcy „Etiud symfonicznych” Artura Ma-

lawskiego.

w ogóle, były odbierane jak rodzaj kontesta-
cji politycznej. Władza tę sytuację tolerowała, 
chcąc uzyskać przed światem opinię liberal-
nego mecenasa.”
Przez pół wieku przewinęło się przez festi-
walową estradę wielu znakomitych twórców 
i wykonawców, solistów i zespołów. Dorobek 
ogromny! Jakże cenne są myśli i refl eksje do-
tyczące festiwalu czy muzyki w ogóle, zebra-
ne w antologii tekstów z lat 1956 – 2006 pt. 
„Warszawska Jesień” w zwierciadle polskiej 
krytyki muzycznej, wydanej w Warszawie 
w 2007 roku w wyborze tekstów Krzysztofa 
Droby pod redakcją Ewy Radziwon-Stefa-
niuk. Pozwolę sobie zacytować choćby krótki 
fragment z tej publikacji – Stefana Kisielew-
skiego z 1962 roku: „Festiwal stał się salonem 
spotkań najrozmaitszych estetyk, stylów, ję-
zyków i gustów muzycznej współczesności, 
terenem nieczęstej jeszcze dziś konfrontacji 
artystycznej i ideowej Wschodu z Zacho-
dem.” 
Myślę, że warto i u nas w Rzeszowie pomyśleć 
o bliższych kontaktach z muzyką współcze-
sną. Nowa dyrektor Filharmonii Rzeszow-
skiej prof. Marta Wierzbieniec w pierwszych 
dniach swego urzędowania w wywiadzie dla 
Radia Rzeszów taką myśl i takie działania 
wyartykułowała i zadeklarowała. Zmienia 

Chór Mieszany Echo-Arioso im. Stani-
sława Moniuszki Domu Kultury Ko-

lejarza ze Stargardu Szczecińskiego gościł 
w Rzeszowie w dniach 17 – 18 września br. 
na zaproszenie WDK i chóru Collegium 
Musicum przy tej placówce. 
Najpierw było serdeczne powitanie na dworcu 
kolejowym, a następnie zwiedzanie miasta, 
leżącego dokładnie po przekątnej na drugim 
końcu Polski. Pierwsze wrażenie gości – Rze-
szów to czyste miasto. Poza tym ma ciepłe, 
przytulne, barokowe kościoły, nie tak dawno 
starannie odremontowane, z pięknymi rzeź-
bami, obrazami, jakże odmienne od wielkich 
i surowych katedr na ziemiach zachodnich. 
A ludzie –mili i uprzejmi, nie tak zabiegani, 
jak na północy czy w centrum Polski.
Piękne pieśni chóralne brzmiały radośnie 
i z mocą blisko 40-osobowego zespołu pod 
wodzą oddanego dyrygenta Jerzego Kraw-
czyńskiego na szlaku wędrówek po rzeszow-
skiej Starówce – w sali posiedzeń ratusza, 
w kościele farnym, u Świętego Krzyża, wresz-
cie na deskach rzeszowskiej fi lharmonii. 
Mimo kapryśnej pogody, spacer był udany 
i na długo pozostanie w pamięci chórzystów.
Dzień pełen wrażeń zakończył się w kościele 
klasztornym oo. Bernardynów, gdzie Chór 
Echo-Arioso, wspomagany w niektórych 
utworach Chórem Collegium Musicum, 
śpiewał podczas wieczornej mszy świętej, 
a wcześniej dał 45-minutowy koncert pieśni 
religijnych w artystycznym opracowaniu.
Słuchaliśmy starannych interpretacji utwo-
rów polskich – Mikołaja Gomółki, Ottona 

ECHO-ARIOSO W RZESZOWIE
Umiłowanie pieśni, rodzimej kultury, wiary, tradycji

M. Żukowskiego, Stanisława Moniuszki, An-
drzeja Koszewskiego, a także kompozytorów 
francuskich i niemieckich – J. Arcadelta, W. 
A. Mozarta, Ch. Gounoda, C. Saint-Saënsa, 
a także z kręgu muzyki cerkiewnej.
Był to pierwszy koncert w nowo konsekro-
wanej kilka dni wcześniej bazylice mniejszej, 
jakim stało się sanktuarium Rzeszowskiej 
Pani. Przejdzie więc do historii. Wszystkie 
pieśni, szczególnie pieśni maryjne, brzmiały 
podczas koncertu ciepło, serdecznie i nastro-
jowo.
Miałem przyjemność prowadzić Chór Męski 
Echo w Stargardzie Szczecińskim w latach 
80. ubiegłego stulecia (jak ten czas leci!), pro-
wadząc jednocześnie młodzieżową orkiestrę, 
zespoły kameralne, organistując u św. Jana, 
ucząc w szkołach muzycznych Stargardu 
i Szczecina. Ale tęsknota do Rzeszowa, do ro-

dzinnych stron, przygnała mnie z powrotem 
na podkarpacką ziemię. Wspomnienia pozo-
stały. Ożyły na nowo podczas rzeszowskiego 
spotkania.
Ze wzruszeniem żegnaliśmy stargardzki 
Chór. Bo wszyscy chórzyści, to jedna wiel-
ka rodzina, złączona umiłowaniem pieśni, 
rodzimej kultury, wiary, tradycji, związana 
mocnymi więzami koleżeństwa, wzajemnej 
pomocy, uczynności, serdeczności. Zyskali-
śmy nowych przyjaciół – mówili stargardzcy 
chórzyści. I zaprosili rzeszowski chór Colle-
gium Musicum do Stargardu.Na drugi dzień 
pojechali na Kresy Wschodnie, do Lwowa 
i okolic, a także by spotkać się z tamtejszym 
polskim chórem Echo. I by wspólnie koncer-
tować. Bo pieśń, muzyka, kultura nie znają 
granic.

����Andrzej SZYPUŁA 

się człowiek, zmienia się język sztuki. Chodzi 
o to, by sztuka była tym otwartym oknem na 
świat, przez które, jak pisał Zygmunt Myciel-
ski, „widać całą jasność krajobrazu”.

��Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Chór Echo-Arioso im. Stanisława Moniuszki Domu Kultury Kolejarza ze Stargardu Szczecińskiego

Fot. Monika Zając-Czerkies
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Sławomir Gaudyn – 
twórca najnowszego 

widowiska pt. Jan Ko-
chanowski – miło szaleć, 
kiedy czas po temu – po 

mistrzowsku skorzystał zwłaszcza z fraszek 
Mistrza Jana z Czarnolasu. „Bo fraszki to 
wszystko, cokolwiek myślemy/ Fraszki to 
wszystko, cokolwiek czyniemy;”.
Zatem ze sceny owe poetycko rymowane sen-
tencje sprzed prawie pół tysiąca lat skrzyły się 
nie tylko niezwykłym humorem, ale i celnie 
kojarzyły współcześnie. A wszystko za sprawą 
znakomicie ułożonego scenariusza, że miało 
się wrażenie jakby to gawędziarz facecjonista 

MIŁO 
SZALEĆ
Na otwarcie sezonu 
w Siemaszkowej

snuł opowieść poukładaną w logiczne treścio-
wo scenki. W inscenizowanych fraszkach, 
w biesiadnej zabawie, scenach obyczajowych, 
momentami także i frywolnych, prym wiedli 
i prowadzili nas aktorzy od lat zachwycający 
swym talentem na rzeszowskiej scenie: z Pio-
trem Napierajem, niezrównanie rubasznym 
poetą spod lipy czarnoleskiej, jak i jego sce-
niczną połowicą (Anna Demczuk), zawsze 
perfekcyjną Mariolą Łabno-Flaumenhaft  
i w każdym planie zauważalnym Wojcie-
chem Kwiatkowskim. Ale na szczególne 
wyróżnienie zasługuje witalność, świeżość 
i sprawność w słowie, tańcu, śpiewie i gimna-
stycznych wręcz akrobacjach młodziutkich 
artystów: urodziwej Joanny Baran i Łukasza 
Krzemińskiego. Oczywiście, mistrz reżyser 
Gaudyn wiedział, co czyni biorąc do pomo-
cy Dariusza Brojka, który choreografi cz-
nie i muzycznie przygotował ten spektakl, 
a w czym wspomógł go w aranżacjach zna-
ny rzeszowianom muzyk Jarosław Babula. 
I widowisko rozwijało się niczym komedio-
wa opowieść. Muzyczne podkłady pomagały 
budować obrazy fraszkosłowne. A scenogra-
fi cznie Krzysztof Motyka w niewyszukanej 
formie osadził wszystko w staropolskim pej-
zażu czarnoleskim, z nieodłączną temu obra-
zowi, utrwaloną w rymach Kochanowskiego 
lipą, pod którą poeta zaprasza gości. Warto 

wspomnieć, że otworzył się Teatr Siemaszko-
wej, ba, poszerzył jakoby przestrzennie, tak-
że niezwykłą wystawą w foyer tegoż artysty 
plastyka, którą tak znakomicie prowadzi nas 
Motyka - zgodnie z jej tytułem - labiryntami 
wyobraźni w estetyczne doznania.
I młodzieży zwłaszcza warto podpowiedzieć, 
że strof staropolskich dodatkowo dziś obja-
śniać wcale nie trzeba. Artyści w swym prze-
kazie znakomitym pomagają nam utwierdzić 
się, że ojciec poezji polskiej z odległego od-
rodzenia jest mistrzem nieustannie aktual-
nym, mistrzem słowa i puent. Potwierdzają 
ten nasz portret własny Polaków jakby nie-
zmienny przez wieki, zwłaszcza w obrazach 
nałogów i przywar, które przyrosły do nas 
niejako przypisane nam chwalebnie, a nie 
dla przygany. Bo łacniej wszak wybaczyć zły 
postępek, gdy czyniony po pijanemu i takież 
jest to normalne, a co najwyżej do radości po-
budza i nie budzi zdziwienia, gdy sceniczny 
biskup (Piotr Szulc) rzecze, iż nie wziąłby 
i tysiąca „Bych tak miał czynić, jako nauczam 
w kościele”. Przez blisko półtorej godziny 
znakomity potok subtelnego humoru. Teatr 
otworzył podwoje nowego sezonu widowi-
skiem mądrym w treści, lekkim w formie 
i potoczystym artystycznie.

����Ryszard ZATORSKI  

Ryszard Zatorski

Po raz siódmy spotkają się w Rzeszowie 
teatry polonijne. Będzie je można oglą-

dać od 17 do 20 października br. na scenach 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie i Teatru im. W. Siemaszkowej. 
Tym razem owa dziejba teatralna – jak zwykł 
ze staropolska określać te spotkania Czesław 
Drąg, ich nieustanny i znakomity anima-
tor – odbywać się będą już pod nową nazwą 
– Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych 
‘Rzeszów 2008 . Inicjator tych spotkań, b. szef 
WDK Lesław Wais zwraca uwagę, że polska 
kultura, polskie słowo za pośrednictwem 
tych zespołów nadaje nowy wymiar pojęciom 
patriotyzmu i więzi Polonii z Macierzą. 

POLONIJNE ZBLIŻENIA
Od Nowego Jorku po Syberię

ŚWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW POLONIJNYCH ‘Rzeszów 2008

17 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 (WDK – sala widowiskowa). Teatr Ferdydurke przy Domu Polskim w Tomsku (Rosja – Sy-
beria). Balladyna J. Słowackiego, reż. Paweł Rogalski.

18 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 (WDK – sala widowiskowa). Zespół Teatralny MKPZKO z Wędryni (Czechy). Rybka we 
czworo – W. Kohlbase, R. Zimmer, reż. Janusz Ondraszek.
godz. 18.30 (WDK – klub Turkus). Zespół Teatralny MKPZKO Milików–Centrum (Czechy). Z deszcza 
pod rynnym – W. Młynek, reż. Halina Wacławek.

19 PAŹDZIERNIKA
godz. 11.00 (WDK – sala widowiskowa). Polski Teatr w Wilnie (Litwa). Drugi pokój – Z. Herbert, reż. 
Janusz Tartyłło, Irena Litwinowicz.
godz. 18.00 (WDK – sala widowiskowa). Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina). Dwaj Panowie B. – 
M. Hemar, reż. Zbigniew Chrzanowski.
godz. 18.30 (WDK – klub Turkus). Grupa Teatralna Dom Otwarty (Budapeszt – Węgry). Autofagia - 
seans dell’Arte – spektakl na podstawie Pułapki A. Wydrzyńskiego i Czołem wbijając gwoździe w podłogę 
E. Bogosiana. Inscenizacja Janusz F. Komodowski.

20 PAŹDZIERNIKA
godz. 11.00 (WDK – sala widowiskowa). Polskie Studio Teatralne w Wilnie (Litwa). Zabawa – Sł. Mro-
żek. reż. Lilia Kiejzik.
godz. 16.00 (WDK – sala widowiskowa). Polski Instytut Teatralny w Ameryce (Nowy Jork – USA). 
Kalejdoskop piosenki polskiej – reż. Nina Polan.
godz. 18.00 (Teatr im. W. Siemaszkowej). Polski Teatr w Moskwie (Rosja). Tango. Próba – na podstawie 
Sł. Mrożka, reż. Eugeniusz Ławreńczuk.

Także i tym razem zapowiedziały swój przy-
jazd teatry znane już rzeszowianom z po-
przednich edycji tej imprezy, która odbywa 
się co dwa lata w Rzeszowie, ale są i nowe, 
jak chociażby z syberyjskiego Tomska czy 
z czeskiego Milikowa-Centrum. – Cieszymy 
się, że polski język brzmi na całym świecie. 
W Rzeszowie znaleźliśmy swój dom, bliższy 

może nawet niż ten w Ameryce, bo sercem 
zapisany – wyznała dwa lata temu Nina Po-
lan z Nowego Jorku, obecna ze swym teatrem 
na wszystkich dotychczasowych spotkaniach. 
Teraz też będziemy mogli podziwiać artystów 
Polskiego Instytutu Teatralnego z Ameryki. 
– Dzięki obecności tych teatrów w krajach 
zamieszkania wpisujemy się znakomicie w tę 
szeroką mapę Polski na świecie – stwierdza 
Marek Jastrzębski, dyrektor rzeszowskiego 
WDK, zachęcając do obejrzenia tegorocz-
nych spektakli. 

���Ryszard ZATORSKI

Żenia Ławreńczuk i Roma Jadzińska na 

rzeszowskim Rynku dwa lata temu
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Nastroje dekadenckie, 
które zawsze towa-

rzyszą schyłkom epoki, 
zagościły także na tego-
rocznej edycji Międzyna-

rodowego Niekonwencjonalnego Konkursu 
Fotografi cznego Foto Odlot organizowane-
go przez Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie pod patronatem Międzynarodo-
wej Federacji Sztuki Fotografi cznej FIAP, 
marszałka podkarpackiego, Fotoklubu RP 
i Fundacji Fotografi a dla Przyszłości. 
Zwykle koniec wieku przysparza sporo roz-
myślań o upadku cywilizacji i nieznanych 
kierunkach jej dalszego rozwoju. Jednak 
przełom stuleci już od kilku lat jest za nami, 
a rozważania o degrengoladzie świata są da-
lej obecne w refl eksjach artystów! Mroczne 
wizje, czyli jak umiera nasz starzejący się 
świat, pokazują nokturny Mariano Villalby. 
To upadek wartości naszej cywilizacji! Pe-
gaz upada i obraca się w pył, ginie urodziwa 
kobieta uosabiająca piękno w ogóle i kona-
ją jej morale, rozpadają się ideały takie, jak 
męstwo, bohaterstwo, odwaga, dotychczas 
przypisywane mężczyznom... Ten powszech-
ny upadek wartości, ostro zarysowany kontu-
rem w fotografi ach najwyższej klasy, mrocz-
nie zapowiadają – niemniej wyrafi nowane 
w formie, kolorystyce i temacie – uskrzydlo-
ne zjawy, smoki i leśne duszki Raula Villalby. 
Ta w gruncie rzeczy przejmująca opowieść 
dwóch fotografi ków, ojca i syna z Argentyny, 
to dwupokoleniowe przekonanie o niechyb-
nym upadku naszej planety. 
Z takiego zamyślenia wyrywają nas portre-
ty; w tym roku wyraźnie widać, że nastąpiła 
już eksploatacja tematu kobiety- drzewa i nic 
nowego nas tu nie zaskoczy – fotografi cy 
dotychczas pokazali kobietę jako darczyń-
cę życia i boginię płodności, ale także jako 
uosobienie urody świata i towarzyszkę życia. 
Tak też jest i teraz. Jednak fotografowie nie 
próżnując, szukali nowych sposobów portre-
towania, czasem interpretując na nowo zna-
ne już układy ikonografi czne. Jednym z nich 
jest wyobrażenie portretów według starej jak 
świat zasady łączenia natury ludzi z czterema 
porami roku (J.Rybczyńska/ Polska). Innym 
sposobem są kreacje z wyobraźni: szary od-
cień pajęczyny spowijający ziemskie uroki 
niewieście i tęsknota za odlotem do niezna-
nych kobiet, urzekających swą delikatno-
ścią i tajemniczym pięknem; to wybiegające 
w przyszłość sny A. Nadyezdy z Ukrainy. 
Konieczność krytyki codzienności podkre-
ślają wielobarwne, surrealistyczne wizje ujęte 
w formę portretów, które jako znamienne dla 
naszych czasów pustosłowie, widnieją jako 
słomiana głowa lub jej brak z tytułu nadmia-

GINĄCA CYWILIZACJA?
Rozważania o degrengoladzie świata w refleksjach 
artystów

ru używek (P.Opaliński/Polska). Znakiem 
czasu jest też portret na tle industrialnej za-
budowy w niepokojącej bliskości morza; znak 
to, że natura ma coraz mniej do powiedzenia 
na temat własnego miejsca na Ziemi. 
Nieuchronne przemijanie czasu wyobrażające 
kompilację narodzin, ślubu, śmierci, przety-
kanych obłokami i wizerunkiem przesuwają-
cych się wskazówek zegara, a także wędrów-
ka pomiędzy nagrobkami – to nieustający 
wyścig z czasem każdego z nas, obecny na 
wielu zdjęciach. Ta życiowa gra widoczna jest 
też w wizjach zapisanych jako abstrakcyjne 
kompozycje ułożone z kiełków, nasion i róż-
nych drobin zaczerpniętych z życia. Innym 
przejawem przesuwającego się czasu i trwa-
nia w nim ludzi są kolorystyczne kompozycje 
o rozmazanych pejzażach, z kontrastującym 
i wyraziście zarejestrowanym człowiekiem. 
Egzystencjalny odcień tworzą też próby do-
szukiwania się form w innych strukturach, 
np. rysy twarzy na korze drzewa, fotografi e 
pejzażu na podkładzie z blachy, czy zabawy 
z literami – nowe w tym roku, niekiedy bar-
dziej bliskie grafi ce komputerowej niż odlo-
towej fotografi i. 
Znane od wielu lat w sztuce fi lozofi czne pyta-
nia, skąd przychodzimy, dokąd idziemy i kim 
jesteśmy? – nie pozostają bez odpowiedzi. Wy-
bór zdjęć uhonorowanych Nagrodą Dyrekto-
ra Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie jest kolejnym głosem w dyskusji. Z pięciu 
nagrodzonych zdjęć aż cztery są czarno-bia-
łe, a ich treść może być przesłaniem ważnych 
problemów społecznych: fotografi a aktu na 
nadruku tekstowym niesie podszept „wszyst-

kiego na sprzedaż”, symbol tańca na globie to 
ponadczasowy wymiar sztuki, rozcięcie foto-
gramu miasta sugeruje podziały społeczno-
polityczne, a dziecko przytulone do starego 
człowieka, to przejaw przemijania czasu, dla 
którego ponadczasowe jest tylko uczucie. Do 
tego zestawu nagrodzonych zdjęć dochodzi 
piąta fotografi a – wielobarwna, z przedsta-
wieniem kosmitów-mutantów na czarnym tle 
przestrzeni międzygwiezdnej... Przylot czy 
odlot w poszukiwaniu nowego? Bez względu 
na to, czy będzie to przylot przybyszów, czy 
odlot mieszkańców Ziemi zmęczonych pro-
blemami, to... No, cóż, świat i tak potoczy się 
w swoją stronę... A za rok, znów obejrzymy 
kolejny FotoOdlot! 

����Dr Grażyna STOJAK,
historyk sztuki, pedagog

Laureaci

Jury przewodniczył Mieczysław Cybul-
ski, prezes Fotoklubu RP. 
Złoty medal FIAP otrzymał Mariano 
Villalba z Buenos Aires (Argentyna) za 
zestaw prac pt. Angels, srebrny Anzheli-
na Nadyezda z Odessy (Ukraina) za Ga-
mes of the former butterfl y, It was not an 
Angel i Memoirs on the futura, a brązowy 
Paweł Opaliński z Kielc (Polska) za Pro-
fanum IX i Profanum X. 
Z naszego regionu wyróżnieniem FIAP 
uhonorowany został Zygmunt Kozimor 
z Rzeszowa, a Złotą Plakietą – ufundo-
waną przez dyrektora WDK – Tomasz 
Ruszel z Rzeszowa. Zaś nagrody specjal-
ne miesięcznika „Fotografi a Cyfrowa” 
otrzymali: Karina Barańska z Rzeszowa 
i Wacław Padowski z Leżajska.
Wystawa pokonkursowa w Galerii WDK 
w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) czynna jest 
do 26 października br.

Mariano Villalba – „Angels”

Grażyna Stojak
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We wstępie do katalogu retrospektyw-
nej wystawy pn. „Mówię… Wołam 

do was!!!” , która była prezentowana nie-
dawno w galerii rzeszowskiego Wojewódz-
kiego Domu Kultury, jej autor – znany rze-
szowski fotografi k Jerzy Wygoda – napisał 
m.in.: „W sierpniu tego roku kończę 72 lata, 
ale nie to chyba jest ważne w życiu fotogra-
fa. Wiosną 1958 r. po raz pierwszy wziąłem 
udział w zbiorowej wystawie fotografi i człon-
ków Studenckiego Fotoklubu na Jelonkach 
w Warszawie Z początkiem lipca br. minęła 
25. rocznica, kiedy to wypełniając ankietę 
personalną po raz pierwszy w rubrykę zawód 
wykonywany, wpisałem: fotograf. We wrze-
śniu minie 15. rocznica obrony mojej pracy 
dyplomowej w Wyższym Studium Fotografi i. 
Dwa małe, ale jednak jubileusze i jeszcze ten 
1958 - 2008 – 50 lat twórczości. 
Znawca i krytyk sztuki Jacek Kawałek z kolei 
w tymże katalogu odnotował: „Jerzy Wygoda 
należy do tych artystów starej daty, dla któ-
rych fotografi a była i jest receptą oraz sposo-
bem na życie. Sposobem na życie, a nie spo-

MISTRZ FOTOGRAFII
50 lat twórczej obecności Jerzego Wygody

Jerzy Wygoda – „Mówię, wołam do was! – autoportret w rozbitym szkle” (1992)

sobem bycia. Jego życiorys stanowi wzorcowy 
przykład dydaktyczny, ukazujący jak winno 
wyglądać życie spełnione. Natomiast jak 
przebiegało zakorzenione w fotografi i życie 
takiego istnienia poszczególnego, niepowta-
rzalnej jednostki, jak w związku z tym tu i te-
raz wyglądało szukanie odpowiedniej niszy 
egzystencjalnej, umożliwiającej permanent-
ne fotografowanie, tego – mam nadzieję – 
dowiemy się z autobiografi i Jerzego Wygody, 
do napisania której publicznie go zachęcam.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat przebył on 
skomplikowaną drogę uzdolnionego adepta 
do mistrza fotografi i. Teraz już nie szuka, ale 
znajduje! A przecież jego magiczna zimowa 
opowieść o zamku rzeszowskim, wyczaro-
wana blisko trzydzieści lat temu za pomocą 
enerdowskiego aparatu, zaparowanej szyby 
oraz…olśniewającego wzruszenia, w dalszym 
ciągu porusza końcówki nerwów reagujących 
na piękno. Podobnie jak inne późniejsze jego 
dzieła, niby prawdziwa gwiazda świecą na 
ponadczasowym fi rmamencie fotografi i”.   �

Pod koniec września na 11. piętrze rze-
szowskiego Elektromontażu przy ulicy 

Słowackiego spora grupa plastyków i miło-
śników malarstwa uczestniczyła w kolejnej 
imprezie Podkarpackiego Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych z cyklu „Spotkania ze 
sztuką”. 
Tym razem zaprezentowane zostały obrazy 
znanego pedagoga oraz artysty plastyka, Jó-
zefa Gazdy. Przybyłych powitał gospodarz 
spotkania, prezes Elektromontażu Marian 
Burda, zaś otwarcia imprezy dokonał prezes 
Zachęty Jerzy Gancarz. Artystyczny dorobek 
Józefa Gazdy i samą postać autora obszernie 
zaprezentował Jacek Kawałek.W trakcie spo-

Na wernisażu - prezes Zachęty Jarzy Gancarz 

(z lewej) i autor wystawy Józef Gazda

SPOTKANIE 
ZE SZTUKĄ
Wystawa malarstwa 
Józefa Gazdy

tkania promowane były dwa pierwsze wy-
dawnictwa Zachęty –Szajna. Ślady ostatnie 
Andrzeja Piątka oraz Jadwiga Maria Jarosie-
wicz – malarstwo – kolekcja podkarpacka.

����Roman MAŁEK  

Czy w archiwach i bi-
bliotekach Rzeszo-

wa, Uniwersytetu Rze-
szowskiego lub w pamięci 
mieszkańców wojewódz-

twa podkarpackiego i ich przodków są ślady 
historii Polski z lat 20. ub. wieku?
Na rynku antykwarycznym odnalazłem dwie 
cenne mapy. Pewnie rzadkie, chociaż sto-
sunkowo młode. Brakuje tych egzemplarzy 
w Bibliotece Narodowej, w Archiwum Akt 
Nowych i w Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego. Wydano je pewnie przed 80 laty. 
Gdzie je wydano – tego nie wiem. Dotyczą hi-
storii Polski. Kresów i Podkarpacia. Zostały 
wydane przez Polsko-Amerykański Syndykat 
Kolonizacyjny (PASK). Pokazują mapę Peru.
Mapy rysował, podpisany na jednej z druko-
wanych – A. Gałus, o którym bliższych da-
nych nie odnaleziono. Pokazują one tereny 
jakie PASK1 otrzymał do nabycia od rządu 
Republiki Peru. Koncesja obejmowała 1 mln 
hektarów. Mapa szczegółowa ma zaznaczone 
tereny nad rzeką Urubamba. 
PASK założyło w 1926 kilku obywateli RP, 
mieszkających w Małopolsce Wschodniej. 
Utworzony Syndykat nie był związany z pro-
jektami Osadnictwa Banku Gospodarstwa 
Krajowego ani Osadnictwem Prywatnym 
w Peru. Celem PASK była to akcja osiedleń-
cza w Peru mieszkańców rekrutowanych na 
Podkarpaciu, w województwach Małopolski 
Wschodniej. Założyciele zainwestowali 2 mln 
zł, co stanowiło równowartość 0,5 mln USD 
w złocie. Z powodu Reformy Rolnej w Polsce 
i ograniczeń emigracyjnych RP projekt nie 
był kontynuowany. 
Syndykat nie mógł wykonywać postanowień 
koncesji, tracąc ją, ale zatrzymując na wła-
sność 100 tys. ha ziemi nad rzeką Urubam-
ba (nad Urubamba w wysokich Andach po-
łożona jest twierdza Inków - Machu Pichu), 
przyznanych przez rząd Peru za prace eks-
ploracyjne. Po kilku latach utracił i te tereny. 
Do Peru wyjechało prawdopodobnie 363 pol-
skich emigrantów. Szacuje się, że już w 1925 
roku z Polski emigrowały do Peru 44 osoby, 
a w 1926 – 49 osób. Potem, w 1927 – 13; 1928 
1 Maria Bohdan-Niedenthal - Ukayali, raj czy 

piekło nad Amazonką, Dom Książki Polskiej, 
Warszawa 1935; (wstęp pisany w Rio de Janeiro 
w 1933; akcja kolonizacyjna opisana od 1930); 
Stanisław Golewski - Peru a problem koloniza-
cyjny Polski, [w:] Sprawy Morskie Kolonialne, 
Warszawa, 1934.

 

MAPY 
KONCESYJNE
Polsko – Amerykański 
Syndykat Kolonizacyjny 
w Peru

Władysław 
Serwatowski
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tystyczne lub dokumenty indywidualne syn-
dykalistów i polskich reemigrantów do Pol-
ski. W przekazach ustnych podawano jedną 
z przyczyn zaniechania akcji kolonizacyjnej 
w Peru. Było to ujawnienie i nagłośnienie 
w Polsce informacji o badaniach antropolo-
gicznych zapoczątkowanych przez Aleksan-
dra Humboldta. Uczeni niemieccy podali, że 
„w Peru prekolumbijskim u Inków, Nazków 
i Kitusów praktykowano zabiegi chirurgicz-
ne według tradycji indiańskich, polegające 
na trepanowaniu czaszek lub ryzykownym 
formowaniu ich celem nadania kształtów 
kwadratowych, owalnych i elipsoidalnych. 
Narzędziami chirurgicznymi były cienkie 
noże z krzemienia i obsydianu. Informacja 
kolportowana w Polsce głosiła, że trepanacji 
dokonywano na pokonanych wrogach, któ-
rymi mogliby okazać się koloniści z Polski. 
W relacjach, przypominano również o inka-
skiej tradycji tzantza – czyli zminiaturyzowa-
nej wysuszonej głowie ludzkiej, zmniejszonej 
do wielkości cebuli, z której wycięto wszyst-
kie części kostne i mięsne”3. 
Nie wiem, ile prawdy tkwi w tych przekazach. 
Nie spotkałem nikogo, kto wśród przodków 

3 Por. rękopis Marii Plucińskiej z 1941, z tłuma-
czeniem skrótu na portugalski przez José Fer-
riera Neves, w Rio de Janeiro 24.5.1941; także: 
Jolanta Klimowicz - Życie i śmierć w Ameryce 
Łacińskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Le-
karskich, Warszawa 1970, s. 181-183. 

lub bliskich uczestniczył w tym przedsię-
wzięciu o charakterze komercyjno-misyj-
nym. Poszukuję dalszych informacji o PASK 
i polskiej akcji kolonizacyjnej w Peru, może 
wśród Czytelników miesięcznika „Nasz Dom 
Rzeszów” znajdę ślady lub tropy.

��Władysław SERWATOWSKI
wserwatowski@onet.eu

– 27; 1929 – 23; 1930 –159; 1931 – 17; 1932 – 0; 
1933 – 15; i w 1934 – 162.Wielu emigrantów 
powróciło, ale nie natrafi ono na źródła sta-

2 Por. Stanisław Golewski - Peru a problem kolo-
nizacyjny Polski, dz. cyt.

Był rok 1807, kiedy to 
doszło do ważnego 

wydarzenia w rodzie Lu-
bomirskich. W tym wła-
śnie roku odbył się ślub 
Henryka Lubomirskiego 

z Teresą Czartoryską, córką stolnika litew-
skiego. Prezentem ślubnym była rezydencja 
książąt Lubomirskich w Przeworsku. 
Książę Henryk był szczególnie hołubiony 
i kochany przez księżnę marszałkową Iza-
belę. W dawnej, zachowanej w przeworskim 
pałacu korespondencji, opisana jest brzmiąca 
jak legenda historia. Księżna Izabela, dumna 
pani, przez lata nosiła w sercu żal do losu. 
Była matką trzech córek i jej wielkim pra-
gnieniem było urodzenie syna. Los nie był 
dla niej łaskawy, marzenie ciągle pozosta-
wało niespełnione. Kiedyś pojechała w dale-
ką, jak na owe czasy, podróż do Równego na 
Wołyniu, gdzie swoją siedzibę mieli kasztelan 
kijowski Józef Lubomirski i jego piękna żona 
Ludwika z rodu Sosnowskich. Podczas po-
bytu w Równem księżnę Izabelę urzekł swoją 
urodą maleńki synek gospodarzy. Przestała 
kontrolować swoje czyny. W dniu wyjazdu 

Zabytki architektury Podkarpacia

PAŁAC W PRZEWORSKU
Rezydencja książąt Lubomirskich

Jerzy Dynia z Równego, nad ranem, w tajemnicy przed 
gospodarzami, schowała dziecko do „mów-
ka”, czyli skórzanego zarękawka i po kryjomu 
wywiozła do Łańcuta. Rozpoczęły się media-

cje pomiędzy rodzicami dziecka a sprawczy-
nią kidnapingu. Kasztelan i jego piękna żona 
ulegli w końcu prośbom księżnej i odtąd 
Henryczek stał się jej przybranym synem, 
otoczonym wielką miłością i bogactwem. 
Jego nowa matka postarała się, aby Henryk 
został starannie wykształcony.
Przeworska rezydencja książąt Lubomirskich 
powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Wybudowano ją na fundamentach starej 
zabudowy w stylu angielskiego klasycy-
zmu. W pracach nad tworzeniem rezydencji 

Fot. Barbara Półtorak
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WIROWANIE NA PLANIE

WOJNA O CZYSTY BALON
No i mamy kolejną odsłonę rozróby politycznej bez sensu, czyli załatwia-
nia spraw po polsku. Tym razem nie poszło o żadną politykę zagraniczną, 

uszczęśliwianie Gruzinów, ani dołożenie Ruskim. Nie poszło nawet o ciągle aktualne i nie-
ocenione kwity z IPN. Bez mrugnięcia okiem nasz niezbyt pracowity rząd, a zwłaszcza jego 
minister od fi zkultury, ciągle czemuś wystraszony Drzewiecki, rąbnął komisarzem w parcianą 
konstrukcję władz rodzimego balona kopanego. Może ona i zmurszała, ale póki co mocno pod-
parta. Powstała międzynarodowa wrzawa, w którą chciał zaangażować się sam prezydent ze 
swoimi talentami mediacyjnymi, niczym ten Kissinger jakiś. Nie słyszałem, aby znał się on co-
kolwiek na dyplomacji futbolowej, ale kto wie, może po konsultacji z kotem prezesa, dysponuje 
żelaznym przygotowaniem. Różni notable państwowi naopowiadali kupę różnych bredni, dia-
gnoz i metod zaradczych. W konsekwencji trzeba było czym prędzej wycofywać się z tej awan-
tury. Infantylne próby interpretacji ciągu zdarzeń i tłumaczenia jak należy rozumieć to, co jest 
proste jak futerał na cepy, tylko pogłębiały śmieszność rządowych poczynań. Nie zaliczam się 
do wielbicieli tego sportu, ale smród rozprzestrzeniający się od struktur PZPN i narastający 
rozwydrzony bandytyzm na stadionach musi budzić zdecydowany sprzeciw. Jeśli w Polsce nikt 
nie wie, jak sobie z tym poradzić, zawsze można zapytać panią Margaret Th atcher. Ona znala-
zła skuteczne antidotum i skutecznie poskromiła kogo trzeba.

KIEROWNIK MYŚLI
Serce rośnie, patrząc na wznoszenie imponującej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Z drugiej 
jednak strony, dochodzące z tego urzędu niepokojące wieści muszą budzić zrozumiałą troskę. 
Obliczony przez poprzedniego marszałka Deptułę ze sporą rezerwą na pomieszczenie po 600 
urzędniczych biurek, 600 kubków na herbatę i 600 szafek na drogocenne kwity, może okazać się 
za ciasny jeszcze przed oddaniem go do eksploatacji. I co? Urzędnicy tak niezastąpieni i plujący 
krwią z przepracowania dla naszego dobra, fabrykujący tony nikomu niepotrzebnych kwitów, 
mają urzędować przy piętrowych biurkach? Chociaż nie byłoby to bez sensu. Mogliby bezkar-
nie patrzeć na petentów z góry, nawet gdyby przyszedł sam koszykarz Zdzisław Myrda. Mar-
szałek Cholewiński ostatnio rozradowany stara się udowodnić w telewizyjnym spocie, że lepiej 
od Tuska kopie balon. Nawet przy tym sympatycznie uśmiecha się. Oprócz tego wielokrotnie 
tłumaczył, że duży przyrost zatrudnienia wiąże się z potrzebami wynikającymi z integracji 
europejskiej. Dziwnym trafem, są to ludzie, którym nie wyszły wybory, albo musieli odejść 
z innej pracy ze względów pozazawodowych. Tutaj pojawia się jeszcze następny problem. Prze-
cież takiego człowieka nie można przyjmować na byle referencinę. On ma być kierownikiem, 
albo w gorszym przypadku pełnomocnikiem. To kwestia prestiżu, no i lepiej brzmi! Są zatem 
kierownicy, którzy niczym nie kierują poza sobą i własnym samochodem. Jednym z nich jest 
Jacek Kiczek, radny rzeszowski, a wcześniej doradzający wojewodzinie. Kieruje on oddziałem 
rozwoju linii kolejowych. Jak sam zwierzył się, więcej pracowników nie potrzeba. Twierdzi, że 
zajmuje się pilnowaniem opracowywania kwitów na modernizację kolei do Warszawy. Na py-
tanie szczegółowe, czym kieruje jako kierownik, odrzekł niczym ten Platon, albo inny Spinoza, 
że kieruje myślami, żeby dokumentacja była najlepsza. Przecież jest to niezwykle budująca kon-
statacja! W urzędzie ktoś myśli i jeszcze tymi myślami sam kieruje! Nie jakimiś gryzipiórkami, 
ale samymi myślami. Przecież stąd już blisko do idei. Taż to czym prędzej należy opatentować 
i jako szczyt urzędniczej technologii sprzedawać zbiurokratyzowanemu światu. Nobel muro-
wany.

���Roman MAŁEK

Zespół Kruki powstał w 2002 roku. 
Jednak w obecnym składzie wy-

stępujemy od 2007 roku, kiedy to do-
szedł do nas nowy klawiszowiec Maciej 
Łosiewicz, grający na organach Ham-
monda. 
Do zespołu powrócił też poprzedni per-
kusista Grzegorz Ilnicki.
W 2007 roku zaczęła się nasza przygo-
da z festiwalami. Na I Festiwalu Wielki 
Ogień im. Miry Kubasińskiej w Ostrow-
cu Świętokrzyskim zdobyliśmy główną 
nagrodę za interpretacje utworu Miry 
Kubasińskiej. Rok później wygraliśmy 
ten festiwal. W 2008 roku wystąpiliśmy 
również na X Tyskim Festiwalu im. Ryśka 
Riedla w Tychach. Otwieraliśmy swym 
występem II Breakout Festiwal w Ciesza-
nowie. A 27 września 2008 wygraliśmy 
Galicja Blues Festiwal w Krośnie.
Mamy na swoim koncie również kon-
certy charytatywne, m.in. dla Wiktorii 
Peczki, która dzięki zebranym pienią-
dzom (220 tys. zł) mogła udać się na 
operacje krtani do Szwajcarii i wrócić do 
zdrowia. 
Mieliśmy też okazję uświetnić artystycz-
ną imprezę w klubie Zodiak poświęconą 
promocji książki pana Jerzego Maślanki 
pt. Spróbuj być sobą.

����Maciej ŁOSIEWICZ

Skład zespołu KRUKI: Waldemar Maś – vocal, 

Maciej Łosiewicz – organy Hammonda, Paweł 

Guzek – gitara, Tomasz Guzek – gitara basowa, 

Paweł Bukowski – gitara, Grzegorz Ilnicki - per-

kusja

KRUKI
Przygoda z festiwalami 

uczestniczyli również związani z łań-
cuckim zamkiem architekci Griesmayer 
i Aigner. Nad wystrojem wnętrz czuwał 
Fryderyk Bauman i jego syn Antoni. 
Księżna Izabela nie żałowała grosza, dzię-
ki czemu pałac został bogato wyposażony 
w cenne dzieła sztuki. Dbał o to również 
książę Henryk Lubomirski.
Pałac przetrwał burze wojenne. Do dziś 
zachowały się w nim piękne wnętrza: 
wielki salon, sala balowa, pokój księżnej, 
podręczna kuchnia i atrakcyjna klatka 
schodowa oraz wiele eksponatów mó-
wiących o historii rodu, budowli, a także 
miasta. Przeworski pałac, w którym mie-
ści się obecnie muzeum, otacza piękny 
park z wspaniałym, wieloletnim drzewo-
stanem.     

����Jerzy DYNIA
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Baran (21 III - 20 IV) Znakomita kondycja, sporo energii, 
ale wszystko będzie zależało od tego czy stać Cię na 
kompromis.

Byk (21 IV - 20 V) Postaraj się łagodzić konflikty, wykaż 
więcej dyplomacji. Samotnych czeka ciekawy i trwały 
związek.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Czekają Ciebie dobre dni, ale 
musisz wykazać się inteligencją i perspektywicznym 
myśleniem.

Rak (22 VI - 22 VII) Czeka Cię romans, uważaj, aby roz-
sądek nie przegrał z dziką namiętnością.

Lew (23 VII - 23 VIII) Ciekawa oferta pracy będzie praw-
dziwym sprawdzianem Twoich możliwości. Nie przesa-
dzaj z zakupami.

Panna (24 VIII - 22 IX) Będziesz dążyć do celu i walczyć 
o należne Ci prawa. Ostra rozmowa z partnerem.

Waga (23 IX - 23 X) Nadrobisz zaległości, oddasz długi, 
rozwiążesz zagmatwane sprawy. Odetchniesz z ulgą. 

Skorpion (24 X - 22 XI) Idź na spotkanie wielkiej miłości, 
a że owocem miłości są dzieci, może Ci się powiększyć 
rodzina.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Partner może spełnić każdą Twoją 
zachciankę – to w miłości. Czeka Cię też sporo spraw 
urzędowych.

Koziorożec (22 XII - 20 I) Spokojna codzienność, sprawy 
finansowe i urzędowe pójdą po Twojej myśli. Czas na 
realizację wcześniejszych planów.

Wodnik (21 I - 19 II) Postanowisz wprowadzać w życie 
zamierzenia odkładane na później. Zanim kogoś obda-
rzysz uczuciem, dobrze się zastanów.

Ryby (20 II - 20 III) W uczuciach wspaniale, możesz się 
nawet zakochać. W finansach średnio. Oszczędzaj.

SIŁY NA ZAMIARY
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KRZYŻÓWKA NR 36 
Poziomo: 1/ topliwe miejsce, 
4/ kiepskie drzewo, choć wy-
smukłe, 5/ wielki płócienny 
kilim, 8/ żydowski świecz-
nik, 11/ kreacja muzułmanki 
podkreślająca oczy, 14/ poseł 
w kiecce, 18/ ofi cer sułtański, 
19/ goni zwierzynę, 20/ zwisa-
ją z zimowego dachu, 21/ koło 
niej Grecy pogonili fl otę per-
ską, 22/ urobek polowania.
Pionowo: 1/ czczą go ludy 
pierwotne, 2/ sąsiad z południa, 3/ pnącze dżungli, 6/ ateński sąd, 7/ nieżyjący krew-
niak żubra, 9/ koniecznie z cięciem wstęgi, 10/ amerykański stan na południu, 11/ dziecię 
Kwiatkowskiego, 12/ dziura w ziemi, 13/ parkowa ptaszyna,16/ świadectwo dojrzałości 
produktu, 17/ leniwy miś.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane kolejno w 
diagram krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 35 KULOCHWYT.   RO-MA

Adam Decowski
NIEBIESKIE PTASZKI PZPN
Ćwierkają wróbelki na wysokim drzewie,
ta gałązka dla mnie, a ta jest dla ciebie.
Ćwir, ćwir, ćwir, trala, la;
każdy swą gałązkę upatrzoną ma.

Ładne mamy drzewko, wygodnie siedzimy,
gdy przyjdzie wicherek gałązki zmienimy.
Ćwir, ćwir, ćwir, ha, ha, ha;
ta gałązka moja, a twoja jest ta.

Za to, że ćwierkamy, tak jak ćwierkać mamy,
to choć nieurodzaj pszeniczkę jadamy.

Zasłużeni, zwarci i pewni,
zawsze prężni, zawzięci, uparci.
Ciepłe gniazdka dla siebie wijemy,
a Michałek jest naszym oparciem.

Każdy sobie trzyma swoje ziarnko w dzióbku,
a wszystkich ochrania LISTEK co na czubku.
Ćwir, ćwir, ćwir, trala, la;
każdy swe gniazdeczko wymarzone ma.

Gdy na nasze drzewko chcą wejść inne ptaszki,
to im podrzucamy garść zatrutej kaszki.
Ćwir, ćwir, ćwir, ha, ha, ha;
kto chce nam zagrozić niech nauczkę ma.

Rząd ma pecha, rząd ma pecha,
z nami FIFA i UEFA.
Gdy próbują zło nam czynić,
broni Blater i Platini.

PS 
Michale nasz,
co robisz w Warszawie tam?
T R WA M !

TRUDNO POJĄĆ

Czas w jakim nam żyć przyszło
dla mnie niepojęty.
Co drugi nawiedzony,
a co trzeci święty.

DO LUSTERKA

Kiedy pije do lusterka
wciąż na niego jest kolejka.

DZIAŁACZ

Zaangażowanym zawsze 
być potrafi .
Kiedyś działał w partii,
a dzisiaj w parafi i.

DOBRA CECHA

Dobra to cecha człowieka,
że gówno omija z daleka.

*       *       *

Jego życiorys
to piciorys.

NAGROBEK DZIAŁACZA OPOZYCJI

Swoich poglądów nawet
nie zmieni przed Panem.
Będzie działał w podziemiu
na wieki wieków amen.

WZÓR PRACOWITOŚCI

W biurze już od rana wre
lecz niestety szkoda,
że to wcale nie praca
a na kawę woda.

*       *       *

Ciągle spokojne o głowy
polskie święte krowy.

ODWAŻNY

Ciągle poglądy zmienia,
choć boi się własnego cienia.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.

35-959 Rzeszów, skr. poczt.

ul. Langiewicza 37

tel. 017 862 99 29, 854 01 63

fax 017 862 86 46

e-mail: integral-rzeszow@rz.onet.pl

http://www.igl.pl
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Z nami warto budować!Z nami warto budować!

PPH INTEGRAL Sp. z o.o. założona w roku 1987
należy do największych i najbardziej prężnie
rozwijających się przedsiębiorstw budowlanych
w województwie podkarpackim.

Specjalizuje się w kompleksowej realizacji prac
budowlanych i instalacyjnych w systemie generalne-
go wykonawstwa. Świadczy usługi budowlane
z zakresu:

budownictwa ogólnego i przemysłowego
modernizacje i remonty
sieci zewnętrzne kanalizacyjne, gazowe i cieplne
preizolowane
instalacje wewnętrzne wod-kan., co. i c.w.
hale staloweASTRON

obiekty inżynieryjne:
- kotłownie olejowe i gazowe
- oczyszczalnie ścieków
- stacje uzdatniania wody
- wymiennikownie
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Wyróżniona:
- laureat Złotej Statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play za 2004 r.
- otrzymał Rubinową Odznakę Lider Województwa Podkarpackiego w roku 2006
- posiada Certyfikat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego roku 2006

Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001 od 2003 roku.

Czy ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie SA 
poprawiają komfort obsługi medycznej?
–To obecnie najdogodniejszy sposób na zapew-
nienie sobie oraz najbliższym stałej i komplekso-
wej opieki medycznej. PZU Życie SA wychodząc 
naprzeciw rosnącym społecznym oczekiwaniom 
na profesjonalne usługi medyczne, za przystęp-
ną cenę stworzył paletę produktów ubezpieczeń 
zdrowotnych pod wspólną linią – Opieka Me-
dyczna. 

Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy 
cenią zdrowie i chcą być dobrze leczeni. 
– W ramach płatnej opieki medycznej dominują 
wizyty u lekarza specjalisty, lekarza pierwszego 
kontaktu oraz stomatologa. PZU Życie SA zosta-
ło wskazane jako najpopularniejsza fi rma oferu-
jąca prywatne ubezpieczenia zdrowotne. 

Z czego zatem można u was skorzystać?
– Oferta ubezpieczeń zdrowotnych PZU Życie 
SA – to produkty o różnych zakresach usług me-
dycznych, skierowane zarówno do klientów in-
dywidualnych jak i fi rm. Pozwalają na elastyczne 
dostosowanie ceny i zakresu usług do potrzeb 
i możliwości ubezpieczonego. Opieka Medycz-

OPIEKA MEDYCZNA Rozmowa z Jerzym Wanatem, dyrektorem ds. Klienta 
Korporacyjnego PZU Życie SA Oddział w Lublinie  

na umożliwia nieograniczony dostęp do lekarzy 
POZ oraz do 16 lekarzy specjalistów. W ramach 
ubezpieczenia jest możliwość wykonania blisko 
200 podstawowych lub/i specjalistycznych badań 
diagnostycznych, skorzystania z wizyt domowych 
oraz atrakcyjnych zniżek na opiekę stomatologicz-
ną, a w szerszych zakresach z usług konsultanta 
szpitalnego, który pełni rolę wspierającą i infor-
macyjną, w przypadku pobytu w szpitalu.

Jakie są jeszcze korzyści?
– Wszystkie wizyty można umówić w dogodnym 
dla klienta terminie, poprzez telefoniczną reje-
strację wizyt. Ubezpieczenia zdrowotne Opieka 
Medyczna gwarantują poczucie bezpieczeństwa 
i pewność, że zdrowie jest pod stałą kontrolą. Cena 
i sposób płatności, w porównaniu z innymi pry-
watnymi formami świadczenia usług medycznych 
dostępnymi na polskim rynku, przemawiają zde-
cydowanie na korzyść ubezpieczeń zdrowotnych. 
Średnia miesięczna cena ubezpieczenia zdrowot-
nego nie przekracza ceny jednej prywatnej wizyty 
u lekarza specjalisty.

Czy są także inne udogodnienia?
– Opieka Medyczna jest nowoczesnym produktem 

ubezpieczeniowym, umożliwiającym korzysta-
nie z usług zdrowotnych realizowanych w ra-
mach współpracy PZU Życie SA z wybranymi 
świadczeniodawcami medycznymi. Oferuje 
liczne udogodnienia niedostępne w ramach pu-
blicznej służby zdrowia. Ubezpieczenie to gwa-
rantuje umówienie wizyty w krótkim terminie, 
opiekę medyczną wysokiej jakości, profesjonal-
ną kadrę medyczną, dostęp do nowoczesnego 
sprzętu diagnostycznego, miłą i profesjonalną 
obsługę, a przede wszystkim oszczędność czasu 
i możliwość indywidualnego dostosowania ter-
minów wizyt. Ubezpieczenie Zdrowotne Opieka 
Medyczna to gwarancja, że życie i zdrowie klien-
ta są pod stałą profesjonalna ochroną!

Warto o tym pamiętać na co dzień. Dziękuję 
za rozmowę.

����Rozmawiał Piotr BIERNACKI

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej www.opiekamedyczna.pl oraz pod 
numerem infolinii 0 801 111 811
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ALUMINIUM

PCV

ALUMINIUM

nowa jakość
życia

www.elektromontaz.com.plwww.elektromontaz.com.pl
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