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SZCZYT SZCZYTÓW

Powolutku przez ogródek 
idzie sobie krasnoludek.
Dokąd? Wiedzieć byście chcieli:
do Brukseli, do Brukseli.

Główka mała, rączki krótkie,
nóżki, plecy też malutkie.
Ale za to wielki duch,
taki jak u innych dwóch.

Szczerze prawdę im wyłuskam,
zastępując smerfa Tuska.
W Europie zabrzmi dzwon:
polski jest NA-PO-LE-ON!

Pójdzie to w świat silnym echem,
co podeprę też uśmiechem,
oby tylko było zdrowie,
jak coś powiem, to już powiem.

Widać już, że znakomicie
czuję się na każdym szczycie,
czy z kimś jestem, czy też sam,
dodatkowe krzesło mam.

W górę idą akcje nasze,
więc ogłoszą mnie Mesjaszem,
który objął biedny kraj,
robił z niego prawie raj.

PS
Czas pokonać inne partie,
trzeba wskrzesić by monarchię,
gdy zostanę potentatem.
Lecz co wtedy będzie z bratem?

Księgą jubileuszową pt. 
Studia z historii i teo-

rii kultury fi zycznej przy-
jaciele, współpracownicy 
i wychowankowie profe-
sora Kazimierza Obodyń-

skiego honorują  40-letni dorobek naukowy 
dziekana Wydziału Wychowania Fizyczne-
go Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poświęcili 
ją „prekursorowi i pionierowi nauk o kultu-
rze fi zycznej w Rzeszowie i na Podkarpaciu”. 
Autorzy przybliżają biografi ę naukową i do-
robek dydaktyczny oraz sportowy jubilata, 
co czynią m.in. profesorowie Wojciech J.Cy-
narski i Stanisław Zaborniak, ale w księdze 
tej pomieszczono również szkice z historii 
kultury fi zycznej,  artykuły naukowe z zakre-
su fi lozofi i, socjologii i i teorii kultury fi zycz-
nej. Rozważania te dotyczą dziedzin bliskich 
zainteresowaniom i działalności naukowej 
prof. zw. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego, 
w przeszłości również wszechstronnego spor-
towca, nie wyłączając sztuk i sportów walki.
Podwaliny studiów WF tworzył prof. Obo-
dyński jeszcze za czasów rzeszowskiej WSP. 
Jego dziełem są podobne studia w Krośnie.  
I to jego niespożyta aktywność organizator-
ska sprawia, iż Rzeszów może się szczycić 

JUBILEUSZ PROFESORA 
OBODYŃSKIEGO
Pionier nauk o kulturze fizycznej w Rzeszowie 
i na Podkarpaciu

tym, że ponad trzy 
lata temu powstał 
tu pierwszy i jedyny 
do tej pory w Polsce 
uniwersytecki wy-
dział wychowania 
fi zycznego. Rozwi-
jający się bardzo 
dynamicznie. Dziś 
pracuje tu 23 samo-
dzielnych pracow-
ników naukowych - profesorów i doktorów 
habilitowanych. A wśród nich ich szef tego 
wydziału, który uzyskał pierwszy unijny 
tytuł profesorski. A wręczył go w ubiegłym 
roku prof. Obodyńskiemu sam prezydent 
Słowacji Ivan Gašparovič podczas uroczystej 
gali na Zamku w Bratysławie, w historycznej 
siedzibie władzy królewskiej. Tytuł profesora 
zwyczajnego sportowej edukologii przyznany 
został rzeszowianinowi przez Uniwersytet 
Preszowski już 27 listopada 2006 roku. Prof. 
Obodyński jest członkiem rady naukowej tej 
uczelni. René Matlovič, rektor słowackiej 
uczelni gratulował wtedy koledze i współpra-
cownikowi z Polski. Sam bowiem wcześniej 
był także pracownikiem naukowym Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Prof. Obodyński dba 
i zabiega o utrzymywanie i rozwijanie part-
nerskiej akademickiej współpracy międzyna-
rodowej .

Ryszard Zatorski

WYDAWCA: 
Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów
Nakład: 5 tys. egz.

REDAGUJE ZESPÓŁ
Redaktor naczelny: Jerzy Maślanka
tel. kom. 602 377 303 
Redaktor wydania: Ryszard Zatorski
r.zatorski@interia.pl     tel. 507 004 026
Redakcja techniczna: Ryszard Świątoniowski, 
Grzegorz Wójtowicz, Wojciech Borkowski 
Projekt graf., skład: RS DRUK – Studio DTP 
Druk: RS DRUK Sp. z o.o.
Adres redakcji: 35-082 Rzeszów, 
ul. Podgórska 4, tel./fax (017) 85 40 790 
www.naszdom.rzeszow.pl
e-mail: rzeszow@rsdruk.pl 

 W NUMERZE:

Jerzy Maślanka

MOJE REFLEKSJE
4 PROFESOR STANISŁAW KUŚ

Witold Walawender

6 CHWAŁA IM
Jerzy Dynia

7 EUROSIEROTY
Dorota Dominik

7 KULTURA OSIEDLOWA
Stanisław Rusznica

8 POGODNY I SZLACHETNY
Jerzy Maślanka

8 RZESZOWIANIE W GRECJI
Barbara Gajewska

9 CZŁOWIEK SUKCESU
Bogusław Kobisz

10 PRZEMIANA WSI W MIASTO
Edward Słupek

11 ZAŁĘŻE BAWIŁO SIĘ
Roman Małek

12 KAPRYŚNA MUZA
Bogusław Kotula

 WSPÓLNA OBECNOŚĆ
Autonomiczny dodatek literacki

13 LEWIATAN KRÓLOWEJ BONY
Henryk Nicpoń

13 WYPRAWA PO ZŁOTO MOSKWY
Tadeusz Skoczek

14 ŚPIEWANIE POEZJI
Rozmowa z Renatą Kątnik

15 DIABEŁ TWKWI W …
SPOTKANIACH
Rozmowa z Przemysławem 
Tejkowskim

15  JURORZY
Władysław Serwatowski

16 KRZYCZY SZAROŚCIĄ
Piotr Rędziniak

17 PIĄTKI PEŁNE KULTURY
Joanna Glazar

18 POSŁANNICTWO MUZYKI
Andrzej Szypuła

19 DEYNA NA COKOLE
Lesław Dobrzański

19 NA STYKU POKOLEŃ
Rozmowa z Jerzym Kazaną

20   PAŁAC W SIENIAWIE
Jerzy Dynia

21 WIROWANIE NA PLANIE
Roman Małek

21 DOWCIPY WOJSKOWE 
Tadeusz Milanowski

22 WYBORY W PZPN-ie
Jerzy Maślanka

22 FRASZKI
Adam Decowski



3

Listopad 2008Ten pierwszy unijny tytuł profesorski po-
twierdza właśnie międzynarodowe uzna-
nie dorobku naukowego i organizacyjnego, 
jaki w zakresie nauk o kulturze fi zycznej, 
a w szczególności teorii wychowania fi zycz-
nego posiada prof. Kazimierz Obodyński. 
A droga do nominacji profesorskiej była na 
Słowacji może nawet trudniejsza niżby to 
miało miejsce w Polsce. Obiektywność temu 
przewodowi zapewniał międzynarodowy 
skład członków komisji recenzującej. 
Przypomnijmy, że ten zasłużony rzeszowia-
nin (notabene jeden z najznamienitszych 
przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Dom-
Rzeszów) ma swe korzenie poza dzisiejszą 
granicą wschodnią. Prof. Kazimierz Obo-
dyński urodził się 21 października 1941 r. 
w Berdyczowie, skąd powrócił do Polski 
podczas akcji repatriacyjnej. W 1964 r. ukoń-
czył studia na warszawskiej AWF i otrzymał 
nakaz pracy w Liceum Ogólnokształcącym 
w Chojnie. Pracował tam jako nauczyciel WF 
w latach 1964 –1967. Potem już związał się na 
stałe z Rzeszowem. Zatrudniony był w Woje-
wódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wy-
poczynku na stanowisku starszego instruk-
tora-trenera, koordynatora piłki siatkowej 

(1967 – 1968). Od 40 lat związany jest z rze-
szowską uczelnią humanistyczną – najpierw 
z Wyższą Szkołą Pedagogiczną , a od 2001 r. 
z Uniwersytetem Rzeszowskim. Rozpoczął 
pracę w 1968 r. na stanowisku kierownika 
Studium Wychowania Fizycznego.
Tytuł doktora nauk wychowania fi zycznego 
obronił na macierzystej Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie w roku 1977 
i został adiunktem. Również AWF w Warsza-
wie nadała mu w 1994 r. tytuł doktora habili-
towanego nauk o kulturze fi zycznej w zakre-
sie teorii wychowania fi zycznego. Od 1994 r. 
był profesorem nadzwyczajnym WSP w Rze-
szowie i dyrektorem Instytutu Wychowania 
Fizycznego i Zdrowotnego WSP (od 2001 r. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego). Ważna i boga-
ta jest też biografi a  prof. Obodyńskiego jako 
trenera i działacza Resovii.
Od powołania Wydziału Wychowania Fi-
zycznego UR jest dziekanem tej jednostki 
uczelnianej. Równocześnie pracował we 
wspomnianym okresie w nowo powstałych 
na Podkarpaciu uczelniach – Wyższej Szko-
le Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
jako kierownik Zakładu Turystyki i Rekre-
acji (prof. nadzwyczajny WSIiZ 1998 – 2002), 

Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodo-
wej w Krośnie (prof. 
nadzw. PWSZ od 
1999) oraz jako pro-
rektor (2000 – 2004) 
i dyrektor Instytu-
tu Kultury Fizycz-
nej (2005 – 2006). 
Wszędzie wnosił 
swoją sportową pasję 
i świetne zdolności 
organizacyjne oraz ta-
lent pedagogiczny. 
Jest promotorem 
4 doktorów i 5 dok-
torantów w trakcie 
obrony oraz ponad 
200 magistrów. Jego 
badania naukowe koncentrują się na rozwo-
ju kultury fi zycznej studentów, optymaliza-
cji systemu kultury fi zycznej jako podstawy 
kształtowania zdrowia i sprawności fi zycznej, 
strukturze czynników regulujących, stymu-
lujących bądź hamujących rozwój kultury 
fi zycznej w szkołach wyższych, uczestnictwie 
młodzieży akademickiej w kulturze fi zycznej 
i miejscu kultury fi zycznej w systemie warto-
ści u studentów. Profesor bada również stan 
i perspektywy rozwoju wychowania fi zycz-
nego w Polsce w dobie zmian ustrojowych 
i transformacji szkolnictwa wyższego, teorię 
i metodykę sztuk walki oraz problemy tury-
styki i rekreacji w dobie transformacji w Pol-
sce i Europie Wschodniej. 
Profesor Obodyński jest autorem ponad 200 
publikacji naukowych, redaktorem ponad 
20 wydawnictw monografi cznych, w tym 
10 w języku angielskim, znajdujących się na 
liście cytowań. Niektóre z nich to: Wycho-
wanie fi zyczne i sport w szkołach wyższych. 
Analiza instytucjonalna, Wyd. WSP Rze-
szów 1978, Kształtowanie się kultury fi zycznej 
młodzieży akademickiej w Polsce, Wyd. WSP 
Rzeszów 1992, Początki wychowania fi zycz-
nego w szkołach wyższych w Polsce, „Kultura 
Fizyczna” 1975, nr 10, Rola zawodowa i spo-
łeczna nauczycieli wychowania fi zycznego 
szkół wyższych, „Rocznik Naukowy AWF”, 
Warszawa 1977, Riadenie animacje v turizme, 
Wyd. ATA Preszow 2001. Profesor jest też re-
daktorem lub współredaktorem monografi i: 
Sport In the Mirror of the Values, Rzeszów 
2003, Tourism and Recreation In the Process 
of European Integration, Rzeszów 2004, Sport 
and Society, Rzeszów 2004, Sports Involve-
ment In Changing Europe, Rzeszów 2004 oraz 
Regional versus Euro-
pean Integration and 
Globalization, Rzeszów 
2005. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa 
Naukowego Kultury Fi-
zycznej i pezesem Pod-
karpackiego Towarzy-
stwa Kultury Fizycznej 
w Rzeszowie, prezyden-
tem European Academy 
for the Carpathian Eu-
roregion – EACE oraz 
członkiem Internatio-
nal Association for So-
ciology of Sport (IASS) 
i European Association 
for Sociology of Sport 

(EASS). Poza sportem i nauką interesuje się 
budownictwem, architekturą, dworami pol-
skimi i oczywiście turystyką.
Na Wydziale Wychowania Fizycznego UR, 
który stworzył i którym kieruje dziekan 
K. Obodyński studenci zdobywają kwalifi -
kacje zawodowe na dwóch kierunkach – wy-
chowanie fi zyczne oraz turystyka i rekreacja 
(szczególnie oblegany przez kandydatów). 
Studia są dwustopniowe: licencjackie i ma-
gisterskie. W obydwu przypadkach można 
się kształcić stacjonarnie lub na studiach za-
ocznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są 
niekonwencjonalnie, nowatorsko, by wspo-
mnieć o programie „Europejczyk”, w ramach 
którego wykłady, ćwiczenia i zajęcia spor-
towe są w języku angielskim. W programie 
studiów są też lektoraty z dwóch języków 
obcych. Studenci objęci programem „Euro-
pejczyk” mają możliwość kontynuowania 
studiów podczas wyjazdu do wybranej uczel-
ni za granicą w ramach unijnego programu 
„Erasmus” (Th e Lifelong Learning Program-
me) na podstawie umowy bilateralnej między 
uczelniami. Zdobywają tym sposobem nowe 
doświadczenia, mają dodatkowe możliwości 
praktycznej nauki języka obcego, a co za tym 
idzie, poszerzania swych kompetencji. Przy-
szli absolwenci zyskują większe szanse zaję-
cia dobrej pozycji zawodowej na krajowym 
i europejskim rynku pracy. Jedynym kryte-
rium kwalifi kowania kandydatów do grupy 
„Europejczyk” jest dobra znajomość języka 
angielskiego. Być może w ten sposób rosną 
też następcy profesora Obodyńskiego i jego 
współpracowników.

����Ryszard ZATORSKI 

Prof. Kazimierz Obodyński, prezes honorowy CWKS Resovia, w towarzystwie 

działaczy tego klubu. Rzeszów, 2005 r. Stoją od lewej: K. Obodyński, A. Filip, 

S.  Zaborniak, B. Pezdan, K. Aftaruk

 Kazimierz Obodyński

Prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič wręcza Kazimierzowi 

Obodyńskiemu nominację profesorską. Bratysława, 2007.
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Zwyczaj to galicyjski nadawania wybit-
nym osobom honorowego obywatel-

stwa. I to właśnie w Rzeszowie przyznano 
po raz pierwszy to prestiżowe honorowe 
wyróżnienie.
A owym pierwszym honorowym obywatelem 
naszego miasta został 28 grudnia 1849 roku 
Moritz von Sala, pełniący funkcję naczelnika 
w rzeszowskim urzędzie okręgowym. Wśród 
kilkudziesięciu osób, które otrzymały ten ty-
tuł, są tak wybitne postaci, jak przed wojną 
m.in. Józef Piłsudski, a wspólcześnie, gdy od 
1994 wznowiono przyznawanie honorowego 
obywatelstwa Rzeszowa, kolejno: abp Ignacy 
Tokarczuk, gen. Stanisław Maczek, ks. pra-
łat Walenty Bal, ks. infułat Józef Sondej, Jó-
zef Szajna, Wojciech Kilar, papież Jan Paweł 
II oraz Adam Harasiewicz.
Przypomniano o tym na nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta Rzeszowa 4 listopada br. 
podczas której uhonorowano kolejnych wy-
bitnych rzeszowian, co zgodnie podkreślali: 
przewodniczący Rady Miasta Konrad Fijo-
łek i prezydent Tadeusz Ferenc. 
Tytuły honorowych obywateli miasta otrzy-
mali: dobiegający 90. roku życia Tadeusz Ho-

HONOROWI OBYWATELE RZESZOWA
Tadeusz Hogendorf i prof. Stanisław Kuś

Stanisław Kuś, dzisiaj 
profesor zwyczajny 

dr hab. inż., urodził się 
w Rzeszowie 1 lutego 1925 
r. w rodzinie podkarpac-

kiego humanisty, profesora gimnazjum dr. 
Andrzeja Kusia i Jadwigi z domu Rusin. 
Podczas okupacji ukończył szkołę rzemieśl-
niczą i dwa lata pracował jako ślusarz w fa-
bryce lotniczej Flugenmotorenwerk Reichs-
hof (przed wojną  PZL Rzeszów należące 
do COP-u) i kontynuował naukę na tajnych 
kompletach. Był członkiem Armii Krajowej. 
Egzamin maturalny zdał w 1945 roku w Li-

PROFESOR STANISŁAW KUŚ
Honorowy obywatel Rzeszowa

Witold Walawender
ceum Matematyczno-Fizycznym w Rzeszo-
wie i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii 
Politechniki Warszawskiej, które ukończył 
w 1951 r. uzyskując dyplom inżyniera bu-
downictwa.
W latach 1952 – 1957 był aspirantem w Ka-
tedrze Technologii Prefabrykatów i Beto-
nu Sprężonego Politechniki Warszawskiej, 
w której w 1957 r. uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych. Do 1966 roku pracował 
w tej katedrze na stanowisku adiunkta, a po 
mianowaniu na stanowisko docenta prze-
szedł do Instytutu Techniki Budowlanej 
w Warszawie na stanowisko zastępcy dyrek-
tora ds. naukowo-technicznych. W 1969 roku 
uzyskał w Politechnice Warszawskiej stopień 
doktora habilitowanego. Tytuł profesora 
otrzymał w 1974 roku.

gendorf i prof. dr hab. 
inż. Stanisław Kuś (83 
l.). Pierwszy z nich to 
znakomity zawodnik 
rzeszowskich klubów 
sportowych, nauczy-
ciel i wychowawca, 
najstarszy przedwojen-
ny reprezentant Polski 
w piłce nożnej (jego 
sylwetkę prezentowali-
śmy w poprzednim nu-
merze miesięcznika), 
drugi zaś jest wybit-
nym naukowcem; był 
trzykrotnie rektorem 
Politechniki Rzeszow-
skiej. Poczty sztandarowe Resovii i Politech-
niki Rzeszowskiej oraz obecność wybitnych 
sportowców rzeszowskich i działaczy oraz 
przedstawicieli środowiska naukowego, 
z rektorami: prof. dr. hab. inż. Andrzejem 
Sobkowiakiem (PRz) i prof. dr. hab. Stani-
sławem Uliaszem (Uniwersytet Rzeszowski), 
podkreślały rangę wydarzenia. Obecni przy 
tym byli nie tylko radni tej kadencji, ale i tak-

że niektórzy szefowie samorządu miejskiego 
z lat minionych. Było uroczyście, podniośle, 
a przeżyciem dodatkowym i prezentem arty-
stycznym znakomicie puentującym wszystko 
był koncert w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara 
w Rzeszowie z ulicy Sobieskiego.   

����Ryszard ZATORSKI

Prezydent T. Ferenc, prof. S. Kuś, T. Hogendorf i K. Fijołek

Koncertowali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z ulicy Sobieskiego
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Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kuś
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W dwa lata później prof. S.Kuś związał swą 
działalność z Politechniką Rzeszowską. Po 
reorganizacji Instytutu Budownictwa i In-
żynierii Środowiska w 1977 r. został kierow-
nikiem Zakładu Konstrukcji Budowlanych 
i rozpoczął od podstaw budowę zespołu i ma-
terialnej bazy zakładu. Od 1990  do 1995 roku 
kierował Katedrą Konstrukcji Budowlanych. 
W trudnych dla Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku należał do nielicznej grupy 
samodzielnych pracowników wydziału, któ-
rzy przyczynili się do utrzymania kształcenia 
na kierunku budownictwo, reaktywowania 
kierunku inżynieria środowiska i uzyskania 
w 1993 r. uprawnień do nadawania stop-
nia naukowego doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie budownictwo. W okresie prze-
łomowych przemian politycznych i gospo-
darczych pełnił funkcję rektora Politechni-
ki Rzeszowskiej przez dwie kadencje (1987 
–  1993) i po trzyletniej przerwie przez kolej-
ną kadencję 1996 –1999.
Wśród zainteresowań naukowych prof. S. 
Kusia dominuje problematyka kształtowania 

konstrukcji, zwłaszcza przekryć o dużej roz-
piętości, teoria, technologia i badania kon-
strukcji z betonu sprężonego i konstrukcji 
z drewna – szczególnie klejonego warstwo-
wo – oraz zagadnienia teorii i normalizacji 
obciążeń konstrukcji budowlanych. Jest au-
torem 2 i współautorem 9 monografi i oraz 
książek technicznych, 10 obowiązujących 
norm budowlanych, ponad 300 artykułów 
i referatów naukowych oraz technicznych. 
Wygłosił wiele wykładów, referatów general-
nych i przeglądowych w uniwersytetach i na 
konferencjach w Europie i Ameryce. Biegła 
znajomość 4 języków obcych ułatwia profe-
sorowi szerokie kontakty międzynarodowe. 
W latach 1976 - 1979, 1993 - 1996 i 1999 - 2002 
był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych, a w okresie 
1985 - 1987 członkiem Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie działał 
w radach naukowych kilku instytutów ba-
dawczych i resortowych zespołach dorad-
ców. Był długoletnim członkiem Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Aktywnie 
działa w Komitecie Nauki i innych gremiach 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, a w kadencji 1999 – 2002 kie-
rował tym związkiem, pełniąc funkcję prze-
wodniczącego zarządu głównego.
Jest on autorem i współautorem wielu pro-
jektów typowych konstrukcji hal przemy-
słowych z betonu sprężonego oraz licznych 
budowli użyteczności publicznej, w tym 
obiektów sportowych (hala na Podpromiu) 
i przemysłowych.
Za wybitne osiągnięcia twórcze w działalno-
ści inżynierskiej, badawczej, dydaktycznej 
i organizacyjnej uzyskał kilkadziesiąt nagród 
i odznaczeń państwowych, resortowych, re-
gionalnych i uczelnianych. Profesor nie przy-
wiązuje wagi do gromadzenia dóbr material-
nych, jest aktywny sportowo – wciąż zimą 
biega na nartach, a latem żegluje lub wiosłuje. 
Skromny i swobodny w kontaktach towarzy-
skich, cechuje się pogodą ducha widoczną 
w pracy i chwilach wypoczynku, gdy okazuje 
się pełnym werwy i humoru kompanem.  

����Witold WALAWENDER

10 listopada br. rozpoczyna się 
dziewiąta edycja plebiscytu Eskulap 

2008 województwa podkarpackiego. 
Celem plebiscytu jest wybór lekarzy cieszą-
cych się największym autorytetem wśród 
pacjentów oraz wybór menedżerów ochrony 
zdrowia województwa podkarpackiego. Gło-
sy w trzech kategoriach: lekarz rodzinny, spe-
cjalista i stomatolog można oddawać do 15 
grudnia br. Głosować można wypełniając ku-
pony plebiscytowe, które znajdują się w naj-
większych placówkach medycznych w na-
szym województwie, a także w Internecie pod 
adresem www.intermed.pl (tamże regulamin 
i szczegółowe informacje) oraz dzwoniąc pod 
numer Telefonicznej Informacji Medycznej 
r-BIT : 94-39.  �

ESKULAP 2008
Wybieramy najlepszego 
lekarza

Z okazji Dnia Filatelisty 19 paździer-
nika 2008 roku redaktor Józef Gajda 

odznaczony został Złotą Odznaką „Za Za-
sługi dla Polskiej Filatelistyki”. 
W roku 2006 otrzymał medal Zarządu Głów-
nego PZF „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji 
Filatelistycznych”. Jest to rzadkie wyróżnienie. 
Co roku w skali kraju taki medal otrzymuje 
ok. dziesięć osób. W Rzeszowie znany jest 
z popularyzatorstwa w mediach działalności 
ruchu fi latelistycznego. Naszym czytelnikom 
znany głównie ze stałej obecności na łamach 
miesięcznika jako fotografi k. Jest też autorem 
wielu tekstów, a szczególnie fotografi i publi-
kowanych w periodykach fi latelistycznych 
oraz czasopismach krajowych i lokalnych 
(m.in. w „Echu Rzeszowa”). Opracował wiele 
katalogów oraz projektów kartek pocztowych. 
Jest współorganizatorem wystaw znaczków 
pocztowych. Często można go spotkać z apa-
ratem fotografi cznym. Dokumentuje wszyst-
kie wydarzenia i uroczystości w Rzeszowie. 

���Stanisław RUSZNICA

ZŁOTO 
FILATELISTY  
Józef Gajda odznaczony  

Józef Gajda dekorowany odznaką przez prezesa ZO 

Zygmunta Kałużę
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Adam Maryniak

Trener reprezentacji siatkarzy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego Adam Maryniak 

uzyskał Laur Studentów 2008, którzy orze-
kli , że należy mu się tytuł Trenera Roku. To 
on bowiem oraz jego drużyna wywalczyli zło-
ty medal w XXIV Mistrzostwach Polski Szkół 
Wyższych w kategorii uniwersytety oraz 
srebrny medal w klasyfi kacji generalnej szkół 
wyższych w piłce siatkowej mężczyzn w maju 
br., a także II miejsce w Międzynarodowym 
Akademickim Turnieju Piłki Siatkowej Męż-
czyzn o Puchar JM Rektora w grudniu 2007 
r. W sezonie 2007/2008 w rozgrywkach III 
ligi PWZPS w Rzeszowie zespół siatkarzy UR 
zajął II miejsce i brał udział po raz pierwszy 
w rozgrywkach w Tomaszowie Mazowieckim 
o wejście do II ligi. W czerwcu br. siatkarze 
trenera Adama Maryniaka wywalczyli II 
miejsce w IX edycji Akademickich Mistrzostw 
Podkarpacia Szkół Wyższych. Rzeszów uzy-
skał też złoty i brązowy medal w Akademic-
kich Mistrzostwach Podkarpacia Szkół Wyż-
szych w siatkówce plażowej i I miejsce w tur-
nieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Oleszyce w maju tego roku.  �

TRENER ROKU
Adam Maryniak z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego
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Podobnie jak to przed laty zainicjował Je-
rzy Waldorff , organizując w Warszawie 

kwesty na rzecz ratowania Powązek, Stowa-
rzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem 
w Rzeszowie organizuje w czasie Święta 
Zmarłych zbiórki na rzecz ratowania tej 
najstarszej nekropolii miasta. 
Akcję tę przed laty zainicjował pasjonat 
i społecznik Włodzimierz Kozło. W tym 
roku odbyła się 1 i 2 listopada po raz szósty. 

CHWAŁA IM
Rzeszowianie nie żałowali złotówek

Uczestniczyli w niej działacze stowarzysze-
nia, młodzież szkolna, dziennikarze. Byli 
w tym gronie wolontariusze, ludzie rozumie-
jący potrzebę troski o ten rzeszowski relikt 
przeszłości. Kwesta odbywała się na cmen-
tarzach Pobitno, Wilkowyja i na zabytko-
wym Starym Cmentarzu przy ul. Targowej. 
Jeśli w ubiegłym roku zebrano na rzecz ra-
towania pomników nagrobnych 9 700 zł, to 
w tym kwesta zbilansowała się kwotą 13 609 

zł. Ofi arodawcami byli różni 
ludzie: emeryci wysupłujący 
z portmonetek zaoszczędzo-
ny bilon, były też całe rodzi-
ny podające pieniądze swoim 
maluchom, aby je wrzuciły do 
puszki. W puszkach znalazło 
się sporo papierowych nomi-
nałów. Najważniejsze, że ofi a-
rodawcy przekazywali je ze 
zrozumieniem i aprobatą dla 
tej akcji. W zamian za ofi ary 
otrzymywali broszurki przygo-
towane przez inicjatorów kwe-

sty, w których mogli przeczytać, jak zostały 
wykorzystane pieniądze zebrane w ubiegłych 
latach i jakie potrzeby są obecnie.
Stary Cmentarz w Rzeszowie jest miejscem 
szczególnym. Początki jego historii sięgają 
1469 roku, kiedy to ówczesny marszałek ko-
ronny Rafał Pilecki z Przeworska ufundował 
kompleks szpitalny, w skład którego wchodził 
m.in kościółek pw. Świętej Trójcy. Wokół nie-
go w 1792 roku utworzony został cmentarz, 
na którym do roku 1910 roku pochowano 40 
tysięcy rzeszowian, wśród nich wielu zasłu-
żonych dla miasta obywateli. 
Czas działa na niekorzyść pomników upa-
miętniających tych, którzy zakończyli tu 
swoją życiową drogę. Zachodzi potrzeba ich 
ratowania. W roku 2008, nie tylko na Sta-
rym Cmentarzu, ale też na nekropoliach Po-
bitno i Wilkowyja, zostało wykonanych 13 
konserwatorskich prac na kwotę 86 tys.714 
zł. Gmina Rzeszów wyasygnowała na ten 
cel 45 tys. 200 zł, Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 20 tys., Rada Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 10 tys., Pod-
karpacki Urząd Marszałkowski 3 tys. 514 zł, 
a kwotę 8 tys. zł zebrało działające społecznie 
Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmenta-
rzem w Rzeszowie. Chwała im za to.

���Jerzy DYNIA

„Wierzę, że nasze miasto tę nieszczę-
sną tablicę zrekonstruuje i obe-

liskowi dawny wygląd przywróci. Do tego 
byłoby chwalebnie i profi laktycznie, żeby 
nasza rzeszowska policja tego wandala zła-
pała, postawiła przed sądem, bo mu się to 
jak rzadko należy.” 
Tak w listopadowym numerze (2007 r.) na-
szego miesięcznika kończył swą comiesięcz-
ną rozmowę z czytelnikami pisarz Zbigniew 
Domino. Wskazał zaś uprzednio na wanda-
lizm, który miał miejsce na Cmentarzu Żoł-
nierzy Radzieckich w Rzeszowie (Wilkowy-
ja). Ktoś bowiem zerwał tam mosiężną tablicę 
z obelisku nagrobnego pośrodku cmentarza, 
upamiętniającą Iwana Turkienicza, literac-
kiego bohatera Młodej Gwardii Fadiejewa, 
a „z krwi i kości ukraińskiego, zaledwie 
24-letniego lejtnanta, Wanię Turkienicza 
z Doniecka, który w sierpniu 1944 roku po-
legł w boju z Niemcami, gdzieś tu pod naszym 
Głogowem.” Pisarz rok wcześniej na dalekiej 
Syberii w Krasnojarsku nad Jenisejem prze-
konywał Rosjan, że Polacy szanują pamięć 
poległych żołnierzy radzieckich, których po-
nad 600 tysięcy zginęło wyzwalając Polskę. 
Zbigniew Domino stawiał za przykład Rze-
szów i prezydenta naszego miasta, wskazu-
jąc, iż w pierwsze dni listopada – Wszystkich 
Świętych i Zaduszki – palą się świeczki na 
grobach poległych żołnierzy radzieckich. 
– Sam też odwiedzam ten cmentarz i zapa-

OBELISK TURKIENICZA
Nagrobny symbol powrócił

lam świeczkę – stwierdził wówczas prezydent 
Tadeusz Ferenc. – To niegodny i zawstydza-
jący dla społeczności naszego miasta wybryk. 
Będę pilnował, żeby tę sprawę wyjaśnić i na-
prawić. Nagrobny symbol musi powrócić na 
obelisk. 
Konrad Fijołek, przewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa też wyraził zdecydowaną 
dezaprobatę. – Współczesny wymiar czło-
wieczeństwa – powiedział przewodniczący 
– wyznaczany jest również naszym stosun-
kiem do takich jak ten symboli. Należy o nie 
dbać. O wszystkie, bo są cząstką historii na-
szego miasta. W tym przypadku naszym ho-
norowym obowiązkiem jest zrekonstruowa-
nie tej tablicy jak najszybciej, jeśli nie uda się 
odzyskać oryginalnej. 
Przyrzekliśmy wtedy Czytelnikom, że bę-
dziemy śledzić, pilotować i informować, jak 
sprawa jest załatwiana. Informujemy zatem, 
że w tym roku przed rocznicą wyzwolenia 
Rzeszowa, co miało miejsce 2 sierpnia 1944 
r. i w którym to wydarzeniu zasadniczą rolę 
odegrali żołnierze Armii Radzieckiej, tabli-
ca na obelisku cmentarnym została zrekon-
struowana. A doprowadziło do tego Stowa-
rzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem 
w Rzeszowie. Już teraz jest nie mosiężna, aby 
nie nęcić złodziei, ale z czarnego marmuru. 
Pod nią w sierpniu leżała wiązanka kwiatów 
z napisem na szarfi e: „ Bohaterom poległym 
o wyzwolenie Rzeszowa – Rada Miejska SLD 

w Rzeszowie”, a 1 listopada paliły się znicze, 
stały żywe chryzantemy i leżał świeży wie-
niec. Świadczy to, że nie tylko władze Rzeszo-
wa przywiązują należytą wagę do wszystkich 
symboli, które wpisują się w tradycję nasze-
go miasta. Oczywiście wandal, który ukradł 
poprzednią tablicę, pozostaje nieznany poli-
cji. Na nowej tablicy różni się nieco treść in-
skrypcji poświęconej radzieckiemu ofi cerowi 
poległemu przy wyzwalaniu ziem polskich 
spod niemieckiej okupacji. Dla rzetelności 
historycznej informujemy zatem na tablicy 
oryginalnej (w dwu językach: polskim i ro-
syjskim) był napis następujący: „1920 – 1944/ 
Bohaterowi/ Młodej Gwardii / Iwanowi/ Tur-
kieniczowi / społeczeństwo województwa/ 
rzeszowskiego”. A teraz: „ Turkienicz Iwan / 
bohater Młodej Gwardii / 1920 – 1944/ żoł-
nierz Armii Radzieckiej.” 

Stary Cmentarz przy ul. Targowej w Rzeszowie

Fot. Ryszard Zatorski
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Jakby na to nie spojrzeć, 
słowo jest paskudne. 

Bo nawet w nomenklatu-
rze opiekuńczej, termin 
„sierota” od dawna nie 

jest stosowany, może dlatego, że w domach 
dziecka prawdziwych sierot jak na lekar-
stwo. 
Gdy pierwszy raz usłyszałam to sformuło-
wanie, skojarzyło mi się raczej z sierotami po 
EURO (2012), czyli perspektywą „pięknego” 
pożegnania Polski z mistrzostwami w piłce 
kopanej. W ostatnich dniach śmiało można 
dopasować zjawisko do wahania kursu walu-
ty, czy pogawędek o wejście naszego kraju do 
wciąż odległej strefy Euro. Jednak potrzeba 

Dziecko, kładąc się do snu, nie chce zerwać 
kontaktu z realną rzeczywistością, 

trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie 
ma, przytula do siebie swego misia.

Prof. Antoni Kępiński, psychiatra

EUROSIEROTY
Robienie wideł z igły

Dorota Dominik

matką wynalazków i jak strzelił wymyślono 
„eurosierotę” – jako skutek uboczny emigracji 
zarobkowej dorosłych. Ponieważ temat nośny 
i kontrowersyjny, szybko podjęła go prasa, bi-
jąc na alarm. Do pracy rzucili się też urzęd-
nicy, zaganiając kuratorów do… liczenia eu-
rosierot w województwach. Fala uderzeniowa 
nie ominęła też Ośrodka Adopcyjnego w Rze-
szowie, w czym utwierdziły mnie liczne tele-
fony z zapytaniami o wzrost zjawiska. 
Ku rozczarowaniu rozmówców, zgodnie 
z prawdą cierpliwie tłumaczyłam, że zjawisko 
emigracji zarobkowej jest znane w Polsce od 
dawna i nie ma chyba rodziny, z której ktoś 
nie wyjechał w latach 70. czy 80. do „Hame-
ryki” za dolarem. Jakoś nigdy nie uważano 
takiego postępowania za naganne – wprost 
przeciwnie! Ponieważ życie to nie jest bajka, 
dziś nadal spora grupa naszych znajomych 
pracuje za funty , jednak nikt nie mógłby na-
zwać ich rodzinami „dysfunkcyjnymi”, czy 
oskarżyć o porzucanie dzieci. Rozłąka jest 
niewątpliwie trudna dla wszystkich, jednak 
mimo odległości więzi rodzinne są mocno 
pielęgnowane, a kontakty wcale nie rzadkie 
(albo tu, albo tam). Warto też zauważyć, że 
spora grupa osób wyjechała wraz z dziećmi, 
co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwa-
gę lepsze świadczenia socjalne dla osób wy-
chowujących dzieci. 
Zjawisko owczego pędu, powszechne jest 
jak Polska długa i szeroka. Wygodna więc 
w kwestii szukania winnych za nieszczęścia 
i złe zachowanie dzieci stała się emigracja za-

robkowa rodziców i rozpadające się rodziny. 
Póki co jednak, w dalszym ciągu większość 
dzieci porzuconych, przebywających w pla-
cówkach opiekuńczych ma rodziców, i to nie 
tych pracujących ciężko za granicą, ale tych 
obijających się nawet kilka przecznic dalej. 
Piekło i ból osamotnienia fundują dzieciom 
nie ci, którzy chcą mu zapewnić lepszy start, 
choćby fi nansowy, ale ci, którzy są najbliżej… 
Dziecko, mając silne oparcie w kochających 
go dorosłych, rodzicach, dziadkach czy nawet 
dalszych krewnych, nie będzie tak poszkodo-
wane psychicznie, jak to, którego rodzice są na 
miejscu, ale się nim nie interesują, bo wybrali 
biznes lub wódę. Nigdzie też nie znajdziemy 
badań, które jednoznacznie potwierdziłyby 
tezę, że wzrost rozwodów spowodowany jest 
zarobkowaniem małżonka za granicą. 
„Nic nie jest takie, jakie się wydaje”, pisał 
Szekspir, a problem „eurosierot” jest ewident-
nie tematem zastępczym, na dodatek dobrze 
brzmiącym. Jakże wygodnie jest zajmować 
się abstrakcyjną problematyką, zamiast sku-
pić się na pracy nad systemowymi rozwiąza-
niami wzmacniającymi rozwój emocjonalny 
dziecka w rodzinie – właściwej opiece, eduka-
cji rodziców, doskonaleniu ich kompetencji, 
wreszcie zabezpieczeniu instytucjonalnym, 
a na koniec – wzmacnianiu i budowaniu wię-
zi społecznych. Czyli nas wszystkich.

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

35-013 Rzeszów, ul. Witkacego 7

Życie kulturalne i re-
kreacyjno-sportowe 

w naszym mieście skupia 
się często głównie wokół 
osiedlowych placówek 

kultury, prowadzonych przez spółdziel-
czość mieszkaniową. Praktycznie każde 
większe spółdzielcze osiedle posiada taki 
klub. 
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa pro-
wadzi aż pięć osiedlowych klubów kultury. 
Na osiedlu Śródmieście jest to Akwarium 
(kierownik Rafał Kulasa), na osiedlu Bara-
nówka Karton (kierownik Józef Tadla), na 
osiedlu Kmity Gwarek (kierownik Józefa 
Zabłocka), na osiedlu Krakowska Południe 
Krak (kierownik Agata Jamuła). Największy 
Osiedlowy Dom Kultury RSM Tysiąclecia 
(kierownik Halina Kostoń) funkcjonuje na 
osiedlu 1000-lecia. 
Kluby osiedlowe znajdujące się na terenie 
zwartych kompleksów mieszkalnych RSM są 
tam praktycznie jedynymi obiektami, gdzie 
mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci, mogą spełniać 
swoje zainteresowania. Popularne formy ar-

KULTURA OSIEDLOWA
Spółdzielcze kluby integrują mieszkańców

Stanisław Rusznica
tystyczne realizowane są przez 
zespoły muzyczne, wokalne, 
tańca nowoczesnego, towarzy-
skiego, baletowego, zajęcia ru-
chowe typu fi tnes (aerobik, step) 
i zajęcia relaksacyjno-oddecho-
we – Joga. Są koła zainteresowań: plastyczne, 
szachowe, brydżowe, kluby ciekawej książki. 
Prowadzona jest nauka gry na instrumentach 
muzycznych. Z osiedlowymi klubami powią-
zały swą działalność zespoły znane w naszym 
mieście, takie jak: kapela ludowa Kmitoki, 
kapela podwórkowa Rzeszowskie Wiarusy, 
chór Cantus, Tempo-Twist, Skrzaty, Brece-
Dance, Cafe-Biba, Bendnicy, Iks Band, Vox 
Angeli, Orions. Dla starszych mieszkańców 
utworzone zostały kluby seniora i uniwersy-
tety trzeciego wieku.
Kluby RSM w okresie letnim i zimowym 
prowadzą półkolonie dla dzieci. Odbywają 
się spotkania okolicznościowe, imprezy osie-
dlowe, wystawy promujące zainteresowania 
i twórczość wielu mieszkańców osiedli. Or-
ganizowane są turnieje i rozgrywki sporto-
we wewnątrz osiedli, jak i między osiedlami. 
Atrakcyjną formą są wycieczki piesze oraz 
autokarowe poza miasto. Kluby są główny-
mi organizatorami dni osiedla. Swoją dzia-
łalność upowszechniają poprzez wydawanie 

okolicznościowych gazetek. Ściśle współpra-
cują z przedszkolami, szkołami, osiedlowymi 
strukturami organizacji społecznych: TPD, 
LOP, ZHP, PZW oraz miejscowymi parafi a-
mi. Mają wiele liczących się w mieście spon-
sorów.
Andrzej Filip, wiceprezes RSM, zapytany 
o bazę i kadrę poinformował, że kluby pro-
wadzą działalność w pomieszczeniach o łącz-
nej powierzchni 1852 metrów kwadratowych. 
Zatrudnionych jest 16 pracowników umysło-
wych na 10,5 etatu. Koszt utrzymania klubów 
wynosi rocznie około 900 tys. złotych.
Przewodniczący komisji samorządowej RSM 
Adam Jurasz wysoko ocenia kluby. Stwier-
dził, że jest duże zapotrzebowanie społecz-
ne na działalność kulturalną na osiedlach, 
poprzez którą aktywizuje się społeczność 
naszych osiedli. Organizowane imprezy in-
tegrują mieszkańców, dają poczucie, że jeste-
śmy dużą rodziną osiedlową.

����Stanisław RUSZNICA

W Domu Kultury RSM Tysiąclecia
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Odszedł od nas na 
zawsze 20 paździer-

nika człowiek niezwykły 
– wspaniały kolega, syn, 
brat, mąż, ojciec, dziadek 

dwóch uroczych bliźniaków. Współtworzył 
nasze Stowarzyszenie Nasz Dom- Rzeszów 
i znakomicie pracował w tej społeczności na 
rzecz miasta. Dr Wacław Sobol był również  
jednym z aktywniejszych autorów naszego  
miesięcznika.  
Do 1974 r. uczył się i pracował na terenie Jasła 
i Krosna, następnie  rozpoczął pracę  w Rze-
szowie jako nauczyciel wówczas popularnego 
„Odlewnika”. Temu poświęcił całe swoje doj-
rzałe życie. Swoją solidnością, pracowitością, 
zaangażowaniem pokonywał kolejne bariery 
zawodowe i naukowe: od inżyniera do dokto-
ra nauk pedagogicznych. Od początkującego 
nauczyciela do wicedyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rze-
szowie. Taki pozostał w naszej pamięci. 
Był uosobieniem ogromnej wiedzy, taktu, 
elegancji. Darzyliśmy się sympatią i sza-
cunkiem, wykonując zadania dydaktyczne 
i wychowawcze. Był  nauczycielem, a potem 
moim zastępcą w kierowaniu szkołą. Nie kto 
inny, ale właśnie Wacek rozpędził  machi-

POGODNY I SZLACHETNY
Wacław Sobol (1946 – 2008)

Jerzy Maślanka
nę europejskich programów edukacyjnych, 
która ruszyła od 2000 roku i do dziś toczy 
się zaprogramowanym rytmem. Dzięki jego 
zdyscyplinowaniu i precyzji  organizacyjnej 
ponad 500 uczniów  ZST i kilkudziesięciu 
nauczycieli oraz pracowników oświaty od-
bywało i odbywa staże i praktyki zawodowe 
w większości krajów europejskich. W 2004 
roku ówczesny podkarpacki kurator oświaty 
Stanisław Rusznica w przysłanym do szkoły 
piśmie gratulował nam: „W ogólnopolskim 
rankingu szkół realizujących europejskie 
programy edukacyjne jesteście liderem, 
sławiąc szkołę, rzeszowską oświatę i mia-
sto”. Cieszyliśmy się z tego wyróżnienia, ale 
wiedzieliśmy, że słowa te dotyczyły głównie 
Wacka. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: 
dyrektora szkoły, prezydenta, kuratora,  mi-
nistra i innych. 
Tydzień przed tegorocznym świętem edu-
kacji, z zaprzyjaźnionego greckiego miasta 
Lamia od jego burmistrza na ręce prezydenta 
Rzeszowa przyszedł list pochwalny nt. gru-
py młodzieży i ich opiekunów realizujących 
program „Młodzież w działaniu”, za co pre-
zydent Tadeusz Ferenc  przyznał dr. Sobolowi 
nagrodę, której nie zdążył już odebrać.
Swoim urokiem osobistym i talentem arty-
stycznym jako twórca i wykonawca Wacław 
Sobol uświetniał wiele imprez nauczyciel-
skich, okolicznościowych  i rozrywkowych, 
które znakomicie integrowały społeczność 

Wacław Sobol

ZST. Ciągle pamiętać będziemy refren pio-
senki: „A nam się marzy szkolna chata,/ miła 
urocza i bogata,/ ją upiększamy w wspólnym 
trudzie,/ a żyją w niej wspaniali ludzie”. Kole-
ga nasz pozostanie także w pamięci jako zna-
komity organizator, przewodnik  i pilot wielu 
wycieczek zagranicznych. To była także jed-
na z wielu pasji Wacka, człowieka niezwykle 
życzliwego i skromnego. I taki  pozostanie w 
naszej pamięci: pogodny, cierpliwy, szczery, 
mądry, usłużny i szlachetny.

����Jerzy MAŚLANKA,
b. dyrektor ZST w Rzeszowie, redaktor naczelny i prezes 

stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów, przewodniczący 

komisji edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Grecka Lamia, to part-
nerskie miasto Rze-

szowa. Przyjmowano nas 
tam niedawno jak swoich. 
Ugościł nas nawet w ratu-

szu prezydent miasta pan Georgios Kotro-
nias i przywitał tamże prezes Związku Pol-
sko-Greckiego, pan Andrzej Giannakakos. 
Prezydent opowiedział o miejskich proble-
mach związanych z ochroną środowiska, 
wręczył nam drobne upominki i… wyciągnął 
asa z rękawa – wszystkim uczestnikom pro-
jektu zafundował wycieczkę do Aten połą-
czoną ze zwiedzaniem Akropolu. Otrzymał 
od nas gromkie brawa. Odbyła się też sesja 
zdjęciowa, wywiady do gazet, a w wieczor-
nym dzienniku telewizyjnym była krótka 
migawka o naszym projekcie i szczegółach 
pobytu w Lamii.

RZESZOWIANIE W GRECJI
Edukacja pozaformalna - projekt europejski

Barbara Gajewska
Potem wszyscy zgodnie oceniali poznając 
stolicę Grecji, że Ateny są wspaniałym mia-
stem, gdzie teraźniejszość sąsiaduje ze staro-
żytną przeszłością. Po szerokich ulicach jeż-
dżą sportowe samochody, światowi kreatorzy 
mody mają tu swoje salony, na obiad zapro-
szono nas do klimatyzowanej tawerny… 
A nad miastem dominuje Akropol, budowla, 
na opisanie której brak słów zachwytu. To ko-
lebka starożytnych Aten pełniąca w przeszło-
ści rolę ośrodka religijnego. Do dziś można 
tam podziwiać pozostałości czterech budow-
li wzniesionych w V wieku p.n.e. Dominuje 
Partenon – najwspanialszy symbol architek-
toniczny Aten. Ku zaskoczeniu wszystkich 
– z geometrycznego punktu widzenia jest 
ostrosłupem ściętym, a nie prostopadłościa-
nem. Ale żeby się o tym przekonać, należało-
by przedłużyć krawędzie boczne na wysokość 
1400 metrów – dopiero tam ostrosłup miałby 
swoje zakończenie. 
Młodzież spostrzegła jeszcze jedną sprawę 
– uczniowie wchodzą na Akropol… bez-

płatnie. I nie tylko tam, i nie tylko w Gre-
cji. W większości krajów Unii Europejskiej 
młodzież szkolna ma bezpłatny wstęp do 
wszystkich muzeów! Może my też powinni-
śmy przyjąć ten zwyczaj? Przecież wyciecz-
ka szkolna nie powoduje aż tak znaczących 
dodatkowych kosztów! A korzyści z takiego 
postępowania byłyby ogromne.
Poznawaliśmy Grecję. Byliśmy na wyspie Li-
chades. Dowiadywaliśmy się, że z oliwnych 
surowców można np. produkować… gumę 
do żucia i artykuły lecznicze. Uczniowie po-
równując pod mikroskopem próbki ziemi 
z plaż bałtyckich i greckich spostrzegli nagle, 
że nasz piasek ma kolor bursztynu, a tamten 
brunatnej magmy. Były wspólne wieczory 
polsko-greckie z tańcami, potrawami grecki-
mi, pieczeniem barana itp. 
Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych 
w Rzeszowie korzystała z ciekawej formy 
pozaszkolnej edukacji dzięki realizacji euro-
pejskiego projektu „Młodzież w działaniu. 
Akcja 1.1 - wymiana młodzieży”. Jedynym 
świadectwem uczestnictwa w takim sposo-
bie kształcenia jest Youthpass – certyfi kat 
ustanowiony przez Komisję Europejską i za-
świadczający o uczestnictwie w procesie po-
zaformalnego kształcenia. Projekt nasz pn. 
„SOS, najwyższy czas na ratowanie środowi-
ska naturalnego” realizowany był wspólnie 
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z organizacją młodzieżową z greckiej Lamii; 
Youth Center of Lamia. Przez osiem dni 
czterdziestu uczestników projektu mieszka-
ło na campingu w Rahes w okolicach Lamii 
i poznawało problemy związane z ochroną 
środowiska, ekologią, oczyszczaniem wód 
i recyklingiem. Zadawano sobie pytanie, czy 
ekologia to moda dzisiejszych czasów, czy 
konieczność? To konieczność – taka zawsze 
padała odpowiedź. Jesteśmy przecież częścią 
przyrody, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa, 
niszczymy samych siebie. Młodzież pozna-
wała i porównywała problemy ekologiczne 
w odniesieniu do naszego kraju i Grecji. Nasi 
młodzi partnerzy z Lamii zaproszeni zostali 
do Polski. Gościć będą w czerwcu przyszłe-
go roku. Odwiedzą też naszą szkołę. Kon-
tynuowane będą działania dotyczące spraw 
ekologicznych, przewidziany jest m.in. pobyt 
w Bieszczadach, zapoznanie z pracą elek-
trowni wodnych i oczywiście także relaksowe 
turystyczne zwiedzanie Jeziora Solińskiego 
i jego okolic.

Pobyt rzeszowian odnotowała grecka prasa
Uczestnicy projektu. U góry na spotkaniu z prezydentem Lamii Georgiosem Kotroniasem (pośrodku), obok 

opiekunowie rzeszowskich uczniów: Wacław Sobol i Barbara Gajewska. 

Wprawdzie wspomniany wcześniej nasz pro-
jekt realizowany wespół z młodzieżą grecką 
zakończył się, ale pewne jego działania trwa-
ją nadal. Młodzież zajmuje się teraz ewaluacją 
prac, opracowuje rezultaty badań i obserwa-
cji, przygotowuje materiały informacyjne, 
szuka sposobów wypromowania programu 

„Młodzież w działaniu”. To jest świetny i za-
akceptowany przez młodzież sposób kształ-
cenia.

��Mgr inż. Barbara GAJEWSKA
nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie

Ryszard Podkulski 
„obraca pieniędzmi 

z Izraela”, „ pierze ame-
rykańskie dolary”, „kum-
pel Ferenca”, „wszystkich 

przekupił”, „za amerykańskie pieniądze 
kupi cały Rzeszów” itd., itp. 
Nie zabierałbym głosu w tej sprawie, gdyby 
nie to, że szlag mnie trafi a jak nieudaczni 
lokalni politycy, działacze społeczni, radni 
i bezradni wywołują temat Podkulskiego, 
żeby nim straszyć. Często słyszę jak lokalni 
biznesmeni i pseudobiznesmeni, najczęściej 
nieudacznicy, mówią „nie sztuka kupować za 

CZŁOWIEK SUKCESU
Plują na Podkulskiego i konfabulują dla lepszego samopoczucia

Bogusław Kobisz
cudze pieniądze”, „on jest tylko przykrywką”, 
„ pierze mafi jne pieniądze” … Plują i konfa-
bulują, żeby poprawić sobie samopoczucie 
lub usprawiedliwić własne niepowodzenia, 
poprawić swój wizerunek wśród znajomych. 
Podkulski to od kilku lat niemalże temat za-
stępczy we wszelkich dyskusjach poważnych 
i mniej poważnych w Rzeszowie.
To takie nasze, takie polskie – krytykować. 
Żeby się nie czepiano, że sami nic nie robimy 
lub robimy źle, to krytykujemy wszystkich, 
którzy coś robią.
Najłatwiej nawrzucać komuś, kto ma jakiekol-
wiek widoczne osiągnięcia, gdyż każdy kolej-
ny sukces osoby krytykowanej formalnie po-
twierdza, że krytykujący się nie myli… i wie 
co mówi. Gdyby Ryszard Podkulski zrobił 
cokolwiek wbrew prawu, to proszę mi wie-

rzyć, że kolejne rządzące ekipy rozszarpałyby 
go. Począwszy od prawicy poprzez lewicę PiS 
i PO wszyscy obserwują biznesmenów tego 
formatu co R. Podkulski i patrzą im na ręce. 
Pieniądz robi pieniądz to recepta na sukces. 
Po prostu trzeba zarabiać pieniądze, żeby 
mieć pieniądze – takie to proste. Trzeba mieć 
pomysły, wizje, marzenia, cele, dużo siły, 
zapału. Trzeba do tego mieć dużo szczęścia, 
wyczucie, umieć ryzykować. Trzeba mieć 
szczęście do ludzi – współpracowników 
i kontrahentów, wspólników, mieć rodzinę, 
która rozumie, wspiera, „wytrzymuje”, tole-
ruje i pomaga. 
Zarobione pieniądze R. Podkulski inwesto-
wał, pomnażał je, pożyczał z banków i po-
nownie inwestował. I tak od wielu lat do dzi-
siaj to robi. Pieniądz robi pieniądz, zarabia 
coraz więcej, inwestuje coraz więcej, pożycza 
coraz więcej. I ma! Dzisiaj kapitał na świe-
cie tak się wymieszał, że nikt nie wie tak do 
końca, czyimi pieniędzmi obraca, może one 
i są żydowskie, może amerykańskie, może 
włoskie… A czym się różnią, gdy są z PKO, 
Raiff eisen Bank lub City Bank? 
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Myślę, że lepiej, gdy udane interesy robi ktoś 
z Podkarpacia, kogo możemy spotkać na uli-
cy. Na taką krytykę jak Ryszard Podkulski 
nie są narażone np. sklepy sieciowe, ponieważ 
nie mamy pojęcia, kto na nich zarabia. 
Osobiście wolę R. Podkulskiego – swój, prze-
widywalny, sympatyczny, na pewno tak jak 
każdy z nas szanuje pieniądze, lubi to co robi, 
pracuje w zasadzie przez cały czas. R. Pod-
kulski buduje, adaptuje powierzchnie na wy-
najem, administruje nimi, remontuje. Tak jak 
dobry rolnik, który skupuje grunty sąsiednie, 
powiększa areał, chce wykorzystać kombajn 
i inny sprzęt – tak R. Podkulski dąży do tego, 
żeby najlepiej jak potrafi  wykorzystać to, co 
już posiada. Kupuje nieruchomości i inwestu-

je swoje pieniądze głównie na Podkarpaciu. 
Największe swoje inwestycje lokuje w Rze-
szowie. 
Plotka jest silna, łatwiej się sieje niż plewi. 
Miałem okazje poznać osobiście Ryszar-
da Podkulskiego – nie będę w tym miejscu 
wygłaszał peanów nie mniej opinię uprosz-
czoną jak najbardziej. R. Podkulski to nor-
malny, rzeczowy facet, pracoholik. Szanuje 
ludzi, którzy go nie okradają, szanuje każdą 
cegłę i deskę na budowie, jest odważny i ma 
szczęście. Wbrew temu co mówią – pomaga, 
wspiera sport (Lisia Góra – Kajaki) i wiele 
inicjatyw lokalnych, ale nie robi przy tym 
wielkiego szumu. Zapewne jak każdy z nas 
ma tyle zalet co wad. 

Porządny człowiek, tylko że dla prasy niewy-
godny, bo jak tu o takim pisać – żadnych afer, 
skandali. To że zna włodarzy miasta, to nor-
malne. Mając kilka nieruchomości w mieście 
jak można ich nie znać. Ale i tu trudno o sen-
sację. Pozbądźmy się zatem zaściankowych 
kompleksów, przestańmy krzywo patrzeć na 
ludzi tylko dlatego, że im się powiodło. Nie 
zazdrośćmy sąsiadowi, że ma więcej. Nie po-
wielajmy plotek i bzdur po to, żeby poprawić 
sobie humor. 
Rysiek, tak trzymaj! Rób swoje i pamiętaj, że 
złe opinie wyrażane przez durniów są dla nas 
pochwałą. 

���Bogusław KOBISZ

Zapowiadałem nieśmia-
ło, że nasza spółdziel-

nia rozpoczyna budowę 
nowego osiedla mieszka-

niowego Staromieście Ogrody. Tam wła-
śnie wybudowaliśmy pierwsze dwa obiekty 
mieszkalne, w których zamieszka 108 ro-
dzin. Następne dwa są mocno zaawansowa-
ne i będą oddane za rok do użytku.
Symboliczne pierwsze wbicie łopaty w ziemię 
odbyło się w „Mikołaja” 2006 r. Wytłumaczę 
się dlaczego nieśmiało. Budownictwo, czy-
li wielkie zamierzenia gospodarcze są nie-
śmiałe, bo wymagają pokory. Wynika ona 
z ogromu przedsięwzięcia, odpowiedzialno-
ści, obawy, także pogodzenia się ze wszystki-
mi. Bo przecież jest to zamierzenie przyszłe 
i niepewne, zależne od wielu okoliczności 
zewnętrznych, od wszelkich instytucji lokal-
nych poczynając. Tutaj ciśnie się praktyczna 
dygresja, spostrzeżenie. Wszyscy, którzy bu-
dują dom, są pokorni, tacy lepsi towarzysko, 
chociaż wcześniej takimi nie byli. Coś ich 
podkręcało, „roiło”. Czyli praktyczna rada, 
chcemy kogoś uspokoić, sprowadzić na zie-
mię, spokornić – zainspirujmy go, aby rozpo-
czął budowę domu. Z zarozumialca przeisto-
czy się w pokornego misia pluszaka. 
Staromieście Ogrody ma swoją długą histo-
rię, sądzę, że pouczającą dla przyszłych dzie-
jów Rzeszowa. Zaczęło się od przyłączenia 
szacownej wsi Staromieście do organizmu 
miejskiego Rzeszowa w latach 70. ubiegłego 
wieku. Od tamtego czasu w Staromieściu nie 
zanotowano nic pod względem gospodar-
czym i urbanistycznym. Staromieście zacho-
wało stary charakter bogatej podrzeszowskiej 
wsi. Sądzę zatem, że inne wsie przyłączone do 
Rzeszowa swój charakter utrzymają jeszcze 
przez co najmniej wiek. Taka prawidłowość 
rozwojowa. Dla celów inwestycyjnych liczą 
się puste niezabudowane przestrzenie. Zur-

PRZEMIANA WSI W MIASTO
Pierwsi mieszkańcy na osiedlu Staromieście Ogrody

Edward Słupek

banizowane wsie – to wąskie dróżki z płotami 
z obydwu stron, gdzie do tej pory obowiązuje 
zasada trzech palców tak pięknie sfabulary-
zowana w kultowej komedii Sami swoi.
Kilka lat temu rada Rzeszowa uchwaliła plan 
zagospodarowania pustych przestrzeni Sta-
romieścia naprzeciw giełdy rolnej. To tam 
właśnie wybudowaliśmy wspomniane obiek-
ty mieszkalne. Uważam to za duży sukces go-
spodarczy, gdyż otworzyliśmy budowę pięk-
nego osiedla na około 2 tysiące mieszkań. 
Sądzę, że ładne architonicznie i użytkowo 
obiekty stanowią zapowiedż dalszych reali-
zacji nowoczesnego osiedla mieszkaniowego 
przez naszą spółdzielnię. Upubliczniam nasz 
sukces, podkreślając, że jest dziełem naszej lo-
kalnej fi rmy i fi rm wykonawczych miejscowo 
kojarzonych – Hartbex i i jego rozliczni pod-
wykonawcy. Podkreślam ten fakt, akcentu-
jąc patriotyzm lokalny, przy zalewie obcych, 
którzy hałaśliwymi obietnicami chcą zawo-
jować nasz lokalny rynek budowy mieszkań. 
Mechanizm jest prosty – hałaśliwa kampania 
reklamowa, czasem uwłaczająca naszej lo-
kalnej godności, potem wybudować, zgarnąć 
zysk i zostawić nas z ewentualnymi proble-
mami. Jeszcze wybudować tzw. „taniochę”, 
bo przecież wiele zakrytych robót zaowocuje 

problemami w przyszłości. Chwalę nie tylko 
naszą spółdzielnię. Inne rzeszowskie również 
są bardzo dobre i solidne. Lokalne budownic-
two ma tę przewagę, że wszystko jest w zasię-
gu ręki, można bezpośrednio kontrolować. To 
są doskonale rozpoznawalne fi rmy i ludzie. 
Radość z pierwszych mieszkań na Staromie-
ściu ma też inny wymiar. W okresie wzrostu 
gospodarczego udało się wybudować pierwsze 
obiekty. Obecnie, w okresie paniki gospodar-
czej, rozpoczęcie budowy byłoby niemożliwe. 
Wszystkie cztery pierwsze obiekty na ponad 
200 mieszkań – to jakby przyłączenie jednej 
małej wsi do Rzeszowa. Odbyło się to bez 
uwłaczającego medialnego hałasu i jest fak-
tem. Następne obiekty również z rozmysłem 
wybudujemy i sądzimy, że to osiedle będzie 
naszą rzeszowska perełką. Powstanie kilka 
nowych ulic. Chcąc uniknąć prymitywnej 
politycznej wrzawy, oczekujemy na ciekawe 
pomysły dotyczące nazewnictwa nowych ulic 
na Staromieściu, które zaproponujemy radzie 
Rzeszowa do uchwalenia, bo też jako budow-
niczowie mamy do tego moralne prawo. 

���Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

–Własnościowej w Rzeszowie

Powstaje osiedle Staromieście Ogrody

Fot. Radosław Słupek
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Załęże. Kiedyś podmokła łąka za łęgiem 
czyli żyzną glebą w dolinie rzeki poro-

śniętą krzewami. Później zaś osada. Jedno 
z najmłodszych osiedli powiększonego Rze-
szowa, ale jako osada bardzo leciwa. 
Właśnie tam w jesienną niedzielę Rada Osie-
dla wspierana przez zaprzyjaźnionych spon-
sorów i liczne organizacje zorganizowała dla 
mieszkańców, i nie tylko, kolejne Dni Osie-
dla. Mówiąc po ludzku cały blok programo-
wy dla uprzyjemnienia życia wszystkim bez 
względu na wiek i rozrywkowe upodobania. 
Stadion i jego przyległości zaludnił się i mie-
nił wszystkimi barwami jesieni, estradowych 
artystów oraz odpustowego handlu i małej 
gastronomii.
Przewodniczący Tadeusz Dudek uważa, że 
jest to najlepsza forma integracji społecznej 
oraz kształtowania pożądanych więzi w osie-
dlowej społeczności. O celowości organi-
zowania takiej imprezy świadczyła przede 
wszystkim frekwencja. Za osiedlowymi dnia-
mi mieszkańcy zagłosowali nogami, no, może 

ZAŁĘŻE BAWIŁO SIĘ
Przy wsparciu życzliwych sponsorów

Później interesująco skom-
ponowaną estradę zdomi-
nowali już artyści, mówiąc 
oględnie, w wieku pogim-
nazjalnym. Czegóż tu nie 
było! Popisy zespołu tańca 
nowoczesnego Flik z za-
łęskiej fi lii domu kultury, 
występ zespołu Max band 
z Beatą Wiater, pokaz wo-
kalnego kunsztu laureatek 
Carpathia Festiwal – Syl-
wii Chmiel i Aleksandry 
Kołcz, spektakl teatru amatorskiego z Za-
kładu Karnego oraz niezastąpionego zespołu 
śpiewaczego z Załęża strojnych na ludowo Ku-
moszek. Wszyscy rozemocjonowani uczest-
nicy i obserwatorzy rozrywkowych poczynań 
mogli schłodzić się i posilić tradycyjnymi da-
niami plenerowymi. Zaś 
młodzi kandydaci na kow-
bojów i następców Rambo 
mogli nabyć upragnione-
go kolta plastikowego za 
7,50 lub takową strzelbę za 
jedyne 15 zł.
Corocznie osadzeni z Za-
kładu Karnego przekazu-
ją swoje prace plastyczne 
na aukcję prowadzona 
w czasie Dni Osiedla, 
z której dochód zasila 
fundusze charytatyw-
ne. Duże zaintereso-
wanie wzbudził pokaz 
sprawności ratowniczej 
miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, którzy 
w ubiegłym roku pozo-
stawili w pokonanym 
polu wszystkie podobne straże z Rzeszowa. 
Nie mniejszą ciekawość wzbudziły prezenta-
cje przez funkcjonariuszy służby więziennej 
różnych technik interwencyjnych. Pojawili 
się także kynolodzy czyli po prostu miłośnicy 
pieskich czworonogów z pokazem sposobów 
skutecznego uczenia kulturalnych i przyja-
znych zachowań psich ulubieńców.

Sportowe emocje towarzyszyły rozgrywkom 
piłkarskim o puchar przewodniczącego Rady 
Osiedla, ale najwięcej atrakcji dostarczył 
mecz piłkarskich oldbojów o puchar prezesa 
Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów - Jerzego 
Maślanki. Poziom gry momentami był tak 

wysoki, że trudno było głową trafi ć w piłkę. 
Ale paru zawodnikom ta sztuka udała się. 
Mecz zakończył się pełnym sukcesem gdyż 
nie było żadnych strat w ludziach. Zawod-
nicy dotrwali do ostatniego gwizdka tylko 
przy dwóch lekko utykających. Puchar wrę-
czał z całą właściwą sobie galanterią wicepre-
zes stowarzyszenia Maciej Dziurgot, który 
kieruje na co dzień znaną rzeszowską fi rmą 
Resgraph. Zresztą jest to postać wyjątkowo 
ciekawa i związana ze sprawami osiedlowy-
mi od lat. Wspiera on wszystkie istotne ini-
cjatywy osiedlowe. Przewodniczący Tadeusz 
Dudek twierdzi, że w całym bardzo renesan-
sowym rozrzucie zainteresowań oraz pasji 
życiowych i społecznych Macieja Dziurgota 
sprawy osiedla plasują się w ścisłej czołówce, 
że zawsze może liczyć na życzliwe i skutecz-
ne jego wsparcie. Obaj już zapraszają na rok 
następny. Atrakcji wszelakich ma nie zabrak-
nąć.

��Roman MAŁEK 

niektórzy kołami. Całość rozpoczęły różne 
atrakcje dla najmłodszych i ciut starszych 
obywateli Załęża. Bawili się oni nie tylko 
w prowadzonych zabawach, ale i różnorod-
nych konkursach, w których zwłaszcza babcie 
i dziadkowie mogli dumnie wypinać biusty 
podziwiając umiejętności i użytkową wiedzę 
swoich wnuczkowych pociech. Zwłaszcza, że 
były one nagradzane i w dodatku przy aplau-
zie publiczności. 

Zwycięska drużyna z ZałężaPuchar odbiera działacz załężański 

Wiesław Sołtys (z lewej)

Szefowa pobicińskiego domu Kultury Mariola Cieśla 

i Maciej Dziurgot

Maciej Dziurgot z synem Filipkiem i żoną Renatą oraz radny Jerzy Maślanka  

Zastępca prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki (z prawe) i przewodniczący 

Rady Osiedla Załęże Tadeusz Dudek
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sze skrzypce. Współtworzy Rzeszowskie Studio 
Operowe. Ciągle koncertuje. Wszędzie pełne sale, 
huczne brawa, liczne bisy. Wirtuoz na całego! Gra 
z zespołem pieśni i tańca przy rzeszowskim WDK. 
Jeździ po Polsce i Europie. Same sukcesy i liczne 
nagrody. Istny fenomen z prowincjonalnego Rze-
szowa!
Profesor umiał nauczyć trudnej sztuki gry na 
skrzypcach. Wymagał od swoich uczniów jak nikt. 
Oni nauczyli się być mistrzami u prof. Dziedzica: 
Barbara Krawczyk, Czesław Prejsnar, Jan Sroka, 
Maria Mik, Dolores Zielińska i inni. Profesor Jó-
zef Dziedzic zmarł w styczniu 1980 roku. Wielkie 
skrzypce przestały grać.
Profesor Tomasz Pałka (ur.12 marca 1915, zm. 23 
listopada 2001 r.). Przed wojną w orkiestrze woj-
skowej, po wojnie nauczyciel trąbki i skrzypiec 
w Państwowej  Szkole Muzycznej i Średniej Szkole 
Muzycznej w Rzeszowie. Równocześnie w orkie-
strze symfonicznej grał jako skrzypek, a potem al-
towiolista. Wybitny nauczyciel, jego wychowanko-
wie zdobywali laury w ogólnopolskich konkursach, 
pracują w szkołach artystycznych i fi lharmoniach 
w kraju i za granicą (m.in. Irena Bizoń, Krzysztof 
Michalik, Małgorzata Michalik, Marta Michalik, 
nieżyjący Rudolf Walas, Rudolf Jędrzejczyk).
Profesor Jerzy Wolnicki odszedł w 1994 r. Uro-
dzony w Łodzi w 1942 r. Wspaniały skrzypek, pe-
dagog, muzyk wielu europejskich orkiestr symfo-
nicznych. Od 1982 r. grał w Filharmonii Rzeszow-
skiej jako koncertmistrz pierwszych skrzypiec. Ro-
bił to wspaniale. W Zespole Szkół Muzycznych nr 
1 im. Karola Szyma-
nowskiego prowa-
dził klasę skrzypiec 
i zespoły kameralne. 
Niedościgniony pe-
dagog i wielki przy-
jaciel młodzieży. 
Wprost uwielbiany!
O nieżyjących i zapo-
mnianych wybitnych 
artystach wspomina 
ze wzruszeniem pro-
fesor Antoni Wala-
wender, długoletni 
muzyk Filharmonii 
Rzeszowskiej i pe-
dagog szkół mu-
zycznych. Profesorowi Antoniemu Walawendrowi 
wielce smutno, że… „czas zatarł ślad”. Próbuję 
przyjacielskiego Profesora pocieszać, że… klucz 
wiolinowy potrafi  wszystko otworzyć. Pamięć też! 
Oby!

��Bogusław KOTULA

Na przełomie VIII/VII 
wieku p.n.e. poeta grec-

ki Hezjod w swoim eposie 
kosmogonicznym Th eogonia 

(Narodziny bogów) ustalił liczbę i imiona muz. 
Nie ma, co prawda, jednostkowej muzy Muzyka 
z odpowiednim symbolem, ale najważniejsze, że 
w ciągu całej starożytności poeci, uczeni i fi lozofo-
wie czcili muzy jako bóstwa zsyłające oczyszczają-
cą moc muzyki! Na dodatek Euterpe jest nie tylko 
muzą poezji lirycznej, ale także gry na fl ecie.

Bogusław Kotula

KAPRYŚNA MUZA
Sławni rzeszowscy muzycy pedagogowie

zycznej. Rozbudowuje starą i buduje nową siedzibę 
Średniej Szkoły Muzycznej. Z wielkim oddaniem 
i poświęceniem działa w różnych regionalnych 
towarzystwach muzycznych i amatorskich zespo-
łach. Anielsko cierpliwy pedagog! Klapa mary-
narki pełna wysokich odznaczeń państwowych 
i resortowych. To człowiek… Wzór dla wszystkich 
i wszystkiego, nie tylko muzycznego! Dlaczego 
Jego tak wyraźny muzyczny ślad zatarł rzeszowski 
czas?
Profesor Józef Dziedzic urodzony w Trzcianie 
w 1908 r. pochodził z wielopokoleniowej rodziny 
chłopskiej o wielkich tradycjach muzycznych. To 
człowiek o innej wielkości zawodowej i dydaktycz-
nej niż Tomasz Czapla. Wspaniały skrzypek. Wzór 
artystycznej cierpliwości i konsekwencji. Ciekawy 
i odważny obieżyświat. Muzykowanie w Reprezen-
tacyjnej Orkiestrze Marynarki Wojennej w Gdyni, 
obrońca Wybrzeża na okręcie Kościuszko, niewo-
la i obóz jeniecki w Stargardzie Szczecińskim. Ze 
swoim olbrzymim talentem i dyplomem skrzypka 
konserwatorium gdyńskiego, zjawia się w Krako-
wie, gdzie dopełnia się u najlepszych, m.in. u Zdzi-
sława Prejsnara. Po wojnie wraca do Rzeszowa. 
Włącza się w muzyczną działalność pedagogiczną. 
Prof. Dziedzic to niedościgniony wzór pracowito-
ści. Kończy Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie 
u prof. Jana Tawroszewicza. Okazuje się znakomi-
tym organizatorem życia muzycznego w Rzeszo-
wie. W orkiestrze symfonicznej założonej przez 
Jana Wołowca i Alojzego Łazarka dzierży pierw-

Uczniowie prof. Antoniego Walawendra przed szkołą przy 

ulicy Sobieskiego (lata 90.)

Przy fortepianie dyrektor Tomasz Czapla, obok nauczyciel 

muzyki Józef Dziedzic i uczennica Maria Mik (lata 50.)

Wspaniali rzeszowscy muzycy, dozgonni wielbi-
ciele tej kapryśnej muzy! Profesorowie rzeszow-
skich szkół muzycznych, znakomici fi lharmonicy 
i pedagodzy: Tomasz Czapla, Józef Dziedzic, To-
masz Pałka. Nie ma niestety tych nazwisk w En-
cyklopedii Rzeszowa (?!). Znaczenie upływu czasu 
nigdy nie zatrze istoty błędów tego „dzieła” z 2004 
roku!
Pierwszy z tej trójki, prof. Tomasz Czapla - naj-
starszy, bo urodzony w 1902 r. w Kuryłówce (zmarł 
21 września 1980). Swoje długie życie oddał cał-
kowicie muzyce. Czy zainspirowało go bogactwo 
muzyki ludowej, czy oszałamiający monument 
organów w leżajskiej bazylice? Konserwatorium 
Towarzystwa Muzycznego w Krakowie kończy 
jako celer - organista. Znakomity organizator ży-
cia muzycznego i pedagog kolejno w Jeleniej Górze 
i Wrocławiu. W 1952 r. przyjeżdża do Rzeszowa. 
Dyrektoruje Państwowej i Średniej Szkole Mu-

Dyrektor Tomasz Czapla (po prawej) z prof. Feliksem Rącz-

kowskim (lata 50.)

Prof. Tomasz Pałka z Orkiestrą Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I stop. w Rzeszowie (lata 70.)

Antoni Walawender

Jerzy WolnickiTomasz Czapla Józef Dziedzic Tomasz Pałka
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W reprezentacyjnej sali sanockiego zamku kipiało od bogactwa. Przepych 
było widać na każdym kroku. Goście nie mogli mieć najmniejszej 

wątpliwości, że rozmawiają z wielkim panem. Jej wystrój onieśmielał nawet 
Marynę, ulubioną córkę Jerzego Mniszcha, która przyjechała powiadomić 
ojca, że do ich rezydencji w Laszkach Murowanych pod Samborem wkrótce 
ma zawitać książę Konstanty Wiśniowiecki, mąż jednej z czterech jej sióstr. 

Najpotężniejszy magnat na Ukrainie, a może i całej Rzeczypospolitej. Niecierpliwiła się. Chciała 
jak najprędzej ojcu przekazać pilne wieści.

– Ojcze, spędzasz ostatnio czas tylko w Sanoku, jakbyś zapomniał, że jesteś również starostą 
lwowskim, starostą samborskim, ozimińskim, sokalskim i rohatyńskim oraz wojewodą sando-
mierskim –Maryna rzuciła się ojcu na szyję.

(…). Mniszech zmierzył wzrokiem fi ligranową postać córki od stóp do głowy.(…).
– Nie ma dla mnie obecnie ważniejszej rzeczy na świecie niż zdobycie dla ciebie, moja ko-

chana córko, korony carowej Moskwy – po chwili milczenia powiedział stanowczo.
Maryna się roześmiała:
–Ja carową Moskwy? Czy to możliwe ojcze?
W odpowiedzi na te pytania tajemniczo się uśmiechnął i chwycił córkę za rękę.
–W zdobyciu Moskwy i jej skarbów pomoże nam Lewiatan królowej Bony – wyjawił ta-

jemnicę. –Od dziś jest mi posłuszny i nikt już mnie nie powstrzyma od wyprawy po największe 
bogactwa świata.

����Henryk NICPOŃ

Moc emocji w Polsce budzi rosyjski fi lm 
Rok 1612. Chociażby dlatego warto 

zwrócić uwagę na baśń historyczną Lewia-
tan królowej Bony, którą wydał Podkarpac-
ki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszo-
wie. 
Tym bardziej, że opowiada o wydarzeniach, 
które doprowadziły do wypadków Roku 1612. 
Jej autor, Henryk Nicpoń przedstawił w spo-
sób frapujący w baśniowej konwencji wypra-
wę polskiego magnata Jerzego Mniszcha po 
złoto Moskwy i koronę carską dla swej cór-
ki Maryny. Można rzec, że stworzył polską 
wersję mitu o wyprawie po złote runo. Dy-
namicznej narracji smaku i realizmu nadają 
postacie przewijające się przez baśń. Jedną 
z nich jest wiedźma Olena, przed którą przy-
szłość nie miała tajemnic, m.in. po zabójstwie 
Dymitra Samozwańca, jako karę za dokonaną 
zbrodnię, zapowiedziała tydzień tęgich mro-
zów, które istotnie skuły Rosję, chociaż był 
koniec maja i raczej należało się spodziewać 
upałów. Wśród bohaterów tej swoistej kroni-
ki historycznej jest także trzech carów rosyj-
skich: Borys Godunow, Dymitr Samozwaniec 
i Wasyl Szujski. To wszystko upoważnia, by 
stwierdzić, że Henryk Nicpoń ubrał w szaty 
baśni ważny okres dla historii Rzeczypospo-
litej, Rosji i całej Europy Wschodniej. 
Lewiatan królowej Bony jest jednak nie tylko 
pełną przygód, wdzięku i poezji opowieścią 

LEWIATAN KRÓLOWEJ BONY
Fragment baśni historycznej, polskiej wersji wyprawy po złote runo

Henryk Nicpoń

Maryna, córka starosty sanockiego Jerzego 

Mniszcha, koronowana na Kremlu na carową Rosji.

Ilustracja Adama Przybysza

WYPRAWA PO ZŁOTO MOSKWY
Henryk Nicpoń ubrał w szaty baśni ważny okres historii

o wyprawie polskiego magnata po złoto Mo-
skwy. Jest również traktatem moralnym i po-
litycznym. Mówi o żądzy władzy, gorączce 
złota i miłości. Duch królowej Bony – w baśni 
gwarant pomyślności Rzeczypospolitej, za-
zdrości staroście Mniszchowi córki, Maryny. 
Dlaczego? Była nie tylko posłuszna woli ojca, 
ale również rozumiała, że jeżeli chce się zdo-
być władzę i zachłystywać nią – to nie moż-
na w żadnym przypadku iść za głosem serca. 
Natomiast syn królowej Bony Zygmunt Au-
gust tej prawdy nie rozumiał i swym postę-
powaniem doprowadził dynastię do upadku. 
Z drugiej strony jej duch panuje niepodziel-
nie nad biegiem wydarzeń i kieruje się zawsze 
racją stanu państwa. Jest ponadczasowym 
kontratypem nieudolnie prowadzonej polity-
ki przez sprawujących władzę w każdej epo-
ce. Także sam tytułowy Lewiatan – według 
baśni służący duchowi królowej Bony i strze-
gący jej skarbów ukrytych w jednej z pieczar 
zamkowej skarpy w Sanoku, ma swoje realne 
odniesienie. Królowa Bona legitymowała się 
bowiem herbem przedstawiającym Lewiata-
na połykającego Maura. Baśń jest więc pod 
każdym względem lekcją historii podaną 
w sposób bardzo przystępny.
Baśń historyczna Lewiatan królowej Bony 
przywraca pamięć o wyprawie Jerzego 
Mniszcha, która przeobraziła całą Europę. 
Lisowczycy to przecież weterani, którzy słu-

żyli w jego wojsku. Co trzeci z nich to syn dzi-
siejszego Podkarpacia. Nic dziwnego zatem, 
że na jej motywach powstało wspaniałe mi-
sterium muzyczne Zaklinanie złota Moskwy. 
Zespół Widymo z Sanoka stworzył wspaniałą 
inscenizację muzyczną opartą na pieśniach 
polskich, ukraińskich i rosyjskich z okresu 
tej wyprawy. Słuchać można go bez końca, 
chociażby dlatego, że jest pełne magii. I tylko 
na Podkarpaciu mógł się narodzić również 
pomysł stworzenia marki wina Królewski 
Lewiatan. Na kontretykietce na tle murów 
Kremla znajduje się informacja w czterech 
językach: „Przedni węgrzyn, jaki popijał sta-
rosta sanocki Jerzy Mniszech podczas wypra-
wy po złoto Moskwy i koronę carską dla swej 
córki Maryny”. I wszystko wskazuje na to, 
że jest w tej informacji dużo prawdy. Armia 
Mniszcha i Dymitra Samozwańca była za-
opatrywana m.in. w wino z Węgier, z rejonu 
Matry. Królewski węgrzyn jest winem, które 
pochodzi właśnie stamtąd. Co więcej, właści-
cielem winnicy w Matrze jest Wiesław Jarosz, 
przedsiębiorca z Sanoka.   
Mocną stroną książki są również przepiękne, 
ujmujące, kolorowe ilustracje, oddające kolo-
ryt epoki, których autorem jest Adam Przy-
bysz. Nie będzie przesadą, jeśli się powie, że 
są prawdziwym arcydziełem sztuki ilustra-
torskiej. 

����Tadeusz SKOCZEK
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Tuż przed końcem października z ini-
cjatywy prezesów Zbigniewa Górala 

i Ryszarda Świątoniowskiego odbyła się 
uroczysta promocja nowej książki Bogusła-
wa Kotuli „Kostka szarego mydła”, wydana 
w rzeszowskiej ofi cynie RS DRUK.
Jest to w dorobku autora pierwsza z praw-
dziwego zdarzenia pozycja beletrystyczna. 
Składa się z trzech nowel tworzących jednak 
swoistą, logiczną całość. Jest specyfi cznym 
refl eksem naszej powojennej rzeczywistości 
zmontowanej z różnych, nawet wykluczają-
cych się tendencji egzystencjalnych. Pięknie 
i trafnie to wszystko zrecenzowała dr Zofi a 
Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
zaś całość spotkania ze swadą poprowadził 
prezes oddziału Związku Literatów Polskich 
Wiesław Zieliński. Do autora skierowali listy 
gratulacyjne prezydent Tadeusz Ferenc i eu-
rodeputowany Mieczysław Janowski. Redak-
cja miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” dołą-
cza się do tego ciągu gratulacji tym bardziej 
gorąco, że dotyczy to naszego redakcyjnego 
współpracownika. 

��Roman MAŁEK

KOSTKA SZAREGO MYDŁA
Nowa książka Bogusława Kotuli

ŚPIEWANIE POEZJI
Z Renatą KĄTNIK – nauczycielką muzyki, kompozytorką 
utworów literackich, wokalistką – rozmawia Ryszard 
Zatorski

bitnej i wartościowej, właśnie w piosence li-
terackiej. Zafascynowana jestem twórczością 
Marka Grechuty, śpiewem Ewy Demarczyk 
i wszystkim i artystami związanymi z kra-
kowską Piwnicą pod Baranami. To dlatego 
postanowiłam także komponować muzykę 
do tekstów literackich. Parę lat temu podczas 
wystawy rzeszowskiego animatora kultury 
i poety Mieczysława Łypa zetknęłam się po 
raz pierwszy z poezją poetów Podkarpacia. 
Piękna, dogłębna liryka zainspirowała mnie 
do opracowań muzycznych kilku wierszy. 
Z czasem powstawało więcej utworów i tak 
zrodził się pomysł, aby je aranżować, nagrać, 
utrwalić na płycie. 

Tak powstała pierwsza Pani płyta Zapo-
mniany świat ?
– O nagraniu jej zadecydowały także perswa-
zje Krzysztofa Kozunia , akustyka z Miejskie-
go Domu Kultury w Łańcucie, po tym jak 
nagrałam kasetę demo ze swoimi kompo-
zycjami. Krzysztof stwierdził, że nie powin-
nam tych utworów zachować tylko dla siebie. 
Wówczas podjęłam współpracę z Andrzejem 
Paśkiewiczem, liderem rzeszowskiej grupy 
Manitou, obecnie współpracującym z Justy-
ną Steczkowską. Muzyk zgodził się dokonać 
profesjonalnej aranżacji jedenastu kompozy-
cji oraz nagrać muzykę i wokal. Nagrań do-
konano w studiu Max w Chmielniku w lipcu 
2006 r. Okładkę płyty zaprojektował Marek 
Hepnar, natomiast wydawcą jest Podkarpac-
ki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszo-
wie. Wydanie płyty bez sponsora, menedże-
ra, zwłaszcza takiej muzyki niszowej, nie jest 
łatwą sprawą. 

Kto zatem to zamierzenie sfi nansował?
– Oczywiście, chcąc je zrealizować, sama 
zdecydowałam się na sfi nansowanie tego 
wielkiego dla mnie przedsięwzięcia. A na 
płycie przekazałam też jakąś cząstkę siebie, 
mych doznań. I to jest dla mnie ważny krok 
na drodze realizacji dalszych pomysłow, któ-
re we mnie drzemią, które mam.

To są bardzo liryczne, jednocześnie jakby 
i osobiste wyznania Pani.
– Bo to nie jest przypadkowy wybór wierszy. 
Czuję podobnie jak ich twórcy. Większość 
utworów znajdujących się na płycie – pisa-
nych z potrzeby serca – została skomponowa-
na do tekstów poetów z Podkarpacia: Anny 
Mirosławy Nowak, Ludmiły Pietruszkowej, 
Mieczysława Łypa oraz Wiesława Zielińskie-
go. Ale sięgnęłam też m.in. do Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego (Morze wracające) i Ka-
zimierza Sowińskiego. Są to teksty o bardzo 
oszczędnej poetyce i równocześnie głębokiej 
treści. Twórcy dzielą się z odbiorcami okru-
chami własnych przeżyć, radością, bólem 
i wypaloną nadzieją w umykającym życiu. 
Poezja i muzyka to sztuki, które się wspaniale 
uzupełniają.

Kocha Pani śpiewanie i obdarza słuchaczy 
owocami swego talentu. Literackie wieczo-
ry, dzięki Pani mają drugi nurt artystyczne-
go odbioru. Chwilami nawet ciekawszy.
– Śpiew, tworzenie muzyki jest dla mnie 

Renata Kątnik

Fot. Łukasz Pszonka

Pani nadaje poezji nowy blask. Niektóre 
wiersze być może znane są wyłącznie 

dlatego, że Pani je śpiewa. Zwłaszcza, że od 
dłuższego już czasu nierozłączna jest Pani 
obecność na spotkaniach literackich w klu-
bie Turkus rzeszowskiego WDK.
– Nie tylko tam. Muzyka, którą staram się 
komponować do wybranych tekstów poetów 
podkarpackich, ma pomóc w odczuwaniu 
tego, co twórcy ci chcieli nam przekazać 
słowem zapisanym. A odbiorcy spotkań lite-
rackich, którzy na co dzien obcują z poezją, 
znakomicie reagują na muzyczną interpreta-
cję. To jest przekaz artystyczny, którego nie 
można jednak prezentować na komercyjnych 
festynach na przykład czy na masowych im-
prezach. Bo tam nie ma odpowiedniego kli-
matu. 

Trzeba mieć też duszę poety, by śpiewać 
poezję. Jak zaczął się ten Pani romans z po-
ezją?
– Na pewno trzeba mieć wrażliwość poetyc-
ką, aby osiągnąć zamierzony efekt artystycz-
ny. Od siedmiu lat staram się rozwijać moje 
zainteresowania muzyczne w dziedzinie am-
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najlepszym sposobem na wyrażenie samej 
siebie, czymś niezwykłym, pięknym i szla-
chetnym. Ten rodzaj muzyki, jak powiedział 
jeden z krytyków, „unosi się wysoko ponad 
mętne opary komercji”. Współpracuję z sa-
tysfakcją z rzeszowskim oddziałem Związku 
Literatów Polskich. Zapraszana jestem na 
spotkania literackie, promocje tomików po-
etyckich czy książek. Krótkimi występami 
poszerzam m.in. programy wieczorów po-
etyckich w WDK z cyklu „Bliżej literatury”. 
Tak obok normalnej pracy zawodowej reali-
zuję swoją pasję.

A czym Pani zajmuje się etatowo?
– Jestem nauczycielką muzyki w Zespole 
Szkół w moich rodzinnych Dąbrówkach pod 
Łańcutem, w urokliwej miejscowości wśród 
pięknej przyrody, zwłaszcza lasów. Ukończy-
łam w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego kierunek edukacji artystycznej, 
a potem studiowałam jeszcze w Instytucie 
Sztuk Pięknych UR.

Jest zatem Pani magistrem sztuki i nauczy-
cielem muzyki.
– Tak brzmi ofi cjalnie ten tytuł poświadczo-

ny uniwersyteckim dyplomem. Oczywiście, 
głównym nurtem mych zainteresowań i reali-
zacji twórczej jest muzyka, a plastyka pomoc-
na w przygotowaniu pedagogicznym i pracy 
z dziećmi. Za malowanie obrazów na razie się 
nie biorę, pasjonuje mnie natomiast historia 
sztuki i w tym względzie realizuję się jako na-
uczyciel, bo uczę w szkole muzyki i plastyki.

Dziękuję za rozmowę. Życzę wytrwałości 
w pomaganiu innym w rozwijaniu wrażliwo-
ści artystycznej oraz kolejnych płyt, ale fi nan-
sowanych przez życzliwych sponsorów. � 

Chyba po raz pierwszy w historii Rze-
szowskich Spotkań Teatralnych, te-

goroczną edycję imprezy otwierają goście 
z zagranicy…
– Nie po raz pierwszy. Pamiętam, że jako 
młody aktor tej sceny podziwiałem wspania-
łe przedstawienie ze Słowacji za dyrekcji pana 
Bogdana Cioska. Ale występy zagraniczne na 
Spotkaniach to na pewno rzadkość. Zapra-
szając przedstawienie z Bielefeldu chciałem 
pokazać rzeszowskiej publiczności pewien 
kierunek poszukiwań teatralnych w Europie. 
Sen nocy letniej wpisuje się zarówno w kon-
frontacyjny charakter Spotkań, jak i współ-
pracę między Rzeszowem a Bielefeldem.

Co poza tym Siemaszkowa przygotowała na 
jesienne spotkania dla swoich widzów?
– Następnie obejrzymy wydarzenie ostatnich 
sezonów – Wielkie kazanie księdza Bernarda 
Leszka Kołakowskiego, w interpretacji Jerze-
go Treli – niewiele jest spektakli, w których 
można mieć do czynienia z takim kunsztem 
aktorskim. Straszna gospoda z Teatru Żydow-
skiego w Warszawie, to spektakl zrealizowa-
ny przez Jana Szurmieja na motywach opo-
wiadań Izaaka Singera. Wielkie widowisko, 
wspaniała baśń, w której fantazja miesza się 
z rzeczywistością, roztańczona, pełna hu-
moru i z ciekawym przesłaniem. Ostatnia 
propozycja – Zazdrość, trzyosobowa sztuka 
z udziałem m.in. Joanny Żółkowskiej, opo-
wiada o kobietach zdradzanych przez mężów. 
Stary temat, ale tym razem potraktowany 
współcześnie i trochę inaczej.

Co prawda, jest Żółkowska i Trela, ale sam 
Pan przyzna, że tegoroczna edycja nie obfi -
tuje w gwiazdy, na które „się chodzi”…
– Nie interesuje mnie to, na co „się chodzi”. 
Współczesne gwiazdy, prowadzące w rankin-
gach popularności, często nie mają nic wspól-
nego z kunsztem aktorskim. Teatr natomiast 
ma do wypełnienia swoją misję. Wypełnia 
ją poprzez poruszanie istotnych problemów 
i twórcze poszukiwanie. Najlepiej wychodzi 
mu to przy udziale nie gwiazd, a aktorów 

DIABEŁ TKWI W… SPOTKANIACH
Rozmowa z Przemysławem TEJKOWSKIM, dyrektorem naczelnym Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

wybitnych. W moim założeniu Rzeszowskie 
Spotkania Teatralne mają przybliżyć publicz-
ności ciekawsze propozycje sceniczne w Pol-
sce, a nie być rewią mody i przeglądem tak 
zwanych „gęb”.

Ale Spotkania mają za to wspólny mianow-
nik. I to iście diabelski.
– Wspólnym, ale zarazem dość szeroko ro-
zumianym mianownikiem są diabeł i świat 
duchów. Teatr Żydowski zaprezentuje nam 
historię dziejącą się w gospodzie Diabła 
i Diablicy. Jerzy Trela w monologach swojej 
postaci rozmawia z diabłem. Sen nocy letniej 
to psychologiczne studium, w którym posta-
cie zanurzają się w podświadomość, przepeł-
nioną istotami nie z tego świata. Zazdrość 
natomiast to sztuka, w której nie zobaczymy 
ucieleśnionych istot pozaziemskich, ale skoro 
mowa o zdradzie, to gdzieś w pobliżu musi 
być diabeł.

W tym roku rzeszowski przegląd płynnie 
przejdzie w I Multimedia Szajna Festiwal.
– Profesor Szajna zgodził się być jego hono-
rowym patronem. Wierzę, że pomimo, iż nie 
ma Go wśród nas, nadal będzie patronował 
przedsięwzięciu. Festiwal ma docierać do od-
biorcy z przesłaniem artysty, a także honoro-
wać twórców (szczególnie młodych), którzy 
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posiadając niezwykle współczesne i nowo-
czesne środki wyrazu nie pozostają obojętni 
na problemy naszej cywilizacji. I tacy właśnie 
twórcy będą wyróżniani nagrodą im. Józefa 
Szajny.

��Rozmawiał Marcin KALITA

JURORZY

Przemysław Tejkowski

Multimedia Szajna Festiwal

Władysław 
Serwatowski

Cykliczne wydarzenia 
artystyczne w Rze-

szowie są lustrem dy-
namicznych przemian 

w sztuce. Po siedmiu edycjach Międzyna-
rodowego Biennale Grafi ki Komputerowej 
w Rzeszowie Teatr Wandy Siemaszkowej 
ogłosił nową formułę konkursową nazwaną 
Multimedia Szajna Festiwal. 
Festiwal utrwala związki Józefa Szajny (1922 
– 2008) z Rzeszowem, a twórcom daje możli-
wość wypowiedzenia się w nowych formach 
artystycznych. Festiwal to przegląd twórczo-
ści wspomaganej wieloma technicznymi in-
strumentami komunikacji. Akcent szczególny 
kierowany jest na zaawansowaną elektronikę 
używaną przez fi lmowców, malarzy, designe-
rów, grafi ków, animatorów teatralnych oraz 
specjalistów wspierających artystycznymi 
pomysłami i rozwiązaniami dialog publiczny 
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w różnych sferach życia i poziomach porozu-
miewania się.
Rzeszów 29 listopada 2008 r. pozna, jak tra-
dycyjna już, bo znana od końca XX wieku 
grafi ka komputerowa, animacje kodowane 
cyfrowo i sztuka wideo współtworzą nowe 
jakości artystyczne. Czy będą to utwory war-
tościowe, trwałe i piękne ocenią jurorzy, a po-
tem publiczność wspierana przez odważnych 
recenzentów. Konkurs MSF niesie wyzwanie 
i szanse, sugerując, że będziemy wkrótce ko-
lekcjonować dzieła, które będą fascynować 
i wzruszać, a nie będą wymagały specjalnej 
przestrzeni, ochrony i kosztownych ubezpie-
czeń.
Jurorzy MSF pochodzą z Norwegii, Polski 
i Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tym 
konkursowym sądzie są osoby znane rzeszo-
wianom: Wojciech Krukowski – dyrektor 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
Jan Nowicki – aktor, Władysław Serwa-
towski i Przemysław Tejkowski, kierujący 
Teatrem Siemaszkowej oraz trzej jurorzy-go-
ście, których sylwetki przybliżamy.
Czesław Czapliński - w Nowym Jorku pro-
wadzi agencję fotografi czną Photo Medium 
od 1981; współpracuje ze znakomitymi pi-
smami, wydawnictwami i klientami na świe-
cie. Fotografował podróże Jana Pawła II do 
Polski i Stanów Zjednoczonych, obchody stu-
lecia Statuy Wolności i Zgromadzenia ONZ 
w Nowym Jorku, kampanie prezydenckie, 
Georga Busha, wizyty Michaiła Gorbaczo-
wa i Michaela Jacksona w Polsce. Czapliński 
opublikował 30 albumów i książek Saga rodu 
Styków (1989), Twarzą w twarz (1991), Pasje 
Jerzego Kosińskiego (1993), Kariery w Amery-
ce (1994), Portrety (1995), Moja HIStoria, czyli 
jak fotografowałem Króla (1999), TWÓRCY 
końca wieku (2000), Śmierć & Życie (2001), 
New York przed i po 11 września 2001 (2002), 
LEKARZE w walce o zdrowie (t.1/2002, 
t.2/2003, t.3/2004), Wszechświat ks. Jana 
Twardowskiego (2002), Wizytki – ogród za-
mknięty (2003), Adwokaci w walce o sprawie-
dliwość (2004), Sztuka fotografi i – Fotografi a 
portretowa (2004), Fotografi e prawdziwe, bo 
już niepodobne (2005), Kolekcje sztuki polskiej 
w Ameryce (2005) i Artyści (2007), które znaj-

dowały się na listach bestsellerów. Czapliński 
opublikował tysiące zdjęć w Th e New York 
Times, TIME, Vanity Fair, Th e Washington 
Post, Newsweek, Twój Styl, Viva, Rzeczpospo-
lita, Wprost. Miał ponad 100 indywidualnych 
wystaw: Galeria Zachęta w Warszawie (1989, 
1991), Muzeum Sztuki w Łodzi (1992), Mu-
zeum Narodowe w Warszawie (1995, 2002, 
2007), Biblioteka Narodowa w Warszawie 
(2000, 2001, 2005), w Nowym Jorku (1981, 
2002, 2003), Chicago (1998), Nicei (2000), 
Moskwie (1997) i Londynie (2003). O Cze-
sławie Czaplińskim i jego twórczości zreali-
zowano fi lmy: Wernisaż, Fotograf, Twarze, 
Twarzą w twarz, Arystokrata kwiatów, Czar-
ne i białe w kolorze. Czapliński zrobił fi lmy 
dokumentalne o księdzu Janie Twardowskim 
i Janie Nowaku-Jeziorańskim. 
Juror Jerzy Karpiński jest fi lmowcem od-
danym tej muzie od 35 lat. Jego wyjątkową 
cechą jest uniwersalizm. Karpiński pisze 
scenariusze fi lmowe, fi lmuje, montuje obraz, 
wgrywa dźwięk i transkoduje fi lmy z róż-

nych epok na nośniki nowoczesne. Zawodu 
fi lmowca uczy młodzież w renomowanych 
uczelniach. Za dorobek fi lmowy został lau-
reatem Specjalnej Nagrody Andrzeja Wajdy. 
Przez 25 lat kierował autorską pracownią 
fi lmową w Centrum Sztuki Studio w Warsza-
wie. Karpiński utrwalił na multimedialnych 
nośnikach wielki dorobek teatralny i malar-
ski Józefa Szajny w swoim autorskim fi lmie 
Teatr według Szajny (Th e Th eatre According 
To Szajna). Autorskie fi lmy o Szajnie poka-
zywał Karpiński w wielu krajach. Karpiński 
był od lat 90. ub. w. prekursorem grafi ki kom-
puterowej. To w pracowni Karpińskiego jako 
grafi cy komputerowi debiutowali wielcy ma-
larze Tadeusz Dominik, Jan Tarasin i Józef 
Szajna. W dorobku jurora Karpińskiego są 
wersje fi lmowe kilkunastu przedstawień ope-
rowych Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 
w Warszawie oraz fi lm o jurorach konkursów 
w Rzeszowie – grafi ku i autorze fi lmów ani-
mowanych Janie Lenicy (1928 – 2001) zare-
jestrowany w 1991 i malarzu, autorze sztuk 
teatralnych i plakaciście Rolandzie Toporze 
(1936-1997) zrealizowany w 1996.
Juror ze Skandynawii - Arne Nøst studio-
wała w Akademii Sztuki w Trondheim (1982 
– 1985) i w Akademii Sztuki w Oslo (1985 
– 1999). Jest wysoko notowaną malarką, gra-
fi czką, ilustratorką i muzykiem. Urodzona 
w Molde (1962), była wielokrotnie nagradza-
na przez norweski dziennik „Dagebladets”. 
Norweska juror od stycznia 2008 kieruje 
Teatrem Rogaland w Stavanger. Można ocze-
kiwać, że wspólna praca w jury Arne Nøst 
z Przemysławem Tejkowskim zaowocuje 
w przyszłości współpracą Teatrów Rzeszowa 
i Stavanger. 
W czasie pobytu jurorów w Rzeszowie Cze-
sław Czapliński przekaże ofi cjalnie i publicz-
nie do zbiorów Szajna Galerii portret Józefa 
Szajny, który wykonał w 1987 w warszawskim 
mieszkaniu Profesora.  Portret ten był wcze-
śniej pokazany na wystawie indywidualnej 
Czesława Czaplińskiego w Narodowej Galerii 
Sztuki Zachęta w 1989 roku, ekspozycji, która 
rozpoczynała 150-lecie fotografi i.

���Władysław SERWATOWSKI
Portret Józefa Szajny 
Fot. Czesław Czapliński

Listopad, jak co roku 
z opadającymi liśćmi 

i zniczami na grobach, 
każe nam zatrzymać się na 

moment i pochylić się nad własną małością, 
którą uświadamiamy sobie nad mogiłami 
bliskich, przyjaciół i nieznanych. 
Przypominamy sobie ich życie, czyny, ja-
kieś przelotne sytuacje, dzięki którym żyją 

KRZYCZY SZAROŚCIĄ
Świadectwa pamięci Józefa Szajny

Piotr Rędziniak w naszych wspomnieniach. W tym miej-
scu pozwolę sobie pochylić się nad życiem 
i twórczością wielkiego człowieka, wybitnego 
twórczy honorowego obywatela naszego mia-
sta – Józefa Szajny, który odszedł od nas  24 
czerwca tego roku. Trzeba nam sobie jeszcze 
raz wspomnieć tę postać, bo w blaskach świa-
towych fl eszów scen największych teatrów, 
gdzie lśnił jego talent, nigdy nie zapominał 
o swym rodzinnym mieście. Być może to 
fakt urodzenia tu w 1922 roku i świadomość 
linii startu z Liceum i Gimnazjum nr II roz-
poczętej w trudach rodzinnych sytuacji mło-

dzieńczej drogi, miały wpływ na niesłabnący 
sentyment do Rzeszowa. Okropne przeżycia 
w obozach koncentracyjnych, które prze-
żył z nieustającym wyrokiem śmierci, były 
przyczynkiem do wyboru drogi artystycznej. 
Po wyzwoleniu studiuje w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych malarstwo i rysunek 
a następnie scenografi ę. 
Sztuka miała się stać ucieczką od rzeczy-
wistości, której wrażliwy człowiek nie jest 
w stanie zaakceptować. Samotność w obo-
zie nie różniła się od tej, którą zastał za jego 
kratami. Ucieka w rodzinę – wreszcie kogoś 
ma – żonę i syna.    Później pracę. Reżysera, 
scenografa, dyrektora teatrów w Nowej Hu-
cie i autorskiego Teatru Studio w Warszawie. 
Nie przestaje być plastykiem. Kiedy robił 
sobie przerwy w pracy teatralnej, wraca do 
malowania. Paradoksalnie w jego obrazach, 
kolażach, kolor jest użyty niewspółmiernie 
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do emocji. Nie krzyczy jak niemieccy ekspre-
sjoniści kolorem i farbą. Krzyczy szarością, 
ostrzega i przypomina, że brak poszanowa-
nia ludzkiej godności i życia są nieludzkie. 
Ostrzega, bo nasza historia kręci się jak for-
tuna, a faszyzm to tylko jedno jej okrążenie. 
Nie straszy obozami, ale każe się nam bać, 
byśmy dla jakiegokolwiek systemu nie stali 
się tylko numerami. 

W Rzeszowie zostawił Szajna – oprócz za-
uważalnych śladów w postaci pomnika Przej-
ście 2001 na placu Cichociemnych, dawniej 
zwanym Garncarskim, i Szajna Galerii na 
poddaszu Teatru im. Wandy Siemaszkowej – 
coś więcej. Zostawił pamięć o sobie. Zwłasz-
cza tym, którzy mieli szczęście bliżej z nim 
przebywać. A bywał tu ostatnio dość często. 
Ze spektaklem Déballage, przygotowanym 
w teatrze Siemaszkowej i otwarciu autorskiej 
Galerii, przy odsłonięciu wspomnianego po-
mnika, także na swe kolejne, w tym w ubie-
głym roku 85. urodziny i 65-lecie pracy twór-
czej. Pisze o tym w maleńkiej książce, acz 
przepięknie ujętych wspomnieniach, Andrzej 
Piątek – Szajna ślady ostatnie.
Coś więcej nad nawet darowanie miastu 
i rzeszowskiej ziemi prawie jednej trzeciej 
zbioru swoich prac i fragmentów instalacji 
oraz scenografi i własnych spektakli. Zosta-
wił świadectwo, że nie zapomniał o swo-
ich korzeniach, że się ich nigdy nie należy 
wstydzić. Że możesz być wielki nie dlatego, 
skąd pochodzisz, ale dlatego, że na drugiego 
człowieka nie patrzysz jak na kolejny numer 
w dzienniku, w banku czy spisie lokatorów. 
Z szacunku do siebie, swojej pracy miał sza-
cunek dla innych. A wobec sztuki ogromną 
pokorę. Pamiętam jak na organizowanej 
w BWA wystawie „Szajna i jego świat” w roku 
2001 przyglądał nam się krzątającym, usta-
wiającym obrazy Mrowiska, kolaże z cyklu 
Maski oraz inne rysunki i obiekty. Przesta-

wianie i układanie było dla niego jak próba 
przed spektaklem. A nasza krzątanina w jego 
oczach czym była? Może plastycznym zjawi-
skiem – teatrem ruchu – tego się nie dowiem. 
Jego skupienie, uwaga nad każdym z tych ru-
chów, mogła dać do zrozumienia, z jaką aten-
cją zajmował się aktorami i spektaklami. 
Jesteśmy narodem, który uwielbia bohaterów. 
Stawiane im pomniki i tablice pamięci zmie-
niają się szybciej niż paryskie trendy w mo-
dzie. I mógłbym to zrozumieć, gdybyśmy 
potrafi li to robić. Przekonuje mnie o tym, że 
tak nie jest przepych nagrobków, lśniących 
raz w roku dla tych, którzy też raz w roku idą 
tam by ten blask zobaczyć. Jakość, a zwłasz-
cza artystyczne walory, choćby ostatnio wy-
stawionej rzeźby poświęconej pamięci trene-
ra Kazimierza Górskiego, którą autor (miło-
siernie nie wymienię jego nazwiska) strzelił 
sobie rzeczywiście gola – tylko nie wiem do 
której bramki? Chyba samobójczej! A skoro 
o samobójcach, to do niedawna, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach i wioskach, 
chowano takich pod płotem. 
Czy trzeba, jak Szajna, postawić wspaniały 
pomnik w jednym z placów miejskich, by 
ktoś nie zamieścił mu tablicy pamiątkowej 
na płocie starego cmentarza przy targowym 
rynku?... Od nagłej, a niespodziewanej śmier-
ci, zachowaj nas Panie. Świętych obcowanie, 
które znaczy dla nas – tyle co nasza próżność 
i głupota – wybacz.

���Piotr RĘDZINIAK

Józef Szajna – „Przejście 2001” – rzeźba
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Teatr tańca, teatr for-
my, wystawa fotogra-

fi i – to można było zoba-
czyć 7 listopada w Teatrze 
Maska podczas pierwsze-

go Piątku Pełnego Kultury. 
Pod tą nazwą kryje się cykl spotkań, które 
będą się odbywać w rzeszowskim teatrze la-
lek raz w miesiącu. Ich pomysłodawcą i orga-
nizatorem jest Rzeszowskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Artystycznych Pełna Kultura, sku-
piające między innymi aktorów, reżyserów, 
scenografów, plastyków, fotografi ków, cho-
reografów i tancerzy. Członkowie stowarzy-
szenia chcą podczas comiesięcznych spotkań 
w Teatrze Maska pokazywać rzeszowskiej 
publiczności spektakle teatralne i tanecz-
ne, wystawy fotografi i, pokazy fi lmów kina 
niezależnego, promocje literackie oraz inne 
przedsięwzięcia artystyczne, które łączyć bę-
dzie nowatorski sposób myślenia o sztuce i 
wysoka jakość artystyczna.  Każdy Piątek Pe-
łen Kultury ma być nie tylko kilkugodzinną 
ucztą artystyczną, ale także okazją do spotka-
nia z twórcami, do rozmowy. 

PIĄTKI PEŁNE KULTURY
Nowatorski sposób myślenia o sztuce

Joanna Glazar
Pierwszy Piątek Pełen Kultury rozpoczął się 
spektaklem Macondo Rzeszowskiego Teatru 
Tańca. Macondo ukazuje świat, w którym to 
co jest realne, codzienne, miesza się i współ-
istnieje z tym, co jest nadprzyrodzone, ma-
giczne. Opowiada o opętanych tańcem kobie-
tach, pierwotnych, dzikich instynktach, zmy-
słowym świecie tajemnic i magii.  Po spekta-
klu widzowie mieli okazję obejrzeć wystawę 
fotografi i Joanny Ostrowskiej – Osiem kobiet 
i Piotra Mality – Rzeka. Joanna Ostrowska 
w swoim cyklu fotografi i opowiada o prze-
mijaniu i o tym, że koniec jest 
jednocześnie początkiem. Cykl 
zdjęć Rzeka Piotra Mality to su-
biektywny dokument opowiada-
jący o Wisłoku. Autor fotografi i 
przedstawia trzy oblicza rzeki, 
dzieląc tym samym cykl zdjęć na 
trzy części. Błękitny to harmonia, 
spokój, ciągłość i trwanie, czer-
wony to ruch, walka żywiołów, 
śmierć i szary – zwykłe, codzien-
ne, „obiektywne” oblicze rzeki. 
Na zakończenie widzowie zgro-
madzeni w Teatrze Maska obej-
rzeli spektakl Cud-nie w reżyserii 
i ze scenografi ą Henryka Hrynie-
wickiego, nagrodzonym między 

innymi Grand Prix na Festiwalu Zdarzenia 
w 2006 i nagrodą dla najlepszego obiecują-
cego lalkarza na III Międzynarodowym Fe-
stiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych Lalka 
Też Człowiek w 2008 r.  Spektakl powstał na 
kanwie tekstu Larsa Norena, uznawanego za 
jednego z najwybitniejszych dramaturgów 
skandynawskich. Cud-nie to krótka opowieść 
o życiu ludzi z marginesu społecznego, ludzi 
bezdomnych, którzy mają własne problemy, 
niespełnione marzenia, własną fi lozofi ę i ety-
kę. Mimo sytuacji, w jakiej się znaleźli, bar-
dzo wysoko cenią przyjaźń, lojalność, a także 
zwykłą obecność drugiego człowieka.
Mam nadzieję, że Piątki Pełne Kultury spo-
tkają się z życzliwym przyjęciem i na stałe 
wpiszą się w pejzaż kulturalny Rzeszowa.

����Joanna GLAZAR

Scena z etiudy „Cud-nie”
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Tradycje organizowa-
nia w Rzeszowie towa-

rzystw muzycznych sięgają 
II połowy XIX wieku, kie-

dy to po uzyskaniu przez Galicję autonomii 
zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu 
organizacje i stowarzyszenia zajmujące się 
różnymi dziedzinami życia społecznego, 
w tym także kulturą i sztuką, a więc i mu-
zyką. 
Miały one charakter amatorski, ale często 
i profesjonalny, kiedy to na czele towarzystw 
stawali muzycy, pedagodzy, kompozytorzy 
i dyrygenci wykształceni w Wiedniu, Lwo-
wie, Krakowie, by wspomnieć Antoniego 
Uruskiego, Zygmunta Urbany’ego czy Ka-
zimierza Mirskiego, późniejszego pedagoga 
Wojciecha Kilara. Działało więc w Rzeszo-
wie od 1884 roku Kółko Li-
teracko-Muzyczne, od 1894 
roku Towarzystwo Muzycz-
ne i od 1904 roku (proszę 
zważyć – powstawały co 10 
lat!) Towarzystwo Muzycz-
ne Lutnia, założone wzo-
rem lwowskiej Lutni. A po 
II wojnie światowej, w 1944 
roku, powstało w Rzeszowie 
Towarzystwo Muzyczne im. 
Fryderyka Chopina (nie Szo-
pena! – jak głoszą tabliczki 
w Rzeszowie z nazwą ulicy; 
wyjątek – Filharmonia i Ze-
spół Szkół Muzycznych nr 1, 
które wymusiły na władzach 
miasta poprawną pisownię), 
którego celem było założenie szkoły muzycz-
nej, co też się stało i trwa do dziś.
Ważnym wydarzeniem było powołanie 
w Rzeszowie w 1993 roku Fundacji Szkol-
nictwa Muzycznego z prezesem dr Mieczy-
sławem Janowskim, ówczesnym prezyden-
tem miasta Rzeszowa na czele i pedagogiem 
muzycznym, mgr Małgorzatą Gajewską jako 

POSŁANNICTWO MUZYKI
10 lat Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Andrzej Szypuła
przewodniczącą zarządu fundacji. Dało to 
asumpt do szeroko pojętej animacji kultury 
muzycznej w Rzeszowie i regionie poprzez 
liczne koncerty, wydawnictwa, 
obozy artystyczne, stypendia, 
prezentacje spektakli bale-
towych i operowych (Wesele 
w Ojcowie K. Kurpińskiego, 
La serva patrona G. B. Pergo-
lesiego, Krakowiacy i Górale J. 
Stefaniego).
Kolejnym ważnym wydarze-
niem było powołanie w 1998 
roku Rzeszowskiego Towa-
rzystwa Muzycznego na czele 
z prezesem prof. dr. hab. Lesz-
kiem Mazepą, do dziś nam mi-
łościwie panującemu. Wśród 
członków założycieli wymienić 
należy wspomnianego prof. dr. 
hab. Leszka Mazepę i  moją skromną osobę, 
a także wspomnianego już dr. Mieczysława 

ności Towarzystwa. Chodziło o szeroko po-
jętą edukację artystyczną, promocję młodych 
talentów, ambitną działalność koncertową, 
sferę badawczą wyrażającą się w konferen-
cjach naukowych, wydawniczą, wreszcie 
upowszechnieniową.
Wspomnę o Wieczorach Muzycznych w ra-
tuszu w Rzeszowie, patronacie Towarzystwa 
nad koncertami Rzeszowskiej Orkiestry Ka-

Leszek Mazepa i  Anna Szałyga-Kuźma

Małgorzata Gajewska i Andrzej Szypuła

meralnej, audycjami muzycznymi w Szkole 
Specjalnej UNICEF w Rzeszowie, sesjach na-
ukowych Musica Galiciana, Musica Resovia-
na, konferencjach poświęconych wybitnym 
postaciom muzycznym regionu – Izabeli 
z Flemmingów Czartoryskiej, Zygmuntowi 
Mycielskiemu, Stanisławowi Wisłockiemu, 
wydawaniu kolejnych tomów z materiałami 
z sesji Musica Galiciana, wydawaniu pisma 
muzyczno-literackiego „Kamerton” obra-
zującego życie muzyczne Rzeszowa, regionu 
i kraju, prezentacjach 22 spektakli śpiewogry 
W. Lessla pt. Pielgrzym z Dobromila w kra-
ju i za granicą, m. in. trzykrotnie w Zam-
ku Królewskim w Warszawie, wystawieniu 
w Rzeszowie w wersji koncertowej singspielu 
F. Schuberta pt. Domek Trzech Dziewcząt, 
wreszcie o publikacjach, audycjach radio-
wych i telewizyjnych, udziale w konferen-
cjach krajowych i wielu przedsięwzięciach 
promujących rzeszowską i podkarpacką kul-
turę muzyczną.
Nie udało się Towarzystwu, choć takie były 
pierwotne zamiary, ogarnąć liczną rzeszę 
animatorów rzeszowskiej kultury muzycznej 
i zaprosić do wspólnego działania. To temat 
dla przyszłego wnikliwego badacza. W Rze-
szowie na ogół „każdy sobie rzepkę skrobie” 
i to aby za możliwie duże pieniądze. O tem-
pora, o mores… Jak powiedział na jubileuszu 
10-lecia Towarzystwa prezes Mazepa, Rze-
szowskie Towarzystwo Muzyczne stało się 
elitarne. A może rzeczywiście już czas na eli-
ty? Także w muzyce? 
Jubileuszowy koncert Towarzystwa odbył się 
1 października 2008 roku w klubie Turkus 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie, który od początku udziela Towarzystwu 
schronienia i życzliwie się nim opiekuje. 
Dziękujemy za to panu dyrektorowi Marko-
wi Jastrzębskiemu i całej załodze tej znamie-
nitej placówki kultury! Wystąpili uczniowie, 
studenci i pedagodzy sztuki muzycznej: dr 
Stanisława Mikołajczyk-Madej – sopran 
(głęboka i wyważona interpretacja pieśni 
V. Belliniego Vaga luna), świetnie zapowia-

NataliaCieślachowska, Paulina Różańska i Mikołaj Piatikow

Janowskiego i dr. Józefa Górnego, ówcze-
snego wiceprezydenta miasta Rzeszowa. 
Obaj wielce życzliwi całemu przedsięwzięciu, 
wspierają towarzystwo do dziś, od niedawna 
jako członkowie honorowi.
Dziesięcioletnia działalność RTM była tema-
tem referatu dr Teresy Mazepy wygłoszonego 
podczas tegorocznej III Sesji Naukowej Musi-

ca Resoviana, która odby-
ła się 31 maja 2008 roku 
w sali kameralnej Fil-
harmonii Rzeszowskiej. 
Referat ten będzie opubli-
kowany w „Kamertonie” 
52/2008. W tym artykule 
chciałbym jedynie wska-
zać na niektóre formy pra-
cy Towarzystwa, zarówno 
w zakresie działalności 
koncertowej jak i nauko-
wej czy wydawniczej.
Niewątpliwie wola kon-
tynuowania wieloletnich 
tradycji rzeszowskiego 
środowiska muzycznego 
legła u podstaw działal-

Fo
t.

 A
d

a
m

 K
u

ś

Fo
t.

 A
d

a
m

 K
u

ś

Fo
t.

 A
d

a
m

 K
u

ś



19

Listopad 2008

Pomnik znakomitego polskiego piłkarza 
Kazimierza Deyny zostanie wkrótce 

wzniesiony w jego rodzinnym mieście Sta-
rogardzie Gdańskim. Wyrzeźbi go mło-
dy rzeszowski artysta, Jerzy Dobrzański.
Jest już projekt pomnika, który zo-
stał wyłoniony w ogólnopolskim 
konkursie, zorganizowanym przez 
specjalnie do tego celu powołany 
komitet społeczny.  
Zainteresowanie konkursem prze-
rosło oczekiwania organizatorów. 
W szranki stanęli autorzy 10 prac 
o bardzo wyrównanym i wysokim 
poziomie. Niezwykle ciekawe były 
również koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzeni wokół samej rzeź-
by. Ostatecznie jednak zwycięstwo 
przypadło w udziale projektowi 
Jerzego Dobrzańskiego. Uroczyste 
wręczenie nagrody nastąpi w dru-
giej połowie listopada, poinfor-
mował Patryk Gabriel, członek komitetu.
– Najistotniejszym moim zamiarem w tym 
projekcie było nie tylko uchwycenie fi zycznego 
podobieństwa, ale przede wszystkim ukazanie 
Kazimierza Deyny jako piłkarza o dokładnie 
określonym stylu gry, wyjątkowej koordyna-
cji i fi nezji piłkarskiej – stwierdził zwycięzca 
konkursu. – Rzeźba pomnikowa jest obiek-
tem nieruchomym, stałym, jest to pewnego 
rodzaju upamiętniające zatrzymanie. Aby 
dobrze upamiętnić i zatrzymać w tym przy-
padku piłkarza należy całkowicie zrozumieć, 

DEYNA NA COKOLE
Pomnik rzeszowskiego artysty Jerzego Dobrzańskiego

na czym polega ruch i motoryka określane 
przez sportowca i dyscyplinę, którą uprawia.
Jerzy Dobrzański, absolwent VII LO w Rze-
szowie, studiował grafi kę i rzeźbę wAkademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, 

gdzie w 2007 r. pod kierunkiem 
prof. Antoniego Pastwy obronił 
pracę dyplomową. Na swoim kon-
cie ma już spektakularną realizację 
12 monumentalnych płaskorzeźb 
zdobiących zewnętrzną fasadę bu-
dynku warszawskiego kina Praha, 
które przedstawiają profi le zna-
nych aktorów – legend polskiego 
kina. Gipsowe odlewy wyobraża-
jące twarze Romana Wilhelmiego, 
Jana Himilsbacha, Zdzisława Ma-
klakiewicza, Kazimierza Kowal-
skiego i Władysława Hańczę moż-
na było obejrzeć w czerwcu zeszłe-
go roku w Galerii pod Ratuszem na 
wystawie, która została przygoto-

wana dzięki wsparciu prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca i pod jego patronatem.
Przed artystą kolejne wyzwanie, i to w jego 
rodzinnym mieście. – Na pewno wezmę 
udział w konkursie na rzeźbę upamiętniającą 
Tadeusza Nalepę. To kultowa postać polskiej 
sceny muzycznej, rzeźba musi więc być per-
fekcyjnie wykonana. Na pewno wydarzenie 
to odbije się szerokim echem w całej Polsce 
– zapowiada rzeźbiarz Jerzy Dobrzański

����Lesław DOBRZAŃSKI

Zainteresowanie Pana kulturą i historią 
miasta wiąże się z tradycjami rodzinnymi?
– Mój dziadek, Piotr Kazana, w latach dwu-
dziestych i trzydziestych 
ubiegłego wieku pracował 
jako asesor w mieleckim 
sądzie. Natomiast mój 
ojciec, Franciszek, aż do 
wybuchu wojny był burmi-
strzem miasta Mielca, za-
tem znaną tu osobistością. 
Obaj ponadto prezesowali 
Towarzystwu Gimnastycz-
nemu Sokół.

Pan zaś jest już drugą ka-
dencję prezesem TMZM...
– Do Towarzystwa nale-
żę od 1990 roku, a jego 
ósmym już z kolei preze-

NA STYKU POKOLEŃ
Z mgr. inż. JERZYM KAZANĄ, prezesem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, 
rozmawia Edward Guziakiewicz

sem jestem od 2003 roku. Za mojej pierw-
szej kadencji przypadła 40. rocznica TMZM, 
powstało ono w 1964 roku. Przewinęło się 

w tym okresie przez te sze-
regi kilkaset osób, w tym 
wielu zacnych i nobliwych 
mielczan, na różne sposo-
by zasłużonych dla miasta. 
Przy okazji obchodów jubi-
leuszu zostali oni wyróżnie-
ni złotą odznaką. 

Mam przed sobą kolejny, 
świeżo wydany numer „Za-
pisków Mieleckich”.
– Nasz periodyk ukazuje się 
od dziesięciu lat, w cyklu 
mniej więcej rocznym. Od-
notowujemy w nim ważniej-
sze wydarzenia kulturalne Jerzy Kazana

dająca się Natalia Cieślachowska – sopran, 
studentka II roku Wydziału Wokalno-Aktor-
skiego Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie 
prof. Delfi ny Ambroziak, wcześniej uczenni-
ca dr Anny Szałygi-Kuźmy z Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1 w Rzeszowie (aria Zuzanny 
z Wesela Figara W. A. Mozarta, pieśni Noc 
A. Rubinsteina, Sosna S. Niewiadomskiego 
i urocze Plaisir d’amour z Pauliną Różań-
ską – skrzypce, tegoroczną absolwentką 
– z wyróżnieniem! - Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie prof. Piotra Tarcholika, 
wcześniej uczennicą klasy Oresta Telwacha 
w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszo-
wie, która z wielkim natchnieniem grała Me-
dytacje J. Masseneta).
Powiało wielkim światem, kiedy z wielkim 
temperamentem Natalia śpiewała na koniec 
O, Wilio z operetki Wesoła Wdówka F. Lehara 
i Czardasza z operetki Księżniczka czardasza 
E. Kalmana. Wszystkim solistkom towarzy-
szył z wielkim natchnieniem, starannością 
i muzykalnością znakomity rzeszowski pia-
nista i pedagog Mikołaj Piatikow.
Potem były Medale Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis, które prezesowi Leszkowi Mazepie 
i wiceprezesowi Andrzejowi Szypule w imie-
niu ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego wręczył wojewoda podkarpacki Miro-
sław Karapyta, a także Honorowe Nagrody 
Muzyczne Rzeszowskiego Towarzystwa 
Muzycznego, które w tym roku otrzymali: 
Małgorzata Gajewska (nr 20), dr Stanisława 
Mikołajczyk-Madej (nr 21) i dr Anna Szały-
ga-Kuźma (nr 22).
Nastroju wieczoru dopełnił Chór Kameralny 
Collegium Musicum pracujący przy Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, który 
pod moim kierunkiem zaśpiewał kanon Viva 
la Musica i nastrojową pieśń Kraj rodzinny 
Matki mej towarzyszącą Polonusom podczas 
Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych w Rzeszowie. 
Były jeszcze prezentacje plastyczne prowa-
dzone przez znakomitego erudytę prof. Jac-
ka Kawałka z tegorocznych plenerów ma-
larskich w Wiśniowej, listy gratulacyjne od 
posła do PE dr Mieczysława Janowskiego, 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, 
dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie Marka Jastrzębskiego, prezesa 
rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr dr. hab. Grzegorza Oliwy, 
wójta gminy Wiśniowa Tadeusza Przywa-
ry, kwiaty i życzenia od rzeszowskiej radnej 
Marii Korczowskiej, gratulacje od licznie 
przybyłych przyjaciół i sympatyków Towa-
rzystwa.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa dorobku 
Towarzystwa w postaci plakatów, wydaw-
nictw, programów, starannie przygotowana 
przy wydatnej pomocy Wojewódzkiego Dom 
Kultury w Rzeszowie. Jako że rzecz działa się 
w Międzynarodowym Dniu Muzyki, sporo 
mówiono o posłannictwie muzyki, która jest 
niezmierzonym dobrem dla ludzkości. A na 
koniec brzmiały śpiewy i toasty, jak to zwykle 
na jubileuszach bywa.

����Andrzej SZYPUŁA,
wiceprezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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„Ojczyzno! Nie mo-
głam cię obronić, 

niechaj przynajmniej cię 
uwiecznię” – te słowa wy-
powiedziane przez księż-
nę Izabelę Czartoryską 

po ostatnim rozbiorze Polski, stały się mot-
tem całego jej późniejszego życia. 
Dzięki niej w Sieniawie działał teatr z wła-
snym kompozytorem, scenografem i orkie-
strą. Odbywały się premiery muzycznych 
przedstawień. W marcu 1819 roku, z okazji 
73. urodzin księżnej, wystawiona została 
dwuaktowa śpiewogra Pielgrzym z Dobromi-
la, z muzyką Wincentego Lessela i librettem 
opracowanym na podstawie książki autor-
stwa wszechstronnie uzdolnionej księżnej. 
W Sieniawie bywali: Julian Ursyn Niemce-
wicz, Tadeusz Kościuszko, Julian Kossak. 
Po upadku powstania listopadowego i kon-
fi skacie Puław, słynna księżna zawitała do 
Sieniawy.
Aż trudno uwierzyć, że do dziś istnieją kłopo-
ty w ustaleniu daty budowy pałacu w Sienia-
wie. Początek przedsięwzięcia dała pomarań-
czarnia, która w roku 1726 została nazwana 
reprezentacyjnym pałacem letnim. Powstał 
obiekt na miarę ambicji, a także pozycji, jed-
nego z najznamienitszych w ówczesnej Rze-

Zabytki architektury Podkarpacia

PAŁAC W SIENIAWIE

czypospolitej rodu Sieniawskich. W kilkana-
ście lat później pałac stał się własnością rodu 
Czartoryskich i stał się ważnym ośrodkiem 
życia kulturalnego. Tu rozpoczęła się historia 
polskiego muzealnictwa, tu właściciele zgro-
madzili wiele cennych eksponatów. Pałac był 
wielokrotnie przebudowywany. W latach 
1881 – 1883 otrzymał kształt późnobaroko-

Tu rozpoczęła się historia polskiego muzealnictwa

Jerzy Dynia

wy w stylu francuskim. Dobudowane zostały 
boczne skrzydła oraz piętra.
Podczas pierwszej wojny światowej książę 
Adam Ludwik Czartoryski przeznaczył go, 
mimo zniszczeń, na szpital polowy dla żoł-
nierzy austriackich. Podczas drugiej wojny 
w pałacu mieściła się radziecka placówka 
graniczna. Po zakończeniu działań wojen-
nych obiekt był systematycznie dewastowany. 
Od roku 1984 rozpoczęła się renowacja pała-
cu. Dzięki żmudnym pracom w latach 1998 
– 2000 pałac odzyskał swoją dawną świet-
ność i pełni obecnie funkcję reprezentacyj-
nego obiektu hotelowo-konferencyjnego. Od-
bywają się w nim również koncerty muzyki 
kameralnej.

���Jerzy DYNIA

z Bogusławem Pasternakiem – wiceprezesem 
kieleckiego Oddziału ZLP. Potem zwiedzili 
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku, Muzeum Wsi Kieleckiej – Skansen w To-
karni. Wreszcie ruiny zamku w Chęcinach.

 A co dla ludzi pióra?
Dla nich powstała nowa sekcja Towarzystwa, 
myślę tu mianowicie o działającej od dwóch 
lat Grupie Literackiej Słowo. Grupa ta w ubie-
głym roku wydała drukiem swój pierwszy 
almanach Z podróży na wyspy słowa, mający 
też wersję sieciową. Nowe możliwości promo-
cji wiążą się z Internetem i trudno, bym przy 
tej okazji nie odesłał czytelników „NDRz” 
pod adres www.tmzm.mielec.pl 
gdzie można znaleźć na nasz temat znacznie 
więcej informacji.

Towarzystwo prowadzi działalność wydaw-
niczą i ma na swym koncie blisko 30 pozycji 
książkowych…
– Są to ciekawe publikacje, poświęcone hi-
storii miasta i regionu, ale również tomiki 
poezji, wywiady z twórcami, czy świetnie na-
pisane wspomnienia, jak Pamiętnik. Odyseja 
lotnicza por. Stefana Ostrowskiego. Ukazał 

się katalog Pędzlem, piórem, pasją Krystyny 
Gargas-Gąsiewskiej, zawierający ponad sto 
not biografi cznych twórców i animatorów 
kultury. Jednakże nie jesteśmy wyłącznie 
piewcami przeszłości. Działamy nie tylko pro 
memoria, dla pamięci, do czego nas zachęcał 
w swoim przesłaniu z 1968 roku prof. Włady-
sław Szafer. Żywo interesuje nas również to, 
co dzieje się obecnie. Wspólnie z Mieleckim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku organizuje-
my spotkania z ludźmi kultury, przybliżając 
ich twórczość i dorobek, zajmujemy się spra-
wami literatury, komputeryzacją, językami 
obcymi, a nawet ekonomią. 

Plany na przyszłość?
– Mam świadomość tego, że Towarzystwo 
z racji swego profi lu skupia ludzi starszych 
o określonych zamiłowaniach, niemniej jed-
nak marzyłoby mi się, żeby garnęli się do jego 
szeregów ludzie młodzi, zwłaszcza mierzący 
się z piórem. Widziałbym TMZM jako twór-
cze miejsce styku pokoleń i pragnąłbym, żeby 
angażujący się w jego działalność ku temu 
zmierzali!

Dziękuję za rozmowę!  ���

Ziemi Mieleckiej, odwołujemy się do twór-
czych inspiracji wybitnych postaci, ludzkich 
biografi i, staramy się też prezentować obec-
nych mielczan…

Widocznym bardzo przejawem działalności 
Towarzystwa są plenery i wystawy.
– Mieleccy artyści, malarze, grafi cy i rzeźbia-
rze, są związani z Klubem Środowisk Twór-
czych, istniejącym w strukturach TMZM od 
1981 roku. Odbywają się co najmniej dwa ple-
nery rocznie, a po nich mają miejsce wystawy 
zbiorowe, ubogacone obszernymi barwnymi 
katalogami. Niezależnie od tego są też wysta-
wy indywidualne. W tym roku mieleccy twór-
cy odkrywali urokliwe zakątki Podkarpacia. 
Udali się szlakiem zabytkowych kościółków 
drewnianych: Haczów i Blizne, odwiedzili 
Park Etnografi czny w Sanoku, zatrzymali się 
przy zaporze w Solinie. Uwieńczeniem plene-
ru było ognisko z grillem w otoczeniu rzeźb 
pod modrzewiami w przydomowym ogro-
dzie Bogusława Iwanowskiego w Tyrawie 
Wołoskiej. W październiku z kolei wyprawili 
się w Kieleckie. Obejrzeli Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną w Kielcach. W pięknym 
nowoczesnym obiekcie odbyło się spotkanie 
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WIROWANIE
NA PLANIE

Tradycyjnie anonimowy dowcip jest świadectwem 

czasu, w którym żyjemy. Z dowcipem spotykamy 

się wszędzie. Pokazuje nam znaną prawdę, że nie wszyst-

ko jest akceptowane społecznie, że nie ma przyzwolenia 

społecznego na lekceważenie podstawowych wartości, 

że wreszcie głupota i naiwność są tak powszechne, że 

walka z nimi przypomina walkę z wiatrakami. Najlepszą bronią na głupotę 

jest śmiech. Nikogo nie trzeba przekonywać, że śmiech pozwala lepiej żyć, że 

tak naprawdę śmiać się lubimy wszyscy. Dlatego też dowcipy zawierają sensy 

i nonsensy naszego życia, obyczajowe cnoty i niecnoty, wady: zarozumialstwo, 

pychę, chciwość, zawiść i głupotę. Kiedy uświadamiamy sobie, że treść dowci-

pów odbieramy z przymrużeniem oka, od razu czujemy się lepiej. Śmiech to 

nie tylko przysłowiowe zdrowie, ale również nadzieja na lepsze jutro.

Rozpoczynamy stałą rubrykę przedruków dowcipów, które publikować bę-

dziemy w cyklach tematycznych. W tym numerze dowcipy wojskowe.

Umie czytać 
Na ćwiczenia rezerwistów powołano znanego profesora. W kancelarii sier-
żant pyta: - Czy chodził pan do szkoły?
- Tak. Skończyłem podstawówkę, potem liceum, następnie dwa fakultety na 
studiach, potem doktorat...
- Dość! - przerywa sierżant. - Zapiszcie, kapralu, że umie czytać.

Z wybuchu
Spadochroniarz opada powoli na swoim spadochronie. Nagle mija go męż-
czyzna lecący w przeciwną stronę.
- Pan z lotniska?
- Nie. Z wybuchu w magazynie dynamitu!

Pierwszy na ziemi
Żołnierz z Czerwonych Beretów podczas szkolenia pyta przełożonego:
- Co będzie, jeśli mój spadochron się nie otworzy?
- Znajdziesz się na ziemi jako pierwszy!

Nie tracić głowy
Sierżant prowadzi zajęcia z wojskiem.
- Pamiętajcie ! W czasie ataku na wroga nie należy tracić głowy.
- Dlaczego ?
- A na co nałożysz hełm, idioto ?!

Komisja wojskowa
- Kowalski, do jakiej formacji chcielibyście wstąpić?
- Do marynarki.
- Pływać umiesz?
- A co, okrętów nie macie?!

I po żołdzie
Kapral robi zbiórkę swojego pododdziału.
- Powiedzcie mi, czy ptaki potrzebują pieniędzy?
- Nie, obywatelu kapralu!
- No to moje orły, przepiłem dziś wasz żołd!

Wyssać jad
Sierżant instruuje żołnierzy: - Jeśli ugryzie was żmija, należy wyssać jad 
z rany.
Jeden z żołnierzy pyta: - A jeśli ugryzie w penisa?
- Wtedy dowiecie się, kto jest waszym najlepszym przyjacielem!

Wszyscy mówią
Do dowódcy jednostki dzwoni telefon.
- Pułkownik Skowronek?
- Tak.
- Jesteś pan ch...j i kawał skur...na,
- Kto mówi?
- Wszyscy mówią.

Tor pocisku
Tematem wykładu na studium wojskowym jest tor pocisku karabinowego.
- Wystrzelony, leci do góry, osiąga punkt kulminacyjny i potem spada na zie-
mię, zrozumiano?
- A co będzie, obywatelu pułkowniku, jeśli spadnie do wody?
- Nie zadawajcie głupich pytań, Kowalski. Jesteście w wojskach lądowych, 
a nie w marynarce!

����Wyszukał Tadeusz MILANOWSKI

DOWCIPY WOJSKOWE
Tadeusz Milanowski

DYWERSYFIKACJA PATRIOTYZMU

W ostatnich latach wzmagał się u nas, bądź przycichał, polityczny 
raban związany z koniecznością dywersyfi kacji źródeł dostaw su-

rowców energetycznych. Sama idea, słuszna skądinąd, stała się płaszczy-
zną głupich i nikomu niepotrzebnych wojen politycznych. Gołym okiem 
widać było, że chodzi o coś zupełnie innego. W zacietrzewionych bowiem 
sporach zapominano z czasem o problemie spornym na rzecz samego 
sporu, czyli sztuki dla sztuki. Przerodziło się to więc w dywersyfi kację 
politycznej głupoty na temat. Zresztą nie po raz pierwszy. Narodowe nie-
chlubne „Dzieje tysiąclecia głupoty w Polsce” znają jeszcze zabawniejsze 
przykłady. Nigdy jednak nie robiono sobie jaj z patriotycznych okazji. 
W najgorszym przypadku takie okoliczności przemilczano. Do czasu.

Po wielkiej narodowej deliberacji na temat wyborów prezesa od balona 
kopanego, tak jakby od tego zależał nasz narodowy byt, przyszła kolej 

na następne wielkie dokonania. Nie jakaś tam służba zdrowia, gospodar-
ka czy autostrady. Poszło o patriotyzm. Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości już w swoich zamierzeniach zaczęły być wielce krotochwil-
ne. Otóż kanceliści prezydenta zapowiedzieli wielki jubileuszowy bal na 
sześćdziesiąt głów państw z przyległościami. Gdy okazało się, że te głowy 
ideę olały, bal zamieniono na galę szansonistów narodowych i pogalową 
biesiadę patriotyczną. A więc z wielkiego balu wyszła kiepska potańców-
ka z zakładowej świetlicy. Czyli dokonano programowego lift ingu, ale 
w taki sposób, aby gala kolidowała z innymi, nieprezydenckimi impre-
zami. Cały problem patriotyczny po raz pierwszy zdywersyfi kowano. 
Można było wyżyć się patriotycznie: po prezydencku, ministerialnie, po 
bożemu lub orężnie. Według uznania. Ministrowie mieli zadanie uprosz-
czone, ponieważ premier wybrał za nich odpowiednią opcję patriotyczną. 
W najgorszej zaś sytuacji znaleźli się generałowie, którzy praktycznie nie 
mieli najmniejszych szans pogodzić wszystkich patriotycznych warian-
tów bez spóźniania się. Wszystko dlatego, gdyż prezydent z premierem 
zawarli tradycyjne nieporozumienie, tym razem w kwestii, czyj patrio-
tyzm jest większy i prawdziwszy. Prezydent oświadczył narodowi swoje 
odkrycie semantyczne, że patriotyzm jest wartością pozytywną, a demo-
kracja to kłótnia. Naród dotychczas był z pewnością przeświadczony, że 
odwrotnie. Ponadto odniosłem wrażenie, że tę niepodległość wywalczyli 
bliźniacy przy pomocy Macierewicza oraz Dmowskiego i dlatego jest ich. 
A to, że premier w Sulejówku podpisuje jakieś kwity o powstaniu muzeum 
Piłsudskiego, to nieporozumienie. Wszyscy cywilizowani zagraniczni 
dyplomaci ni cholery z tego nie pojmowali, tym bardziej, że prezydenc-
cy totumfaccy zapraszali po uważaniu, bez najmniejszego szacunku dla 
historycznych faktów. No i suwnicowa wygrała z elektrykiem. Przecież 
pracowała wyżej! Fakt, że nikt w świecie jej nie zna poza Kaczyńskim, 
a elektryka wszyscy, nie miał tu najmniejszego znaczenia.

W telewizji TRWAM można było obejrzeć cudną scenkę rodzajową. 
Prezydent Najjaśniejszej uczestniczył w transmitowanej mszy 

w intencji Ojczyzny, w czasie której dokonano pokropku odtworzonych 
kawaleryjskich sztandarów. Kropidłem machnął ordynariusz biskup Pło-
ski. Wówczas kropidło zabrał mu pan prezydent i również dokonał po-
kropku. Muszę przyznać, że przyłożył się i zaangażował w tę czynność 
wszystkie swoje talenty manualne. Gdyby jednak kiedyś był nawet kiep-
skim ministrantem wiedziałby, że jest to księży przywilej, a prezydent 
może sobie skropić coś spirytusem, albo kropnąć mowę. No, ale skoro 
pismański poseł przemawiał po wyborze czarnego Obamy do Białego 
Domu, że jest to koniec cywilizacji białego człowieka? Machanie kropi-
dłem, to małe piwo. Chociaż z drugiej strony ciekaw jestem teologicznego 
rozstrzygnięcia – czyje kropienie było ważniejsze. Ordynariusza czy pre-
zydenta. A może nieważne kto kropi, ale jak kropi?

Na naszym podwórku impreza miała przebieg standardowy. Zadziwił 
mnie jedynie rozmach obchodów rocznicy w Stalowej Woli, chociaż 

w czasach odzyskiwania niepodległości tego miasta jeszcze nie było. Rósł 
tam dorodny las. W Rzeszowie przemawiali na placu Farnym dwie go-
dziny po uprzednich półtoragodzinnych modłach. Wyjątkowo gustownie 
wystąpił marszałek Cholewiński. W czarnych okularach kojarzył mi się 
bardzo pozytywnie, bo z generałem Jaruzelskim.

���Roman MAŁEK 
 



Jerzy Maślanka

WYBORY W PZPN-ie
Banda czworga była w Chinach,
w Polsce inny kwartet w cenie.
Rosła nam adrenalina -
wybory w PZPN-ie!

W czwartek swe odkryli karty,
z bagna wychylając główki,
program prosty i otwarty:
precz z korupcją „futbolówki”.

Wszystkich prawie trema zmogła
w wystąpieniach dyskutantów.
No, bo piłka jest okrągła,
a szukamy wciąż w niej kantów.

Każdy Polak to dostrzeże
ile w nas siły, wigoru,
futbolowi my żołnierze,
doświadczony – ruch oporu.

A minister co się starał
by nas zmienić - jest w kłopocie,
bo się trzyma stara wiara
skazana na dożywocie.

PS
Gdy ostatni opadł LISTEK,
LATO przyszło na jesieni.
Marzą im się ręce czyste
W Greń–goladzie poGreń–żeni.

Baran (21 III - 20 IV) Bardziej pomyślna druga poło-
wa miesiąca. I w inwestycjach, i w miłości.

Byk (21 IV - 20 V) Ludzie są różni. Spróbuj się do 
nich dostosować.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) Twój prestiż wzrośnie, wcie-
laj tylko w życie swoje pomysły.

Rak (22 VI - 22 VII) Więcej przebojowości, a zy-
skasz w pracy i w życiu osobistym.

Lew (23 VII - 23 VIII) Ostatnia dekada miesiąca 
wróży powodzenie, a narazie porządkuj życie du-
chowe.

Panna (24 VIII - 22 IX) Uwierz w siebie, a otrzymasz 
więcej niż się spodziewasz.

Waga (23 IX - 23 X) Około połowy miesiąca wzmoc-
nisz swoją pozycję materialną. Nie przegap okazji. 

Skorpion (24 X - 22 XI) Spokojnie poczekaj, a Twoje 
plany dojrzeją i zmienisz swój los na lepszy.

Strzelec (23 XI - 21 XII) Pilnuj swoich interesów, 
a końcówka roku będzie obfita.

Koziorożec (22 XII - 20 I) W tym miesiącu wszystko 
będzie Ci sprzyjać. Zyskasz wsparcie solidnych lu-
dzi. Postanowień trzymaj się aż do stycznia.

Wodnik (21 I - 19 II) To czas na załatwianie spraw 
urzędowych i finansowych. Do połowy miesiąca 
w uczuciach sielanka.

Ryby (20 II - 20 III) Jest to czas niespodzianek i uda-
nych kontraktów. Sprzyja Ci też Venus.
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KRZYŻÓWKA NR 37
Poziomo: 1/ polne ziele, 4/ 
przyjęcie czegoś, 5/ leśne 
głusze, 8/ okrasa, 11/ rozkazuje 
drużynie, 14/ koński służący, 
18/ mocne angielskie, 19/ też 
rupieć, 20/ puls, 21/ rządzi 
zabawą, 22/ wściekłość.
Pionowo: 1/ na pewno dużo, 
2/ automat do roboty, 3/ 
przyjęcie, ale nie po naszemu, 
6/ studencka miara czasu, 7/ 
lany na poligonie, 9/ do cięcia 
w sadzie, 10/ wielkanocne zawołanie, 11/ śpiewa w kadłubku, 12/ polarne zwierzę, coś 
w rodzaju kozy i osła w jednym, 13/ była waluta makaroniarza, 15/ twórca dzieła, 16/ 
najlepsza na karku, 17/ atrybut Zeusa i Ateny.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożniku, wpisane kolejno w diagram 
krzyżówki, utworzą hasło będące rozwiązaniem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 36 WIEDEMANN.

RO-MA

Adam Decowski
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Z OBSERWACJI
W naszym kraju ostatnio
tak jakoś się dzieje,
że tylko odwaga staniała,
a wszystko drożeje.

CZUJNY
Zawsze czuje niedosytość,
gdy w pobliżu jest koryto.

CHIRURG
Pewnemu chirurgowi
-nie tylko to moje słowa-
najlepiej się udaje
operacja fi nansowa.

REFLEKSJA
Każda zmiana poglądów
chyba bierze się stąd,
iż łatwiej płynąć z prądem,
aniżeli pod prąd.

NAGROBEK LITERATA
Tu leży człowiek, który
próbował wyżyć z literatury.

WSPÓŁCZESNA EWA
Wcale nie musi
jabłkiem kusić.

KSIĘGOWA
Gdy się człowiek ożeni
ma księgową kieszeni.

PRZEBIEGŁY
I wilk, gdy w sidła wpadnie,
przyjaźnie patrzy na jagnię.

DO POETESSY
Nie można zrobić 
literackiej kariery,
mając do dyspozycji
tylko cztery litery.

NAGROBEK DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO
Wreszcie odnalazł odpoczynek wieczny
działacz społeczny.
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