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POLSKA GOLA
Vivat polska piłka nożna,
ileż to przegrywać można.
Rosną nowe czarne konie,
tak jak dawniej LATO, BONIEK.

Lewandowski, Błaszczykowski
zgaszą nasze EURO troski.
Tytonia, Szczęsnego taka rola,
że nie wolno puścić gola.

Mkną premierzy, prezydenci,
by mistrzostwa te uświęcić.
Chcą oglądać walki twarde,
tak jak było pod Grunwaldem.

Prężne służby bezpieczeństwa
w ramach taktu koleżeństwa
służą, gdy kibiców boli
i postrachem są kiboli.

Pierwszy gwizdek już za nami.
Po otwarciu z honorami,
hymn dał chłopcom siłę, męstwo.
Jednak remis, nie zwycięstwo.

I w nich wierzy naród cały.
Gdy przejdziemy ćwierćfinały
to nikt się nie będzie pytał,
co słychać u emeryta.

A mnie wczoraj znów się śniło,
jakież to wspaniałe było,
że nam puchar zdobyć przyszło.
Drugi to był „cud nad Wisłą”.

PS
Wiedzą w całej Europie,
że kto pięknie piłkę kopie
dla niektórych będąc zerem,
dla nas będzie bohaterem.

Wydanie miesięcznika współfinansowane jest przez 
województwo podkarpackie i gminę miasto Rzeszów.

ZŁOTE LWY 
PODKARPACKIE

Profesor Marek Orkisz – rektor-elekt Politechniki Rzeszowskiej 
(nauka), Marta Półtorak – właścicielka firmy Marma Polskie Fo-

lie (gospodarka) i  Tadeusz Ferenc – prezydent Rzeszowa (osobowość) są 
laureatami pierwszej edycji nagrody Złoty Lew Podkarpacki. Konkurs zor-
ganizowała TVP Rzeszów oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
Nasz miesięcznik był jednym z partnerów medialnych nagrody. Wyróżnio-
nych uhonorowano statuetkami podczas gali 19 maja w Urzędzie Marszał-
kowskim w Rzeszowie. Tych laureatów wskazała specjalna kapituła, nato-
miast czytelnicy i  internauci przyznali nagrodę Mateuszowi Tułeckiemu, 
informatykowi, ekspertowi od Internetu i biznesu. Wyróżniającym się ele-
mentem gali był koncert artystów: Andrzeja Cierniewskiego oraz Bartka 
Urbanowicza.    

Od lewej: Marek Orkisz, Tadeusz Ferenc, Marta Półtorak

4  SOLIŚCI I ZESPOŁY 
Arkadiusz Kłusowski

4  NA PŁYCIE RYNKU 
Rafał Białorucki

5  Z MIKROFONEM I KAMERĄ 
Ryszard Zatorski

5  KORNELE Z MEDALAMI 
Piotr Biernacki

6   ROZLEGŁE ZAINTERESOWANIA 
Roman Małek

7  SPOKO! 
Dorota Dominik

7  NIEPOKONANI 
Bogusław Kobisz

8  ZIELONE PŁUCA 
Bożena Mazurkow

8  CAŁA POLSKA CZYTA NORWIDA 
Jadwiga Kupiszewska

9  W NOWYCH LABORATORIACH 
Andrzej Piątek

10 KRONIKA LITERACKA
  WERS – magazyn literacki 

Adam Decowski  Celina Depa  Marek Petrykowski 
 Janina Ataman-Gąsiewicz  Krzysztof Graboń

11 PEŁNYM BLASKIEM 
Anna Wiślińska

11 DOBRA UCIECHA 
Ryszard Zatorski

12 RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 
Anna Czenczek

13 SZKLANE IGRZYSKA 
Piotr Rędziniak

14 ODESZŁA ANNA BUDZIŃSKA 
Andrzej Szypuła

14 ZAWSZE MUZYKA 
Jerzy Dynia

15 KUKŁY 2012 
Maciej Szukała

16 DAWNE I DZISIEJSZE 
Antoni Walawender

18 WIROWANIE NA PLANIE 
Roman Małek

18 ODPRYSKI 
Zbigniew Grzyś

19 KŁADKA TADKA 
Jerzy Maślanka

19 ZAPATRZENI W GWIAZDY 
Nina Opic

19 FRASZKI 
Adam Decowski

19 LIMERYKI 
Marek Pelc

19 AFORYZMY 
Edward Winiarski

Fot. Józef Gajda



3

Czerwiec 2012

W
y

d
a

R
Z

e
n

Ia
 

 O
p

In
Ie

 
 L

u
d

Z
Ie

Prężne służby bezpieczeństwa
w ramach taktu koleżeństwa
służą, gdy kibiców boli
i postrachem są kiboli.

Pierwszy gwizdek już za nami.
Po otwarciu z honorami,
hymn dał chłopcom siłę, męstwo.
Jednak remis, nie zwycięstwo.

I w nich wierzy naród cały.
Gdy przejdziemy ćwierćfinały
to nikt się nie będzie pytał,
co słychać u emeryta.

A mnie wczoraj znów się śniło,
jakież to wspaniałe było,
że nam puchar zdobyć przyszło.
Drugi to był „cud nad Wisłą”.

PS
Wiedzą w całej Europie,
że kto pięknie piłkę kopie
dla niektórych będąc zerem,
dla nas będzie bohaterem.

Edward Słupek

Spółdzielczość na 
świecie odgrywa-

ła i  odgrywa ważną rolę 
rozwojową w  gospodar-
kach narodowych więk-

szości krajów. W krajach europejskich funk-
cjonuje 235 tys. podmiotów spółdzielczych 
zatrudniających około 5 mln pracowników, 
których praca i działalność ma wpływ na 140 
mln mieszkańców Europy. Podobne szacunki 
światowe – to wpływ na 1 mld populacji lud-
ności świata. W  polskim sektorze spółdziel-
czym jest to odpowiednio 9 tys. podmiotów 
gospodarczych, zatrudniających 300 tys. pra-
cowników, a  zrzeszających ok. 8 mln człon-
ków. Jednakże brak ze strony rządzących wła-
ściwego zrozumienia spółdzielczej specyfiki 
i  uznania odrębności spółdzielni od sektora 
komercyjnego powoduje, że działania legisla-
cyjne kolejnych rządów zmierzają w kierunku 
demontażu systemu spółdzielczego, mającego 
na ziemiach polskich 150-letni rodowód. 

Dorobek i  zasięg spółdzielczości do-
ceniła ONZ, przyjmując rezolucję w 2009 r. 
proklamującą 2012 rok Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości dla podkreślenia jej 
znaczenia w rozwoju ekonomicznym i  spo-
łecznym świata. Tymi faktami tłumaczę ob-
chody, u nas w Rzeszowie, Międzynarodowe-
go Roku Spółdzielczości na Podkarpaciu, któ-
re odbyły się 2 czerwca na błoniach nieopodal 
stadionu miejskiego (dawniej Stali), w jednym 
z najbardziej urokliwych miejsc Rzeszowa do 
wypoczynku w formie pikniku i festynu. Po-
mysłodawczynią imprezy była Elżbieta Pięta, 
dyrektor Związku Lustracyjnego Spółdziel-
czości Pracy, zaś organizacja imprezy była 
dziełem Anny Ochalik-Pęcak ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Geodeci z  Rzeszowa, Kry-
styny Plichowskiej ze Spółdzielni Mieszka-
niowej Budowlanych z  Rzeszowa, Włady-
sława Kołodzieja z  Regionalnego Związku 
Spółdzielni Produkcji Rolnej w  Rzeszowie, 
Kazimierza Bajowskiego ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Nowe Miasto w  Rzeszowie, 
Wiesława Depy z  PSS Społem w  Rzeszowie, 

Antoniego Koguta z Rzeszowskiej Spółdziel-
ni Mleczarskiej Resmlecz w  Trzebownisku, 
Józefa Szajny z Gminnej Spółdzielni Krosno 
oraz pracowników naszej Spółdzielni Zodiak 
z Rzeszowa. 

Uroczystość uświetniły występy ze-
społów artystycznych prowadzonych przez 
spółdzielnie z  całego województwa, które 
wykazały się doprawdy imponującą maestrią. 
Prezentacja dorobku artystycznego Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ze Stalowej Woli, Nowego 
Miasta z Rzeszowa, Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej to mistrzostwo i  artyzm naj-
wyższej próby. Występy maluchów i  star-
szej młodzieży unaoczniły na scenie czym 
jest spółdzielczość. Nie tylko osiąganie 
zysku jak to ma miejsce w zwyczajnym ka-
pitalizmie, ale także cele społeczne, jaki-
mi są prowadzenie i  finansowanie przez 
spółdzielczość szerokiej działalności spo-
łeczno-wychowawczej na dużą skalę. Obec-
ni rządzący jakoś tego nie chcą zauważyć. 
Uśmiech i  artyzm występujących dzieci zo-
bowiązują, aby rokrocznie takie święto spół-
dzielczości organizować. Zrodził się pomysł, 
aby pierwsza sobota po Dniu Dziecka, czyli 
po 1 czerwca, była Spółdzielczym Dniem 
Dziecka, takim ponowieniem święta dla 
najmłodszych. Tym razem wzorem Japonii, 
w  formie pikniku, gdzie dzień dziecka trwa 
dwa dni – jeden dla dziewczynek, drugi dla 
chłopców. To taka polityczna inicjatywa śro-
dowiska spółdzielczego! Piknik spółdzielczy 
na bulwarach – to także miła inicjatywa po-
kazania w specjalnej zagrodzie wiejskiego zoo 
z żywymi zwierzętami gospodarskimi. Warto 

było zobaczyć wzruszenie miejskich dziecią-
tek na widok całkiem zwyczajnych zwierząt 
gospodarskich, towarzyszących człowiekowi 
od zawsze, a niewidzianych nigdy w mieście 
w  zielonej scenerii. Pięknie prezentował się 
najnowocześniejszy sprzęt używany w rolnic-
twie. Imponowała prezentacja gospodarcza 
spółdzielczości Podkarpacia. 

Odnosiło się wrażenie, że spółdzielczość, 
prezentująca się na kilkudziesięciu stoiskach, 
wytwarza i produkuje wszystko co niezbędne 
do codziennego bytowania. Sektor spożyw-
czy to najwyższej jakości wyroby oparte 
o lokalne receptury i wyprodukowane z na-
szych, jak się mówi, z lokalnych produktów. 
Bankowość spółdzielcza to autentyczne jądro 
polskiej gospodarki ze świadomością, że są 
to nasze kapitały, w polskich rękach. Wielość 
branż napawała dumą z potencjału spółdziel-
czości. Wielkie podziękowanie składamy pre-
zydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi za 
udostępnienie rzeszowskich bulwarów oraz 
za ich profesjonalne przygotowanie. Finałem 
wieczoru uświetniającym imprezę był występ 
Andrzeja Sikorowskiego z  córką Mają. Za-
kończenie odbyło się tanecznie, jak to drze-
wiej na festynach bywało. Zakończę słowami 
niezapomnianego red. Ciszewskiego: szkoda, 
że państwo tego nie widzieli, jako że czerwiec 
2012 r. oby na lata pozytywnie utkwił w pa-
mięci kibiców jako rok największej imprezy 
sportowej w historii Polski – Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej.

 Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie 

POWTÓRNY DZIEŃ DZIECKA
Spółdzielcze świętowanie nad Wisłokiem w Rzeszowie
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Rusza druga edycja wielkiej uczty 
wokalnej na Podkarpaciu. Od 20 

do 26 sierpnia br. będziemy mogli uczestni-
czyć w  II Rzeszowskim Święcie Wokalnym 
w bardzo rozbudowanej formie. Tradycyjnie 
odbędą się warsztaty wokalne dla uczestni-
ków, które poprowadzi Magdalena Skubisz 
– jazzmanka, wieloletnia nauczycielka emisji 
głosu, absolwentka jazzu i  muzyki rozryw-
kowej Akademii Muzycznej w  Katowicach. 
Soliści będą doskonalić także swoje umiejęt-
ności aktorskie.

20 najlepszych wokalistów związanych 
z  regionem podkarpackim przygotuje kon-
certy „Ku pamięci Zauchy”, które odbędą 
się: 24 sierpnia w sali koncertowej Polskiego 
Radia Rzeszów oraz 26 sierpnia na estradzie 
w rzeszowskim Rynku. W sobotę 25 sierpnia 
br. w koncercie pn. „Recitale” zaprezentują się 
wokaliści obchodzący jubileusze swojej pracy 
artystycznej, zostaną także wręczone nagro-
dy muzyczne – ESTRADY dla najbardziej 
zasłużonych artystów z regionu.  Gwiazdami 
tegorocznego święta wokalnego będą tercet 
Mocha – finalistki programu Mam talent 
oraz Ralph Kamiński – uczestnik programu 
X Factor. 

 Arkadiusz KŁUSOWSKI,
dyrektor artystyczny II Rzeszowskiego Święta 

Wokalnego

  Patronat medialny miesięcznika

SOLIŚCI I ZESPOŁY
II Rzeszowskie Święto Wokalne 

Artyści z Rzeszowskiej Grupy Artystycznej - Ewa Siembida i Krzysztof Iwaneczko

Mieszkańcy stolicy Podkarpacia 
przyjęli zaproszenie od Rze-

szowskiego Domu Kultury i  26 maja tłum-
nie zjawili się na Rynku w Rzeszowie, gdzie 
w  to sobotnie popołudnie miała miejsce 
impreza plenerowa pod nazwą „Rzeszowski 
Dom Kultury Mieszkańcom Rzeszowa”. Na 
scenie rynku zaprezentowali się uczestnicy 
zajęć artystycznych, wokalnych i tanecznych 
prowadzonych w  filiach RDK oraz zespoły: 
Colibrii, Klaps, Bollywood, Puenta, Bu-
dzibboye, Confetti, Beskid, Femme, Mini 
Puls, Alipsi, Staroniwskie Promyczki, Mini 

NA PŁYCIE RYNKU 
Rzeszowski Dom Kultury dla mieszkańców Rzeszowa

Akcent, Słociniacy i Wesołe Kumoszki. Wy-
stąpili także laureaci festiwali wokalnych: 
Justyna Zuba i Tomasz Gnap oraz Orkiestra 
Dęta WSK-PZL Rzeszów.

Na płycie rynku odbyła się wystawa 
rękodzieła artystycznego Rzeszowskiego 
Domu Kultury, a  miłośnicy sportu uczest-
niczyli w  pokazie 
zapasów, kickbo-
xingu oraz akro-
bacji i  tricków pił-
karskich. Dla dzieci 
przygotowano kon-
kursy i zabawy pla-
styczne. Frajdą dla 
najmłodszych była 
możliwość swo-
bodnego malowa-
nia ścian z  płótna. 
Zabawę tę przygo-
towali animatorzy 
z  RDK. Do dyspo-
zycji dzieci zostały przygotowane zestawy 
kolorowych farb i akcesoria malarskie. Ani-
matorzy tworzyli również fantazyjne makija-
że na twarzach dzieci.

Mieszkańcy Rzeszowa dzięki grupie 
łódzkich cyklistów zobaczyli historię powsta-
nia roweru oraz poczuli klimat zabytkowych 
rowerów, odbywając przejażdżki na bicy-
klach, monocyklach i  welocypedach. Cieka-
wym punktem imprezy był nietypowy per-
formance, który prowadziły tancerki ze Sce-
ny Tańca Colibrii z  Rzeszowskiego Domu 
Kultury. To one po każdorazowej interakcji 
z mieszkańcami miasta budowały nietypowe 
i ciekawe figury ze swoich ciał. 

Na zakończenie imprezy wystąpił ze-
spół Kłusowski and the Keenz oraz gwiazda 
wieczoru, zespół rockowy Revolution z wo-
kalistką Małgorzatą Boć. Patronat honorowy 
na imprezą objął prezydent Rzeszowa Tade-
usz Ferenc.

 Rafał BIAŁORUCKI

Zabawy plastyczne dla najmłodszych

Wojowniczki z zespołu Confetti

Gwiazda wieczoru 
Małgorzata Boć z zespołu 
Revolution
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„Drzewo odcięte od korzeni już nigdy 
nie obrodzi, naród który pozwoli umrzeć 
swojej tradycji przestanie istnieć”. – To po-
wiedzenie znane jest od lat, ale zbyt często 
pozostaje w sferze politycznego sloganu i rze-
czywistość jest bardzo różna – podkreśla 
Jerzy Dynia, dziennikarz i  artysta muzyk, 
którego nieustannie podziwiamy, m.in. jako 
lidera Old Rzech Jazz Band. To także wielki 
znawca i  popularyzator folkloru. Przytoczył 
zatem ową sentencję dla przypomnienia war-
tości kultury ludowej, która stała się w  Pol-
sce dziedziną formalnie uznaną po II wojnie 
światowej. 

W  drugiej połowie lat 40. minionego 
wieku zorganizowany został w  Warszawie 
Festiwal Folkloru z  udziałem muzykantów, 
śpiewaków i  zespołów śpiewaczych oraz ta-
necznych z całej Polski. W ten sposób kultura 
ludowa zaczęła być nobilitowana i  stała się 
znaczącą w naszym kraju. Wzorem zbieraczy 
folkloru z XIX wieku i pierwszej połowy XX 
zainicjowana została także i przeprowadzona 
wielka ogólnopolska akcja dokumentowania 
muzycznego i tanecznego folkloru. Włączone 
zostały w te działania placówki naukowe oraz 
Polskie Radio. – Włączyła się również do tej 
akcji w latach 50. Rozgłośnia Polskiego Radia 
w Rzeszowie – przypomina red. Dynia. – Jej 
dziennikarze nagrali w terenie i w radiowym 
studiu wiele godzin ludowej muzyki. 

Prym wodził red. Tadeusz Hejda, który 
m.in. wylansował kapelę Władysława Łobo-
dy z Dąbrowy. A pałeczkę w tej działalności 
przekazał w  roku 1972 młodemu wówczas 
adeptowi sztuki dziennikarskiej, Jerzemu 
Dyni, który kontynuował to dzieło do roku 
1985 w  programach „Z  mikrofonem przez 
rzeszowską wieś”. Gdy Jerzy Dynia przeszedł 
do pracy w  rzeszowskim oddziale Telewizji 
Polskiej, za zgodą ówczesnego szefa konty-
nuował tę działalność w  programie, który 
początkowo nosił nazwę „Z  mikrofonem 
i  kamerą przez rzeszowską wieś”. Pierwszy 
program tego telewizyjnego cyklu wyemito-
wany został 17 czerwca 1992 roku. Wystąpiła 

w nim kapela ze wsi Dąbrowa, w której kie-
dyś działał nieżyjący już wówczas Władysław 
Łoboda. W  programach następnych wystę-
powały krośnieńskie kapele: Stachy, Swaty, 
Jacoki. 

Realizując ciąg tych programów Jerzy 
Dynia trafiał z telewizyjną ekipą do najodle-
glejszych zakątków naszego regionu, prezen-
tując nie tylko melodie i pieśni ludowe, ale też 
zespoły śpiewacze, obrzędowe oraz zespoły 
pieśni i  tańca, które mają w swoim repertu-
arze folklor opracowany artystycznie. Od 
kilkunastu lat ów program red. Dyni nosi na-
zwę „Spotkanie z folklorem”, a ukazywał się 
pewnym okresie przemiennie z audycją przy-
bliżającą archiwalne materiały pn. „Mapa 
folkloru Podkarpacia”. Programy trwały po-
czątkowo pół godziny. Z czasem ograniczone 
zostały do 15 minut. 

Od 20 lat nieprzerwanie w  każdy nie-
dzielny poranek miłośnicy folkloru mają 
swoje święto, oglądają i słuchają tego, co jest 
bliskie ich sercu. Jest to ewenement w  skali 
kraju, że przez tyle lat program w  telewizji 

publicznej nie schodzi z ekranu. Chwała za to 
autorowi i realizatorowi tych obrazów. Oczy-
wiście telewizji komercyjnych ta tematyka 
zupełnie nie interesuje. Jeśli dobrze policzyć 
to przez te dwadzieścia lat „Spotkań z  folk-
lorem” ukazało się grubo ponad sto. W  ten 
sposób w archiwum Telewizji Rzeszów są już 
pokaźne zbiory dokumentujące folklor Pod-
karpacia, a także działalność polonijnych ze-
społów folklorystycznych. 

Za tę konsekwentną, a  jednocześnie 
bardzo poprawną merytorycznie pracę, red. 
Jerzy Dynia otrzymał dwukrotnie nagrodę 
im. F. Kotuli oraz ogólnopolską nagrodę im. 
Oskara Kolberga. Ale niezwykłą dla niego 
nagrodą, co rad podkreśla, są sytuacje, gdy 
nieznane mu osoby mówią: o, idzie nasz re-
daktor, mimo że Jerzy Dynia niezbyt często 
pokazuje swoją twarz na szklanym ekranie, 
bo uważa, że najważniejsi są ludzie, którzy 
kultywują naszą tradycję. – To im należy się 
uznanie i dowody satysfakcji poprzez prezen-
tację w programach telewizyjnych – mówi Je-
rzy Dynia, życzliwy ludziom pasjonat, ciągle 
zabiegany i  zaaferowany „robot wieloczyn-
nościowy”, jak żartobliwie zwykł siebie na-
zywać. Muzyk folklorysta, ale także członek 
grupy ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF zasia-
dający w jury wielu przeglądów i konkursów. 
Nie ustaje w realizacji swego życiowego cre-
do, jakim jest folklor. A inne dziedziny, gdzie 
jest on aktywnie obecny, to dziennikarstwo, 
jazz, pedagogika. Na wszystko znajduje czas.

Dwadzieścia lat minęło i co dalej? Wo-
bec braku wsparcia, zwłaszcza finansowego, 
ze strony instytucji, organizacji oraz osób, 
których ustawowym, a także moralnym obo-
wiązkiem jest troska o  zachowanie tożsa-
mości narodowej, nad telewizyjnym progra-
mem misyjnym Jerzego Dyni zawisły czarne 
chmury. Autor z melancholijnym uśmiechem 
nie chce na razie rozwijać tego tematu. Obie-
cuje, że kiedyś powie. Może przed następny-
mi wyborami?

 Ryszard ZATORSKI 

Z MIKROFONEM I KAMERĄ
20 lat z folklorem w Telewizji Rzeszów

Redaktor Jerzy Dynia – artysta, muzyk

Kornele z  Młodzieżowego Domu 
Kultury w  Rzeszowie kończą rok 

szkolny 2011/2012 wielkimi sukcesami. Na 
niedawnych Mistrzostwach Polski Show 
Dance w Szamotułach pod Poznaniem obro-
niły tytuł mistrzowski z  ubiegłego roku 
i  znowu były najlepsze, zdobywając złoty 
medal w  formacji juniorów. Dobra passa 
rzeszowskich tancerek rozpoczęła się już na 
początku roku szkolnego w  październiku 

2011 roku, gdy na Mistrzostwach Europy 
w  Belgradzie Kornele wytańczyły dwa brą-
zowe medale w formacji dorosłych, a w mie-
siąc później juniorki zdobyły wicemistrzo-
stwo świata w kategorii Show Dance w Riese 
(Niemcy). W grudniu zaś nagrodzone zostały 
tytułami mistrzów i  wicemistrzów na Mi-
strzostwach Świata Jazz Dance oraz zdobyły 
złote medale na Światowym Festiwalu Tańca 
w  Mikołajkach. A  w  kwietniu tego roku na 

Mistrzostwach Polski Jazz Dance w  Grójcu 
zdobyły złoty medal i dwa brązowe. – Medale 
z Szamotuł i Grójca są zarazem nominacją do 
udziału w październiku br. w Mistrzostwach 
Świata Jazz Dance we Frankfurcie n. Me-
nem  (Niemcy) i Europy w Mikołajkach oraz 
na Mistrzostwa Świata Show Dance w Riese 
w listopadzie i Europy w Pecs na Węgrzech – 
informuje z satysfakcją choreografka zespołu 
Magda Mucha.

W Kornelach ćwiczy obecnie 157 dzieci. 
Zdobywają umiejętności taneczne, obfitu-
jące potem zaszczytami medalowymi, pod 
kierunkiem założycielki zespołu, kierowni-
ka i  choreografa Marty Muchy oraz jej cór-

KORNELE Z MEDALAMI
Światowe sukcesy rzeszowskich tancerek
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ki Magdaleny. Kornele istnieją już ponad 20 
lat, a od prawie czterech związane są właśnie 
z MDK, gdzie – jak podkreślają choreograf-
ki – znajdują dobrą opiekę i  pomoc organi-
zacyjną. Trenują zaś w  gościnnym Zespole 
Szkół nr 2 w Rzeszowie przy al. Rejtana. Pani 
Marta jest z wykształcenia pedagogiem i dy-
plomowaną nauczycielką tańca, choć pierw-
sze marzenia i kroki kierowała w  stronę ar-
chitektury. Prowadzi Kornele razem ze swą 
córką, niegdyś tancerką w  tym zespole, dziś 
choreografką, a zarazem absolwentką dwóch 
kierunków na Uniwersytecie Rzeszowskim 
– ekonomii i  wychowania fizycznego oraz 
podyplomowych studiów tańca współczesne-
go. W tym co robią zyskują pomoc nie tylko 
MDK, ale także samorządu Rzeszowa i woje-
wództwa. Ale największymi fanami tancerek 
są ich rodziny – rodzice i dziadkowie, którzy 
oprócz laureatek najbardziej cieszą się z mi-
strzowskich sukcesów dzieci.

 Piotr BIERNACKI



Mistrzynie w układzie tanecznym pt. „Pierwszy na mecie” na  MP Show Dance w Szamotułach (maj 2012)

W kwietniu tego roku skończy-
łem mozół związany z  książ-

kową wersją swojego wywiadu rzeki z  gen. 
dyw. Fryderykiem Czekajem – postacią nie-
zwykłą, intrygującą, czasem kontrowersyjną, 
o  rozległych zainteresowaniach i  nietuzin-
kowych refleksjach. Pomysł zrodził się przed 
dwoma laty, gdy dowiedziałem się o  inicja-
tywie generała, aby zorganizować spotka-
nie wszystkich generałów wywodzących się 
z Podkarpacia, a jest ich niemało.

Ze względu 
na walory meryto-
ryczne i  literackie 
swojego rozmówcy 
zamierzałem całość 
nie tylko skonden-
sować w  treści, ale 
również formalnie 
zdynamizować, aby 
czytelnik nie od-
czuwał lekturowego 
znużenia. Zresztą 

z taką formułą zgodził się bohater tej opowie-
ści. Przyznaję, że była to dla mnie niezwy-
kle frapująca przygoda redakcyjna. Niezbyt 
często bowiem trafia się na rozmówcę, który 
nie tylko interesująco mówi o  ważnych, już 
historycznych, zdarzeniach, ale także potrafi 
reagować na agresywne pytania i bynajmniej 
nie pozostaje dłużny w  ripostach. Wówczas 
wszystko zaczyna nabierać zupełnie innego 
kolorytu. Dlatego za zaszczyt poczytuję sobie 
stwierdzenie generała, iż zaczął traktować 
mnie po przyjacielsku. 

W  maju, w  Klubie 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich odbyło się spotkanie 
mające w  zamyśle promować ukazanie się 
tej retrospektywnej książki z gen. Czekajem 

w roli głównej. Moderatorem był Stach Ożóg, 
zaś artystycznie wszystkich dowartościowała 
Ewa Jaworska-Pawełek ze swoimi znakomi-
tymi solistkami – Małgorzatą Boć i Agniesz-
ką Podubny. Byłem zaszczycony obecnością 
gen. dyw. Mirosława Rozmusa i  gen. bryg. 
Stanisława Olszańskiego, płk. Piotra Petrka 
i płk. Winiarskiego, rektora-elekta Politech-
niki Rzreszowskiej prof. Marka Orkisza, za-
stępcy prezydenta Rzeszowa Romana Holze-
ra oraz dowódców jednostek garnizonu rze-
szowskiego. Przybyli moi przyjaciele: Heniu 
Pietrzak, Jurek Maślanka, Zdzisław Daraż, 
Edward Słupek, Zdzisław Frańczak, Wie-
siek Buż, Marek Augustyn, Roman Leśniak, 
Jurek Wiącek, Staszek Rusznica, Rysiek Za-
torski, Gienek Sołtys, Ula Malinowska, Wi-

tek Kowal, Józek Tadla, Jasiu Zaforemski, 
Janek Mazur, Andrzej Walas i  cała reszta. 
Nie było jedynie mojej muzy uniwersyteckiej, 
prof. Zofii Brzuchowskiej, czym zasmuciła 
mnie niepomiernie, ale obiecała, że w  prze-
widywalnej przyszłości poprawi się.

Oprócz generalskich, pułkownikow-
skich i wójtowskich z Jasła wystąpień, swoistą 
inteligencją błysnął wódz rzeszowskiego ra-
dia Henryk Pietrzak, no i  niezawodne trio: 
Jadzia Kupiszewska, Dorota Kwoka i Bolek 
Pezdan, wygłaszając stosowne kwestie i wrę-
czając komu trzeba coś tam, coś tam. Komu 
nie chciało się na to spotkanie przyjść, nie-
chaj żałuje.

 Roman MAŁEK   

ROZLEGŁE ZAINTERESOWANIA
Z generałem Fryderykiem Czekajem w roli głównej

Spotkanie promocyjne w klubie żołnierskim. Pośrodku w pierwszym rzędzie autor i bohater książki

Fot. Józef Gajda
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Dorota Dominik

Na piłce nożnej 
znam się mniej 

więcej tak, jak ministra 
Mucha. Oczywiście zanim 
rozpoczęła swoją przy-
spieszoną edukację w  mi-

nisterialnym fotelu. No, ale ministra uczy 
się podobno szybko. Ponieważ niektórzy 
ludzie, w  tym i  ja, doskonale mogą wyobra-
zić sobie życie bez kibicowania, rozgrywek 
oraz wszystkich atrakcji właściwych fanom 
i  fanatykom sportu, obszar zainteresowa-
nia – kto z kim, kto wyjdzie czy nie wyjdzie 
z grupy jest mi ogólnie rzecz biorąc obojętny. 
Nie oznacza to jednak, że brakuje mi zain-
teresowania wszystkim, co dzieje się zazwy-
czaj wokół sportowych rozgrywek. O  wiele 
ciekawsze są dla mnie wszelkie wydarzenia 
towarzyszące rozgrywkom sportowym – za-
kopiańskie imprezy, na które towarzystwo 
udaje się gromadnie, mając jako pretekst sko-
ki Adama Małysza, wieści z wielkiego świata, 
dla przykładu co działo się w  Monaco przy 
okazji wyścigu Formuły 1, niekoniecznie zaś 
na torze. Wreszcie kibice polskiej siatkówki, 

weseli, zorganizowani, fantastycznie ubrani. 
Wszyscy nam zazdrościli tej radości i klasy, 
z  jaką całe rodziny, wliczając całkiem małe 
dzieci, bawiły się do upadłego. Takich skoja-
rzeń raczej – jako laik – nie miałam z piłką 
kopaną. Telewizja raczyła nas przecież prze-
rażającymi obrazami z „żylety”, na której ży-
cie można stracić jak nic. Rasistowskie okrzy-
ki, bójki, niekiedy ze skutkiem śmiertelnym 
po meczach. Na dodatek niesławny film te-
lewizji BBC, lidera przecież dziennikarskiej 
rzetelności, jakoby kibice z  Polski powrócą 
w  trumnach z  Euro. Nic więc dziwnego, że 
futbol był zawsze dla mnie zjawiskiem dzi-
kim, niebezpiecznym, a zatem takim, jakiego 
spokojny człowiek unika jak ognia…

I oto mamy nareszcie Euro – największą 
sportową imprezę, jaką gościł nasz kraj. Na 
dodatek w  piłce kopanej. I  co? I  spoko. Nie 
koko-spoko, na szczęście, bo chyba przyszło 
opamiętanie i tej idiotycznej przyśpiewki ja-
koś nie słychać (co ciekawe, przyjął się świet-
nie motyw muzyczny reklamy „Biedronki” 
z  wykorzystaniem charakterystycznego za-
śpiewu, skandowany przez niemal wszyst-
kich: „Polska! Białooo-czeeerwoooni!”). Ale 
spoko wokół kibiców i  kibicowania. Jeszcze 
dziennikarskie stada próbują się pożywić 
ochłapami doniesień o  rozmaitych drob-
nych bójkach czy incydentach, ale to kropla 
w  morzu międzynarodowej różnorodności, 
która gości teraz w Polsce. Jeszcze straszy się 
nas „czarnym ludem”, czyli Rosją (piszę to 
przed meczem Polska-Rosja), ale wszystko 

wskazuje na to, że amatorzy przemocy będą 
niepocieszeni. Zamiast zadymy – zabawa, 
uśmiechnięci, kolorowi ludzie, euromakijaże, 
strefy kibica, koncerty – bo na zdrowy rozum 
lepiej poskakać niż rzucać petardy, lepiej ści-
skać przy piwie kibica przeciwnej drużyny 
zamiast go bić. Wreszcie zabawna „kryzy-
sowa” informacja z  Gdańska, że po meczu 
ludzie tak się dobrze bawili, że… zabrakło 
piwa. Poland is fantastic! – krzyczy do kame-
ry uśmiechnięty od ucha do ucha Irlandczyk. 
Wreszcie chwila refleksji, bo i piłkarze i kibi-
ce znaleźli czas, aby złożyć kwiaty w obozie 
zagłady w  Auschwitz i  zobaczyć Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Radość tych se-
tek tysięcy ludzi, tych naszych z bliska i tych 
z  daleka to dla mnie haust świeżego powie-
trza, radości, optymizmu, wiary, że stać nas 
na radość, zabawę, na dobre przygotowanie 
się do konfrontacji z  wizerunkiem kraju, 
który tylko tkwi w  oparach spisków i  za-
machów… Nieważne, która drużyna wygra 
Euro. Już wygraliśmy wszyscy. Polska! Biało-
oo-czeeerwoooni!

 Dorota DOMINIK

Bogusław Kobisz 

Są nas tysiące – ta-
kie słowa padły 

w Sali Kongresowej w War-
szawie 31 maja bieżącego 
roku. Mimo że słowa te 
brzmią donośnie, to nie 
skłaniają do optymizmu, 

bo chodzi o  liczbę ludzi niezadowolonych 
i poszkodowanych przez własne państwo.

Pacjenci narzekają, że lekarze coraz 
mniej przejmują się ich zdrowiem, że naj-
chętniej przepisują im leki przeciwbólowe na 
podstawie ustnych informacji o stanie zdro-
wia, że nie mają czasu na leczenie pacjentów, 
że trzeba czekać na zarejestrowanie się u spe-
cjalisty niekiedy nawet rok, że zdarza się wie-
le błędów, zaniedbań.  

Petenci w urzędach narzekają na biuro-
kratyczne utrudnienia, na niekompetentnych 
urzędników. W urzędach skarbowych kiedyś 
wprowadzono nawet konkurs na urząd przy-
jazny podatnikowi. Szkoda, że do normalno-
ści musimy dążyć drogą konkursów.

Początkiem tego roku skrzyknęli się 
przez Internet ludzie niezadowoleni z  de-

cyzji urzędów skarbowych, ZUS, organów 
wymiaru sprawiedliwości i administracji sa-
morządowych. Media stale pokazują takich, 
ludzi ale tym razem ci najbardziej waleczni 
spotkali się w Warszawie. Ruch przybrał na-
zwę NIEPOKONANI. Na pierwszym kongre-
sie stawiło się blisko trzy tysiące osób. Ruch 
ten z pewnością będzie się rozrastał, zostaną 
utworzone struktury w  terenie, później zo-
stanie wchłonięty przez jakieś ugrupowanie 
polityczne. Na razie wspierany jest przez Bu-
siness Centre Club, ale jak pokazuje historia 
podobnych ruchów to tylko kwestia czasu.

Na to spotkanie nikt z  zaproszonych 
gości nie przyszedł, mimo że zaproszono 
między innymi prezydenta, premiera, rzecz-
nika praw obywatelskich, ministra sprawie-
dliwości. 

Poszkodowani to przedsiębiorcy i  oso-
by prywatne, jest ich ogromna rzesza. Pro-
kurator Generalny podaje, że w  2011 roku 
40 tysięcy postępowań prokuratorskich za-
kończyło się niesłusznym zatrzymaniem czy 
aresztowaniem.

Niby niewiele, ale przecież z roku na rok 
tych spraw przybywa, dodać do tego tysiące 
osób niezadowolonych z  decyzji organów 

i  urzędów skarbowych i  tysiące osób uzna-
jących wyroki sądów za niesprawiedliwe – to 
robi się z tego całkiem duży elektorat. 

Skąd biorą się rzesze niezadowolonych, 
a  później Niepokonanych? Przyjmując, że 
kilka czy też kilkanaście procent tych osób 
cierpi z powodu złego prawa (niejasnych, ab-
surdalnych, nieprzystających do życia prze-
pisów) to z  pewnością pozostała część jest 
ofiarą jego błędnej interpretacji lub niezna-
jomości prawa. Ludziom wydającym decyzje 
czy wyroki często brak jest doświadczenia 
i przygotowania zawodowego.

Poziom nauczania na wielu uczelniach 
jest żenująco niski. Tak naprawdę prawa 
i zarządzania ludzie uczą się dopiero w pra-
cy i tam popełniają błędy. Niestety uczą się 
na swoich, a nie na cudzych błędach. Mini-
ster Gowin nie przybył do Niepokonanych, 
a  szkoda, bo przyspieszając dla doraźnych 
potrzeb politycznych „karierę” w wielu za-
wodach, paradoksalnie powiększa ich rze-
szę. Niestety sami w wielu przypadkach się 
nie wyleczymy, nie będziemy prokuratora-
mi czy sędziami we własnych sprawach, ale 
nie chcemy też, żeby ktoś uczył się na nas 
i  eksperymentował na naszych przypad-
kach. I popełniał błędy w naszym życiu, po-
większając indywidualne koszmary z  tego 
powodu.

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

NIEPOKONANI
Najważniejsze, że nie jesteśmy już sami

Cokolwiek zamierzasz zrobić, 
o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.

Johann Wolfgang Goethe

SPOKO! 
Stać nas na radość i zabawę
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Bożena Mazurkow

Program Come-
nius promuje 

międzynarodową współ-
pracę placówek oświato-
wych. Ich uczniowie mają 
być dzięki niej jeszcze le-

piej kształceni, a  wykładowcy powinni do-
skonalić swój rozwój zawodowy. Comenius 
ma również wspierać naukę języków obcych 
i kształtować świadomość interkulturową.

Zespół Szkół Technicznych w  Rzeszo-
wie przez dwa lata realizował w ramach pro-
gramu Comenius we współpracy ze szkołą 
fińską Yhteislyseon Lukio dwustronny pro-
jekt zatytułowany „Zielone płuca szkoły – 
nasza odpowiedź na degradację środowiska 
naturalnego”. Celem projektu było poznanie 
problematyki związanej z  ochroną środo-
wiska naturalnego w  Polsce i  w  Finlandii. 
Uczniowie mieli się dowiedzieć, co sami 
mogą zrobić, żeby ratować środowisko i  co 
robią w tym kierunku władze lokalne. Odpo-
wiedzialne za realizację projektu były: Anne 
Alho, Merja Rassi, Raija Teider ze strony 
fińskiej i  Anna Fugas, Bożena Mazurkow, 
Marta Rondzisty-Palak ze strony polskiej. Po 
naszym pobycie w Finlandii w maju 2011 r., 
przyszedł czas na rewizytę. Grupa fińska 
przebywała w Polsce od 5 do 15 maja br. Już 
od pierwszego dnia pobytu nasi goście mie-
li okazję poznać historię Rzeszowa i  okolic, 
zwiedzając Muzeum Okręgowe i  Podziem-
ną Trasę Turystyczną oraz Muzeum Zamek 
w Łańcucie. Młodzież naszej szkoły przygo-
towała prezentację o Polsce, Rzeszowie, ZST 
oraz o kulturze i obyczajach regionu. Podczas 
prezentacji była okazja do degustacji specja-
łów kuchni regionalnej. 

Jednym z  głównych 
założeń projektu było 
zagospodarowanie prze-
strzeni zielonej przed 
szkołą. W  Arboretum 
w Bolestraszycach wzięli-
śmy udział w warsztatach 
przygotowanych przez 
dr. Narcyza Pióreckiego, 
m.in. „Jak zaprojekto-
wać własny ogród”, „Czy 
potrafimy dbać o  nasze 
środowisko”. Z  kolei dr 
Anna Szopińska z  Wyż-
szej Szkoły Inżynieryjno 
-Ekonomicznej z  siedzi-
bą w  Rzeszowie, gościła 
u nas z wykładem o walorach ozdobnych ro-
ślin. Autorem projektu ogrodu szkolnego był 
Rafał Szkoła, który podczas dokonywanych 
przez nas nasadzeń udzielał nam fachowych 
porad. Podczas spotkania z  zastępcą pre-
zydenta Rzeszowa Henrykiem Wolickim 
dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje oświata 
w  naszym mieście, a  Stanisław Homa, dy-
rektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa UM, omówił bardzo szczegółowo, jak 
władze lokalne dbają o środowisko naturalne. 
Dzięki wizycie w  ujęciu wody w  Zwięczycy 
zobaczyliśmy wszystkie procesy niezbęd-
ne do oczyszczania wody zanim trafi ona 
do kranów. Podczas wspólnej lekcji chemii 
uczestnicy projektu wykonali badania fizy-
ko-chemiczne wody i porównali je z badania-
mi wykonanymi w MPWiK. Wspólnie przy-
gotowaliśmy prezentację o  alternatywnych 
źródłach energii. Ciekawym doświadczeniem 
była wycieczka do Białki Tatrzańskiej. Zoba-

czyliśmy jak funkcjonuje zaplecze techniczne 
Termy Bania, wykorzystujące źródła geoter-
malne w parku wodnym.

A co myślą o realizacji projektu ucznio-
wie z  Finlandii? Sandra Samaneh: „Byłam 

mile zaskoczona wizytą w  Polsce. Przyro-
da jest naprawdę piękna. Widzieliśmy wiele 
zabytkowych budynków. Polska młodzież 
ma szczęście, że wolny czas może spędzać 
w  klubach, na koncertach i  festiwalach. Po-
lacy są bardzo gościnni i  uprzejmi”. Niina 
Vuorenmäki: „Moja podróż do Polski była 
wspaniałym doświadczeniem. Nawiązałam 
wiele przyjaźni. Byłam pod wrażeniem zam-
ku w Łańcucie, jest naprawdę piękny. Bardzo 
interesująca była też Podziemna Trasa w Rze-
szowie”.

Nasi goście z żalem opuszczali Rzeszów. 
Zawiązały się trwałe przyjaźnie, czego dowo-
dem są prywatne wizyty w  naszym mieście 
podczas wakacji.

 Bożena MAZURKOW,
nauczycielka ZST im. E. Kwiatkowskiego 

w Rzeszowie

Jadwiga 
Kupiszewska

Jako absolwentka 
III Liceum Ogól-

nokształcącego im. Cy-
priana Kamila Norwida 
w  Rzeszowie włączona 

zostałam w  łańcuch zdarzeń związanych 
ze 100-leciem szkoły. Zaszczytem dla mnie 
było i jest każde spotkanie z młodzieżą, pe-
dagogami. Nawiązana została też wartościo-
wa współpraca z  Towarzystwem Przyjaciół 
Rzeszowa oraz ze Stowarzyszeniem Nasz 
Dom – Rzeszów. Pedagog Lidia Kwolek 
niejednokrotnie uczestniczyła z  młodzie-

żą w  warsztatach poetyckich i  muzycznych 
Klubu Młodych Twórców, a  miesięczniki 
„Echo Rzeszowa” i  „Nasz Dom Rzeszów” 
pisały o  tych i  innych przedsięwzięciach. 
Jubileusz uświadomił, jakie przeobrażenia 
przeszła szkoła. Jej miejsce we współczesno-
ści jest niezaprzeczalne, tak jak i miejsce Cy-
priana Kamila Norwida, którego imię nosi 
liceum. Z  olbrzymią satysfakcją przyjęłam 
zaproszenie na „Czytanie Norwida”, któ-
re zorganizowano tu po raz trzeci, bowiem 
z  inicjatywą czytania wybranych utworów 
Norwida przez elity intelektualne naszego 
kraju wystąpiło już w  2009 roku XXIV Li-
ceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida 
w Warszawie.

ZIELONE PŁUCA 
We współpracy ze szkołą fińską

CAŁA POLSKA CZYTA NORWIDA
Na najlepszych wzorach polskiej i światowej literatury
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Tegorocznemu spotkaniu przyświe-
cały słowa poety, zaczerpnięte z  poematu 
Quidam: „Czytanie! – jako gałązka oliwna/ 
Lub migdałowy kwiat”, a patronat honorowy 
objął prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 
Dyrektor III LO Marek Plizga, który wspiera 
tę inicjatywę od samego początku, wprowa-
dził ciepłym słowem w  poetycką wędrówkę 
z twórczością Norwida. Wśród gości, ks. pra-
łat Władysław Jagustyn, proboszcz parafii 
Św. Krzyża w Rzeszowie oraz ks. Dariusz Mi-
kruta, katecheta w III LO, który po raz drugi 
czytał Norwida, a także Mieczysław Paster-
ski, wicedyrektor III LO, historyk, już po raz 
trzeci przybliżył Norwida nie tylko jako po-
etę, ale też myśliciela, prozaika, dramatopisa-
rza, malarza, rysownika, rzeźbiarza, znawcę 
muzyki, tłumacza Dantego, Szekspira, By-
rona, oratora. Całość spotkania, przygoto-
wana z  niezwykłym przemyśleniem przez 
polonistki, Lidię Kwolek i  Teresę Skałecką, 
pozwoliła nie tylko na czytanie, lecz również 
interpretację prezentowanych wierszy przez 
młodzież, która z wielkim wyczuciem i kul-
turą zmierzyła się z  trudną do przekazania 
twórczością patrona szkoły, o którym Julian 
Przyboś napisał: „Norwid jest współczesny 
w  języku odpoetycznionym, a  poetyckim. 
Jest współczesny dzięki temu, że miał zrozu-
mienie dla historycznego sensu mijających 
dni, nie tylko tych, które niosły zdarzenia 
zwane historycznymi, ale i  tych, w  których 
powszedniości umiał widzieć odblask i  cień 
padający od epoki”. Tak jak dostrzega to 
współczesna szkoła. 

Nikoletta Nycz, Maciej Wilk, Mał-
gorzata Telega, Joanna Goral, Magdalena 
Kędzior, Aleksandra Sitarz, Natalia Strzę-
pek, Karolina Bryk w  interpretowanych 
wierszach obok uczuć i  ideałów podkreślili 
znaczenie dostrzeganych przez poetę dziejów 
historii, a także szeroko rozumianego chrze-
ścijaństwa. Kamila Data o  Fortepianie Szo-
pena powiedziała, że wiersz jest filozoficzną 
refleksją nad doskonałością sztuki. Spotka-
nie prowadzili z olbrzymim taktem Monika 
Chruściel i  Maciej Wilk, a  całość zespoliła 
nastrojowa Moja piosnka II, w wersji śpiewa-
nej, w wykonaniu Stana Borysa, wysłuchana 
z magnetofonu.

Aby zatrzymać w pamięci chwile zwią-
zane z obchodami 100-lecia szkoły, wręczy-
łam na ręce pana dyrektora Marka Plizgi, 
opracowaną Kronikę, która pozwoli zacho-
wać w  pamięci nie tylko jubileuszowe uro-
czystości, ale spotkania związane z  naszą 
klasą (rocznik 1953–57), absolwentkami, 
jako cząstką szkolnej społeczności. Kronika 
ta niech będzie świadectwem koleżeńskiej 
przyjaźni, szacunku dla nauczycieli i  po-
koleniowej spójności edukacyjnej, bowiem 
w  tej szkole uczyły się nasze dzieci, uczą 
wnuki i  zapewne będą uczyły się prawnuki 
na najlepszych wzorach polskiej i światowej 
literatury.

 Jadwiga KUPISZEWSKA

W Centrum Edukacji Między-
narodowej Wyższej Szkoły 

Informatyki i  Zarządzania w  Kielnarowej 
k. Rzeszowa otwarto dwa dotąd jedyne na 
Podkarpaciu nowoczesne laboratoria: Ho-
dowli Tkanek i  Komórek oraz Immunologii 
i Alergologii. Posłużą kształceniu studentów 
kosmetologii, a także badaniom w dziedzinie 
immunologii skóry i  właściwości biologicz-
nych kosmetyków. – W  obu laboratoriach 
– wyjaśnia prof. Stanisław Wołowiec, kie-
rownik Katedry Kosmetologii, dziekan Wy-
działu Turystyki i  Nauk o  Zdrowiu WSIiZ  
– będziemy szkolili kosmetologów w zakresie 
podstawowej analizy immunologicznej i  ba-
dania wpływu produktu kosmetycznego na 
hodowle komórkowe. Umiejętności te mogą 
być też wykorzystywane w  analizie i diagno-
styce medycznej. Ponadto w  Laboratorium 
Hodowli Komórek i Tkanek będą prowadzo-
ne badania kosmetyków. Na początek pod-
stawowe, w  perspektywie specjalistyczne na 
zlecenie firm. W Laboratorium Immunologii 
i Alergologii w oparciu o testy immunologicz-
ne będą badane właściwości substancji czyn-
nych w kosmetykach. Oprócz standardowych 
metod immunologicznych zastosujemy tu 
mikroskopię fluorescencyjną. Dysponujemy 
bowiem mikroskopem konfokalnym Carl 
Zeiss LSM 700, który pozwala na obrazowa-
nie komórki po dodaniu do niej substancji 
wykazujących fluorescencję, czyli świecących 
światłem widzianym po napromienieniu la-
serowym. Mikroskop ten był wielką inwesty-
cją na poziomie 1,8 mln złotych. Oba labora-
toria uzyskają akredytację w 2013 roku, kiedy 

nastąpi standaryzacja metod oceniających 
farmaceutyki i  kosmetyki. Wówczas ośrod-
ki te będą miały formalną zdolność by pro-
wadzić badania dla firm produkujących leki 
i kosmetyki. Priorytetowymi usługodawcami 
staną się producenci kosmetyków i  suple-
mentów diety z uzdrowisk podkarpackich – 
Rymanowa, Iwonicza i Horyńca. – Ponieważ 

od lipca 2013 roku kosmetyki będą musiały 
obowiązkowo przechodzić badania dopusz-
czające je do obrotu na rynku identyczne jak 
farmaceutyki, nie obawiamy się, że zabraknie 
nam zleceń. Ponadto zainteresowanie kosme-
tykami stale rośnie, z  całą pewnością będą 
powstawały nowe linie produkcyjne i posze-
rzały się dotychczas istniejące – podkreśla 
prof. Stanisław Wołowiec. 

Na nowe laboratoria WSIiZ wydała  
blisko 3 mln zł, m.in. z  funduszy unijnych. 
Otwarcie dwóch najnowszych zwiększa do 70 
liczbę już posiadanych. 

 Andrzej PIĄTEK

W NOWYCH 
LABORATORIACH 

Nowatorskie badania kosmetyków

Centralna Komisja do spraw Stop-
ni i  Tytułów Naukowych 28 maja 

2012 r.  przyznała Wydziałowi Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
nauk technicznych w dziedzinie informatyka. 
– Dynamiczny rozwój Wydziału Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 
oraz stałe podnoszenie jakości kształcenia 
są możliwe dzięki wysoko wykwalifikowa-
nej kadrze pracowników naukowo-dydak-
tycznych oraz bogatemu i  nowoczesnemu 
zapleczu dydaktycznemu i  laboratoryjnemu 
– podkreśla rektor uczelni, prof. Andrzej 
Sobkowiak. 

Oferta dydaktyczna Wydziału Elektro-
techniki i Informatyki obejmuje studia I  i II 

stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na kie-
runkach automatyka i robotyka, elektronika 
i  telekomunikacja, elektrotechnika, energe-
tyka i  informatyka oraz studia III stopnia 
na kierunku elektrotechnika. Obecnie na 
wydziale studiuje ponad 2600 słuchaczy. Dy-
plomy z  tytułem inżyniera lub magistra in-
żyniera otrzymało ok. 9 tysięcy absolwentów. 

Politechnika Rzeszowska nadaje sto-
pień doktora habilitowanego na kierunkach 
budowa i  eksploatacja maszyn, mechanika 
i  elektrotechnika. Doktoryzuje na budow-
nictwie, budowie i eksploatacji maszyn, me-
chanice, technologii i  inżynierii chemicznej 
i elektrotechnice. 

 Andrzej PIĄTEK

NA POLITECHNICE
Można doktoryzować się z informatyki

Prof. Stanisław Wołowiec (drugi z lewej) 
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WIDOCZNE SŁOWO

10 maja Podkarpacka Izba Poetów 
przy WDK w Rzeszowie otwo-

rzyła podwoje Marianowi Berkowiczowi, 
poecie ze Stalowej Woli na promocję jego 
najnowszej książki poetyckiej Widoczne sło-

wo. Czesław Drąg 
pełniący rolę go-
spodarza przypo-
mniał, iż początki 
twórczości poety 
sięgają jeszcze 
lat 60. ub. wieku, 
bowiem Marian 
Berkowicz był jed-
nym z  pierwszych 
członków rze-
szowskiego KKMP 

Gwoźnica, tworzącego zręby środowiska lite-
rackiego w  naszym regionie. Obecnie poeta 
zrzeszony w  ZLP i  członek Stowarzyszenia 
Literackiego „Witryna” ma znaczący doro-
bek twórczy, bowiem jest autorem piętnastu 
zbiorów poetyckich, dobrze ocenianych przez 
krytyków. (adec)

 
W OPAŁACH MGŁY

Najnowszemu zbiorowi wierszy 
Bogdana Stangrodzkiego, za-

mieszkałego w Stalowej Woli, poświęcony był 
18 maja br. wieczór 
poetycki w Kartonie. 
We wstępie do tej 
książki Małgorza-
ta Makowska pisze: 
„Tomik W  opałach 
mgły już w  tytule 
rozbija utarty zwią-
zek frazeologiczny 
– opary mgły i nada-
je tytułowi poetyc-
kiemu dramatyzm, 
który łączy w  sobie 
sacrum i  profanum”. 
Poeta, z zawodu lekarz psychiatra, zrzeszony 
w Związku Literatów Polskich, Stowarzysze-
niu Literackim „Witryna” i Unii Polskich Pi-
sarzy Lekarzy, opublikował dotychczas dzie-
sięć zbiorów poezji i  sztukę sceniczną Lubię 
gdy śpiewa skowronek. (adec)

ŻYCIE I MEDYCYNA

25 maja br. w  OKK Karton RSM, 
z  inicjatywy warszawskiej ofi-

cyny Twoje Wydawnictwo, odbyła się pro-
mocja książki Życie i medycyna Jadwigi Gór-
skiej-Kowalskiej. Jest to trzecia książka pro-
zatorska tej autorki, bowiem wcześniej wyda-
ła Skrzydełka dobrej woli i Ogrody medycyny. 
Ma też w  swoim dorobku literackim zbiorki 

poetyckie: Nie tylko wiersze i Moje małe Kró-
lestwo. Autorka, z  zawodu lekarz medycyny, 
z  zamiłowania pisarka – jak nadmienił pro-
wadzący spotkanie Andrzej Żmuda – jest 
członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury. Swoją najnowszą książkę napisała pod 
wpływem sugestii czytelników, którzy po 
lekturze Ogrodów medycyny domagali się jej 
dalszego ciągu.  (adec)

PRZESTRZEŃ I CZAS

30 maja br. Poetycki Zaścianek 
w Starej Drukarni Pub Galeria 

w Rzeszowie prowadził gospodarz spotkania 
Adam Bienias. Obszernie przybliżył sylwetki 
twórców – Janiny Ataman i Adama Decow-
skiego. Janina 
Ataman przed-
stawiła kilka-
naście utworów 
poetyckich ze 
swoich czterech 
wydanych tomi-
ków, po czym 
zaprezentowała 
nowe, oczekujące 
na wydanie wier-
sze. Jej wysu-
blimowana poezja spotkała się z  ogromnym 
zainteresowaniem i pobudziła wiele osób nie 
tylko do refleksji, ale i  wywołała łzy. Adam 
Decowski zapoznał gości z  kilkoma swoimi 
wierszami, po czym bawił wszystkich nieco-
dzienną tematyką i formą. (empe)

NA MIEDZY PRZYSIADŁY

W konkursie pt. „Polska wieś – 
dziedzictwo i przyszłość” orga-

nizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa dla osób zamieszkują-
cych na wsi lub emocjonalnie związanych ze 
środowiskiem wiejskim, poetka Celina Depa 
otrzymała I miejsce. A pokłosiem tej nagro-
dy jest wydana pod honorowym patronatem 
UNESCO i  dostępna w  Internecie i  księgar-
niach antologia polskich poetów pt. Słowa na 
miedzy przysiadły, w  której znalazły się na-
grodzone wiersze naszej laureatki. 

SREBRNE PIÓRO

Zwycięstwo w  VIII Ogólnopolskim 
i  Polonijnym Turnieju Poetyckim 

O  Srebrne Pióro Prezydenta Miasta Mielca 
w kategorii młodzieżowej przypadło Adrian-
nie Kiełb z I LO w Rzeszowie, a kolejne Iwo-
nie Sikorze z ZSE w Rzeszowie i Mateuszowi 
Mędroniowi z Zespołu Szkół w Lubaczowie. 
Wiersz Dziewczyna zapewnił Monice Korzeń 
z klasy II LO w Jeżowem piąte miejsce. Pierw-

sze miejsce w  kategorii dorosłych i  zarazem 
Srebrne Pióro otrzymała Joanna Przeździec-
ka z  Jasienicy Dolnej. Za nią sklasyfikowa-
no Czesławę Mileszko z  Ustrzyk Dolnych 
i  Ryszard Mścisza z  Jeżowego. W  kategorii 
Polonia triumfowała Weronika Sieprawska 
z  Grecji. W  kategorii młodzieżowej publicz-
ność nagrodziła Mateusza Mędronia, zaś 
wśród dorosłych Ryszarda Mścisza.

 
KWIAT AZALII

Duchem sprawczym konkursu 
O  Kwiat Azalii jest poeta i  na-

uczyciel Mariusz Tenerowicz. W  8. edycji 
z finałem tej ogólnopolskiej imprezy poetyc-
kiej z finałem 26 maja w Leżajsku w kategorii 
dorosłych I  nagrodę zdobył Dominik Piotr 
Żyburtowicz z Koszalina, zaś drugą i trzecią 
Małgorzata Stachowiak-Schreyner z  Sule-
chowa i Karol Graczyk z Torunia. W katego-
rii młodzieżowej I nagrodę otrzymała Anna 
Kobylińska z Warszawy, II natomiast Karo-
lina Szewczyk z LO w Jeżowem (to już trzeci 
w tym roku szkolnym laur w konkursie rangi 
ogólnopolskiej tej uzdolnionej tegorocznej 
maturzystki), a  III – Paulina Waszkiewicz 
ze Stargardu Szczecińskiego. Aneta Bąk z je-
żowskiego LO została wyróżniona. Mento-
rem licealistek z Jeżowego jest poeta, nauczy-
ciel i krytyk literacki Ryszard Mścisz.

POETA, NAUCZYCIEL, KRYTYK

Na zaproszenie Grupy Literackiej 
Słowo 31 maja 2012 r. przybył do 

Mielca Ryszard Mścisz, poeta z Jeżowego, na-
uczyciel języka pol-
skiego, autor siedmiu 
wydanych książek, 
od 2004 r. członek 
ZLP. Spotkanie od-
było się w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w  Mielcu. Sylwetkę 
jeżowskiego poety 
przybliżył Zbigniew 
Michalski, prezes 
Słowa. Zaproszony gość opowiadał o  swo-
ich studiach, drodze twórczej, współpracy 
z rzeszowską „Frazą”, na łamach której od lat 
ukazują się jego literackie recenzje, z „Nową 
Okolicą Poetów”, ze stalowowolskim Stowa-
rzyszeniem Literackim „Witryna” oraz inny-
mi środowiskami twórczymi. Ryszard Mścisz 
jest znany z fenomenalnej wręcz umiejętności 
pracy z  uzdolnioną artystycznie młodzieżą. 
(egz)

ŚWIAT DALEKI I BLISKI

Książka Mieczysława A. Łypa o po-
nadczasowym tytule Panta rhei 

oraz sposób jej promocji na Uniwersytecie 
Rzeszowskim uświadomiły, jak można łączyć 
pokoleniową ciągłość ze współczesnością. 
Zderzenie jazzowej muzyki w  wykonaniu 
Jazz Band Niebylec, pod kierunkiem Wik-
tora Bochenka i Chóru Kameralnego Colle-
gium Musicum WDK w  Rzeszowie, prowa-
dzonego przez Andrzeja Szypułę, kompono-
wały „Krajobrazy dalekie i bliskie” ze słowa-
mi dr Anny Niewolak. Wiersze deklamował 
autor, znakomici goście i studenci. (jk)

Marian Berkowicz

Bogdan Stangrodzki

 Janina Ataman  
i Adam Decowski
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Jadwiga Górska-Kowalska (z lewej) Laureaci i jurorzy konkursu w Mielcu

Ryszard Mścisz
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Mieszka w  Racławówce. 
Pracuje w  Rzeszowie. 

Debiutowała w 2001 r. Wydała cztery 
tomiki poezji: Apokryfy życia (2002), 
Narkotyk babiego lata (2003), Jacht 
powrotnych ptaków (2005) i Tak wie-
le (2007). Nagrodzone wiersze poet-
ki ukazały się także w tomikach po-
konkursowych, antologiach i  alma-
nachach: Credo, Poeci naszych cza-
sów, Wiklinowe, A  Duch wieje kędy 
chce, 40 lat wspólnej obecności, Moja 
Matka Maryja, Krajobraz Stworze-
nia, Słowa na miedzy przysiadły. Au-
torka aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym i artystycznym, organi-
zując wieczory poetyckie i spotkania 
z  młodzieżą. Jest członkiem Związ-
ku Literatów Polskich.

Poezja
Celina Depa

Wokół nas 
pośrodku mego życia  
jest znana mi okolica  
gdzie okna uśmiechają się  
w ojczystym języku  
 
łąki jak barwne witraże  
strzeliste kościołów wieże  
i drzewa szumią piosenki  
z dziecinnych lat  
 
kwiaty takie swojskie  
i wszechobecne wróble  
ćwierkliwe krzykliwe  
i takie mojopolskie 

Majowe przebudzenia 
obudziło się niemowlę czasu  
i znów drzewa wyszły na spacer zielenią  
 
soczystą ciężką od odpowiedzialności  
za różowe lichtarze kwiatów  
 
za kukanie bezdomnej kukułki  
za fiołka tonącego w cieniu liści  
 
i myśli wybiegające poza widnokrąg  
rozchylający powieki łąk i pól 
 
spragnionych pszczelego pośpiechu  
śpiewu skowronka 
 
poranków wilgotnych od pocałunków  
opadających deszczem płatków  
majowej czereśni  
 
a ja czekam by zamieszkać z tobą  
na piętrze spełnionego czasu  
 
gdzie różą otworzy się 
chwila nami pełna  

Starzec
zapala dzień żagwiami słońca
i z zabliźnionych okien
sączy światła krew

chodzi pochylony szarymi korytami ulic
dźwigając kopułę błękitu
laską podpiera 
całą ziemską kulę

rozmawia z wiatrem
z drzewem łamie się opłatkiem liścia
a gołębiom czuwającym na bruku
zamienia w słowa 
małe kruszyny chleba

upija się 
każdą kroplą życia

Poeta, fraszkopisarz, afo-
rysta, członek Związku 

Literatów Polskich. Urodził się 
17 grudnia 1948 r. w  Sieniawie. 
Mieszka w  Rzeszowie. Debiuto-
wał w  „Zielonym Sztandarze” 
w 1975 r. Swoje utwory publiko-
wał w wielu czasopismach, także 
polonijnych. Debiutował książką 
poetycką Po tamtej stronie chmur 
w  1983 roku. Ponadto opubli-
kował: Fraszkobranie – fraszki 
(1987), Kalectwo źrenic – poezje 
(1992), Notatki z  Sieniawy – po-
ezje (1997), Ciągle modny grzech 
pierworodny – fraszki i aforyzmy 
(2001), Notatki z  Sieniawy (wyd. 
II uzupełnione) – poezje, fraszki 
(2009).

Poezja
Adam Decowski

Aby pojąć
Żeby przekonać się
o wyniosłości słońca
popatrz na swój martwy
cień

Chcesz poznać 
smukłość topoli
zbadaj jej korzenie

Aby pojąć
swoją wielkość
zamknij w dłoni
ziarnko piasku

Autokrytyka
moim najpiękniejszym 
wierszem
przetłumaczonym we wszystkich 
językach świata
do którego
nic dodać
nic ująć
jest 
kropka
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Galicyjski rynek
dachówki grzeją plecy w złocie spadającego słońca 
cegła cegle leży w połowie czasem stoi 
i niech amen na wieki puszcza dym z komina 
bo od Floriana piją gorzałę wróble w mundurze 
a chłopcy zbereźniki głaszczą dynie z przodu 
może ognia w garści przyniosą 
 
żony w domu jakoś wiążą koniec z końcem 
a pogoda zagoni do ogrodu królika na obiad 
dziewczyny piłują przednie podkowy 
stary koń wierzga – może porwie go latawiec 
 
wpadłem na twój trop jak jesień w słoik malin 
zima zapiszczała oliwiarkom 
dziadek obiecywał zbudować maszynę 
do robienia herbaty z listopada
 

Urodził się w  1965 roku 
w Krośnie, gdzie mieszka 

i pracuje. Jest działaczem związko-
wym na szczeblu okręgowym i kra-
jowym. Pisze od kilku lat. Publikuje 
na internetowych portalach poetyc-
kich. W przygotowaniu debiutancki 
tomik pt. cytrynowo. 

Poezja
Marek Petrykowski

xxx
tam dokąd zmierzamy
ani płaszcza
ani torby

i bogacz przejdzie
z pustymi rękami

Herod miecz
Anioł skrzydła
w garderobie zostawi

przejdziemy wszyscy
nadzy
i milczący

Urodziła się 9 czerwca 1941 
roku w Krośnie. Poetka z wy-

kształcenia jest plastykiem i  instrukto-
rem teatralnym. Laureatka wielu cennych 
nagród, w  tym  Złotego Pióra. Od 2005 
roku jest członkiem Związku Literatów 
Polskich. Autorka tomików poetyckich: 
Zwodzony most (1989), Odcienie szarości 
(2004), Rozmowy z mistrzem (2005) oraz 
Jesteśmy igraszką (2007). W przygotowa-
niu kolejny tomik poezji Czysta kartka 
papieru. Jej poezja była tłumaczona na 
język słowacki, ukraiński i gruziński.

Zapałka
wyszła z lasu
i do lasu wróciła
kto wie czy żeby
się zemścić
czy zjednoczyć z nim
na nowo

szkoda tylko że
nie jest w stanie
podpalić ludzkich serc

Poezja
Janina Ataman 
-Gąsiewicz

Poezja 
Krzysztof Graboń

Poeta, prozaik, krytyk 
literacki. Urodził się 

o  6.05.1984 w  Brzozowie. Jest 
członkiem Krośnieńskiego Klubu 
Literackiego przy Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza, Sto-
warzyszenia Autorów Polskich 
oraz Stowarzyszenia Literackiego 
Nauczycieli w  Krośnie. Mieszka 
w  Turzym Polu. Jego poezję tłu-
maczyła na język serbski Olga 
Lalič-Krowicka. Wydał tomiki 
poezji Wschód i  zachód (2008), 
Dziennnik studenta (2010), Próba 
inicjacji (2011) Panorama zwie-
rzeń (2011) oraz Szelest otchłani 
(2012). Jego twórczość można 
spotkać na autorskim blogu: 
www. krzysztofgrabon.pinger.pl

***
składając hołd  teczkom
zostaję obowiązkiem
pośrodku słucham głosu
nakrapianego telefonu

Skromne fakty
czeka po drugiej stronie
nieskończonej rzeki

przebywam pośród ciepłych  powitań
tworząc poemat 
w małej czytelni gdzie RMF/FM
wygłasza monolog listy
Krosna 
rycerza 
zagubionego giermka

Monolog niespełnienia
na sztambuchu igliwia chwytają obraz
wczorajszą informacją puszki Pandory
wykładam dla lepszego krążenia nogi
myśląc heraldyczną precyzją

pamiętasz jak ławkę w parku udekorowaliśmy zwierzeniami
mogliśmy iść do psychoterapeuty słuchając wzajemnych 
spowiedzi
wszystkie krzywdy zapewnia ekonomia kieszeni

nie znam drugiej strony kosmosu
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Anna Wiślińska

Tak Norwid pojmo-
wał sztukę. Kolej-

na edycja Muzycznego Fe-
stiwalu w Łańcucie przeszła 
do historii udowadniając, 
że słowa poety są prorocze 

i  prawdziwe. Kroniki festiwalowe zapisały 
kolejne, ważkie strony nazwiskami, wyda-
rzeniami, które z pewnością historia ocali od 
zapomnienia.

Zacząć wypada od fenomenalnego kon-
certu Camerona Carpentera w   bazylice oo. 
Bernardynów w  Leżajsku, świątyni, która 
po latach znów otworzyła bramy, aby powi-

tać gości łańcuckiego festiwalu. Artysta zza 
oceanu, po raz pierwszy goszczący w Polsce, 
już po wylądowaniu na lotnisku w  Jasion-
ce urzekł wszystkich szczerą serdecznością. 
Z  nieukrywanym zachwytem komplemento-
wał brzmienie organów już podczas pierwszej 
próby w  leżajskiej bazylice. Koncert okazał 
się prawdziwym popisem wirtuozerii – Car-
penter zachwycał genialną techniką i niespo-
tykaną koordynacją gry rąk i  nóg. Dla mnie 
bezkonkurencyjna okazała się interpretacja 
kompozycji J.S. Bacha, choć z pewnością in-
teresująco zabrzmiały również aranżacje 
i  własne kompozycje Carpentera. Pięknym 
ukłonem w  stronę publiczności okazały się 
finałowe improwizacje Camerona na temat 

polskiego hymnu. Ma-
zurek Dąbrowskiego 
otrzymał kunsztowną 
formę podwójnej fugi! 

Z  dużym zacie-
kawieniem oczekiwa-
no również recitalu 
Julianny Avdeevej. 
Zwyciężczyni w  XVI 
Międ z y na rodow y m 
Konkursie Pianistycz-
nym im. Fryderyka 
Chopina to dla wielu 
największe zaskocze-
nie w historii tego kon-
kursu. Recital Rosjan-
ki pokazał, że jest ona 
artystką najwyższej 

światowej klasy. I  chociaż nie była do końca 
przekonująca w  repertuarze chopinowskim, 
to brawa należały się z pewnością za rewela-
cyjne wykonanie muzyki Bacha i Ravela.

„Widzieć jasno w zachwyceniu” – moż-
na było powtarzać za Proustem podczas kon-
certu triumfatorki XIV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wie-
niawskiego Soyoung Yoon  z Korei Południo-
wej. Niezwykłej urody i  talentu skrzypaczka 
przykuwała i oko i ucho – takiego wykonania 
Koncertu skrzypcowego J. Sibeliusa jeszcze 
w  Rzeszowie nie słyszano! Brylantowa tech-
nika, pasja, szlachetny i  namiętny zarazem, 
rozpalony żarem ton skrzypiec… Czy można 
chcieć czegoś więcej? 

Na wyżyny artyzmu wzniosła się rów-
nież Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pod-
karpackiej, nie tylko w partnerowaniu znako-
mitej solistce, ale przede wszystkim w drugiej 
części symfonicznego wieczoru, w  której 
zabrzmiała Symfonia fantastyczna H. Berlio-
za. Maestro Gabriel Chmura zmobilizował 
cały zespół do mądrej, zaangażowanej kre-
acji dzieła, która pozwoliła publiczności zo-
baczyć i  usłyszeć więcej, lepiej, intensywniej 
– odebrać i przeżyć „historię” romantycznych 
tematów, dostrzec mnogość barw i wielowy-
miarowe piękno tej muzyki – muzyki, która 
uwolniona z  kart partytury mogła zajaśnieć 
pełnym blaskiem. Podobnie jak odkryte na 
nowo utwory ze zbioru muzykaliów Bibliote-
ki Muzeum Zamku w  Łańcucie, które ocza-
rowały słuchaczy podczas prologu festiwalu 
w Zamku Królewskim w Warszawie.

Bo piękno nie po to jest, „by pod korcem 
stało”, lecz „na to jest, by zachwycało…”

   Anna WIŚLIŃSKA

PEŁNYM BLASKIEM 
„Bo piękno jest, by zachwycało…”

W koncercie finałowym wystąpiła Ewa Małas-Godlewska i L’ensemble 
Hyacinthus

Ryszard Zatorski

Takie scenariu-
sze powstają co-

dziennie w  naszej obecnej 
rzeczywistości, gdzie czę-
sto mętne mafijne biznesy 
splatają się z podejrzanymi 

moralnie i  obyczajowo wydarzeniami, a  żą-
dze seksualne nierzadko kierują postępowa-
niem „bohaterów” tych seriali medialnych. 
W reportażach i kronikach kryminalnych aż 
roi się od podobnych opisów. Ale gangsterskie 
wątki znaczone współczesnym rytem kostiu-
mowym i rekwizytami (Joanna Braun), opi-
sane jednak starożytnymi frazami Plauta na-
dają, wydawać by się mogło banalnemu wszak 
i wszechobecnemu współcześnie tematowi, li-
terackiego i dramaturgicznego waloru sztuki. 
W  czym wielka zasługa zarówno prof. Ewy 
Skwary, tłumaczki Dwóch Bakchid i  Jeńców, 

czyli dostarczonego przez 
nią tworzywa literackiego, 
które Jacek Bała reżysersko 
wykorzystał doskonale, ser-
wując nam w tym prapremie-
rowym widowisku w Teatrze 
Siemaszkowej dobrą uciechę, 
zwłaszcza w  drugiej części 
przedstawienia, gdy akcja 
sceniczna płynie bardzo 
wartko, obfitując w zabawnie 
smaczne obrazy. Wykorzystał także do zbu-
dowania dramaturgii widowiska fragmenty 
Listów heter Alkifrona w przekładzie Haliny 
Wiszniewskiej i Pieśni Bilitis Pierre’a Louÿsa 
w przekładzie Leopolda Staffa.

I  chociaż tytułowe hetery są jakby na 
drugim planie, bardziej obecne sobą niż krót-
kimi frazami, które wypowiadają lub śpiewa-
ją, to jednak każda z  nich na czele z  liderką 
rozdającą zadania (Agnieszka Bała) zaskar-

bia sobie sympatię widzów nie tylko staran-
nym wykorzystaniem uroków eksponowa-
nej różnorako urody, ale przede wszystkim 
właśnie subtelną wyrazistością aktorską. Co 
sprawia, że bohaterki przybytku uciech ero-
tycznych na scenie nie epatują rozwiązłym 
zachowaniem, ale wzbudzającym podziw 
i  sympatię artystycznym rzemiosłem. Każda 
z nich (Joanna Baran, Karolina Dańczyszyn, 
Magdalena Kozikowska-Pieńko, Małgorza-

DOBRA UCIECHA
Ostatnia premiera w tym sezonie artystycznym

Scena ze spektaklu „Hetery”
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 ta Pruchnik, Barbara Napieraj) w premiero-
wym występie 12 maja br. była zauważalną in-
dywidualnością, a Mariola Łabno-Flaumen-
haft wręcz podwójnie w tej znakomitej scenie 
przeobrażenia z  matrony w  jedną z  owych 
heter. Znakomity pomysł plastycznie wyrażo-
ny, podobnie jak owo przyswajanie listu, gdy 
adresat trzyma tylko kartkę, a z innego planu 
sceny, z innej przestrzeni nadawca czyta swój 

przekaz. Ciekawe role męskie, m.in. Belferu-
sa, którego zagrał Grzegorz Pawłowski, czy 
Doradzidesa zawsze w  znakomitej formie 
obecnego na scenie Piotra Napieraja, ale za-
chwycała wręcz koncertowa kreacja Aleksan-
dra Janiszewskiego w roli Mamonasa, jakby 
napisanej dla niego, że wydawało się, iż jest 
głównym bohaterem tej sztuki. Tego widowi-
ska, które warto poznać dla świeżości Plauto-

wego komediowego widzenia świata, przenie-
sionego ze starogreckich klimatów we współ-
czesne skojarzenia oraz dla artystycznej uro-
dy wykonawców, którzy bawiąc widzów sami 
w tym szaleństwie farsowych intryg bawią się 
i  odbijają jak w  zwierciadle niezmiennie od 
wieków żądze ludzkie – pieniądza i  miłości, 
tej kupowanej, ale i tej prawdziwej.

 Ryszard ZATORSKI 

Anna Czenczek

Festiwal w  Rze-
szowie gromadzi 

każdorazowo młodych 
wokalistów i  zespoły mu-
zyczne z całego świata, aby 
promować tych uzdolnio-

nych artystów oraz przybliżać różnorodność 
kultury muzycznej Europy i  świata. Dotych-
czasowe edycje imprezy potwierdziły, iż Mię-
dzynarodowy Festiwal Piosenki – Rzeszów 
Carpathia Festival cieszy się powodzeniem 
również wśród Polonii. Gościliśmy bowiem 
do tej pory osoby polskiego pochodzenia 
oraz Polaków zamieszkałych m.in. na Litwie, 
Ukrainie, Białorusi, w  Niemczech, Norwegii 
oraz USA.

O  Grand Prix 8. edycji festiwalu (6–8 
lipca br.) rywalizować będzie 29 wykonaw-
ców z  Chile, Norwegii, Łotwy, Ukrainy, 
Słowacji, Czech, Macedonii, Włoch, Malty, 
Hiszpanii oraz Polski. Obok rywalizacji mło-
dych artystów o  nagrody stałym punktem 
programu imprezy są premiery niezwykle 
barwnych i  ciekawych spektakli wokalno-

tanecznych w  wykona-
niu grupy artystycznej 
Centrum Sztuki Wo-
kalnej w  Rzeszowie, 
które każdorazowo 
przygotowuję i  reżyse-
ruję. Tegoroczna pre-
miera nosi tytuł Kaziu 
zakochaj się…

Festiwalowa pu-
bliczność będzie miała 
również okazję zoba-
czyć i  posłuchać arty-
stów, którzy święcili 
triumfy w  poprzednich edycjach imprezy. 
W  specjalnym koncercie Laureaci Rzeszów 
Carpathia Festival Symfonicznie wystąpią: 
Adam Ďurica (Słowacja), Alexandra Iván 
(Węgry), Luzia Fritzka (Słowacja), Ralph Ka-
miński (Polska), Jan Vytásek (Czechy) oraz 
grupa Che Donne (Polska, Rzeszów). Artyści 
zaśpiewają swoje zwycięskie kompozycje z to-
warzyszeniem Kukla Band oraz Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej 
pod dyrekcją Zygmunta Kukli.

Podobnie jak w  poprzednich latach 
także i  teraz od-
będą się koncerty 
gwiazd. W  tym 
roku festiwal 
uświetni koncert 
artysty światowego 
formatu – Gordo-
na Haskella. Były 
wokalista i  basista 

supergrupy King Crimson współpracował 
z  Robertem Frippem. Rozgłos przyniosła 
mu solowa płyta Look Out zawierająca wiel-
ki przebój How Wonderful You Are, który 
z  pewnością zaśpiewa festiwalowej publicz-
ności. Oprócz subtelnych piosenek artysty 
z  Wielkiej Brytanii festiwalowa publiczność 
– szczególnie jej młodsza część – będzie miała 
okazję bawić się w rytmie piosenek Ewy Far-
nej. Ta niezwykle popularna, tak w  Polsce, 
jak i w Czechach artystka, mimo zaledwie 19 
lat, jest laureatką wielu prestiżowych nagród, 
m.in. Superjedynki w  kategoriach „Przebój 
roku” i „Płyta roku”, statuetek MTV Europe 
Music Awards i  wielu innych. Szczegółowy 
program festiwalu na www.carpathia.rze-
szow.pl

 Anna CZENCZEK,
dyrektor Rzeszów Carpathia Festival  

i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL
Międzynarodowy festiwal po raz ósmy

LAUREATKI z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 

•	 Agata Widlarz otrzymała Grand Prix w finale 46. Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki Dziecięcej – Tomaszowska 
Wiosna 2012 (24 i 25 maja br. w Tomaszowie Mazowieckim). Agata już w czerwcu będzie reprezentować Polskę w finale Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki – Euro Kids w Minorii we Włoszech.

•	 Alicja Rega zdobyła 2 czerwca br. w Opolu I miejsce w 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki – Piosenkobranie – Opole 2012 za 
piosenkę Kołysanka dla mamy. Ta wokalistka zdobyła również Grand Prix w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki – Wygraj 
Sukces w Tarnobrzegu i w nagrodę może pojechać ze swą instruktorką na wycieczkę do Eurodisneylandu pod Paryżem.

•	 Klaudia Szydełko została zakwalifikowana do finału Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży – Kryształowa Gwiazda, 
który odbędzie się w Gura Humorului w  Rumunii w dniach 12–15 lipca br.

•	 Alicja Rega, Karolina Kwiecień, Marysia Socha, Marzena Gargas, Katarzyna Idec jeszcze w czerwcu będą reprezentować Rzeszów 
i Polskę w XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – Gwiazdeczki w Bułgarii, a Anna Czenczek zasiądzie w międzynarodowym 
jury.

Wokalistki pracują pod kierunkiem Anny Czenczek.

Laureaci poprzednich festiwali (od lewej): Jan Vytásek, Alexandra Iván, 
Rafał Kamiński, Lucia Fritzka, Adam Ďurica

Agata Widlarz, Karolina Kwiecień, Alicja Rega, Klaudia Szydełko i Katarzyna Idec
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Piotr Rędziniak

Szkło posiada swo-
ją bardzo odległą 

historię. Powstało najpraw-
dopodobniej  przypadkiem, 
przy okazji wytapiania 
brązu. Pierwsze szklane 

obiekty odkryto na terenie dzisiejszego Iraku 
i Egiptu, przypisując je pozostałościom kul-
tury Mezopotamii. Rozwój szklarstwa trwał 
niesłychanie długo. Wystarczy przytoczyć 
na dowód tego fakt, iż pierwsze przeszklone 
okna powstały prawie pięć wieków od wyna-
lezienia szkła. A było to w Pompejach i Her-
kulanum ok. 60 r. naszej ery. W średniowie-
czu dopiero wykształciło się szklarstwo i  to 
głównie w  postaci wyrobu witraży. Wtedy 
wytwórczość szklarzy zrównano z  innymi 
domenami sztuki. A  ta zajmowała poczytne 
miejsce dzięki licznym zamówieniom kościo-
ła. Od tego momentu, czyli w VIII–IX wieku 
szkło przeżywało swój rozkwit tak artystycz-
ny, jak i  technologiczny. Wiek XVI dopiero 
wypiera witraż pełnymi wielkoformatowymi 
przeszkleniami okien. Słynny Louis Comfort 
Tiffany w  XIX wieku przypomniał witraż 
i zastosował go dla świeckiego użytku, two-
rząc abażury, biżuterie oraz fragmenty cera-
miki. Stąd chociażby znane prawie każdemu 
lampy Tiffanyego. Największy rozkwit rze-
miosła i sztuki szklarskiej to wiek XX, kiedy 
to wymyślono maszyny do wytwórstwa szkła 
na szeroką skalę i wiele zastosowań.

W Polsce szkło pojawia się w okolicach 
1550 roku i to właśnie we Wrocławiu, w szybie 
z godłem sukienników wrocławskich. Kolejne 

ośrodki szklarskie wymieniane w  Polsce to: 
Krosno, Rabka, Sandomierz, Piotrków Try-
bunalski, Wałbrzych i Szklana Poręba. Nam 
oczywiście najbardziej znanym i bliskim jest 
ośrodek szklarstwa w  Krośnie. Posiada on 
niesłabnącą renomę w  dziedzinie szkła za-
równo przemysłowego (opakowania szklane), 
jak również szkła użytkowego i artystyczne-
go. Warto jednak wiedzieć, iż to Wrocław jest 
w  Polsce stolicą edukacji w  zakresie szkła. 
Tam w latach 40. XX w. powstała jedyna ka-
tedra (pracownia) w ówczesnej  Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – obecnej 
– ASP z zakresu szkła i ceramiki.

Ten przydługi wstęp był konieczny do 
zaproszenia czytelników na zachwycającą 
wystawę szkła artystycznego pod znamien-
nym tytułem „Wrocław = Szkło”, którą pre-
zentuje rzeszowskie BWA do 24 czerwca 
br. Wystawę kręgu szklarzy, absolwentów 
i  pracowników Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Na wystawie, przygotowanej 
przez jej kuratora prof. Małgorzatę Dajew-
ską, znajdują się prace trzydziestu trzech 
znanych artystów szklarzy. Zaskoczą oni na 
pewno ogromną różnorodnością stylistycz-

ną, technologiczną i  wręcz rozumieniem 
szkła jako środka artystycznego przekazu. 
Bo szkło to nie tylko szklana rzeźba, szkło to 
biżuteria, to w  dobrym tego znaczeniu żart 
artystyczny, szkło to przekaz treści nierzad-
ko filozoficznej. Niech świadczą o tym prace 
Ona i  On Bożeny Dwornik-Czok i  Dance 
Macabre Beaty Stankiewicz-Szczerbik wy-
raziście traktujące o  ludzkim losie i przemi-
janiu, przez prace stricte artystyczne, wzbu-
dzające zainteresowanie technologicznym 
kunsztem i artyzmem wspomnianej Małgo-
rzaty Dajewskiej czy Barbary Zworskiej-
-Raziuk, po – jak wspomniałem – swoiste 
żarciki plastyczne: „kuchenkę” Dagmary 
Bieleckiej albo „trawy” i  „chmury” Beaty 
Damian-Sperudy.

W  każdej z  tych odsłon szkło jawi się 
jako medium niezwykle zniewalające nasz 
wzrok. Jeden czynnik, o  którym jeszcze nie 
wspomniałem, sprawia to ogromne wraże-
nie na odbiorcy. Jest nim, moim zdaniem, 
światło. Bez niego i dla jego przyczyny czło-
wiek nie wymyśliłby szkła, a szkło nie byłoby 
człowiekowi potrzebne. Wystawa, której pa-
tronuje JM rektor wrocławskiej ASP prof. Ja-
cek Szewczyk, jest w dużej mierze promocją 
Wydziału Ceramiki i Szkła tej uczelni. Myślę, 
że wystawa jest cenną ekspozycją, która za-
interesuje zapewne naszych stałych odbior-
ców, ale również młodzież uczęszczającą do 
rzeszowskiego Zespołu Szkół Plastycznych. 
Być może ktoś znajdzie swoje miejsce na wro-
cławskiej uczelni i odnajdzie zamiłowanie do 
tego jakże trudnego, ale pięknego tworzywa 
plastycznego. Mam nadzieję, że obok emocji 
związanych z Euro 2012 gra światła, rozgry-
wająca się na arenie sali rzeszowskiego BWA, 
też znajdzie zainteresowanie u wielu osób ki-
bicujących sztuce przez wielkie „S”.

 Piotr RĘDZINIAK

SZKLANE IGRZYSKA
Niezwykle zniewalające nasz wzrok

EWA JEZIENICKA-NOWAK

Opisywana wyżej przeze mnie wysta-
wa szkła artystycznego uświadomi-

ła mi, iż w rzeszowskim środowisku plastycz-
nym znajduje się kilku artystów szklarzy, wła-
śnie absolwentów wrocławskiej ASP, Wydziału 
Ceramiki i  Szkła. Jednym z  nich, bardzo ak-
tywnie działającym, wystawiającym, realizu-
jącym liczne zamówienia zwłaszcza w dziedzi-
nie witrażu, jest Ewa Jezienicka-Nowak.

Artystka urodzona w Rzeszowie, ukoń-
czyła w  roku 1970 jarosławskie liceum pla-
styczne, następnie wspomniany kierunek  
wrocławskiej, ówczesnej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych dyplomem z  wy-
różnieniem w pracowni doc. Zbigniewa Hor-
bowego i doc. Ludwika Kiczury w  1975 r.

Zorganizowała kilka wystaw indywidu-
alnych z  zakresu szkła artystycznego i  brała 
udział w  licznych wystawach zbiorowych, 
przeglądowych i  konkursowych w  kraju i  za 

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka
granicą. Jest laureatką kilku nagród za swoją 
twórczość w  bardziej nam znanych konkur-
sach Przełom Wieków (1999) oraz Obraz, 
Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku. Była uczest-
niczką wielu plenerów szklarsko-ceramicz-
nych, m.in. w latach 1978–1987 w najbardziej 
znanych  na naszym  terenie plenerach cera-
micznych w Wiśniczu.  Od 1990 r. projektuje 
i realizuje wraz z mężem witraże do obiektów 
sakralnych, budynków użyteczności publicz-
nej oraz kolekcji prywatnych. Ostatnio repre-
zentowała środowisko plastyczne Rzeszowa 
i Podkarpacia na wystawie sztuki polskiej za 
granicą Artyści Rzeszowa i  Podkarpacia – 
Wilno 2011.

Najbardziej sobie cenię to, iż Ewa Jezie-
nicka-Nowak jest artystką, która nie wpadła 
w sidła sztuki tzw. użytkowej, czy wręcz de-
koracyjnej. Jest ciągle płodną, oryginalną ar-
tystką, dla której szkło jest stale wyzwaniem 
do poszukiwań i  interesujących rozwiązań 
i  połączeń z  ceramiką, metalem, kamieniem 
i  drewnem. Dzięki temu mamy możliwość, 

niestety za rzadko, podziwiać  na wystawach 
środowiskowych dzieła tej artystki, które 
obok estetycznych wartości niosą za sobą czę-
sto przesłania metaforyczne. 
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Ewa Jezienicka-Nowak , bez tytułu, szkło, 
ceramika wys. 50 cm
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Andrzej Szypuła

23 kwietnia 2012 
roku w  Rze-

szowie odeszła do wieczno-
ści Anna Budzińska, wielo-

letni pedagog śpiewu, wychowawca młodzie-
ży, animator kultury.

Talenty muzyczne odziedziczyła po ro-
dzicach, Helenie i  Stanisławie Chrzanow-
skich, którzy byli znanymi animatorami kul-
tury muzycznej w Krośnie. Uczyła się śpiewu 
u prof. Lubomiły Bukowskiej w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stopnia w  Rzeszowie, 
a następnie u prof. Ireny Lewickiej w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Jeszcze w cza-
sie studiów śpiewała z powodzeniem na kon-
certach, dokonała nagrań w Radiu Katowice, 
wystąpiła w  operze Verdiego pt. Turandot. 
Jednak jej głównym powołaniem była praca 
pedagogiczna, której poświęciła całe swoje 
pracowite życie, najpierw w  Szkole Muzycz-
nej w Przemyślu, a następnie w Zespole Szkół 
Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskie-
go w Rzeszowie. 

Jej uczniami byli m.in.: 
Paweł Skałuba, Robert 
Gierlach, Bernadetta Głąb-
Grabias, Iwona Leśniowska, 
Joanna Ruszała, Joanna 
Kata, Kamil Pękala, Bar-
tosz Urbanowicz, Monika 
Ledzion, Monika Fedyk, 
Jacek Ścibor, Justyna Sze-
la, Maciej Szela, dziś znani 
artyści i  animatorzy kultury 
muzycznej. Justyna Szela, 
obecnie dyrygent chóralny 
i  oddany animator kultury 
muzycznej w  naszym regio-
nie, w  2005 roku w  Insty-
tucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Wierz-
bieniec napisała pracę magisterską pt. Klasa 
śpiewu mgr Anny Budzińskiej w Zespole Szkół 
Muzycznych nr  1 im. Karola Szymanowskie-
go w  Rzeszowie. Fragmenty tej cennej pracy 
ukazały się za zgodą autorki w rzeszowskim 
„Kamertonie” nr 1–2(48-49)2005, s. 120–141. 
Z tej pracy cytuję fragment wywiadu z Anną 
Budzińską. Mówi ona m.in.: „Podstawową 

sprawą jest przede wszystkim 
indywidualne podejście do 
ucznia. Każdy uczeń jest inną 
osobowością, posiada inne 
walory. Zadaniem pedagoga 
jest budowanie zaufania, gdyż 
nauka śpiewu jest wspólną 
pracą, opartą na obopólnym 
porozumieniu”.

Anna Budzińska łączy-
ła talent muzyczny i  pedago-
giczny z  dobrocią serca. Była 
osobą pogodną, życzliwą lu-
dziom, lubianą przez wszyst-
kich. Na jej pogrzeb na Wil-
kowyi w  Rzeszowie przyszły 

tłumy. Wzruszony Tadeusz Budziński, jej 
mąż, znany rzeszowski fotografik, powiedział 
do mikrofonu: „Aniu, dziękuję ci, że zosta-
wiłaś mi tylu przyjaciół!”. Anna Budzińska 
pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci 
uczniów, pedagogów i przyjaciół. Niech spo-
czywa w pokoju.

 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego 

ODESZŁA ANNA BUDZIŃSKA
Łączyła talent muzyczny i pedagogiczny z dobrocią serca

Anna Budzińska

Jerzy Dynia

Przez całe dzie-
sięciolecia tereny 

obecnego województwa 
podkarpackiego zarówno 
przed, jak i po wojnie znane 

były m.in. z dużego zaniedbania w dziedzinie 
edukacji na poziomie wyższym. Dotyczy-
ło to również dziedziny artystycznej. Nowy 

rozdział otworzył się z  chwilą powołania 
w  Rzeszowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
pierwszej w  regionie wyższej uczelni huma-
nistycznej, która stała się zalążkiem funkcjo-
nującego od 1 września 2001 r. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wśród wielu wydziałów zna-
lazł się również Wydział Pedagogiczno-Ar-
tystyczny, prowadzący edukację artystyczną 
w zakresie sztuki muzycznej, a w jego ramach 
organizacyjnych Instytut Muzyki. Instytut 
przygotowuje  młode, utalentowane osoby do 

pracy w  szkolnictwie 
ogólnokształcącym 
i muzycznym, a także 
w  zespołach chóral-
nych, instrumental-
nych oraz w  placów-
kach amatorskiego 
ruchu artystycznego.

„Tak jak zegar 
odmierza czas, choć 
nie zawsze tyka, tak 
od zawsze do zawsze 
grała i  grać będzie 
muzyka”. To swoiste 
motto rozpoczęło 
spektakl muzyczno- 
-teatralny studentów, 
prz ygotow ując ych 

się do obrony prac magisterskich pod opieką 
merytoryczną prof. dr hab. Ireny Mednian-
skiej. Spektakl odbył się w  rzeszowskim In-
stytucie Muzyki 26 maja. Poszczególne formy 
muzyczne prezentowane były na scenie chro-
nologicznie, zgodnie z  biegnącym czasem. 
Ojciec, matka, dwie córki: jedna „ułożona”, 
druga ekspresyjnie rozbiegana, mową rymo-
waną podążają przez dziesięciolecia. Wraz 
z  towarzyszącymi im w  spektaklu osobami 
prezentują w pięknych strojach z epoki rozwój 
muzyki. Jest więc muzyka chóralna w koście-
le, po niej muzyka ludowa z  tańcami, zaraz 
po niej w  salonie fragmenty muzyki forte-
pianowej Fryderyka,którego uwielbia córka 
Klaudia, a on „znalazł se pisarkę – francuskie 
dziwadło”. Jest po drodze kilka „przykazań” 
co robić, żeby pięknie grać. Jest chwila wspo-
mnień z pewnego koncertu, kiedy to rywali-
zując ze sobą o miano lepszego skrzypka „Pa-

ZAWSZE MUZYKA
Egzaminacyjny spektakl muzyczno-teatralny studentów

Od lewej: wiolonczelistka Izabela Piekarczyk, 
prof. Irena Mednianska z Preszowa (Słowacja) 
i  Magdalena Czechowicz

Spektakl dyplomowy teatralno-muzyczny 
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ganini z Lipińskim się bili”. Na scenie pojawi-
ła się również piękna wiolonczelistka i młody 
waltornista.

I wreszcie  XX wiek, a w nim jazz i grany 
przez eksperymentalny zespół instrumental-
ny ragtime Scota Joplina Entertainer, następ-
nie współczesna piosenka środka, śpiewana 
w  języku angielskim i  grana z  improwizacją 
na saksofonie sopranowym z towarzyszeniem 
współczesnego instrumentu klawiszowego 
z  rytmami, kompozycja Duke’a  Ellingtona 
Don’t Get Around Much Anymore (w wolnym 
tłumaczeniu Nigdy nie narzekaj). 

Niekwestionowanymi liderami przed-
sięwzięcia byli: autorka scenariusza i reżyser-
ka w  jednej osobie Magda Czechowicz oraz 

pianista Jacek Bacher. Cała  grupa studentek 
i studentów wykazała się nie tylko talentami 
muzycznymi, ale i  aktorskimi. Włożyli w  to 
wiele pracy, przygotowując utwory i  wyko-
nując je, prowadząc dialogi, tańcząc, wy-
pożyczając i  gromadząc różnorakie stroje, 
opracowując elementy scenografii, a  nawet 
przywożąc na spektakl spod Zakopanego ka-
pelę góralską. Warto wiedzieć, że zrobili to 
studenci  studiów zaocznych, niespotykający 
się ze sobą na zajęciach codziennie i mający 
w  swoich miejscowościach liczne obowiązki 
służbowe. Wiąże ich muzyka. Muzyka, która 
jest dla nich wszędzie. 

 Jerzy Dynia

13 czerwca w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Krasnem odbył się  

finał IV edycji Konkursu Plastyczno-Teatral-
nego „Kukły 2012”. To pierwsza na Podkarpa-
ciu interdyscyplinarna impreza łącząca z sobą 
różne rodzaje sztuki – od teatru i  plastyki 
poczynając, a  kończąc na tańcu i  muzyce. 
Jednakże najważniejszą dziedziną pozostaje 
teatr, zwłaszcza ten lalkowy. 

Głównym celem konkursu jest przybli-
żenie dzieciom i  młodzieży tej wciąż fascy-
nującej, a zarazem nieodkrytej sztuki. Zada-
niem uczestników jest zaprojektowanie i wy-
konanie własnej lalki (teatralnej) bądź maski 
nawiązującej do podanej tematyki konkursu. 
W  tym roku ideą przewodnią były postaci 
z mitów i legend. Wszystkie prace zostały oce-
nione przez profesjonalne jury, które wyłoni-
ło zwycięzców. Jak co roku przed wręczeniem 
nagród odbyła się widowiskowa „Parada Ku-
kieł”, czyli happening uliczny prezentujący 
kolorową twórczość dzieci i młodzieży. 

Dla wszystkich uczestników przygo-
towano wiele atrakcji: popisy mażoretek 
oraz pokazy miotaczy ognia i  chodzenia na 
szczudłach. Zwieńczeniem imprezy był wy-
stęp Grupy Teatralnej Grymas z Rzeszowa ze 
spektaklem O  Smoku Wawelskim,  za który 
zespół otrzymał Grand Prix na XX Przeglą-
dzie Szkolnych Form Teatralnych – Jarosław-
ski Kacperek 2012. 

 Maciej SZUKAŁA

KUKŁY 2012
Finał konkursu w Krasnem

LAUREACI
W  kat. LALKA (kl. 1–3 szkół pod-

stawowych): I  nagroda, równorzędnie 
– Helenka Chudzik-Bento, Hanna Gę-
barowska, Kajetan Ostrowski, Patrycja 
Bednarz, Zuzanna Kwiecień, Emilka 
Pawłowska, Anastazja Jajuga, Małgosia 
Ukleja (wszyscy z Zespołu Szkół Społecz-
nych nr 1 w  Rzeszowie), II – Daria Bąk 
(GOK Krasne), wyróżnienia – Natalia 
Klimczak (GOK Krasne), Alicja Jurzysta 
(SP nr 3 w Rzeszowie).

W  kat. MASKA (kl. 1–3 szkół pod-
stawowych): I nagroda – Amelia Drapała 
(GOK Krasne), II – Daria Bator ( SP nr 7 
w Rzeszowie), III – Piotr Celtner (ZSS nr 
1 w Rzeszowie). 

W  kat. LALKA (kl. 4–6 szkół pod-
stawowych): I  nagroda – Julia Międlar 
(GOK Krasne), II – Marika Kulczycka (SP 
nr 1 w Sanoku), III – Barbara Król (Filia 
GOK Krasne w Malawie) i Bartek Nowak 
(SP nr 5 w Rzeszowie), wyróżnienia – Ma-
rika Kulczycka (SP nr 1 w Sanoku), Julia 
Jaskuła (GOK Krasne), Aleksandra Dzie-
dzic (Filia GOK Krasne w  Malawie), Do-
minika Węgrzyn, Julia Bartnik (SP nr 1 
w Sanoku), Weronika Ołyniec (GOK Kra-
sne), Wiktor Ząbik (Filia GOK Malawa), 
Szymon Kocemba (SP nr 5 w Rzeszowie).

W  kat. MASKA (kl. 4–6 szkół pod-
stawowych): I nagroda – Karolina Urban   
(Zespół Szkół w  Palikówce), II – Milena 
Ostrowska i Magdalena Celtner (ZSS nr 1 
w Rzeszowie), wyróżnienie – Paulina Naj-
sarek  (SP nr 1 w Sanoku)

W  kat. LALKA (gimnazja i  starsi): 
I  nagroda, równorzędnie – Justyna Siek, 
Gabrysia Szal, Filip Żelazko, Anna Nie-
czaj, Kinga Korab, Kuba Białek (wszyscy 
z  Gimnazjum nr 10 w  Rzeszowie), III – 
Faustyna Jasiewicz (ZS w  Malawie), wy-
różnienie – Jagoda Marut (Akademickie 
LO w Rzeszowie).

W kat. MASKA (gimnazja): I nagro-
da – Justyna Siek (G nr 10), III – Kasia 
Jasińska, Małgorzata Książek, Wiktoria 
Duś (wszyscy z Gimnazjum nr 10 w Rze-
szowie), wyróżnienie: Dominika Bednarz 
(Akademickie LO w Rzeszowie). 

Na tegoroczne konfrontacje, zorga-
nizowane pod patronatem Mar-

szałka Województwa Podkarpackiego i  Fo-
toklubu Rzeczypospolitej Polskiej, wpłynęło 
359 zdjęć wykonanych przez 165 autorów z 18 
podkarpackich kół, klubów i  grup fotogra-
ficznych oraz stowarzyszeń artystycznych. Na 
wystawie w  Galerii Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie zaprezentowano w maju 
fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia, 
a  wystawa była doskonałą okazją porówny-
wania umiejętności artystów fotografii i  mi-
łośników tej dyscypliny sztuki. Komisarzem 
wystawy był Adam Kus.

Jury pod przewodnictwem artysty fo-
tografika Jerzego Wygody przyznało po trzy 
równorzędne nagrody i  wyróżnienia, które 
otrzymali: Jarosławskie Towarzystwo Fo-
tograficzne Atest 2000 – za zestaw prac pt. 
„1920. Wojna i  miłość”, Krośnieńskie Koło 
Fotograficzne Kuźnia Światła –  za zestaw 
prac pt. „Z  miłości do fotografii”, Stalowo-
wolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Ani-
mus za wszystkie nadesłane prace, Kolektyw 
Fotografów Afterimage z  Podkarpacia za 
dwa zestawy prac pt. „Demonstracja” i  „Mi-
sterium Męki Pańskiej”, Pracownia Fotografii 
PPSKAKiB w Krośnie za wszystkie nadesłane 
prace, Zespół Leżajskich Fotografików za ze-
staw prac pt. „Zapomniane Sacrum”. Ponadto 
jury przyznało trzy Dyplomy Honorowe, któ-
re otrzymali: Dominika Mróz-Toton z MDK 
w Rzeszowie i Edward Soński z MDK w Łań-
cucie za twórczą pracę pedagogiczną z dzieć-
mi i  młodzieżą w  zakresie upowszechniania 
fotografii i  Sekcja Fotografii Krajoznawczej 
PTTK w Rzeszowie za debiut fotograficzny. 

Warto dodać, że podczas wernisażu, 
który odbył się w WDK dnia 10 maja br. mia-
ła miejsce uroczystość wręczenia odznaki 
honorowej Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
którą na wniosek Rzeszowskiego Stowarzy-
szenia Fotograficznego z rekomendacją WDK 
w Rzeszowie otrzymał Jerzy Wygoda. Gratu-
lujemy! 

W GALERII 
WDK 

X Podkarpackie Konfrontacje 
Fotograficzne

Fot. Tomasz Wajda (KKF – Kuźnia światła)
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Antoni 
Walawender 

Życie muzyczne 
Rzeszowa trud-

no porównywać z  dużymi 
ośrodkami kultury o boga-

tej tradycji, jak Kraków, Warszawa, Poznań 
czy Wrocław. Jednakże w przeszłości naszego 
miasta znajdziemy bardzo interesujące przy-
kłady. W  środowisku rzeszowskim działał 
Damian Stachowicz, jeden z  najwybitniej-
szych kompozytorów XVII-wiecznej Polski, 
znany do roku 1962 tylko z  imienia. Był też 
rektorem Collegium Pijarów w  Warszawie. 
W  późniejszych latach na ziemi rzeszow-
skiej pojawiają się muzyczne talenty: Stani-
sław Wisłocki, Artur Malawski, Zygmunt 
Mycielski, Krzysztof Penderecki, Wojciech 
Kilar, Adam Harasiewicz, Kazimierz Pu-
stelak. Po drugiej wojnie światowej podej-
mują pracę w  Rzeszowie osoby o  wielkim 
zaangażowaniu oraz wysokiej fachowości 
muzycznej i  pedagogicznej. Do nich należy 

prof. Janina Stojałowska, która przybyła ze 
Lwowa. U  niej kształcił się Adam Harasie-
wicz, Maria Korecka, Jerzy Skarbowski †, 
Marian Marciak, Józef Michałek †, Marian 
Liwo i  inni. Również ze Lwowa przybyła 
prof. Florentyna Mirska, wspaniały pedagog 
w  zakresie pianistyki. Tam jej uczniem był 
wybitny dyrygent Stanisław Skrowaczew-
ski, zdobywca pierwszej nagrody rzymskiego 
konkursu dyrygentów.

SZKOLNICTWO
Myśl o reaktywowaniu szkoły muzycz-

nej sięga 1944 r. Już 10 października powsta-
je Towarzystwo Szkoły Muzycznej. W  roku 
1948 z  inicjatywy Zofii Stachurskiej działa 

Szkoła Umuzykalniająca. Te dwie placówki 
łączą się w  1950 r. w  upaństwowioną Szko-
łę Muzyczną I  st. im. F. Chopina. Ówczesny 
dyrektor szkoły Jan Wołowiec i Tomasz Cza-
pla organizują w 1953 r. pierwszą w regionie 
Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w  bu-
dynku przy ul. 1 Maja 
(obecnie Sobieskiego 
15), w której rozpoczy-
na naukę 34 uczniów. 
Ja również należałem 
do tej pierwszej klasy. 
Zgodna egzystencja 
dwóch szkół w  tym 
samym budynku staje 
się wkrótce uciążliwa. 
Walka o nową bazę lo-
kalową – to kolejny po-
stulat ówczesnej dyrek-
cji szkół, który po la-
tach zostaje spełniony. 
W 1965 r. zostaje odda-
ny dla Średniej Szkoły 
Muzycznej piękny budynek przy ul. Chopina. 
W  roku 1975 powstaje Liceum Muzyczne, 

obecnie mieści się 
tam Zespół Szkół 
Muzycznych nr 1.

Obraz szkol-
nictwa muzycz-
nego w  Rzeszowie 
byłby niepełny, 
gdyby pominąć 
plan wyższego 
kształcenia, który 
jest ogromnie cen-
nym dorobkiem. 
Daje możliwości 
zdobywania peł-
nych kwalifikacji 
dla nauczycieli 
szkół muzycznych. 
Chodzi o  działa-
jącą w  Rzeszowie 
filię krakowskiej 

Akademii Muzycznej, prowadzoną przez 
nauczyciela akademickiego Daniela Bana-
sia z Krakowa. Nauczyciele instrumentaliści 
mogli uzupełnić studia wyższe magisterskie, 
nie przerywając pracy w szkole czy w filhar-
monii.

W  roku 1985/86 Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna wprowadziła fakultet wychowanie 
muzyczne dla nauczycieli w  szkolnictwie 
ogólnokształcącym, obecnie jest to Instytut 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

FILHARMONIA
Już w 1946 r. Ludwik Łaszewski, wspa-

niały pedagog Liceum Pedagogicznego, za-
łożył 30-osobową orkiestrę symfoniczną, ale 

skończyło się na jednym koncercie. W  na-
stępnym roku powstaje zespół instrumen-
talny przy Związku Zawodowych Muzyków 
z  inicjatywy Waleriana Lesińskiego i  Hen-
ryka Głowackiego. Dyrygentem zostaje 
Alojzy Łazarek. Po kilku miesiącach praca 
ustaje. A  utworzona w  roku 1950 orkiestra 
pod kierownictwem Oskara Ruppla ograni-
cza się też do jednego występu. Dopiero rok 
1954 przynosi trwały sukces. Mieczysław 
Syta, ówczesny kierownik wydziału kultury 
PWRN, zaprasza profesjonalnych muzyków 

i  amatorów, tworząc Wojewódzką Orkiestrę 
Symfoniczną. Sam zostaje jej dyrektorem, 
a kierownictwo artystyczne powierza Janowi 
Gąsiorowiczowi. Zespół rozpoczyna pracę 
w  marcu 1955 r., miesiąc później występuje 
z pierwszym koncertem. W programie znala-
zły się utwory Moniuszki, Elsnera Kiesewet-
tera, a  z  recitalem fortepianowym wystąpił 
Adam Harasiewicz. 

W  nowym sezonie dyrektorem zostaje 
Józef Maroń, a  kierownikiem artystycznym 
i dyrygentem Janusz Ambros, uczeń Artura 
Malawskiego. Odtąd zaczyna się historia wła-
ściwa dzisiejszej filharmonii. Janusz Ambros 
pełnił tę funkcję 17 lat. Zwiększa się zespół 
muzyków z  kwalifikacjami zawodowymi. 
W  1958 r. orkiestra zostaje upaństwowiona. 
Warunki w  WDK były niewystarczające, 
dlatego w  1962 r. rozpoczęto budowę gma-
chu dla filharmoników. Prace trwały około 
12 lat. W  tym czasie na Festiwalu Orkiestr 
Symfonicznych Południowej Polski w  Cie-
chocinku nasz zespół zaprezentował się 
tam na tyle ciekawie, że komisja Minister-
stwa Kultury i  Sztuki przedstawiła wniosek 

DAWNE I DZISIEJSZE 
Życie muzyczne w Rzeszowie

Orkiestra dziecięca Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara 
pod kierownictwem Antoniego Walawendra

Nauczyciele Szkoły Muzycznej w Rzeszowie (lata 1946–1955)

Janusz Ambros (z lewej), dyrygent i szef artystyczny 
Filharmonii Rzeszowskiej; Jan Wołowiec, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie
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z  bardzo dobrą recenzją – przemianowania 
Państwowej Orkiestry Symfonicznej w  fil-
harmonię. Nominacja nastąpiła 1 stycznia 
1967 r. Staliśmy się 11. placówką tej rangi 
w  Polsce. Odtąd funkcjonuje Państwowa 
Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie. 

Długoletnia praca pod batutą Janusza 
Ambrosa dała tak piękny rezultat. Programy 
koncertów są bardziej ambitne, zapraszani są 
wybitni artyści polscy i zagraniczni. 

Styczeń 1974 roku otwiera znamienny 
rozdział. Uroczystym koncertem z udziałem 
Wandy Wiłkomirskiej i Kazimierza Puste-
laka otwarto nowy gmach filharmonii. Sta-
nisław Michałek przejmuje dzieło Janusza 
Ambrosa. Piękny gmach z  dwiema salami 
koncertowymi. Świetna akustyka zapewnia 
dobre brzmienie wykonywanych utworów. 
Doskonałe warunki do nagrań wzbudzają 
zainteresowanie nawet zagranicznych firm 
fonograficznych. A  praca orkiestry daje 
bardzo interesujące efekty artystyczne. Nie 
sposób ich wszystkich wymienić. W  kwiet-
niu 1975  r. filharmonia dostępuje zaszczytu 
udziału w Panoramie 30-lecia PRL i nasza or-
kiestra koncertuje w Filharmonii Narodowej 
w  Warszawie. W  1983 r. ponownie tam za-
proszona występuje z ambitnym programem 
pod kierownictwem Jerzego Maksymiuka 
i znowu zbiera dobre recenzje.

FESTIWAL MUZYCZNY W ŁAŃCUCIE
W  roku 1960 kierownik artystyczny 

Państwowej Orkiestry Symfonicznej Janusz 
Ambros zainicjował Dni Muzyki Kame-
ralnej w Łańcucie i w czerwcu 1961 r. odbył 
się w zamku pierwszy festiwal. W kolejnych 
latach koncertowali tam wybitni soliści, ze-
społy kameralne z  różnych państw Europy 
i  świata. Wykonano 11 oper kameralnych, 
wykorzystując jedyną w  Polsce, zachowaną 
w bardzo dobrym stanie pałacową scenę te-

atralną. W  roku 1968 poszerzono koncerty 
o  dzień muzyki organowej w  bazylice oo. 
Bernardynów w Leżajsku.

W 1981 r. władze rzeszowskie poprosiły 
o prowadzenie festiwalu Bogusława Kaczyń-
skiego, co czynił przez 10 lat. Zrezygnowano 
z  dotychczasowego profilu i  zmieniono też 
nazwę na Festiwal Muzyki w Łańcucie. A po-
przez przekaz telewizyjny Kaczyński upo-
wszechnił te koncerty w całej Polsce. W 2011 
roku obchodzono 50-lecie Muzycznego Fe-
stiwalu w  Łańcucie. Jubileusz przygotowało 
obecne kierownictwo filharmonii, na czele 
z  dyr. prof. Martą Wierzbieniec (piękne 
koncerty, duże gratulacje). Za nami kolejna 
edycja tej wspaniałej imprezy muzycznej.

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY 
W RZESZOWIE

Warto też przybliżyć działalność mu-
zyczną WDK, gdzie startowała Wojewódzka 
Orkiestra Symfoniczna, czyli dzisiejsza fil-
harmonia. W roku 1952 instruktor muzycz-
ny WDK Alojzy Łazarek zorganizował chór 
amatorski i  zrodziła się inicjatywa stworze-
nia Studia Operowego przy WDK, którego 
zadaniem było przygotowanie śpiewaków 
do wystawienia Halki S. Moniuszki. Próby 
do premiery trwały 14 miesięcy. W  1954 r. 
odbyło się pierwsze przedstawienie opero-
we w  Rzeszowie. Recenzje były pochlebne, 
zainteresowanie ogromne. Studio Operowe 
było ogromnym wydarzeniem w  życiu kul-
turalnym środowiska rzeszowskiego. Wysta-
wiono 10 dzieł scenicznych, w tym 4 opery, 4 
operetki i  2 wodewile (1952–1966). Ta dzia-
łalność powinna doczekać się dużej, szczegó-
łowej monografii. Istniejący przy filharmonii 
przez kilka lat chór Orfeusz składał się wła-
ściwie z członków Studia Operowego WDK.

 Dorobek rzeszowskich instytu-
cji artystycznych w  dziedzinie muzyki jest 
ogromny, ale i wiele jest jeszcze do zrobienia. 

Trzeba większej konsolidacji i  współpracy. 
Za mały jest udział młodzieży (zwłaszcza 
kształcącej się muzycznie), a także ich peda-
gogów na koncertach w filharmonii i innych 
miejscach. Aby to odmienić, uczniowie oraz 
studenci szkół artystycznych powinni w kon-
certowe piątki kończyć zajęcia przed godziną 
19. Należy też ubolewać, że media, zwłaszcza 
prasa codzienna i telewizja, pomijają te pro-
blemy, a  wyjątkiem są profesjonalne recen-
zje pani redaktor Zofii Stopińskiej w Radiu 
Rzeszów i publikacje w miesięczniku „Nasz 
Dom Rzeszów”.

 Antoni WALAWENDER,
artysta muzyk, pedagog

Kwartet Smyczkowy Państwowej Filharmonii w Rzeszowie. Od lewej: Barbara Branicka (I skrzypce), Rudolf 
Jędrzejczyk (II skrzypce), Tadeusz Pelc (altówka), Antoni Walawender (wiolonczela)

Opera „Krakowiacy i Górale” – Stanisława Marzec i 
Jerzy Szawica

Studio Operowe rzeszowskiego WDK; opera 
„Halka” S. Moniuszki, w roli Halki Janina 
Maciejewska
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POLSKA, BIAŁO-CZERWONI!

Wreszcie coś przebiło parcie na patriotyzm prezesa I  Ogromnego, 
ojdoktora i senatora Jaworskiego. Mało tego! Przebiło nawet usta-

wowe Święto Flagi. Nie owego Flagi, niezwykle porządnego człowieka, ale owej 
flagi, którą zauważały w Rzeszowie do ostatniej sposobności tylko przedszkola, 
strajkowicze i poczet sztandarowy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Przed-
szkolaki na przełomie kwietnia i maja, strojne w narodowy przyodziewek, pa-
radowały z Henrykiem Wolickim po rynku w rytmie poloneza, a wojacy 2 maja 
ciągnęli co trzeba na magistracki maszt. Walił marszowo dla zastopowania la-
icyzacji również sam oflagowany senator. I coś z półtora kilometra umaszero-
wał, chociaż laicyzacji to nijak nie zaszkodziło, a  raczej pomogło. Widocznie 
maszerował niemetodycznie. Wyszło, jak na Berdyczów, chociaż flag naszych 
u niego naliczyłem tyle, ile i watykańskich. Znaczy, starał się.

Gdzieś tak około piątego maja spostrzegłem niewyobrażalny ciąg na nasze 
narodowe barwy zmotoryzowanego ludu Bożego ogromadzonego wokół Kró-
lowej Polski, importowanej od Izraelitów. Fury owego ludu zaczęły powiewać 
flagami, nawet podwójnymi, a  czasem to i  poczwórnymi, furmani zaś zaczęli 
stroić się we wszelkie narodowe dobro gadżetowe. Widziałem nawet takiego, 
który udowodnił, że gacie swoje nadupne ma w barwach biało-czerwonych. Taki 
z niego patriota! Gdy zacząłem dopytywać o narodowe ubarwienie zawartości 
owych gaci, muszę przyznać, że zachował dżentelmeńską dyskrecję, pewnie 
dlatego, że obecne przy tym nieco ubawione damy czyniły aluzyjne uśmieszki, 
zatem gaciowy patriota zaczął węszyć jakiś obyczajny podstęp. 

Myślałem, że ta cała galanteria narodowa pojawiła się z tego powodu, że 
jakiegoś myszowatego Popiela, koronnego Chrobrego, albo tego z krzywą gębą 
odkopali i będą od nowa zakopywać po sprawdzeniu go przez IPN i Macierewi-
cza. Nic podobnego! Nikogo akurat aktualnie nie odkopali, gdyż ponoć sezon 
wykopkowy jeszcze nie nastał. Okazało się, że dopiero teraz będą kopać, ale nie 
w ziemi, lecz w nasz narodowy balon kopany. I tu pojawił się światowy fenomen. 
Nasi kopacze przegrywają z Wyspami Owczymi i remisują z Nepalem, a kibice 
uważają, że zasługują na patriotyczne gesty i będą europejskimi mistrzami. Po-
noć wiara czyni cuda! Furmanom tego życzę. Ale na dzień dobry zarobili parę 
kartek, remis z Grekami oraz trochę jobów ze strony zdegustowanych fachma-
nów od kopania i udają Greka jak na tureckim kazaniu.

Pewnie nie warto by o tym wypisywać tych dyrdymałów, gdyby nie takie 
sobie refleksje, jak mawiał Himilsbach, bez śmiechu, chociaż po pół litra, czyli 
raczej sieriozno. Piłkarskonożna rzeczywistość woła o pomstę, gdzie tylko jest 
to możliwe, a wystarczy jakaś medialno-handlowa kampania, aby sporo nawet 
racjonalnych facetów zaczęło wywijać chochole hołubce podlane mocarstwo-
wym sosem o naszej balonowej potędze. Są nawet w stanie na swoją pięćdzie-
sięciokilową nadwagę nacisnąć narodową koszulkę, na głowę nadziać narodowy 
czepiec, łysinę pomalować na biało-czerwono, gębę jeszcze gorzej i maszerować 
z flagą odpowiednią gabarytowo do tuszy do strefy kibica, gdzie w Rzeszowie 
ponoć siedzi również sam prezydent, także oflagowany. W tej strefie zaś niepo-
dzielnie rządzi pewien browar, telebim i kibicowska megalomania. Jakoś dziw-
nie nie konweniuje mi z  barwami narodowymi ani browar, ani rozindyczony 
kibic, ani wojenna retoryka. Chociaż lepsze to od łamania gnatów podczas ki-
bolskich ustawek czy stadionowych zadym.

TO NIE GADŻET, TO SYMBOL

Wbrew opozycyjnym malkontentom powstaje w  Rzeszowie kolista 
kładka nad al. Piłsudskiego. Miał to być bezsensowny, acz kosztow-

ny gadżet, a jawi się jako ciekawe rozwiązanie w sferze infrastruktury miejskiej, 
połączone z  solidną przebudową ulicznej okolicy. Pomijam już bezsprzeczne 
walory użytkowe tej budowli. Jawi się ona również jako kolejny, charaktery-
styczny dla naszego miasta symbol architektoniczny, interesująco komponują-
cy się z mieszaniną starej i nowej zabudowy tego ruchliwego kawałka centrum 
Rzeszowa. Po przebudowie związanego z City Center układu komunikacyjnego 
nabierze jeszcze większej urody i wzbogaci wachlarz doznań estetycznych od-
bieranych przez odwiedzajacych nas gości, którzy w niekłamany sposób podzi-
wiają walory naszego miasta.

 Roman MAŁEK

Panie zielonooki mój. Wszystko zaczęło się od kampanii partii 
zwanej żartobliwie prawem i sprawiedliwością, pod wdzięcz-

nym tytułem: „My dotrzymujemy słowa”. Wtedy to pierwszy raz po 
17 latach naszych zmagań z demokracją do marszałka Sejmu wpłynął 
wniosek, aby Jezusa Chrystusa ogłosić królem Polski. Wtedy to w ra-
mach „my dotrzymujemy słowa” 160 cm kompleksów stwierdziło, że 
jeśli mój brat zostanie prezydentem, ja nie zostanę premierem. Powie-
działo. 

W ramach „taniego państwa” powstało najwięcej w historii wol-
nej Polski nowych ministerstw i  sekretarzy stanu, z  ministerstwem 
śledzi i morza na czele. Wtedy to owe 160 cm spędziło słuchaczy ra-
diowęzła z Torunia do stoczni i uroczyście przysięgało nie rozmawiać 
z  Lepperem, po czym polazło i  gadało. W  rządzie odnowy moralnej 
znaleźli się pedofil, posłanka skazana za fałszowanie przepustek wię-
ziennych, europoseł oskarżony o  gwałt, rodzimy poseł oskarżony 
o gwałt, jego żona oskarżona o defraudację, posłanka, która zasłynęła 
jako operatorka scen korupcyjnych, a w ministerstwie sprawiedliwości 
w randze wiceministra zasiadł sędzia stanu wojennego, komunistyczny 
prokurator z lat 70. 

 Panie zielonooki mój. Pierwszy raz od 17 lat minister pokazał 
społeczeństwu jak się niszczy dokumenty przy okazji sprawy politycz-
nej. Pierwszy raz prokuratura wkroczyła do PZU na wniosek posła 
Kurskiego, który oskarżył Donalda Tuska o fałszerstwa polegające na 
kupowaniu billboardów od PZU, a  jak się okazało firma obsługująca 
PZU obsługiwała PiS, nie PO. Sprawę umorzono, poseł Kurski błagał 
na kolanach o ugodę. Pierwszy raz ten rząd, który popierał lustrację, 
zamknął do spółki z  klerem usta księdzu Isakowiczowi, opluł wielu 
opozycjonistów w  tym nieżyjących, jak Jacka Kuronia, a  uczynił to 
człowiek, który nie spędził ani jednego dnia w komunistycznym wię-
zieniu, a w czasie stanu wojennego jako jedyny opozycjonista z kręgu 
Wałęsy siedział u mamusi pod pierzyną.

Pierwszy raz od 17 lat ministrem spraw zagranicznym była osoba, 
która nie odróżnia dwóch najważniejszych dla Polski traktatów regulu-
jących stosunki z sąsiadami, prezydent odwołał spotkanie na szczycie 
tłumacząc się rozwolnieniem wywołanym artykułem w  niemieckim 
brukowcu, a polski premier żebrał o 4 minuty rozmowy z prezydentem 
USA, by w jej trakcie oddać z wdzięczności 1000 polskich żołnierzy na 
misje pokojowe. Wtedy to też prezydent wygłosił dwuminutowe orę-
dzie oznajmiając, że nie rozwiąże parlamentu, a  ministrem edukacji 
został szef organizacji, której członkowie palili pochodnie w kształcie 
swastyk.

Panie zielonooki mój. Nie pamięta Polska takiego przypadku, by 
członkowie koalicyjnego rządu, podawali rękoma weterynarzy środki 
wczesnoporonne przeznaczone dla bydła kobietom zgwałconym przez 
innych członków. I by w tak krótkim czasie polskie władze wykreowa-
ły taki wizerunek Polski, który świat pamięta z początku XIX wieku, 
a nasze stosunki z Niemcami, UE i Rosją wróciły do czasów Układu 
Warszawskiego i RWPG. W ciągu tego roku wystąpiła największa fala 
emigracji od czasów stanu wojennego. Z 3 mln mieszkań nie powstało 
ani jedno w ramach programu rządowego. Z zapowiedzianych setek ki-
lometrów autostrad powstało 6 km. 

Cały ten dorobek nazywał się IV RP, której na szczęście nie ma na 
żadnej mapie świata, a powstał w chorej wyobraźni wspomnianych już 
160 cm kompleksów, w ramach prowadzonej przez nie rewolucji moral-
nej, która skalą, siłą i zapachem przypomina szambo spuszczone z gór 
do morza. Powstała w roku bliźniąt. Przetrwaliśmy go, także następny 
i dziękowaliśmy Ci, Panie zielonooki, za to. I prosimy Cię byś w swej 
dobroci już nigdy podobnych dowcipów nam nie czynił. 

 Zbigniew GRZYŚ

Modlitwa
Dopóki Ziemia obraca się, / o Panie nasz, na Twój znak, / Tym, 
którzy pragną władzy, / niech władza ta pójdzie w smak./ Daj 
szczodrobliwym odetchnąć, / raz niech zapłacą mniej. /Daj Kainowi 
skruchę, / i mnie w opiece swej miej.
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Baran (21 III–20 IV) Możesz sobie pozwolić 
na małe lenistwo, które Ci się należy po ostat-
nim wytężonym okresie pracy. Dobry czas na 
szukanie tej drugiej połówki życia lub myślenie 
o dziecku...

Byk (21 IV–20 V) To Wenus razem z  Jowiszem 
sprawią, że znajdziesz się w tyglu zdarzeń. Będą 
więc i  nowe interesujące propozycje zarobkowe, 
i nowe znajomości. Tylko nie strać głowy!

Bliźnięta (21 V–21 VI) Czerwcowe wieczory na-
stroją Cię romantycznie. Nic dziwnego, bowiem 
do Twego serca zapuka wielka miłość. W  pracy 
niewielkie zawirowania, ale wyjdziesz obronną 
ręką.

Rak (22 VI–22 VII) Szukając kwiatu paproci nie 
zapominaj o swoim kręgosłupie. Dobrze Ci zrobi, 
jak na jakiś czas przesiądziesz się ze swojego auta 
do autobusu, no i zacznij ćwiczyć. Dobra kondy-
cja wskazana.

Lew (23 VII–23 VIII) Tylko spokój może Cię ura-
tować. Wizyta teściowej to nie koniec świata! Nie 
zapomnij, że ona lubi kwiaty i słodkości.

Panna (24 VIII–22 IX) Zaplanuj wspólny rodzin-
ny wypad za miasto – odpoczynek bardzo Ci się 
należy. Spodziewaj się napływu niespodziewanej 
gotówki. Wybierz się do dentysty.

Waga (23 IX–23 X) Twoja huśtawka nastrojów 
wywoła pewne napięcie w  rodzinie i  od Ciebie 
zależy, czy będzie to wojna, czy tylko małe star-
cie. Unikaj intryg i donosicielstwa.

Skorpion (24 X–22 XI) Więcej zrozumienia dla 
sportowych zainteresowań najbliższych. Gdy zaj-
miesz się działką, to nie tylko odzyskasz spokój, 
ale też późniejsze uznanie męskiej części rodziny.

Strzelec (23 XI–21 XII) Masz korzystny układ 
gwiazd na podjęcie ważnej życiowej decyzji –
trzeba tylko chcieć zacząć działać. Powodzenia!

Koziorożec (22 XII–20 I) Przed Tobą zawodowe 
wyzwania, ale dasz radę. W domu pozwól sobie 
na spontaniczność – będzie się opłacać. Przygotuj 
się też na nagłe odwiedziny dawnych znajomych.

Wodnik (21 I–19 II) Nareszcie będzie z  górki! 
Warto to uczcić z ukochaną osobą w jakimś ro-
mantycznym miejscu.

Ryby (20 II–20 III) Niestraszne będą Ci żadne 
przeszkody – zatem do dzieła. Tylko miej większą 
kontrolę nad swymi wydatkami i słowami, a poza 
tym wszystko w porządku.

Szukając kwiatu 
paproci

SEKRETY ŻYCIA

FRASZKI LIMERYKI
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Jerzy Maślanka

KŁADKA 
TADKA

A to w mieście będzie gratka,
rośnie w górę kładka Tadka.
Z dokumentów to wynika,
że piękniejsza od pomnika.

Do urzędów, PKS-u
bez pośpiechu, tłoku, stresu
dotrzesz szybko, sprawnie, łatwo
i żadne czerwone światło.

Mało tego, bo do tego
na pół przetnie Piłsudskiego.
Z żoną, dzieckiem czy dziewczyną
wkroczysz z niej w park Bernardynów.

Cieszy się Staś i Dorotka, 
że po schodkach i na wrotkach
można będzie w każdą stronę
windą i schody ruchome.

Inwestycja to jest roku,
wcześniej cztery na Wisłoku.
I przez tory chyba dwie
oraz ta przy PKP.

Dzieło to jest Tadeusza!
Nie buduje już ratusza,
mimo różnych interwencji.
Ratusz w następnej kadencji.

Pięknie mieści się w przestrzeni,
efekt lepszy niż z Millenium.
Byłaby Rzeszowa perłą,
gdyby nam przyznano Euro.

PS
Merowi czas przyznać rację, 
ciągle nowe innowacje.
Pomnik chwalił Kruczka Władka,
przebije go kładka Tadka.

ZAPATRZENI W GWIAZDY

Czerwcowe noce sprzyjają patrzeniu w niebo. Na granato-
wym niebie lśniące gwiazdy układają się w wymyślone 

przez starożytnych mędrców zodiakalne figury. Gdy opuścimy 
miejskie mury, by choć przez chwilę postawić stopy na górskich 
wypukłościach, gwiazdy są tuż nad nami i wydaje się, że wystar-

czy wyciągnąć rękę, aby dotknąć enigmatycznego piękna. Wśród całej plejady gwiazd jest ta 
jedna, jedyna, za którą wodzi się oczyma po firmamencie nieba. Ta, która była, jest i będzie... 

Literatura pełna jest przykładów odnalezienia przez różnych ludzi tej jednej gwiazdy, 
która prowadzi poprzez wertepy życia. Trzej królowie, prowadzeni przez gwiazdę betlejemską 
doszli w swej wędrówce do sobie wiadomej życiowej szczęśliwości. Cały czas mieli jasno obra-
ny cel i nie dali omamić się czarowi innych gwiazd. Cel, choć pełen piętrzących się po drodze 
znaków zapytania, był ciągle jeden i ten sam... Statek płynący po wzburzonym morzu ma 
za cel dotrzeć bezpiecznie do brzegu. Światłem kierującym go na właściwy kurs jest światło 
latarni morskiej, nazywanej „gwiazdą morską”. Ona nie może zgasnąć, bo zgasną wtedy dąże-
nia podróżników i często obrany kurs życia zakończy się w najmniej odpowiednim momencie 
i zatonie jak Titanic... 

Każdy z nas przychodząc na świat, zapala swoją gwiazdę, zwaną sensem życia i to od 
nas zależy, czy zagubimy ją w kolorycie innych gwiazd, czy z nisko opuszczoną głową nie do-
strzeżemy jej odbicia w mijanych kałużach codzienności. A może potrafimy cieszyć się każdą 
chwilą, co prawda daleką od niebieskiego firmamentu, ale daną właśnie nam tutaj, na ziemi... 
W czerwcową noc popatrzmy w niebo i znajdźmy tę jedną, jedyną  gwiazdę, zachowajmy jej 
blask w sobie i nie pozwólmy jej zgasnąć i zginąć bezpowrotnie...

 Nina OPIC 

*   *   *
W sobotę wieczorem w Radzyniu Podlaskim
gonił babę dziad w kaftanie w paski.
Ona gna w podskoku,
on ją ma na oku.
Pękły dziada portki, zabrzmiały oklaski.

BONUS
Od niebios ma bonus w darze
jedną głowę, a dwie twarze.

WYMUSZONA OWACJA
Oklaski
z łaski.

POCHWAŁA MĘŻA
Męża swego chwali wdowa
dopiero, gdy go pochowa.

Kto ustępuje pola, traci punkt widzenia.
*

Trafi kulą w płot, kto nie widzi sztachet.
*

Kto wszystkim ufa, temu nikt niczego nie powierzy.
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MENTALNOŚĆ UTRACJUSZA
Pragnę dorzucić kilka swoich refleksji do artykułu Edwarda Słup-

ka  „Życie po ósmym czerwca”  („Nasz Dom Rzeszów”, nr 5/79). 
Otóż moim zdaniem Polacy mają mentalność utracjusza, który dostawszy 
w spadku spory majątek, zamiast go pomnażać sprzedaje po kawałku, by 
mieć na bieżące wydatki. Jak każdy leń i  ignorant uzasadnia to „rachun-
kiem  ekonomicznym”, potrzebą chwili oraz podpiera bzdurnymi teoriami 
pasującymi akurat do jego pomysłów. Doskonale pamiętam zapewnienia 
zagranicznych speców ekonomii, że trzeba sprzedawać polskie banki, bo 
pieniądz nie ma ojczyzny, że obcy inwestor jest lepszy od krajowego, że ko-
rzystniej jest kupić za granicą niż produkować u siebie, że gospodarkę pusz-
czoną samopas ureguluje niewidzialna ręka rynku… Długo by wyliczać, 
co z powszechnym mniemaniem, że pierwszy milion należy ukraść, po raz 
enty udowodniło prawdziwość twierdzenia sformułowanego przez von Bi-
smarcka: Dajcie Polakom władzę, a sami się wykończą. 

Polskę, jak każdego nadzianego hedonistę, niepotrafiącego oddzielić  
zabawy od interesu i  spraw publicznych, otacza gromada bezwzględnych 
hochsztaplerów. Tak, jak Pan napisał, wszędzie tam, gdzie powinni zarabiać 
Polacy, zarabia obcy kapitał. Naszą specjalnością pozostaje nieodmiennie 
martyrologia, i jak na razie nie widać na horyzoncie zmian na lepsze.  

Na szczęście krople drążą skałę, proszę więc pisać dalej.

Z poważaniem
Ewa SZTANGRET 

CZYSTOŚĆ POLSKIEJ MOWY
Niech to będzie nasza innowacja

Do napisania do Was skłonił mnie tekst autorstwa Jerzego Dyni 
„Kiedy rozum śpi”, zamieszczony w NDR. Właściwie kilka 

słów, cyt.: […nie przepadam za wkradaniem się do naszego języka obcych 
słów…]. Cytowane słowa kolejny raz przypomniały mi o dręczącym mnie 
od wielu lat zagadnieniu wkradania się do polskiej mowy obcych słów.  Jed-
nak najbardziej sen z powiek spędza mi zaśmiecanie przestrzeni publicznej 
obcojęzycznymi nazwami, najczęściej w  języku angielskim. Zjawisko po-
wszechne w całej Polsce, ale chciałbym się skupić na naszym mieście. Czy 
na pewno naszym?

Galeria Graffica, Center Park (wstrętna budowla), Capital Park (kilka 
banków w betonowym baraku), Millenium Hall – to tylko kilka przykła-
dów nazw, które swojsko nie brzmią, następne czekają w kolejce. A może 
wszystkim nowym budowlom w Rzeszowie nadać przydomek Park. A może 
całemu miastu? Rzeszów Park!  Czy tym mamy się zbliżyć do Zachodu, do 
Europy? Czym kierowali się autorzy a czym zatwierdzający te nazwy? Me-
galomaństwem czy prowincjonalnymi kompleksami? Czy tym możemy się 
szczycić przed innymi? Bzdura! Czy to ma być uzasadnienie dla innej na-
zwy: „Rzeszów stolica innowacji”? Megalomania raczej przystoi większym 
miastom, prowincją też już nie jesteśmy, natomiast w  tym temacie inno-
wacyjni nie jesteśmy. Tak nawiasem mówiąc, stolicą innowacji Rzeszów 
ochrzcił się sam, a taki tytuł raczej przysługiwałby z nadania, za innowa-
cje właśnie, za jakieś szczególne osiągnięcia, za coś, co wyróżniałoby nasze 
miasto spośród innych. 

Jest taka dziedzina, w której możemy się wyróżnić. W dbałości o pol-
ski język właśnie. W rugowaniu z przestrzeni publicznej niepolskich słów, 
w propagowaniu w tej przestrzeni pięknego polskiego języka. Niech obco-
krajowcy wiedzą, że przyjechali do polskiego miasta, że nie wstydzimy się 
polskiego języka. Podkarpacie zamiast Millenium Hall, Wisłok zamiast 
Capital Park, Bieszczady zamiast Graffica – czyż to nie ładna alternatywa? 
Rzucam pomysł (może nienowy): stwórzmy w  Rzeszowie stowarzysze-
nie, ruch poparcia, jakąkolwiek inicjatywę mającą na celu przywrócenie 
języka polskiego w przestrzeni publicznej, na razie tu, w naszym mieście. 
Niech to będzie nasza innowacja. Niech zainicjuje to „Nasz Dom Rzeszów”. 
Niech patronuje temu, angażując wszelkie lokalne autorytety. Pewnie nie 
jestem  oryginalny, może przede mną wielu podnosiło ten temat. Podejrze-
wam jednak, że równie wielu chowa się z tym w skrytości swojego ducha, 
usypiając  rozum. Tak było i ze mną. Póki nie sięgnąłem po kolejny numer 
„Naszego Domu Rzeszowa”.   Póki nie dokończyłem tytułu Pana Jerzego: 
„Kiedy rozum śpi”… budzą się demony.     

Z wyrazami szacunku 
Edward SZYMAŃSKI
szymed140755@wp.pl
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Profil działalności:
•	 instalacje elektryczne w budynkach 

mieszkalnych 
•	 instalacje elektryczne w budynkach 

użyteczności publicznej (również 
sakralnych)

•	 instalacje elektryczne w obiektach 
przemysłowych

•	 prace elektryczne w ciężkim terenie•	 pomiary instalacji elektrycznych
•	 wyświetlacze LED
•	 instalacje oświetleniowe zewnętrzne 

i wewnętrzne
•	 instalacje oświetleniowe, 

nagłośnieniowe, systemy 
przeciwpożarowe i wyświetlacze 
w kościołach
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