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BUDŻETOWA DZIURA

Rzekł premier Rostowski dostojnie i dumnie:

Jest w budżecie dołek w Polsce – lecz nie u mnie!

Co? W moich fi nansach? – ewidentna bzdura.

Może być otworek, a nie jakaś dziura.

By zmniejszyć niepewność i inne potknięcia

ogłaszam, że będą sprawne przedsięwzięcia.

Awanse zatrzymam na czas zasobniejszy, 

by mądry zrozumiał, kto jest najmądrzejszy.

Sferę urzędniczą, w myśl akcji oddolnej,

prześwietlę, okroję, płacąc z półki dolnej.

Aby społeczeństwo było krzepkie, zdrowe,

to się zlikwiduje „sztuczne chorobowe”.

Partiom, w których mamy szczególne przypadki,

czas zakręcić kurek, niech żyją ze składki.

W Kościele reformy robić nie wypada,

nawet gdy nagrzeszą, Pan Bóg wyspowiada.

Efekty tych działań zobaczą rodacy

nie tylko w budżecie, ale i na tacy.

PS

Gdy szał oszczędności wszystkich nas ogarnie,

pewnie nie zaświecą unijne latarnie.

By system wyrzeczeń ciągle doskonalić,

nie wkręcisz żarówki – no to się nie spali!

Jerzy Maślanka
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LOTNICTWO Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Inwestycje unijne za 40 milionów

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Poli-

techniki Rzeszowskiej w Jasionce pod 

Rzeszowem wzbogacił się o nowy pas starto-

wy, drogę kołowania i hangar postojowy dla 

samolotów, kontenerową stację paliw lotni-

czych i budynek dla nowych symulatorów lo-

tów. Kupiono nowoczesne symulatory i dzie-

więć nowych samolotów. Jeden z nich posłuży 

m.in. do nauki i treningu akrobacji.

Nowe obiekty i urządzenia umożliwią 

wdrożenie najnowszych technologii kształ-

cenia. Wpłyną na zainteresowanie studiami 

lotniczymi w Rzeszowie i na wzrost liczby 

studentów na kierunku lotnictwo i kosmo-

nautyka. W sumie uczelnia dysponuje już fl o-

tą 19 samolotów, którymi latają treningowo 

studenci lotnictwa.

O obecnej ran-

dze i zainteresowa-

niu studiami lotni-

czymi w Rzeszowie 

świadczy fakt, że te-

goroczna dotacja dla 

OKL z budżetu wy-

niosła 9,5 mln zło-

tych, wzrost o pra-

wie 80 proc. w sto-

sunku do ub. roku. 

Dla porównania pięć 

lat temu dotacja wy-

nosiła zaledwie 2,8 

mln złotych. Obecną 

inwestycję o wartości blisko 40 mln złotych 

sfi nansowano z unijnego projektu „Program 

Rozwoju Polski Wschodniej”.

Andrzej PIĄTEK

Symulator lotu
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radzieckich żołnierzy różnych narodowości – od Rosjan, Ukraińców 

i Białorusinów począwszy, na Gruzinach, Ormianach, Kazachach 

czy Uzbekach skończywszy. Nawet Polaków i Żydów wśród nich nie 

brakuje. A pośrodku obelisk z tablicą Iwana Turkienicza, literackiego 

bohatera „Młodej Gwardii” Fadiejewa, a z krwi i kości ukraińskie-

go, zaledwie 24-letniego lejtnanta, Wani Turkienicza z Doniecka, 

który w sierpniu 1944 roku poległ w boju z Niemcami gdzieś pod 

Głogowem Małopolskim. Tam również pod tą tablicą delegacja SLD 

złożyła w tym roku kwiaty i zapaliła znicze. Ponad 600 tys. żołnie-

rzy radzieckich poległo na polskiej ziemi. W Rzeszowie jest kilkaset 

zbiorowych i indywidualnych grobów tych żołnierzy. 

Organizacyjnym przewodnikiem spotkania był wiceprzewod-

niczący Jerzy Filipek. Wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

Zwycięstwa złożyła delegacja miejskiego SLD, od posła Tomasza Ka-

mińskiego, przedstawiciele partii emerytów i rencistów oraz Nasze-

go Domu Rzeszowa z przewodniczącym rady programowej stowa-

rzyszenia Edwardem Słupkiem. Pod pomnikiem, gdzie umieszczo-

na tam tablica przypomina, iż w tym miejscu złożono symbolicznie 

„zroszoną krwią ziemię z pobojowisk, miejsc straceń i męczeństwa” 

w tysiącletniej historii walki o wolność, niezawisłość narodową i lep-

szy byt społeczeństwa polskiego. Spod pomnika udano się następnie 

do ogrodów lewicy przy ul. ks. Jałowego (d. Turkienicza), gdzie w ten 

piątkowy wieczór wspominano, jak od tamtego wyzwolenia zmienił 

się i wypiękniał Rzeszów. Od wyzwolenia i następnie decyzji PKWN 

o utworzeniu województwa rzeszowskiego ze stolicą w Rzeszowie, 

który z ponad 20-tysięcznego miasteczka po wojnie wyrósł i jest dziś 

prawie dziesięciokrotnie większym ośrodkiem, w którym młodzież 

akademicka i szkolna są niezaprzeczalnie wyznacznikiem współ-

czesnego oblicza miasta obok przemysłowych zakładów i instytucji 

kultury o randze i znaczeniu ponadregionalnym. Na początku III RP 

wykreślono, niestety, jeden z tych symboli wyzwolenia, jakim była 

nazwa ulicy 2 Sierpnia. 

Ryszard ZATORSKI

PS

Niedługo po tej uroczystości kwiaty i wieńce zniknęły spod 

pomnika Zwycięstwa. Ukradzione symbole pamięci i wdzięczności  

wandale umieścili pod krzyżem  przy Zamku Lubomirskich. 

Gdy 2 sierpnia br. pod pomnikiem Zwycięstwa Wiesław 

Buż, radny miejski i wiceprzewodniczący Sojuszu Lewi-

cy Demokratycznej w Rzeszowie wypowiedział słowa: „Składamy 

poległym hołd za to, że poświęcili życie za wyzwolenie Rzeszowa 

spod okupacji hitlerowskiej”, nieopodal po drugiej stronie ulicy So-

bieskiego na tym samym placu Ofi ar Getta (d. Zwycięstwa) garstka 

młodych narodowców powtórzyła kilkakroć: „Chwała bohaterom”. 

Niezamierzona spójność werbalna wyrażanych uczuć, chociaż zgro-

madzeni pod pomnikiem zebrali się w innej intencji niż narodowcy 

przy świeżo posadzonych drzewkach dla uczczenia pamięci ofi cerów 

pomordowanych w Katyniu i Charkowie.

Nie pierwszy już raz tylko rzeszowska rada miejska SLD pa-

miętała i przypomniała w ten sposób, że Rzeszów został wyzwolony 

2 sierpnia 1944 roku przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego Armii 

Czerwonej, którzy w działaniach okrążających zmusili Niemców do 

wycofania się w  pośpiechu z Rzeszowa. Nasze miasto, podobnie jak 

to miało miejsce w Krakowie, zostało w ten sposób ocalone od dodat-

kowych zniszczeń wojennych i ofi ar w ludziach. 

I nic nie wymaże z historii tego faktu, podobnie jak ofi ar po-

ległych żołnierzy, których zbiorowe mogiły znajdują się m.in. na 

cmentarzu w dzielnicy Wilkowyja. Jak przypominał już na tych ła-

mach pisarz, sybirak Zbigniew Domino – najczęściej bezimiennych 

CHWAŁA BOHATEROM
Hołd pamięci w 69. rocznicę wyzwolenia Rzeszowa

2 sierpnia 2013 r. pod pomnikiem Zwycięstwa

Delegacje z wieńcami i kwiatami

Tablica pamiątkowa na pomniku Zwycięstwa
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Dorota Dominik

Madzia z Sosnowca, 

Szymek z Cieszyna, 

Daniel z Wielkiej Bryta-

nii, rodzeństwo z Pucka, 

bliźnięta Łukasz i Michał 

z Łomży… można by wy-

mieniać wiele imion, bo prawie codziennie 

media donoszą o kolejnych przypadkach 

bestialstwa. Dzieci dręczone, głodzone, mal-

tretowane, zamykane w szafach, na koniec 

bezwzględnie zabijane. Nie są ofi arami wojny, 

terroryzmu czy katastrof, ale własnych rodzi-

ców. Coś się zepsuło w społeczeństwie, w lu-

dziach, skoro o profi laktyce przemocy domo-

wej mówi się od lat, zaś skala dramatu rośnie 

i budzi grozę. Trudno nawet mówić o zezwie-

rzęceniu ludzi, bo obrazilibyśmy zwierzęta, 

które dbają i walczą o swoje potomstwo. To 

raczej zdziczenie, bestialstwo, barbarzyństwo 

w otaczającej nas nowoczesności. Czy to także 

zbyt wielkie przyzwolenie na bicie, skwapliwie 

podsycane przez tzw. tradycjonalistów, którzy 

upatrują w nim metody wychowawczej? Czy 

zbyt liberalne prawo traktujące dzieciobój-

ców jako zbrodniarzy „mniejszego kalibru”? 

Czy może to nasza własna ślepota, głupota 

i tchórzostwo, które każą nam milczeć, gdy za 

ścianą dzieje się tragedia (sąsiedzi)? Czy może 

obawa przed sądowymi następstwami i świad-

ZDZICZENIE
Skala dramatu rośnie i budzi grozę

Mówi się czasem o „bestialskim” okrucieństwie 

człowieka, ale to strasznie niesprawiedliwe i obraź-

liwe w stosunku do zwierząt: żadna bestia nigdy 

nie będzie tak okrutna jak człowiek.

Fiodor Dostojewski

czeniem w sądzie (urzędnicy pomocy społecz-

nej, nauczyciele), niechęć do podjęcia większej 

liczby czynności służbowych (policja), zobo-

jętnienie i brak empatii (służba zdrowia)? 

Diagnoza tego stanu zawiera wiele przy-

czyn. Z wymienionymi wyżej spotykałam się 

na gruncie zawodowym, zajmując się przez 

lata przemocą wobec dzieci. Dla usprawie-

dliwienia swojego zaniechania jakże często 

ludzie kwestionują rzeczywistość mówiąc: 

może nam się zdaje, może nic takiego się nie 

dzieje, dzieci mogą wyprowadzić z równo-

wagi. Lepiej odwrócić głowę, unikać sąsiada 

przemocnika, pomijać milczeniem sygna-

ły świadczące o tym, że dziecku dzieje się 

krzywda, bo a nuż sąsiad uprzykrzy nam ży-

cie, bo a nuż kogoś skrzywdzimy niesłusznym 

podejrzeniem. Widmo komunizmu wciąż 

krąży nad nami, skoro największym grze-

chem wydaje się doniesienie na ludzką bestię. 

Wydawać by się mogło, że w kategoriach 

moralnych dla wielu ludzi zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec 

dziecka jest czynem gorszym niż fakt przyczy-

nienia się do tragedii poprzez zaniechanie…

Coś nie zadziałało i w Anglii, nie sprawdzili się 

urzędnicy, jednak tam po wyroku dożywocia 

dla oprawców Daniela mówi się o jak najszyb-

szej zmianie prawa, na mocy którego prze-

stępstwem stałoby się niezgłoszenie przemocy. 

U nas w myśl kodeksu karnego każdy dowie-

dziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściga-

nego z urzędu (należy do nich między innymi 

znęcanie się) ma społeczny obowiązek zawia-

domić o tym prokuratora lub policję (Art. 304 

§ 1 kk). Tyle litera prawa, bo nawet jeśli wiemy, 

zawsze możemy powiedzieć: nic nie widziałem, 

nic nie słyszałem, nic nie powiem. 

Wprowadzona z początkiem 2012 r. 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pie-

czy zastępczej wprowadziła na rynek pracy 

nowy zawód – asystenta rodziny. Miał być on 

cudownym lekiem na różnego rodzaju dys-

funkcje i patologie rodziny. W założeniach 

asystent powinien być kierowany tam, gdzie 

dorośli przeżywają kryzys, nie radzą sobie 

z problemami wychowawczymi, przejawiają 

skłonność do przemocy, a jego rola powinna 

polegać przede wszystkim na ochronie dziec-

ka w rodzinie, a w razie konieczności jak naj-

szybsze odizolowanie dziecka od sprawców. 

Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle – na 

zatrudnienie i jak najlepsze przygotowanie 

asystentów nie ma pieniędzy. Jest ich o wiele 

za mało, a jeżeli już są zatrudniani, kierowani 

są bardziej do załatwiania rodzinom różnych 

spraw, nauki sprzątania etc. 

Co musimy zmienić w sobie, w insty-

tucjach, aby nie dochodziło do podobnych 

zbrodni? Przestańmy najpierw wyszydzać 

Skandynawów i ich restrykcyjne systemy kon-

troli i sankcji społecznych. Bo jeżeli faktycznie 

chcemy z bestialstwem walczyć, a nie wyko-

nywać ruchy pozorne, to chyba jedyna droga. 

  Dorota DOMINIK

Edward Słupek

Kropla drąży skałę… 

Według tej zasady 

konsekwentnie od wielu lat 

upowszechniam, w kon-

sekwencji mojego pisania 

do naszego miesięcznika, 

dobre praktyki samorządów wobec spół-

dzielczości mieszkaniowej. W średnich i du-

żych miastach w naszych zasobach mieszka-

niowych jest przeważająca liczba populacji 

mieszkańców. Stąd logiczny wniosek, że po-

winniśmy posiadać większość mandatariu-

szy w samorządach miast i w konsekwencji 

stanowić prawo lokalne sprzyjające naszym 

zbiorowym interesom. Jestem przekonany, 

że przyjdzie na to czas, aby zorganizowany 

interes ludzi zrzeszonych w spółdzielniach 

i zamieszkujących w lokalach spółdzielczych, 

a niekiedy także w innych zorganizowanych 

formach, takich jak MZBM, znalazł stosow-

ne poszanowanie ze strony władz miast. 

Zacznę od nieszczęsnych śmieci. W na-

szym spółdzielczym interesie leży, abyśmy 

nie płacili za tych, co nam zalegają z opłatami 

eksploatacyjnymi. Nie wdając się w szczegó-

ły i powody długu – stanowi on od 5 do 10 

proc. w zależności od okoliczności. Zatem, 

gdy zadeklarujemy 1000 mieszkańców, a nie 

płaci nam 10 proc., to cena naszych śmieci, 

zamiast 10 zł jak w Rzeszowie, urasta do 11 

zł. Sprawa wymaga uregulowania oczywi-

ście nie naszym spółdzielczym kosztem. 

Podobnie wygląda to na przykładzie wody, 

ciepła i każdego elementu naszych opłat. Po 

prostu przez naszą poprawność wynikającą 

z zorganizowanej formy administrowania 

płacimy niesprawiedliwie więcej za media, 

bo jak gdyby płacimy za ów margines osób 

niepłacących z różnych powodów, występu-

jący zawsze w społeczeństwie, zatem także 

i w obszarze spółdzielczości mieszkaniowej. 

W tym zakresie istnieje wiele pozytyw-

nych przykładów postepowania samorządów, 

jak choćby w Stalowej Woli, gdzie – nie wda-

jąc się w szczegóły – cena wody w spółdziel-

niach jest o kilka procent niższa, co motywuje 

się kosztownymi obowiązkami spółdzielni 

w tym zakresie. Wymienię – koszt wodomie-

rzy, cena systemu odczytu, gdzie przeważnie 

raz na miesiąc płynie tylko zapłata za wodę do 

miejskich fi rm. Podobnie jest w Kolbuszowej, 

gdzie symbolicznie cena wody jest niższa o 5 

gr. Eksperci szacują, że cena odczytu to nawet 

10 zł za jeden odczyt. W tym przypadku moja 

KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ
Pozytywne praktyki samorządów wobec spółdzielczości mieszkaniowej

Wśród samych potulnych obywateli ojczyznę by diabli wzięli.

Sztaudynger

uwaga jest taka, że należałoby się zastanowić, 

czy w ogóle opłaca się rozliczać zimną wodę 

poprzez indywidualne wodomierze. Uzasad-

niam problem tym, że system rozliczenia jest 

stosunkowo drogi – koszt wodomierzy w za-

leżności od klasy i metody odczytu sięga na-

wet 100 zł za sztukę.

Nieracjonalne obniżenie zużycia wody 

przez oszczędności powoduje obniżenie jej 

zużycia poniżej rozsądnej granicy, gdzie na-

stępuje zapychanie rur kanalizacyjnych z po-

wodu małego przepływu, w tym zaniżone 

używanie spłuczek WC, zarastanie rur spu-

stowych tłuszczami. Awarie i remonty z tego 

tytułu kosztują niekiedy krocie. Zwiększenie 

przepływu przez nasze kanalizacje to prze-

cież nie degradacja środowiska. Zmyślni 

Szwajcarzy przechodzą w wielu wypadkach 

na takie rozwiązania, a co jak co, to są oni 

bardzo racjonalni w postępowaniu. W tym 

moim opisaniu sprawy zachowuję się według 

zasady: przy praktykach wobec spółdzielni 

ze strony samorządu… traktor jest dobry, 

tylko ma jedno kółko zepsute. Gdy z nami 

spółdzielcami samorządy nie będą się liczyć, 

zmienimy zasadę na taką: traktor jest do ni-

czego bez względu na charakter usterki.

   Edward SŁUPEK
Spółdzielnia Zodiak w Rzeszowie
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Małgorzata 

Wojnowska

Obserwując funkcjo-

nowanie i wdraża-

nie w życie nowej ustawy 

o utrzymaniu porządku 

i czystości w gminach, za-

częłam zastanawiać się, jak radzili sobie lu-

dzie z odpadami na przestrzeni dziejów. Po 

zapoznaniu się z literaturą, stwierdziłam, że 

problem z odpadami istniał od zawsze. Mówi 

się, że na początku był chaos.

Człowiek z rozwojem cywilizacji, w mia-

rę jak przystosowywał się do stadnego życia, 

zmieniał swoje zachowania. Nauczył się roz-

palać ogień, przestał się przemieszczać, za-

kładał osady i zagospodarowywał je tak, aby 

zapewnić sobie wygodniejsze i bezpieczniej-

sze życie. Zaczął wyznaczać specjalne miej-

sca jedzenia, spania i załatwiania się. Dalszy 

rozwój człowieka prehistorycznego wymagał 

rozwiązanie problemu związanego z groma-

dzeniem nienadającego się do jedzenia po-

karmu. Były to zwierzęce kości 

nie do końca ogryzione, które 

zajmowały dużo miejsca i wabiły 

zwierzęta, stanowiąc zagrożenie 

dla ludzi pierwotnych. Odpady 

gromadzone były z dala od stada 

ludzi, w związki z czym zapach 

oraz gromadzące się tam insekty 

nie przeszkadzały im. 

W starożytności zaczęły 

powstawać pierwsze osady na 

Bliskim Wschodzie, w Europie 

i Afryce Północnej. Koczowni-

cy przeistaczali się w lud osia-

dły, który zaczął już planować 

organizację życia, bardziej 

z potrzeby aniżeli jakiejkolwiek 

wiedzy na ten temat. Po prostu 

koczownikom zaczęło przeszka-

dzać w osadach to, co było nie-

potrzebne. Wtedy nastąpiło coś, 

co dziś można nazwać oczyszczaniem miast. 

Odpady gromadzono w miejscach poza osa-

dą w specjalnych glinianych naczyniach lub 

kopanych dołach. Odpadami zasypywano 

także wyschłe studnie, jeziora i rzeki. Już 

wiele wieków przed naszą erą tworzyły się 

ogromne wysypiska śmieci. W Europie, gdzie 

panował klimat zimny, zebrany latem i wysu-

szony obornik w zimie służył do ogrzewania 

ziemianek jako bardzo kaloryczne paliwo.

Pierwsze przepisy dotyczące czystości 

zostały wydane w Atenach w 320 roku p.n.e. 

W tamtych czasach potrafi ono wybudo-

wać kanalizację i zorganizować oczyszcza-

nie miasta oraz wywożenie z niego śmieci. 

Rzymianie sprawę odpadów potraktowali 

bardzo poważnie. Cesarz Wespazjan naka-

zał rozstawienie na ulicach glinianych noc-

ników, które za duże pieniądze były opróż-

nianie przez specjalnych strażników. Mieli 

NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS
Edukacja ekologiczna jest niezbędna bogatym

świadomość, że z zanieczyszczeniami i bru-

dem żartów nie ma.

Jednak po coraz czystszej starożytności 

nadeszło brudne średniowiecze. Odpadów 

przybywało coraz więcej. Wyrzucano je na 

ulice, w których żerowały stada szczurów, 

roznoszące choroby, takie jak dżuma czy 

cholera. Tylko w Strasburgu w 1349 roku 

zmarło wskutek epidemii aż 16 tysięcy osób. 

W tym okresie lepiej radziły sobie ludy Dale-

kiego Wschodu. Już w X wieku Japończycy po 

raz pierwszy w historii zajęli się recyklingiem, 

zbierając makulaturę i ponownie przetwarza-

jąc zużyty papier.

W czasach renesansu zarazy szerzyły się, 

a wciąż nierozwiązane kwestie sanitarne sta-

wały się jednym z ważniejszych tematów wło-

darzy wielkich europejskich miast. Wprowa-

dzano oddziały sanitarne odpowiedzialne za 

utylizację odpadów. W połowie XVIII wieku 

w Warszawie powstało własne przedsiębior-

stwo oczyszczania miasta pod nazwą Tabor 

Miejski. Powołał je marszałek wielki koronny 

Franciszek Bieliński, który w 1743 roku wpro-

wadził całkowity zakaz wyrzucania śmieci na 

ulicę. Przedsiębiorstwo to nie funkcjonowa-

ło długo, gdyż zaborca carski zmienił zasady 

sprzątania ulic.

Dziś wydaje nam się, że selektywne zbie-

ranie odpadów to wymysł współczesności. 

Tymczasem w 1777 roku król Stanisław Au-

gust wydał edykt w Kwidzynie, który naka-

zywał zbieranie i segregowanie odpadów pod 

groźbą kary.

Wiek XIX i XX był to czas gwałtownego 

rozwoju miast. Wzrastało zagęszczenie lud-

ności, a tym samym ilość odpadów wzrastała 

w tempie ogromnym. W roku 1865 powstała 

działająca do dzisiejszego dnia organizacja 

Armia Zbawienia, która zajmowała się zbiór-

ką i przetwarzaniem śmieci. W 1893 roku 

powstała pierwsza w Niemczech spalarnia 

odpadów miejskich. Hołdowano zasadzie, że 

ogień strawi każdą zarazę. Rozwój miast, roz-

wój uprzemysłowienia powodowały wzrost 

odpadów, z którymi należało coś zrobić. Wte-

dy właśnie stwierdzono, że odpady posiadają 

wartość energetyczną. Paliwo, jakim był wę-

giel, zaczęto zastępować paliwem wytworzo-

nym z odpadów komunalnych.

Pierwszą w świecie spalarnię odpadów 

uruchomiono 135 lat temu w Anglii. Na prze-

łomie wieku było ich już 210, w tym spalarnia 

warszawska, która funkcjonowała do wybu-

chu II wojny światowej. Przełom wieku to nie 

tylko energetyczne wykorzystanie odpadów. 

W tym okresie wprowadzono również po raz 

pierwszy selektywną zbiórkę odpadów do-

mowych. Pierwsza ręczna sortownia została 

wybudowana w Nowym Jorku w roku 1898.

W ciągu 100 kolejnych lat skład mor-

fologiczny odpadów uległ całkowitej zmia-

nie. Z epoki słomy przeszliśmy do epoki 

plastików. Wzrost konsumpcji spowodował 

ogromny wzrost wytwarzanych przez gospo-

darstwa domowe odpadów.

W latach 20., a w Polsce dopiero w okre-

sie powojennym, pojawiły się pojemniki na 

śmieci, śmieciarki, mechaniczne zamiatarki, 

pojazdy do wywozu nieczystości płynnych, 

sprzęt zimowy typu piaskarko-solarki, od-

śnieżarki, sprzęt do pielęgnacji zieleni, kosiar-

ki trawników itp. Zbieranie i transportowanie 

odpadów do miejsc ich składowania okazało 

się jednak niewystarczające. Powstawały 

kompostownie. Po 1970 roku 

powrócono do budowy spalarni 

odpadów wytwarzających ener-

gię elektryczną i cieplną oraz 

ograniczające nadmierną emisję 

odprowadzanych do atmosfery 

zanieczyszczeń pyłowych i gazo-

wych. Pod koniec XX wieku naj-

więcej spalarni powstało w Japo-

nii, bo aż ponad 22 tysiące.

Zupełnie innym zagadnie-

niem jest wykorzystanie odpa-

dów jako paliwa alternatywne-

go, na przykład w cementow-

niach. Współspalanie odpadów 

to jedna z tendencji światowych, 

która również w Polsce znajduje 

uznanie. W Polsce Ludowej był 

również dobrze zorganizowany 

i dobrze funkcjonował recy-

kling odpadów, chociaż wtedy 

nie używano jeszcze tego pojęcia. Oprócz 

złomu zbierano makulaturę, butelki szkla-

ne. Nie odkrywamy nic nowego twierdząc, 

że z najlepiej prowadzonym recyklingiem 

mamy do czynienia w krajach najuboższych. 

W tych krajach czas życia przedmiotów jest 

najdłuższy. Tam gazeta nie służy wyłącznie 

do czytania, ale ma wiele innych zastosowań. 

Tam nie jest potrzebna edukacja ekologiczna. 

Edukacja ekologiczna jest niezbędna wśród 

bogatych.

Wprowadzane przepisy prawne dążą do 

uregulowania zasad gospodarki odpadami. 

Chociaż dziś mamy do czynienia z nowocze-

sną techniką, nowoczesnymi rozwiązaniami, 

to po wprowadzeniu obowiązującej już dziś 

nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czy-

stości w gminach można chyba powiedzieć, 

że nadal w tej kwestii panuje chaos.

   Małgorzata WOJNOWSKA 

Gnojna Góra to miejsce najstarszego wysypiska śmieci w Warszawie, które  funkcjono-

wało od XIV wieku przez około 400 lat . W 1656 roku szwedzki marszałek polny, kartograf 

i rysownik Eryk Dahlberg uwiecznił je i podpisał: „Mons Fimi” (z łac. góra ekskrementów).
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Adam Szeląg

Wakacje to bez wąt-

pienia ulubiony 

czas wszystkich dzieci. 

Nasze pociechy, mając spo-

ro wolnego czasu, zbierają 

często pierwsze samodziel-

ne  doświadczenia podczas 

wakacyjnych przygód. Jako rodzice nie za-

wsze możemy w całości wypełnić okres wa-

kacyjnego wypoczynku w sposób  zorgani-

Bogusław Kobisz

Wszyscy chcielibyśmy 

pamiętać same do-

bre chwile, wspominać je 

i upamiętniać, ale co zrobić 

ze złymi i ich bohaterami, 

którzy zrobili dużo złego, 

bądź tyle samo złego co dobrego? W każdej 

rodzinie miały miejsce zdarzenia, o których 

kolejne pokolenia chciałyby zapomnieć lub 

już zapomniały. To samo dotyczy historii 

państw i narodów. Wiemy, jak szokują nas 

informacje o czynach złych, nieuczciwych, 

niegodnych. Wpierw w rodzinie (państwie) 

nie mówi się o nich w ogóle i trwa to przez 

dłuższy czas, a wszystkie rozmowy na zwią-

zane z nimi tematy są ucinane. Później przy-

znajemy, że coś się stało, ale że to nic wiel-

kiego, że nie wiadomo jak było naprawdę. Po 

dłuższym czasie przyznajemy, że zdarzenie 

miało miejsce, lecz usprawiedliwiamy spraw-

cę na wszelkie sposoby. Z czasem ubywa nam 

argumentów, słabnie siła przekonywania 

i sami zaczynamy pojmować, co się stało. 

Gdy świadków coraz mniej i ludzie zaczynają 

zapominać, po upływie wielu lat nieśmiało 

przyznajemy, że w naszej rodzinie (państwie) 

coś złego się zdarzyło, ale nas z tym nic nie 

łączy, bo to dotyczyło poprzednich pokoleń. 

Zanim członkowie naszej rodziny i ko-

lejne pokolenia dowiedzą się i zrozumieją, 

co naprawdę się zdarzyło w takim stopniu, 

żeby powiedzieć rodzinom poszkodowanych 

– przepraszamy za zachowanie i czyny na-

szej rodziny – może niekiedy upłynąć kilka 

pokoleń. Dlaczego? Bo po prostu wstydzimy 

się, ponadto znamy takie pojęcia, jak zemsta, 

wendetta, odwet. Wiemy, że są to reakcje 

gwałtowne, impulsywne, co może prowadzić 

ZBRODNIE I BOHATEROWIE
Bolesna pamięć i rocznice

BEZPIECZNE WAKACJEBEZPIECZNE WAKACJE
Uczmy dzieci rozwagi, ale i sami bądźmy przewidujący

zowany. Dzieci, korzystając więc z większej 

swobody, nie zawsze potrafi ą bawić się i spę-

dzać czas wolny w sposób bezpieczny. Prze-

bywając  częściej z kolegami, ulegają presji 

grupy rówieśniczej lub po prostu zapominają 

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Skutkuje to różnego  rodzaju wypadkami, 

często bardzo tragicznymi. Dlatego też jako 

że odpowiadamy za nasze pociechy, sami nie 

możemy zapominać o zasadach bezpieczeń-

stwa, a dzieciom należy stale o nich przypo-

minać. 

do przemocy i kolejnych czynów nieuczci-

wych, niegodnych i niemoralnych, a o to 

przecież nam nie chodzi w cywilizowanych 

rodzinach i społeczeństwach.

Tak jak my obchodzimy swoje rocznice, 

święcą je nasi sąsiedzi. Upamiętniamy dni 

napaści na nasz kraj i dni zwycięstwa, daty 

narodzin i śmierci sławnych i zasłużonych 

ludzi, tak jak obchodzą je nasi sąsiedzi. 

Od zwycięstwa Armii Czerwonej pod 

Stalingradem upłynęło już 70 lat – wtedy 

rozpoczęła się klęska Hitlera i zwycięstwo 

Stalina. Po drodze były jeszcze: ludobójstwo 

na Wołyniu, bandy UPA, nasze zbrodnie na 

Ukraińcach, dziesiątki tysięcy wymordowa-

nych i setki tysięcy przymusowo wysiedlo-

nych. Mieliśmy pogrom w Jedwabnem itp.

Wiem, że zabrzmi to może mało pa-

triotycznie, ale nie powinniśmy dziwić się 

władzom Rosji czy Ukrainy, że tak długo 

musimy czekać na każdy przejaw przyzna-

wania się władz bądź co bądź do zbrodniczej 

działalności ich poprzedników. Władzę wy-

bierają, a później oceniają i ponownie wy-

bierają lub nie, wyborcy. Nawet jeżeli władza 

coś manipuluje przy wyborach, to w jakimś 

stopniu musi z wyborcami się liczyć. W Ro-

sji i na Ukrainie do dzisiaj znalazłoby się za-

pewne więcej ludzi wzdychających do czasów 

Stalina, tych, którzy nie znają lub nie chcą 

znać jego zbrodniczej działalności, niż tych, 

do których prawda dotarła i którzy są goto-

wi ofi cjalnie z tą prawdą się zmierzyć. Wiele 

osób w Rosji i w samym Wołgogradzie doma-

ga się powrotu do nazwy miasta Stalingrad. 

Nie oczekujmy zatem, że przywódcy państwa 

pretendującego do roli mocarstwa nagle dla 

zadowolenia małego i o wiele słabszego pań-

stwa oznajmią swoim obywatelom (indok-

trynowanym przez dziesiątki lat) i całemu 

światu, że ich poprzednicy to byli okrutni, 

bezlitośni zbrodniarze, że będą przepraszać 

i kajać się za ich czyny w świetle refl ektorów. 

Zbrodnie Hitlera wyszły na jaw przed jego 

śmiercią, były w większości dokumentowane 

prawie na bieżąco. Zbrodnie Stalina, wcale 

nie mniejsze, były i będą ujawniane przez 

wiele lat, bo to on wygrał wojnę. I w znacz-

nej części dla ochrony jego autorytetu przez 

wiele lat fałszowano historię. Z nim musieli 

liczyć się przywódcy Zachodu i w zasadzie 

cały świat. Wielu Ukraińców w ogóle nic nie 

wie o Wołyniu, zna natomiast wiele przypad-

ków mordów dokonanych przez Polaków na 

ludności ukraińskiej.

Czas leczy rany, nie dziwmy się zatem, że 

Rosjanie i Ukraińcy muszą wykonać wpierw 

ogromną pracę ze swoim społeczeństwem, 

zanim zrobią kolejny krok ku ujawnieniu 

prawdy, a później nastąpią gesty przeprosin, 

nie mówiąc o zadośćuczynieniu wobec po-

krzywdzonych. W Rosji, a później również 

na Ukrainie, prawda o tych zdarzeniach była 

ukrywana, fałszowana, a w najlepszym ukła-

dzie zniekształcana. 

Powinniśmy konsekwentnie przypomi-

nać, ujawniać, domagać się i apelować, ale 

nie robić awantur, nie zaostrzać i tak nieła-

twych wzajemnych stosunków ze wschodni-

mi sąsiadami, bo do niczego dobrego to nie 

doprowadzi. My obchodzić będziemy roczni-

ce wybuchu i zakończenia wojny, Smoleńsk, 

Wołyń i wiele innych. Nasi sąsiedzi również 

obchodzić będą rocznice zakończenia wojny 

oraz szereg mniejszych, takich jak urodziny 

i zgony np. Lenina, Stalina itp. O krwawej, 

zbrodniczej historii sąsiadom trzeba przy-

pominać, ale przypominać z wyczuciem, 

rozmysłem i tzw. taktem, bo przecież chodzi 

o zachowanie pamięci, przestrogę dla po-

tomnych, o to, żeby to już nigdy się nie po-

wtórzyło, a nie o dokuczanie. Z tym wszyscy 

– my i oni – musimy z roku na rok żyć. 

   Bogusław KOBISZ

Latem szczególnie atrakcyjną i lubianą for-

mą wypoczynku jest przebywanie nad wodą, 

kąpiele i opalanie się. Jednak już do połowy 

lipca policjanci w naszym województwie odno-

towali aż siedem przypadków utonięć podczas 

wypoczynku. Zróbmy więc wszystko, aby ko-

rzystając z uroków lata nasze dzieci zakończy-

ły wakacje bezpiecznie. Będąc z dziećmi nad 

wodą, uczmy je, jak należy bezpiecznie z niej 

korzystać, a gdy będą już starsze przypominaj-

my im o podstawowych zasadach. 

Kilka uniwersalnych porad dotyczących 

wypoczynku nad wodą.

 Kąpmy się tylko w miejscach strzeżonych 

i pod żadnym pozorem nie wchodźmy 

do wody w miejscach zabronionych. Nie 

wypływajmy poza wyznaczone kąpieli-



W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 

 IN
IC

JA
T

Y
W

Y

7

Sierpień 2013

sko, trzymając się strefy odpowiedniej do 

naszych umiejętności pływackich. 

 Dzieci powinny bawić się w wodzie i przy 

brzegu tylko pod czujną opieką dorosłych. 

 Zwracajmy uwagę, w jaki sposób bawią 

się w wodzie nasze dzieci, a zwłaszcza na 

zachowania związane z podtapianiem, 

przytrzymywaniem pod wodą, wrzuca-

niem do wody. Niewinna z pozoru zaba-

wa może zakończyć się tragedią. 

 Po dłuższym leżeniu na słońcu nie 

wchodźmy od razu do wody, najpierw 

stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób 

unikniemy szoku termicznego. 

 Nie skaczmy „na główkę” do nieznanej 

wody. Dno naturalnego zbiornika może 

się zmienić w ciągu kilku dni. 

 Materace nie służą do pływania – nie wy-

pływajmy na nich na środek jeziora. 

 Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do 

wody po wypiciu alkoholu.

Wakacje to również często sprawdzian 

dla najmłodszych dzieci.  Niejednokrotnie 

właśnie podczas wakacji po raz pierwszy 

same zostają w domu. Dotyczy to szczegól-

nie dzieci z klas pierwszych i drugich szkół 

podstawowych. Łatwowierność, naiwność 

czy w końcu niewiedza dziecka mogą być 

często przyczynami poważnych kłopotów. 

Dlatego też musimy uczyć nasze dzieci pod-

stawowych zasad postępowania i wyrobić 

u nich odruch nieufności wobec osób nie-

znajomych. Uczmy dzieci rozwagi, ale i sami 

bądźmy przewidujący.

Bezwzględnie zakazujmy dzieciom: 

 przyjmowania od obcych jakichkolwiek 

prezentów i poczęstunków, oddalania się 

z obcymi,

 wsiadania do pojazdów kierowanych 

przez obcych.

Podczas naszej nieobecności w domu 

uczmy dzieci, aby:

 nie otwierały drzwi nieznajomym, 

 były ostrożne podczas korzystania z In-

ternetu,

 nie opowiadały o wyposażeniu mieszka-

nia, sprzęcie technicznym itp.

  Podkomisarz Adam SZELĄG

Stary Garbów to miejscowość w wo-

jewództwie świętokrzyskim, z której 

wywodził się sławny polski rycerz Zawisza 

Czarny herbu Sulima. Już szósty raz spotkały 

się tam amatorskie drużyny piłkarskie pod-

czas Turnieju Piłki Nożnej im. Zawiszy Czar-

nego. Pomysłodawcą, patronem i od wielu lat 

społecznym współorganizatorem imprezy 

jest policjant, inspektor Witold Szczekala, 

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, od 

wielu lat poza służbą zaangażowany w dzia-

łalność na rzecz społeczności lokalnych. 

W niedzielę 30 czerwca 2013 roku do 

Garbowa zjechali piłkarze amatorzy z całe-

go regionu, aby wziąć udział w szóstym już 

turnieju, którego celem jest popularyzowa-

nie miejscowości, z której pochodził najsłyn-

niejszy rycerz dawnej Polski. Ciekawostką 

POLICJANCI I ZAWISZA CZARNY
Wspaniała sportowa zabawa

jest to, że mecze rozgrywane były w miejscu 

dawnego wysypiska śmieci, które wysiłkiem 

samorządowców zostało zagospodarowa-

ne i przekształcone w boisko piłkarskie. 

W tegorocznej edycji turnieju uczestniczyło 

8 amatorskich drużyn piłkarskich. Mimo 

wspaniałej zabawy na boisku nie brakowało 

walki i emocji. W tym roku najlepsza okazała 

się drużyna ze Słupczy. Jednak nie o wynik 

tu chodzi, ale o wspaniałą zabawę i sportową 

postawę. 

Atrakcją turnieju był towarzyski mecz 

pomiędzy przedstawicielami gminy Dwi-

kozy a drużyną złożoną z samorządowców 

z Podkarpacia i policjantów zrzeszonych 

w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Po-

licjantów IPA Region Rzeszów. Gwiazdą 
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tej drużyny był Leszek Pisz, niegdysiejszy 

piłkarz Legii Warszawa, uczestnik Ligi Mi-

strzów. Mecz zakończył się sprawiedliwym 

remisem 3:3, a gracze obydwóch drużyn za-

powiadają rewanż za rok. 

Turniej odwiedzili  również motocy-

kliści. Uczestnicy mogli podziwiać 23 mo-

tocykle członków klubów motocyklowych 

Bieszczadzkie Wilki i klubu motocyklowego 

policjantów Knight Riders IPA Sekcja Pol-

ska. Honorowym gościem organizatorów był 

członek zarządu województwa podkarpac-

kiego Bogdan Romaniuk, który ufundował 

jeden z najważniejszych pucharów. Pamiąt-

kowe puchary dla zwycięskich drużyn ufun-

dowali również prezydent Rzeszowa, wójt 

Gminy Dwikozy i dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie. Dla uczestników 

turnieju organizatorzy przewidzieli również 

indywidualne nagrody. Uczestnicy turnieju 

zwiedzili także Izbę Tradycji Zawiszy Czar-

nego. Turniej odbywał się pod pieczą straża-

ków ochotników, zrzeszonych w OSP Gar-

bów, reaktywowanej tu dwa lata temu. 

   Adam SZELĄG

Drużyna samorządowców i policjantów

Motocykliści i Zawisza Czarny

Zwycięska drużyna

Przedstawicele klubów motocyklowych

Miejscowi strażacy w historycznej szacie
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Andrzej Szypuła

17 września 2013 roku 

mija 20 lat od jego 

śmierci. Magister pra-

wa, emerytowany sędzia, 

ochotnik 17. Pułku Pie-

choty z 1920 roku, ppor. 

Armii Krajowej ps. „Cietrzew”, odznaczony 

Krzyżem Wojennym „Za udział w wojnie 

1918–1920”, zmarł w wieku 90 lat. Jak sam 

twierdził, opatrzność pozwoliła mu żyć tak 

długo, by mógł dawać świadectwo praw-

dzie. Simplex serwus Dei, Patriae et Honoris 

– „Wierny sługa Boga, Ojczyzny i Honoru” – 

tymi słowami żegnał go na cmentarzu w Nie-

wodnej jeden z jego wiernych przyjaciół.

Wojciech Kazimierz Jarecki to wielka 

legenda całej naszej podkarpackiej ziemi. 

W 1916 roku, będąc uczniem II Klasyczne-

go Gimnazjum w Rzeszowie i równocze-

śnie harcerzem, brał udział 

w ćwiczeniach polowych 

na terenie Przybyszówki, 

prowadzonych przez dwu-

dziestoletniego ofi cera Le-

gionów Leopolda Lisa-Kulę. 

Wkrótce też został człon-

kiem Polskiej Organizacji 

Wojskowej (POW). Jako 

17-letni ochotnik w lipcu 

1920 roku wstąpił do 17. 

Pułku Ziemi Rzeszowskiej. 

W 1939 roku wstąpił do 

Związku Walki Zbrojnej. 

W 1948 roku gen. T. Bór-

-Komorowski mianował go 

podporucznikiem i nadał 

mu odznaczenia. W dniu 

22 listopada 1992 roku 

Wojciech Kazimierz Jarecki 

wraz z Józefem Flis-Flisiń-

skim odsłaniał w Rzeszowie pomnik legen-

darnego pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.

Do końca swoich dni mieszkał 

w rodzinnej Szufnarowej w gminie Wiśnio-

wa w malowniczym drewnianym domku, 

pełnym książek i pamiątek. Chętnie wędro-

wał wśród wzgórz i lasów, kochał przyrodę, 

z pasją oddawał się polowaniom. Chętnie 

też dzielił się swoimi wspomnieniami z walk 

o niepodległość Polski. Oto fragmenty.

„Utrwaliłem sobie w pamięci postać 

bohaterskiego pułkownika Leopolda Lisa-

-Kuli, który w zimie 1915/1916 w czasie kil-

kudniowego urlopu, jako młody ofi cer Le-

gionów przeprowadzał z nami, harcerzami 

II Gimnazjum, ćwiczenia polowe na terenie 

wsi Przybyszówka, wówczas jeszcze bez bro-

ni palnej. Wypowiedziane przez niego sło-

wa, że będziemy walczyć w obronie Ojczy-

zny w niedługim czasie miały się spełnić, 

gdyż pod koniec 1917 roku, po uwięzieniu 

przez Niemców Komendanta Józefa Piłsud-

skiego, niektórzy z nas wstąpili do podziem-

nej POW.

DAWAŁ ŚWIADECTWO PRAWDZIE
Pamięci Wojciecha Kazimierza Jareckiego (1903–1993)

Świetlana postać pułkownika Lisa-Kuli 

była drogowskazem mojego życia. W dniu 7 

marca 1919 roku poległ on w bitwie pod Tor-

czynem jako dowódca VI Batalionu Piechoty. 

W połowie marca 1919 roku brałem udział 

w Jego pogrzebie, zaś we wrześniu 1932 roku, 

już jako aplikant sędziowski i były członek 

Polskiej Organizacji Wojskowej, pełniłem 

funkcję „porządkowego” podczas uroczysto-

ści odsłonięcia Jego pomnika w Rzeszowie, 

obok kościoła farnego. Lis-Kula, niezapo-

mniany wzór bohatera, był jako żołnierz ulu-

bieńcem Marszałka Piłsudskiego. Na uroczy-

stości odsłonięcia pomnika byli: Prezydent 

Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, Marszał-

kowa Piłsudska z córeczkami, generalicja, 

pozostali przy życiu żołnierze VI batalionu, 

którym dowodził, oraz wielkie rzesze ludno-

ści Rzeszowa i okolicy.

Zatrzymanie pochodu zdążających na 

podbój Europy wojsk bolszewickich w sierp-

niu 1920 roku u bram Warszawy zawdzięczać 

należy męstwu żołnierza polskiego i spraw-

ności dowodzenia. Do zwycięstwa przyczy-

nili się nasi wychowawcy, nauczyciele, wpa-

jając nam patriotyzm oraz matki i ojcowie, 

zaopatrujący nas na niebezpieczną drogę 

w medaliki. Utkwił mi w pamięci moment 

wręczenia mi przez mojego ojca karabinu, 

zaś przez matkę medalika, który zawiesiła 

mi na szyi, a nadto bochenka chleba, prosto 

z pieca wyjętego, pachnącego, który znalazł 

miejsce w moim plecaku.

Swój długi żywot zawdzięczam wpa-

janym mi od dzieciństwa przez rodziców 

i wychowawców zasadom religijno-etycz-

nym. Kierując się tymi zasadami, każdego 

człowieka uważałem za brata. Stąd jeszcze 

przed wojną jako sędzia nie miałem żadnych 

wrogów i byłem szanowany zarówno przez 

podwładnych, jak i przełożonych. Anali-

zując niebezpieczeństwa, jakie zagrażały 

mojemu życiu, jestem dziś przekonany, że 

zawieszony przez matkę na mojej szyi me-

dalik Matki Bożej Częstochowskiej przed 

wyruszeniem w charakterze ochotnika na 

wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku wie-

lokrotnie uchronił mnie od śmierci na polu 

walki, a następnie w szpitalu, w którym 

umierali moi koledzy z ran i chorób. 9 maja 

1915 roku strzelił do mnie z odległości 200 m 

pruski żołnierz z karabinu. W sierpniu 1920 

roku eksplodowało obok mnie kilka grana-

tów. Jako uczeń II Gimnazjum w Rzeszowie 

przewoziłem pociski i granaty w plecaku 

do tajnego magazynu prof. Mokrzyckiego 

w Rzeszowie. Mimo rewizji w pociągu, ukry-

te pod żywnością granaty dotarły do miejsca 

przeznaczenia. Znak krzyża uczyniony ręką 

mojej matki w dniu 17 października 1943 

roku w chwili, gdy gestapowiec Karl Persch-

ke kierował lufę pistoletu w moją głowę, po-

wstrzymał naciśnięcie spustu.

Z trudu i znoju, okupiona krwią żołnie-

rza polskiego z lat 1914–1921, Polska powsta-

ła, by żyć. Niedługo jednak było nam dane 

cieszyć się upragnioną wolnością. Po nie-

spełna 20 latach nastała dla nas noc niewo-

li. Z końcem grudnia 1939 roku na plebanii 

w Niewodnej złożyłem przysięgę na wierność 

Ojczyźnie. Zostałem ponownie żołnierzem 

– jako członek Związku 

Walki Zbrojnej, organizacji 

wcielonej później do Armii 

Krajowej. Do zleconych mi 

zadań należało organizo-

wanie pomocy wysiedlonej 

ludności polskiej, ukrywa-

nie i konserwowanie broni, 

tępienie bimbrownictwa, 

udzielanie pomocy ukrywa-

jącym się.

Z żalem stwierdzam, 

iż bardzo wielu moich ser-

decznych przyjaciół, towa-

rzyszy broni, nie doczekało 

wolności i mimo swoich 

bohaterskich czynów przed-

wcześnie odeszło na wiecz-

ną wartę. Ja sam czynów 

bohaterskich w życiu nie 

dokonałem. Uważam się 

jedynie jako servus Dei, Patriae et Honoris, 

wierny przysiędze. Myślę też, iż nie przy-

niosłem wstydu mojemu bratu śp. Józefowi 

Jareckiemu, prawdziwemu bohaterowi walk 

w 1920 roku, jak również siostrze Kamili, sa-

nitariuszce AK.

Na naszych sztandarach pułkowych wid-

niały hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. Głębię 

i bezcenną wartość tych słów przejęło następ-

ne pokolenie Polaków, które walczyło boha-

tersko w ciemną noc hitlerowskiej okupacji. 

Należy oddać też cześć i przywrócić honor 

tym, którzy po zakończeniu wojny zostali nie-

słusznie skazani i rozstrzelani lub wywiezieni 

w nieznane, a ich bezimienne groby znajdują 

się na bezkresnym obszarze dawnego impe-

rium sowieckiego. Jestem przekonany, że po 

znajdującej się w stanie likwidacji utopijnej, 

fałszywej ideologii marksistowsko-leninow-

skiej, obecne, młode pokolenie Polaków wstą-

pi w nasze ślady, uznając za swoje słowa, które 

widniały na naszych sztandarach”.

Andrzej SZYPUŁA

Wojciech Jarecki z bp. Kazimierzem Górnym pod pomnikiem Lisa-Kuli
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Pośrodku Regina Nachacz, 

z lewej Małgorzata Świder

Ukazała się cie-

kawa książka 

Małgorzaty Ku-

trzeby pt. Dzieje 

majętności bła-

żowskiej od XVII 

do XIX w. Ludność 

– ważny przyczy-

nek dokumenta-

cyjny dla dziejów 

regionalnych Pod-

karpacia. Ukazuje 

na przestrzeni kilku stuleci życie mieszkań-

ców sześciu miejscowości skupionych na 

obszarze błażowskim: Błażowej, Kąkolówki, 

Baryczy, Białki, Piątkowej i Futomy. Książka 

powstała na kanwie dysertacji pracy doktor-

MAJĘTNOŚĆ BŁAŻOWSKA
Dokument dziejów regionalnych

skiej autorki. Uwzględnia w tym opracowa-

niu fakty z historii utrwalone w już wcześniej 

wydanych drukiem książkach o dziejach 

Błażowej, Futomy, Kąkolówki i Piątkowej, 

które pokazują obraz życia mieszkańców, ale 

w sposób cząstkowy. Wykorzystała też wiele 

faktów opracowanych w opisie dziejów są-

siednich miast, tj. Dynowa, Tyczyna, Rzeszo-

wa czy Brzozowa. 

Książka M. Kutrzeby jest kolejnym 

z opracowań Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Błażowskiej, które jest wydawcą tej 

publikacji, godnej zauważenia. Autorka po-

chodzi z Kąkolówki, jest nauczycielką histo-

rii w Błażowej.

Stanisław RUSZNICA 

W I Wojewódzkim Konkursie Ga-

zet Szkolnych, który odbył się 

w WSIiZ w Kielnarowej, jury pod przewod-

nictwem zastępcy redaktora naczelnego „Su-

per Nowości” – Pawła Malinowskiego, przy-

znało I nagrodę „Morawiakowi” z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Przemyślu, II gazetce 

„ZS Magazine” z Zespołu Szkół w Głogówku 

W cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się 

w Fili Nr 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie spotkanie literackie z grupą sześciolatków 

z Przedszkola nr 12 w Rzeszowie. Spotkanie prowadziła 

kierowniczka biblioteki Małgorzata Świder. 

Swoje utwory z tomiku Kocie bajki prezentowała po-

etka Regina Nachacz. Okazało się, że niektóre dzieci zna-

ły litery i głośno przeczytały wybrane przez siebie wier-

szyki. Poradziły sobie z zadaniem doskonale, obiecały też 

zilustrować bajki, które im się najbardziej podobały.  

Katarzyna Dąbek została sklasyfi -

kowana na miejscu drugim, a Ane-

ta Bąk na szóstym w IX Ogólnopolskim 

i Polonijnym Turnieju Poetyckim o „Srebr-

ne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca. Jest to 

równoznaczne ze zdobyciem przez uczenni-

ce LO w Jeżowem konkursowych wyróżnień 

w kategorii młodzieżowej. Wśród laure-

atów w kategorii młodzieżowej dominowa-

li uczniowie Gimnazjum nr 40 w Warsza-

wie, albowiem główną nagrodę – „Srebrne 

Pióro” Prezydenta Miasta Mielca Janusza 

Chodorowskiego – otrzymała Aleksandra 

Dębska, a trzecie miejsce zajął Andrzej Ja-

giełłowicz. Wyróżnienia dla Katarzyny Dą-

bek i Anety Bąk to wyraz ich sukcesu indy-

widualnego, ale także LO w Jeżowem, które 

regularnie od kilku lat ma w tym konkursie 

laureatów. 

Także czwórka młodych poetek, które 

niedawno wydały wspólny tomik Skrzydeł 

utulenie, o czym informowaliśmy w po-

przednim numerze miesięcznika, zdomino-

wała XV Regionalny Konkurs Dziennikarzy 

Młodzieżowych i Twórców, organizowany 

przez OKK Karton w Rzeszowie. Aneta Bąk 

zdobyła w nim pierwszą nagrodę, druga 

przypadła Marcie Kołodziej, trzecia Justy-

nie Blajerskiej, zaś jedyne wyróżnienie zdo-

była Katarzyna Dąbek. Sukcesy młodych 

poetek, które są podopiecznymi polonisty 

z LO w Jeżowem Ryszarda Mścisza, poety 

i krytyka literackiego, członka rzeszowskie-

go oddziału ZLP, który ma w dorobku kilka 

tomików poetyckich, a za zbiór humory-

stycznych tekstów Swojski diabeł i inne hu-

moreski zdobył Złote Pióro za rok 2012. Li-

cealnymi poetkami opiekuje się na co dzień 

jako ich nauczyciel, natomiast opieka nad 

gimnazjalistkami wiąże się z jego pracą przy 

realizacji projektu „Młodzi z pasją działają 

aktywnie”. 

Sławomir KRAIŃSKI

NAJLEPSZE GAZETY SZKOLNE
„Morawiak” i „Post Scriptum” na podium

(woj. opolskie), a III zdobyła gazetka „Post 

Scriptum” z Zespołu Szkół w Jeżowem. Wy-

różnienia zaś otrzymali: „Spiritus Scholae” 

z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie 

oraz „Optymista” ze Społecznego Liceum 

Doliny Strugu w Chmielniku. Koordyna-

torem konkursu był dr Mariusz Kalandyk 

z PCEN w Rzeszowie. Konkurs dotyczył 

gazetek szkół ponadgimnazjalnych z wo-

jewództwa podkarpackiego, ale regulamin 

dopuszczał też udział gazetek spoza naszego 

regionu. 

Dla „Post Scriptum” z Jeżowego ta na-

groda była kolejnym laurem w 11-letniej hi-

storii. Od początku opiekunem zmieniającej 

się co roku redakcji jest Ryszard Mścisz – 

polonista, poeta i krytyk literacki. W Kiel-

narowej nagrodę odbierał wraz z redaktorem 

naczelnym gazetki Grzegorzem Bednarzem 

z klasy II LO oraz nowymi redaktorkami, 

pierwszoklasistkami: Dominiką Szewc 

i Eweliną Grabiec. Warto zauważyć, że „Post 

Scriptum” z Jeżowego było jedynym nagro-

dzonym szkolnym pismem z północnej czę-

ści Podkarpacia, a jako ponadgimnazjalna 

gazetka ukazująca się w szkole wiejskiej jest 

ewenementem w skali kraju.   

Redaktorzy „Post Scriptum”

KOCIE BAJKI
Z przedszkolakami w bibliotece

POETKI 

Z JEŻOWEGO
Sukcesy podopiecznych 

Ryszarda Mścisza
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Antoni Walawender 

23 września br. mija 32 

rocznica od śmierci wspa-

niałego muzyka, wrażli-

wego pedagoga i organiza-

tora powołania w Rzeszo-

wie w 1953 roku pierwszej 

w regionie (dawne woj. 

rzeszowskie) Państwowej Średniej Szko-

ły Muzycznej. Opisując życie i twórczość 

dyrektora Tomasza Czapli, wspomnieć mu-

szę, że miałem to szczęście, iż w tym samym 

okresie uczęszczałem do Średniej Szkoły 

Muzycznej (1953–1962). Otrzymałem dwa 

dyplomy ukończenia PSM w zakresie gry 

na trąbce i wiolonczeli, i jeszcze jako uczeń 

grałem w różnych zespołach, które prowa-

dził dyrektor.

MUZYK I WRAŻLIWY PEDAGOG
Wspomnienie o dyrektorze Tomaszu Czapli

Tomasz Czapla urodził się w Kuryłówce 

opodal Leżajska w 1902 r. Swoje długie życie 

związał nierozerwalnie z muzyką, pracą pe-

dagogiczną i społeczną. Wyższe studia ukoń-

czył w 1928 r. w Konserwatorium Towarzy-

stwa Muzycznego w Krakowie z wynikiem 

celującym w klasie gry na organach. Warto 

wspomnieć, że w tym samym roku (1928) 

w klasie skrzypiec dyplom z wyróżnieniem 

i srebrny medal otrzymał Artur Malawski, 

patron Filharmonii Podkarpackiej. T. Czapla 

w okresie międzywojennym i w czasie oku-

pacji pracował jako nauczyciel śpiewu w róż-

nych szkołach na terenie kraju.

Po wyzwoleniu osiedlił się w Jeleniej 

Górze i tam zapisał się znakomicie jako or-

ganizator życia muzycznego, a następnie dy-

rektor Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Po 

przeniesieniu się do Rzeszowa w 1952 r. objął 

Od 13 do 15 czerwca br. w bibliotekach publicznych woj. pod-

karpackiego odbyły się spotkania autorskie ze znanymi 

i lubianymi przez młodych czytelników twórcami literatury dziecięcej 

i młodzieżowej: Joanną Olech, Beatą Ostrowicką, Joanną Papuziń-

ską, Kazimierzem Szymeczką, Tomaszem Trojanowskim. Uczestni-

czyło w nich 1200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Orga-

nizatorami cyklu spotkań w ramach akcji „Z książką na walizkach” 

była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w  Rzeszowie oraz 

Wydawnictwo Literatura. 

Wydarzenie od kilku lat patronatem honorowym wspiera marsza-

łek podkarpacki oraz prezydent Rzeszowa. Finał akcji miał miejsce 15 

czerwca w Teatrze Maska w Rzeszowie. Impreza rozpoczęła się prze-

marszem bajkowego korowodu od budynku głównego WiMBP przy 

ul. Sokoła 13 do teatru przy ul. Mickiewicza 13. Wzięło w nim udział 

ok. 400 uczestników, którym przewodniczyli wspomniani pisarze. Na 

teatralnej scenie spotkali się uczestnicy, zaproszeni pisarze oraz orga-

nizatorzy akcji. Przybyłych gości przywitała Barbara Chmura, dyrek-

tor WiMBP, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Tanecznie 

zaprezentowały się Kornele Mini, Uśmiech z MDK i WDK, Jedynecz-

ki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, Tradycja z MDK oraz Ti-

tulki. Energetycznie zaśpiewał zespół dziecięco-młodzieżowy Gioia, 

a barwną inscenizację słowno-muzyczną wykonały dzieci z Zespołu 

Szkół im. UNICEF. Można było także posłuchać fragmentu książki 

Władca Lewawu D. Terakowskiej w wykonaniu Bartosza Lewieńca. 

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH
Spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

Natomiast uczniowie z teatrzyku Iskierka przy Szkole Podstawowej nr 

17 przygotowali w związku z Rokiem Tuwima niezwykle wymowny 

w swym czytelniczym przekazie minispektakl: W świecie baśni i bajek. 

Dużo emocji wzbudził konkurs dla pisarzy, którzy musieli odgadnąć 

fragmenty swoich utworów, a także odpowiedzieć na pytania czytel-

ników. Poza sceną również odbywały się liczne konkursy i zabawy dla 

dzieci, nad którymi czuwały bajkowe wróżki.

Wydawnictwo Literatura umożliwiło zainteresowanym zakup 

książek autorów, którzy uczestniczyli w tegorocznej edycji „Z książ-

ką na walizkach”. Niecodzienna okazja do bezpośredniego spotkania 

z pisarzami sprawiła, że tłumnie ustawiano się w kolejkach po dedy-

kacje i autografy. Odbyło się także uroczyste podsumowanie konkursu 

plastycznego „Namaluję ci wiersz” na ilustrację do wybranego wiersza 

Juliana Tuwima, którego organizatorem był Oddział dla Dzieci i Mło-

dzieży WiMBP w Rzeszowie. 

Agnieszka DWORAK

Tomasz Czapla
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Mieczysław A. Łyp

Odszedł jako człowiek 

spełniony, jako arty-

sta zrealizowany. Budzący 

swoją osobą szacunek i za-

interesowanie. Umiejący 

wprowadzać w swój świat 

innych. Posługiwał się piękną, barwną pol-

szczyzną. Był wspaniałym gawędziarzem. 

Miał dobrą pamięć. Jego opowieści i relacje 

z  przeżytych zdarzeń były barwne, ciekawe 

i pouczające.

W 1995 r. zaprosiłem go do udziału 

w zbiorowej wystawie w ramach prowadzo-

nej przeze mnie Wojskowej Galerii Malar-

stwa. Zaproszenie przyjął, ale musiałem mu 

zdradzić nazwiska artystów współwystawia-

jących. Mimo że był w towarzystwie Janiny 

Ożóg-Czarnowskiej i Krystyny Niebudek, 

wernisaż był jego. W niezwykle krótkim, ale 

przemyślanym wystąpieniu przedstawił sie-

bie i główne idee swojego malarstwa. Nagro-

dzono go wielkimi brawami. Od tego czasu 

rozpoczęła się nasza znajomość artystyczna. 

Wielokrotnie spotykaliśmy się w jego pra-

cowni, na wernisażach w Muzeum Okręgo-

wym czy w BWA.

W 1996 roku Wojskowa Galeria Malar-

stwa ponownie zainteresowała się jego sztu-

ką i zorganizowała mu wielki, indywidualny 

pokaz prac pt. „Pejzaże z małej ojczyzny”. 

Byli przedstawiciele prasy, radia i ekipa rze-

szowskiej telewizji. Pastele Frączka wzbu-

dziły powszechny zachwyt. Malarz odniósł 

wielki sukces.

Rzeszowskie środowisko uświadomiło 

sobie, że w Krzemienicy żyje i twórczo pra-

cuje wspaniały artysta. Franciszek Frączek 

do końca życia był mi wdzięczny za zorgani-

ZATRZYMANY KADR IX
Wspomnienie o Franciszku Frączku. W siódmą rocznicę śmierci (1908–2006)

Do mojego sadu w Słocinie

przylatują ptaki z obrazów Słońcesława.

Przynoszą mi pozdrowienia od niego i

śpiewają jego ulubioną pieśń słowiańską.

Nie wiem, czy w istocie swojej nie jest to

„Pieśń nad pieśniami”. To przecież on „miłował

i walczył”. Był fi lozofem i mędrcem, artystą, malarzem,

genialnym, wspaniałym rysownikiem. Wielbił zieleń

i ziemię, wodę i moczar, glinę i dzban gliniany.

Pszczołę i pasiekę. Białą grykę i żyto. Choinkę, 

Gwiazdę Wigilijną, Turonia i kolędników.

Jego fi oletowe irysy co chwila zakwitają w moim

pokoju. Pastelowe kartofl iska, omotane mgłą i 

dzieciństwem, świecą ciągle w moich snach jak 

najpiękniejsze gwiazdy dalekich galaktyk.

Oryginalny. Wielki. Inteligentny. Samotny.

zowanie tej wystawy. Uznał ją za niezmiernie 

znaczącą w swoim życiu artystycznym.

Wielokrotnie spotykałem się z nim na 

pokazach jego twórczości, organizowanych 

przez Janinę Szmuc, prezesa działającego 

w Czarnej Łańcuckiej Stowarzyszenia Spo-

łeczno-Kulturalnego „W Dolinie Wisłoka”. 

Każde takie spotkanie było okazją do głęb-

szego poznania malarza i jego zamierzeń 

artystycznych. Nie ulega wątpliwości, że do 

wzrostu zainteresowań twórczością Frączka 

przyczyniła się Janina Szmuc. W Czarnej 

pełniła funkcję dyrektora GOK. Była promo-

torem kultury i regionalistką. Bardzo ceniła 

Frączka jako autora podań i legend okolic 

Łańcuta, Leżajska i jego prace, obrazujące lo-

kalny folklor oraz wiejskie obyczaje.

W 1997 r. Frączek zaproponował mi 

namalowanie mojego portretu w mundurze. 

Sesje, rozmowy. Konieczność utrzymania 

tempa pracy. Wbrew pozorom zadanie dla 

obydwu stron nie było takie proste. Wy-

trzymałem narzucony rygor i ostatecznie 

powstał zupełnie oryginalny, ciekawy por-

tret. Niemniej jednak w rozmowie z Jani-

ną Szmuc Frączek powiedział, że trudny ze 

mnie model, za każdym razem jestem inny 

i nie może sobie ze mną poradzić. Do takich 

opinii jestem przyzwyczajony. Wielu rysow-

ników i malarzy również wyrażało podobne 

zdanie. Ciekawe, jak namalowałby mnie np. 

Witkacy.

O swoich kontaktach z Franciszkiem 

Frączkiem i o nim samym napisałem kilka 

wierszy. Zawsze był dla mnie ważnym arty-

stą i ważnym, liczącym się człowiekiem. Jego 

śmierć uczciłem wierszem pt. Gasnące na-

sturcje. Długi czas ten utwór był prezentowa-

ny przez różnych recytatorów. Sam nie byłem 

w stanie go recytować. Dopiero w tym roku 

pozbyłem się bólu po jego odejściu. Wielcy 

ludzie obdarowują nas dobrem i pięknem. 

Zapewne dlatego nie zawsze jesteśmy w sta-

nie pogodzić się z ich brakiem. Tak było i ze 

mną. Panta rhei.

Mieczysław Arkadiusz ŁYP

Stanisław Frączek – „Słońcesław”

funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Mu-

zycznej przy dawnej ulicy 1 Maja, gdzie dziś 

te tradycje kontynuuje Zespół Szkół Muzycz-

nych nr 2 (ul. Sobieskiego 15). Funkcję dyrek-

tora pełnił do 1963 r. W tym okresie dzięki 

wielkiemu poświęceniu i inicjatywie dyrek-

tora T. Czapli budynek szkoły został rozbu-

dowany, w tym aula 

koncertowa, i zainsta-

lowane organy spro-

wadzone z Wrocławia. 

Uroczyste otwarcie 

nowej części budynku 

i organów w nowej sali 

koncertowej w 1956 r. 

uświetnił w koncercie 

wybitny polski organi-

sta Feliks Rączkowski, 

prof. Wyższej Szkoły 

Muzycznej w War-

szawie, który wyko-

nał wraz z orkiestrą 

szkolną, składająca się 

z nauczycieli i uczniów, 

m.in. utwory W. Glucka, F. Haendla. Dyrygo-

wał Tomasz Czapla i Jan Wołowiec. 

W późniejszym terminie dyrektor T. 

Czapla przekazał organy dla nowo powstałej 

Średniej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie przy 

ulicy Chopina, która jego staraniem w 1958 

r. została wybudowana. W krótkim czasie 

została oddana do użytku – tam mieści się 

dzisiaj Zespół Szkół Muzycznych nr 1 (obok 

fi lharmonii).

Obok pracy w szkolnictwie T. Czapla dał 

się poznać jako wybitny działacz ruchu arty-

stycznego. Prowadził chóry, m.in. w Twierdzy 

w pow. strzyżowskim i w Gliniku Zaborowskim 

(laureat I miejsca na festiwalu folklorystycznym 

we Francji). Pełnił też funkcję prezesa i wizyta-

tora Towarzystwa Muzycznego w Rzeszowie. 

Opracował około 180 pieśni, przyśpiewek i me-

lodii rzeszowskich na różne zespoły instrumen-

talno-wokalne. Za swoją działalność w zakresie 

upowszechniania muzyki – pracę pedagogiczną 

i działalność społeczną – otrzymał szereg wyso-

kich odznaczeń państwowych i resortowych. Na 

emeryturze (od 1963 r.) udzielał się nadal w ar-

tystycznym ruchu amatorskim, współpracował 

z Towarzystwem Ognisk Artystycznych i często 

koncertował na organach w leżajskiej bazylice. 

Zmarł w 1980 r.

Antoni WALAWENDER,
artysta muzyk, pedagog

Antoni Walawender odbiera dyplom ukończenia szkoły średniej z rąk dyrektora 

Tomasza Czapli
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Z GAWĘDZIARSKĄ SWADĄ

Bogusław Kotula ma znakomitą receptę na swoją jesień życia: 

pisze książki, a te świetnie się sprzedają. Ma w swoim dorobku 

10 tytułów, a ostatnio w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 

promowana była dziesiąta pozycja wydawnicza pt. Nie balim się Rze-

szowa. Spotkanie miało wyrazisty rezonans kulturowy i towarzyski, 

gdyż zgromadziło wielu przyjaciół autora z lat rzeszowskiej młodo-

ści. Przybyli animatorzy kultury, sportu, przedstawiciele różnych 

szczebli oświatowych i dziennikarze. Bogusław Kotula zaprosił także 

swych kolegów – iluzjonistę Jerzego Berdo Berdowskiego, prof. An-

toniego Walawendra i Waldemara Acedańskiego, którzy uświetnili 

to spotkanie literackie. Wyimki z najnowszej książki artystycznie 

czytali: Danuta Pado i Stanisław Ożóg. Nie balim się Rzeszowa 

jest książką o charakterze wspomnieniowym. Dużo w niej nazwisk 

i zdjęć ludzi Rzeszowa z okresu „ludowej”, a więc sprzed półwiecza. 

Mnóstwo dykteryjek, humorystycznych zdarzeń i gawędziarskiej 

swady, ciut ironii i dywagacji politycznych. Nikt Bogusławowi nie 

wierzy, że to jego ostatnia książka. 

Czesław DRĄG

ZA PROGIEM WYOBRAŹNI

27 lipca w gościnnym domu Zofi i Barteckiej i Jana Tulika 

w Miejscu Piastowym smakowaliśmy słowa poetyckie Jana 

Belcika z Krosna z jego najnowszego tomiku Drugi brzeg. Dane i mi 

było zagłębić się w te wersy i przekazywać je wraz ze Stachem Ożo-

giem. Taki poetycki „Wieczór na Krawcówce” odbył się po raz drugi. 

Wcześniej gościła tu ze swą poezją siostra Dawida Ryll, obecna i na 

tym spotkaniu, podobnie jak Stanisław Dłuski, który napisał, że Bel-

cik to poeta „pokorny wobec tajemnic czasu i życia (…) Liryczny sto-

ik o wrażliwości ekologicznej i ewangelicznej”. A Grzegorz Kociuba 

zaliczył go do „poetów, którzy wiedzą: skąd są, gdzie są, kim są. (…) 

Bogusław Kotula podpisuje książki

Uczestnicy „Wieczoru na Krawcówce” u Zofi i Barteckiej i Jana Tulika
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Tacy poeci mówią głosem ściszonym, ale wyrazistym (…) czują pe-

ryferie pobocza, bo to świat, z którym są głęboko zżyci”. Oprócz nich 

próg przy Krawcówce przekroczyło wielu poetów, krytyków literac-

kich i osób pragnących chłonąć słowo poetyckie, jak chociażby Zofi a 

Brzuchowska, Wiesław Setlak, Wacław Turek, Jerzy Fąfara, Marek 

Petrykowski, Kasia Bolec, Leon Chrapko, Tadeusz Łopatkiewicz, 

Urszula Perec, Tadeusz Masłyk, Teresa Czech, Andrzej Gałowicz, 

Beata Wygonik, ale również poseł Bogdan Rzońca, senator Alicja 

Zając oraz wójt Miejsca Piastowego Marek Klara i red. Jacek Sta-

chiewicz. Jak zapowiedział Jan Tulik, tego typu spotkań należy spo-

dziewać się tu więcej i będą pieczętowane symboliczną czerwoną 

różą osadzoną na kamieniu.

Dorota KWOKA

LIRYCZNE FASCYNACJE 

Wiosną br. ukazał się najnowszy tom utworów poetyckich Mie-

czysława Arkadiusza Łypa Wiersze zebrane. Poprzedzają go 

zbiory: Na ścieżkach pamięci (2005), Ars longa, vita brevis (2008), Ge-

nius loci (2009), W krainie złotej muzyki (2010), Orbis pictus (2010), 

Wiersze z Turcji (2011), In Arkadia (2011), Panta rhei (2012), Witraż 

z Futomy (2012), Wiersze na Wigilię (2012), Dalekie światła Radom-

ska (2013). Zaprasza on do świata liryki, w którym „nie ma odpowie-

dzi – są tylko fascynacje”. 

Poetyckie fascynacje akcentowane są raz po raz, w każdej z czterech 

całostek myślowych, na jakie Mieczysław Łyp podzielił Wiersze ze-

brane. W części pierwszej „Przystanek 

Radomsko” autor pielgrzymuje do 

swej „małej ojczyzny”, na nowo oglą-

da krajobrazy dzieciństwa, raz jesz-

cze je smakuje, dotyka; podziwia, jak 

krainę niemal doskonałą. O charak-

terze drugiej części zbioru („Wiersze 

z podróży”) decydują tytuły utwo-

rów: Z Doliny Sanu, Dolina Wisłoka, 

Bieszczadzkie zamyślenie, Obrazek 

z Kąkolówki, Piazzetta, Elizjum, We-

necja, Fresk minojski; są one wyrazem 

fascynacji zarówno egzotycznymi, jak 

i rodzimymi osobliwościami natury 

i kultury. Podobny zamysł twórczy dotyczy trzeciej całostki zaty-

tułowanej „Impresje z Futomy” – z rozbrzmiewającą muzyką lipca, 

z gryką „jak śnieg białą” czy słodkimi czarnymi trześniami i ciszą, 

sączącą się „z dużej srebrnej konwi”. Czwarta część „Interpretacje. 

W kręgu sztuki” jest wyrazem podziwu dla każdej dziedziny dzia-

łalności artystycznej – dla sztuki słowa, dźwięku, obrazu. Łyp jawi 

się zatem jako twórca wierny obranej przed laty drodze – stale sięga 

ku malarstwu, architekturze, rzeźbie, muzyce, postępując zgodnie 

z założeniami correspondance des arts. W wierszach przybliża kolo-

ry, ich subtelne, ujęte impresyjnie odcienie, zaznacza kształty i formy. 

W dziesiątkach liryków „rozbrzmiewa” muzyka afi rmująca życie we 

wszelkich jego przejawach. Wyraża ona doznania, których słowo nie 

jest w stanie w pełni przekazać. 

Polifonia wrażeń kolorystycznych, brzmieniowych, zapachowych 

i innych nadaje osobliwy kształt wierszom wszystkich zbiorów Łypa. 

Metafory i symbole utrwalają jednostkowe fragmenty rzeczywisto-

ści. Słowa, ubogacone w środki artystyczne, przywołują zarówno ob-

razy realne, jak i zatopione w swego rodzaju sennej wizji. Możemy 

zatem śmiało powtórzyć za Anną Niewolak, że Mieczysław Łyp „jest 

poetą kultury, co więcej, jest miłośnikiem kultury. […] Poeta, wy-

kształcony na spuściźnie Norwida, doskonale wie, jak trudno «odpo-

wiednie dać rzeczy słowo», stąd w jego utworach dostrzegamy uparte 

poszukiwania kluczy do takiej translacji. W sukurs poecie przycho-

dzi pamięć, tradycja, świadomość własnej egzystencji: dzięki temu 

obraz poetycki staje się w odbiorze wielowymiarowy” (A. Niewo-

lak, Ikony pamięci [w:] Mieczysław Łyp, Genius loci, Rzeszów 2009, 

s. 14–15). Bez wątpienia, każdy liryczny obraz Mieczysława Łypa jest 

wyrazem fascynacji.

Małgorzata JANDA
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Proza

Zbigniew Domino

Sybirak. Pisarz, którego książki przetłu-
maczono na języki: francuski, rosyjski, 

ukraiński, bułgarski, słowacki, gruziński, 
kazachski. Autor bardzo poczytnych, wy-
soko przez krytykę i czytelników cenio-
nych powieści i opowiadań, m.in. z sybirac-
kiego cyklu: Syberiada polska (2001), Czas 
kukułczych gniazd (2004), Tajga. Tamtego 
lata w Kajenie (2007), Młode ciemności 
(2012) i wcześniejsze – Cedrowe orzechy 
(1974) oraz Czas do domu, chłopaki (1979). 
Syberiada polska została zekranizowana 
przez Janusza Zaorskiego. Film pojawił się 
w kinach w lutym tego roku.

NAPADALI PRZED ŚWITEM…
Fragment powieści Młode ciemności drukujemy w 70. rocznicę 
ludobójstwa UPA na Polakach z Wołynia i Podola.

Bogdan opowiadał, a zasłuchany Staszek znajome mu po-
dolskie okolice, tonące w głębokich jarach zakoli Dniestru 

i Seretu, oczami wyobraźni widział. Czortków, Buczacz, Jazłowiec, 
Jagielnica, wszystko to przecież o przysłowiowy krok od Zaleszczyk, 
Tłustego, Worwoliniec i Czerwonego Jaru... Tyle że od tych Bogdano-
wych wojennych opowieści wiało taką tragiczną grozą, że i Staszkowi 
Dolinie włos na głowie się jeżył. Bywało, że Staszek wręcz mu nie do-
wierzał. „Bogdan, to niemożliwe, żeby człowiek mógł tak postępować 
z człowiekiem”. „Niemożliwe?”. Bogdan tylko uśmiechał się gorzko 
i spokojnym, wręcz beznamiętnym głosem dobijał Staszka, a chyba 
i siebie, kolejną krew mrożącą w żyłach opowieścią. 

– Od urodzenia mieszkałem w Baryszu – opowiadał Bogdan. – Ni 
to kiedyś miasteczko, ni to większa wieś taka, o parę kilometrów od 
Buczacza. Mieliśmy niezłą gospodarkę, wszystko, co trzeba. Razem 
z rodzicami było nas w domu sześcioro. Najstarsza siostra, Tereska, 
jeszcze przed wojną za mąż wyszła i na stałe w Buczaczu mieszkała. 
Dwie młodsze ode mnie siostry, Stasia i Gabrysia, no i ja. W Baryszu 
od zawsze mieszkali różni: Ukraińcy, Polacy, Żyd sklepik towarów 
mieszanych prowadził. Ale większość nas, Polaków, tam była. 

Mieszkało, żyło się razem, normalnie, jak to na wsi między sąsia-
dami. We wrześniu trzydziestego dziewiątego weszli Sowieci, a jak 
wiesz, w lutym czterdziestego zaczęły się pierwsze wywózki na Sybir. 
Z Barysza też kilka polskich rodzin wywieźli, wujka mojego, leśni-
czym był. Ale większość nas została... Już za Sowietów to się zaczęło 
i różnie między Ukraińcami a Polakami bywało, ale jeszcze dało się 
żyć. Dopiero jak Niemcy przyszli, to nie daj Boże. Ukraińscy policaje, 
byle taki Polaka dopadł... Donosy na gestapo, rewizje, bicie, areszto-
wania. Różne tam, banderowcy, bulbowcy, łby podnieśli i huzia na 
Polaków. Tu napadli i spalili polską kolonię, tam znów polską rodzinę 
wymordowali. Za nic człowieku, za nic! Za to tylko żeś Polakiem... 
Strach był, bo my do tego trochę na uboczu wsi mieszkaliśmy. 

Na nasz Barysz napadli w lutym czterdziestego czwartego roku. 
W nocy. Oni zawsze napadali, palili i rezali w nocy, przed świtem... 
Prawie całą Baryszę tamtej nocy z dymem puścili i prawie wszystkich 
Polaków, i to od małego do starego, w pień wycięli. A raczej wyre-
zali... Niektórych to żywcem razem z gospodarstwem spalili. Moich 
rodziców tak właśnie..., z moimi młodszymi siostrami, Stasią i Ga-
brysią... 

Jak widzisz, ja żyję, niestety... Wszyscy mi mówią, że miałem 
szczęście. Dziękuję, nikomu takiego szczęścia nie życzę... Czasem so-
bie myślę, szkoda, że nie razem z moimi... Ocalałem, bo mnie wtedy 
nie tylko w domu, ale nawet w Baryszy nie było. Od jakiegoś czasu 
należałem z ojcem do okolicznej polskiej samoobrony i akurat tamtej 
nocy nasz komendant, przedwojenny sierżant pan Domański, zebrał 
nas młodszych alarmowo, żeby sąsiedniej polskiej kolonii bronić. Miał 
sygnał, że UPA zamierza tamtej nocy na nią napaść. Tymczasem oni 
napadli na naszą Baryszę... Nie zdążyliśmy wrócić naszym na pomoc, 
niestety. Co tu dalej opowiadać. Barysza spalona, wszędzie trupy... 
Z naszego domu dogorywające zgliszcza, razem z moimi... Tamtej 
nocy w Baryszy upowcy wymordowali prawie wszystkich Polaków. 

Już potem, w Buczaczu, bo tam do siostry uciekłem, doliczyliśmy 
się nazwiskami, bo przecież każdego z naszej wsi się znało, prawie 
dwustu zamordowanych. Polaków... A jakby tak w całym buczackim 
powiecie policzyć, to chyba parę tysięcy wymordowanych Polaków 
by się naliczyło. Tamtej nocy, oprócz Baryszy, mordowano Polaków 
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w Kowalówce, Bobulińcach, Kurdwanowie, Monasterzyskach, Zalesiu 
i Uściu Zielonym. W samych tylko Beremianach chyba ze trzystu Po-
laków padło. Nasz komendant samoobrony, pan Domański, liczył. Do-
mański? Żyje. Jak Sowieci Podole na wiosnę czterdziestego czwartego 
wyzwolili, Domański z naszym wojskiem na front poszedł. Z tej wojny 
porucznikiem wrócił i do dziś we Wrocławiu mieszka. Ostatnio w Boże 
Narodzenie się z nim widziałem. We Wrocławiu sporo naszych ludzi 
z okolic Czortkowa i Buczacza mieszka. No to, jak tylko jakaś okazja 
się nadarzy, to spotykamy się i trzymamy razem. Zwłaszcza my, z tej 
podolskiej samoobrony, podkomendni pana Domańskiego. Powspomi-
na się, pogada... 

Przy drugich Sowietach już trochę bezpieczniej nam było, bo oni za 
banderowców ostro się wzięli. Ale przecież każdej wioski wojskiem nie 
obstawisz, tym bardziej że Armia Radziecka poszła dalej bić Germań-
ców, a miejscowa milicja słabiutka i do tego niepewna. UPA grasowała 
i mordowała dalej. Nie na darmo sobie podśpiewywali: „Smert Lacham, 
Moskaliam, ta żidiwskij komuni”. Prawie tak jak za Niemca, znowu Po-
lacy bronili się sami... Trudno z tym było, bo wielu naszych, tak jak nasz 
komendant, do wojska poszło. Do tego naszą polską samoobronę nam 
Sowieci rozwiązali, bo mówili, że z AK była powiązana. Na jej miejsce 
wojenni komendanci organizowali „Istrebitielnyje Bataliony”, których 
zadaniem była obrona przed banderowcami. Do naszego wojska byłem 
za młody, a do tych batalionów w sam raz. Nie trzeba było mnie nama-
wiać. Dali nam stare wintówki, po garści amunicji. Niewiele się nabro-
niliśmy, niestety... Bo nawet już za tych drugich Sowietów, w styczniu 
czterdziestego piątego roku, w buczackim powiecie jeszcze parę pol-
skich wsi upowcy spalili i ludzi tam mordowali... Znów to nieszczęsne 
Uście Zielone, Monasterzyska, Zalesie czy Koropiec... Koropiec. Nie 
wiem, czy wiesz, że to rodzinna wieś Anieli Krzywoń. Tak, tak, tej, 
co to pod Lenino zginęła i bohaterką Związku Radzieckiego została. 
Anielę, tak jak ciebie, w lutym czterdziestego z całą rodziną Sowieci na 
Sybir wywieźli. A tych jej krewnych, którzy w Koropcu zostali, prawie 
wszystkich banderowcy wymordowali. 

Ukraińcy? Co o nich myślę? Chłopie, taż ja od dziecka po ukraiń-
sku nie gorzej niż po polsku bałakam. Koleżkowie, wspólne wygłupy, 
dziewczęta... A potem jeden z tych moich ukraińskich koleżków nasz 
dom podpalał, siostry mordował i podobno jak gończy pies za mną 
wszędzie węszył, tak chciał mnie tamtej nocy dopaść. Lewko, Leon na 
niego się wołało. Nie wiem, co się z nim stało, czy dzieje teraz. Ale nie 
daj Boże, żebyśmy się kiedyś spotkali... 

Ukraińcy? Ja sam mogę ci wiele takich przykładów podać, jak Ukra-
ińcy nam, Polakom, pomagali, jak nas ratowali, ukrywali przed bande-
rowcami. Ilu ich za to z rąk banderowców zginęło... Dam ci jeden taki 
przykład, aż zgroza bije. W Uściu Zielonym nasi dobrzy znajomi miesz-
kali. Żona Polka, jej mąż Ukrainiec. Hnat, po naszemu Ignac, Sławkiw 
się nazywał. Mieli dwoje małych dzieci. Przyszli do nich banderowcy 
i zażądali, żeby Hnat zabił przy nich swoją żonę, bo to Laszka, Polka. 
Odmówił. Na jego oczach żonę mu i dzieciaki zarąbali, a jego najpierw 
bagnetami podźgali, a potem półżywego z domu wywlekli i na przydroż-
nym słupie powiesili. Wisiał Hnat z taką tekturową tabliczką na piersiach: 
„Chto ne z namy, toj proty nas. I z kożdym take samo bude”. 

Ukraińcy... Ludzie, chłopie, jak my wszyscy. Ale o takim strasz-
nym, nieludzkim obłędzie, jaki niektórych z nich wtedy na Podolu czy 
na Wołyniu opanował, nie wiem co myśleć. I chyba już nigdy nie będę 
wiedział... 
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Poezja

Edward Bolec
Autor zbiorów opowiadań: Bieg po schodach (1983), Odyseusz 

w poczekalni (1985), Facet z nocy (2013). O d maja br. prezes rze-
szowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Poniższy wiersz 
jest debiutem poetyckim autora.

Kiedyś, gdy nie kamienowano demokracji

To zdarzyło się naprawdę:
chleb od Wołowca,
masło od bab z rynku,
mleko w szklanej butelce,
pasztetowa i salceson od Koguta na hali,
chwilówki bez odsetek od sąsiada. 

W Olszynkach dopuszczano do zechcyka 
dysydentów z Baranówki,
kajaki wyprzedzały fale Wisłoka,
Staszek Nitka zapraszał na mostek kapitański,
podchody na Lisiej Górze kończyły się 
zawieszeniem broni
i rwaniem orzechów laskowych 
z żołnierzami nieprzyjacielskiej armii.

Na „kamyczkach” dziewczyny 
z trzeciego ogólniaka
oddawały się 
chłopakom z mechanika,
rzeka skrzętnie obmywała ich ciała,
odpuszczała grzechy niepopełnione.

W Zorzy i Apollo na westernach
najlepiej wychodziły koniki,
w Kosmosie Antek bez oczu 
grał jak z nut Fryderyka, 
Markiz recytował z niczego 
poematy o Baldachówce,
obserwowano ciała nie niebieskie,
zmawiano się na Sylwestra.

Poezja  

Mirosław Osowski
Autor sześciu utworów prozatorskich: powieści Tomasz (2002) i zbioru opowia-
dań Tamte lata (2005), Domki z kart (2004), Świniobicie (2003), Powołanie (2006), 
Z nieba do piekła (2007) i tomików poetyckich – Jesień (2009) i Jesień 2 (2010). 
Laureat nagrody Złotego Pióra.

kolumbowie

noc bez gwiazd na leśnych ścieżkach
srebrny księżyc migoce w oddali
niczym płomień świecy
bladzi żołnierze dzieciaki jeszcze 
wolno idą
za nimi wloką się cienie żałosne
pod ich stopami lśni
żółty mazowiecki piasek
podmuchem wiatru
przyniesiony znad Wisły
szeleszczą liście drzew
niby powstańcze duchy
maszerują w ciszy 
boży straceńcy
kamienie rzucone 
na szaniec

Na poczcie Nalepa odkrywał bluesa,
Kajtek sprawdzał listę obecności na 3 Maja – 
nie brakowało żadnego joannity –
zamach na przewodnią bezsiłę narodu 
wisiał w powietrzu, 
w barze mlecznym na ruskie 
z kefi rem z Trzebowniska
ustawiała się kolejka.

W sklepie meblowym przy Reja 
trzymano wartę 
już dwa tygodnie,
sypialnie z Rumunii,
segmenty Bieszczady
mogły przyjść w każdej chwili. 

Rewolucja odradzała się na Południu,
nadchodził czas czarnych Jakobinów,
na Północy zima trwała w najlepsze,
dziadek Mróz taszczył pomarańcze od Fidela,
w kościołach przesłuchiwano Chrystusa,
pierwsi poganie schodzili do katakumb...

Wymyślono Demokrację,
by Historia zatoczyła się,
oddano ludziom to, co właśnie odrzucili –
deklaracje na bilbordach
i słowa, za które
nikt nie podniesie rękawicy...

Nowi spiskowcy jeszcze mają 
w zapasie kilka „żyć”,
jeszcze nie stoją przed zamkniętą bramą,
kiedyś, jak ich ojcowie,
wyjdą na ulice w sierpniowy dzień,
będą kamienować Demokrację,
postulaty nie zostaną postawione...

dzięki Ci Panie
dzięki Ci Panie
za zielone drzewa
za matki i dzieci 
bawiące się na placu 
za młodych latem 
leżących na plaży
za dziewczyny z rozwianymi 
jak len włosami
paradujące w ponętnych 
dla oka strojach
dzięki Ci Panie
za grzechy nasze
niewinne i głupie
za poranek w blasku 
wschodzącego słońca
za niebo pochmurne
gdy brak deszczu
za gruchające gołębie na dachu
i szukające na ziemi pokarmu
za spokój starców 
siedzących w cieniu 
wśród kasztanów
dzięki Ci Panie 
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Andrzej Piątek

Wybitnego twórcę i teoretyka teatru Je-

rzego Grotowskiego – który urodził się 

w Rzeszowie i przez jakiś czas mieszkał w Przemyślu 

i podrzeszowskiej Nienadówce – z okazji 80. rocz-

nicy urodzin Rzeszów honoruje cyklem spektakli 

nawiązujących do formuły teatralnej twórcy Apo-

calypsis cum fi guris. 

Teatr Maska, współorganizujący z berlińską Szkołą Teatralno-

-Filmową Reduta projekt „Śladami Jerzego Grotowskiego. Rzeszów 

– Berlin 2013. Wielkie Jubileusze”, zaprosił do Rzeszowa m.in. przed-

stawienia z tejże Reduty oraz z łódzkiej fi lmówki. Zorganizował wy-

stawę fotografi i Andrzeja Paluchiewicza dokumentujących życie Je-

rzego Grotowskiego oraz warsztaty prowadzone przez Teresę Nawrot 

z byłego Teatru Laboratorium w Opolu.

11 sierpnia w Rzeszowie imprezę rozpoczęła parada uliczna Te-

atru Porywacze Ciał z Poznania, potem Teatr Maska zaprosił na swój 

spektakl Niech żyje cyrk! i wernisaż wystawy Grotowski i Laborato-

rium w obiektywie oraz na monodram DAGNY.BRECHT.księżniczka.

żebraków w wykonaniu Dagny Cipory z łódzkiej fi lmówki.

27 sierpnia o godz. 19 na rzeszowskiej starówce pokazany zosta-

nie spektakl Opera żebracza z berlińskiej Reduty, a o 20.30 na placu 

Jerzego Grotowskiego przed Filharmonią Podkarpacką Makbet. Kim 

jest ten człowiek we krwi z Teatru Biuro Podróży z Poznania.

Projekt „Śladami Jerzego Grotowskiego. Rzeszów – Berlin 2013. 

Wielkie Jubileusze” fi nansowo wspiera Fundacja Współpracy Polsko-

-Niemieckiej. W czerwcu br. świętowano 30-lecie berlińskiej Reduty, 

unikatowej w świecie Szkoły Teatralno-Filmowej, która uczy technik 

aktorskich stworzonych przez Jerzego Grotowskiego. W programie 

jubileuszowym znalazły się m.in. kultowe spektakle Lieb Vaterland 

magst ruhig sein Ödöna von Horvátha oraz Begger’s Opera Hansa-

-Jürgena Hannemanna. Nie zabrakło występu przygotowanego przez 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, Telewizyjną i Filmową w Łodzi, 

monodramu DAGNY.BRECHT.księżniczka.żebraków w wykonaniu 

Dagny Cipory. Widzowie obejrzeli pantomimę Laute Stille Eliasa 

Liermanna oraz wystawę motions & emotions obrazującą metody pra-

cy Jerzego Grotowskiego z aktorami. Gościem berlińskich spotkań 

był także rzeszowski Teatr Maska, który przedstawił swój spektakl 

Niech żyje cyrk!, w reżyserii Jacka Malinowskiego, ze scenografi ą Ja-

nusza Pokrywki i muzyką Tiger Lilies.

Andrzej PIĄTEK

ŚLADAMI GROTOWSKIEGOŚLADAMI GROTOWSKIEGO
Po Berlinie wielki jubileusz w Rzeszowie

Jerzy Grotowski

„Cykliści” – Teatr Porywacze Ciał

Dagny Cipora w monogramie Dagny.Brecht.księżniczka.żebraków

„Niech żyje cyrk!” – Teatr Maska w Rzeszowie„Makbet. Kim jest ten człowiek we krwi” – Teatr Biuro Podróży
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Nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni ukazała 
się książka Aleksandra Bielendy Muzeum Słowa. 

Słownik gwary lubeńskiej. Autor jest długoletnim 
nauczycielem historii, regionalistą, a także autorem 
licznych publikacji historycznych i etnografi cznych. 
Z jego inicjatywy powstało Muzeum Regionalne w Lubeni 
z siedzibą w Sołonce, którego jest kustoszem. 

Książka ta ma wartość szczególną, zwłaszcza dla 
potomnych, bowiem język gwarowy całkowicie zanika, 
stając się już właściwie zjawiskiem muzealnym. Sam 
autor we wstępie wyznaje: „Muzeum Słowa jest wynikiem 
wieloletnich poszukiwań, odkryć, badań; rezultatem setek 

MUZEUM SŁOWA
Słownik gwary lubeńskiej

rozmów, wywiadów, ankiet et cetera. Dzięki temu udało się go 
stworzyć w takim wymiarze, że śmiało możemy uznać je za 
dzieło wyjątkowe”. Nauczycielowi w zbieraniu materiałów do 
książki pomagali też uczniowie, którzy w ramach lekcji historii 
gromadzili informacje na temat miejscowej gwary ludowej, 
zapomnianych już nazw przedmiotów codziennego użytku, 

dawnych tradycji i legend. 
W słowniku gwary lubeńskiej autor umieścił 

ponad tysiąc haseł, mając jednak świadomość, iż 
nie odzwierciedla on, z oczywistych względów, 
wyczerpująco całego bogactwa słownego 
i nazewniczego gwary, którą od setek lat używali 
mieszkańcy tego regionu. Książka zawiera też 
osiem miejscowych legend i podań ludowych, 
w obrazowaniu których autor wykazał się również 
talentem literackim.

Adam DECOWSKI

14

Nr 8(94) Rok IX

Adam Kus

Właśnie mija rok od reaktywacji 

DKF-u KLAPS w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeszowie. Był 

to wyjątkowo udany i bogaty programowo czas, 

w którym zaprezentowano 41 fi lmów i zaproszono 

38 gości uczestniczących w pofi lmowych dyskusjach. Cieszy nas 

to, że na projekcje do WDK-u przychodzą miłośnicy dobrego 

fi lmu reprezentujący niemal wszystkie grupy wiekowe. Oby tak 

dalej. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze propozycje znacząco 

wpływały na kształtowane świadomości fi lmowej wszystkich 

pasjonatów tej dziedziny sztuki. 

Na regularne poniedziałkowe projekcje zapraszamy w wielkim 

stylu już od 9 września br. – wtedy zaś na Polowanie, czyli wybitną 

i jedną z najlepszych produkcji tego roku, obsypaną licznymi 

nagrodami na festiwalach w Cannes, Berlinie oraz w Vancouver. 

Nasze drugie spotkanie 

związane będzie z mistrzem 

kina, którym w tym miesiącu 

będzie Edmund Goulding 

i jego największy sukces 

fi lmowy Grand Hotel, z udziałem Grety Garbo i nagrodzony Oscarem 

dla najlepszego fi lmu w 1932 r. Kolejna propozycja to najważniejszy 

izraelski fi lm roku Wypełnić pustkę – poruszająca, odkrywcza oraz 

zaskakująca opowieść zbierająca entuzjastyczne recenzje i nagradzana 

na festiwalach m.in. w Palm Springs, São Paulo, Toronto i w Wenecji. 

Miesięczny program tradycyjnie zakończymy dokumentem, i tym 

razem będzie to znakomita opowieść o artystycznej drodze jednego 

z najoryginalniejszych artystów współczesnego kina, przedstawiona 

w najnowszej produkcji Roberta B. Weide’a pt. Reżyseria: Woody Allen.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszym fi lmowym projekcie, 

który w tym roku otrzymał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-

wej i patronat Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 

klapsem 
po filmach

Rafał Kaplita

W czasach, kiedy kino ame-

rykańskie zawodzi coraz 

częściej, robiąc się banalnym 

i schematycznym do potęgi, moż-

na zauważyć, że dawne miejsce 

kina wzorcowego próbuje zająć to 

ze Starego Kontynentu. Nie jest ono jeszcze tak „roz-

puszczone” jak kino Hollywoodu (porównanie go do 

niewychowanego dziecka byłoby jak najbardziej na 

miejscu), lecz zarazem coraz bliższe dawnym ame-

rykańskim wzorcom, związanym z jakością wyko-

nania, rozmachem czy przyjemnością odbioru.

Idealnym przykładem takiego fi lmu jest właśnie Polowanie. 

Skonstruowane po amerykańsku wciąga dramaturgią, pobudza do 

empatii i wzrusza. Jednocześnie jednak nie przesadza, nie jest efek-

ciarskie. Ponadto, co jest cechą kina europejskiego, jest niejedno-

znaczne, nieklasyczne. Nawet jeśli widz przeczuwa, że posądzony 

o molestowanie dziewczynki bohater jest niewinny, to ręki by sobie za 

ten osąd uciąć nie dał, bo nie dostał jasnych na to dowodów. I dlate-

go właśnie Polowanie poleciłbym szczególnie ludziom, którzy nie tyle 

szukają w kinie czegoś nowego, bo nie jest to ani nowa historia, ani 

podana w nowatorski sposób, lecz tym w szczególności, którzy wie-

dzą, co w kinie dobre i choć naoglądali się fi lmów po uszy, to raz ko-

lejny będą chcieli prawdziwie przeżyć prostą, cichą historię zwykłego 

człowieka, który niczym zwierz na tytułowym polowaniu, będzie mu-

siał zawalczyć o własne życie, ale i o godność, szacunek, dobre imię. 

A będzie to walka nierównych szans i pełna determinacji.    

Recenzja „na plus”Recenzja „na plus”

Dominik Nykiel

O tym fi lmie, jeszcze zanim poja-

wił się w kinach, powiedział mi 

Rafał [Kaplita – przyp. red.]. To on 

pierwszy go zobaczył. I to on pierw-

szy był pod jego wrażeniem. Szyb-

ko zrozumiałem, dlaczego. Szyb-

ko też podzieliłem ten entuzjazm.

W Polowaniu prawie wszystko jest jasne. Wie-

my, że główny bohater jest niewinny. Wiemy, że 

nie skrzywdził małej dziewczynki, bo wszystko, co 

robi, widzimy. A jednak maestria reżyserii (Th omas 

Vinterberg), scenariusza i aktorstwa (rewelacyjny 

Mads Mikkelsen; polecam jego przerażającą „wersję”, czyli tytułową 

rolę w serialu Hannibal) sprawia, że mamy wątpliwości. Ale nie to 

jest najważniejsze. Istotą w tym fi lmie są słowa. Raz wypowiedziane 

– i nieważne, że cofnięte – potrafi ą siać w życiu człowieka zniszczenie 

jak najpotężniejsze tornado. A najgorsze jest to, że ludzkiej reputacji 

i zaufania nie da się tak prosto odbudować jak domu czy nawet całego 

osiedla, o czym przekonał się na własnej skórze Lucas. 

To fi lm, który szarpie nerwy (chociaż dynamizmu w nim nie ma), 

który niepokoi, zakorzenia się głęboko w pamięci i skłania do refl eksji 

nad kondycją relacji międzyludzkich oraz do poważnej dyskusji. Bo to 

również fi lm o tym, w jak paranoicznym świecie żyjemy, gdzie dziecko 

ma więcej do powiedzenia niż dorosły. 

Natomiast Duńczycy wiedzą, jak robić mocne, emocjonujące 

kino. I Polowanie jest idealnym tego przykładem. Dlatego obok tej 

propozycji, o której nie było głośno, nie można przejść obojętnie.    
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Od 7 do 12 lipca br. trwał najwięk-
szy na Ukrainie Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki. Rzeszów i Polskę zarazem 
reprezentowały wokalistki Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie, które szkolą się pod 
kierunkiem Anny Czenczek: Grupa Che 
Donne (Kinga Cieśla, Mariola Leń, Beata 
Rzeźnik) oraz solistki Oliwia Skóra i Ewe-
lina Bochenek, podopieczna Szkoły Muzyki 
Klasycznej i Rozrywkowej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Giedlarowej.

Wokalistki rzeszowskie w drodze do fi -
nału okazały się lepsze od 130 wykonawców 
z 18 krajów. W koncercie laureatów wystą-
piła Grupa Che Donne, która wyśpiewała 
Nagrodę Międzynarodowego Jury i Nagrodę 
Dyrektora Festiwalu oraz Mariola Leń, któ-

WOKALISTKI ANNY CZENCZEK
Sukcesy rzeszowskiej szkoły śpiewaczej

ra otrzymała Nagrodę Specjalną. Artystów 
oceniało jury złożone ze znawców muzyki 
i śpiewu, m.in. z Turcji, Litwy, Gruzji, Ukra-
iny, Włoch, Białorusi. Uczestnicy obowiąz-
kowo wykonywali przebój w języku narodo-
wym oraz po ukraińsku.

Na koncercie laureatów oraz najwięk-
szych gwiazd Ukrainy na widowni amfi te-
atru nowojaworowskiego młodych artystów 
oklaskiwało blisko 20 tysięcy osób. A już 
w dniach od 26 do 29 września 2013 Gru-
pa Che Donne będzie reprezentować Polskę 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
„Złota Jantra” w Veriko Tarnavo w Bułgarii.

Natomiast w czerwcu w 34. Międzyna-
rodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Koninie Złoty Aplauz Uśmiechu 

wyśpiewała Alicja Rega reprezentująca 
Rzeszów. Alicja swój talent wokalny rozwija 
także w CSW w Rzeszowie pod kierunkiem 
Anny Czenczek. Marysia Socha zajęła II 
miejsce w konkursie pt. „Tylko polska piosen-
ka”, w którym jury przewodniczyła Halina 
Kunicka, znana polska piosenkarka. 

Soliści i Grupa Artystyczna Centrum 
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w roku szkol-
nym 2012/2013 zdobyli ponad 50 nagród. 
Z tej okazji byli zaproszeni do ratusza, gdzie 
spotkali się z prezydentem Tadeuszem Fe-
rencem, któremu bardzo spodobał się pre-
mierowy spektakl wokalno-taneczny Prawy 
do lewego z towarzyszeniem zespołu festiwa-
lowego pod kierunkiem Andrzeja Paśkiewi-
cza, według scenariusza i w reżyserii Anny 
Czenczek. Premiera miała miejsce w czerw-
cu br. podczas IX Międzynarodowego Festi-
walu Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal.

Andrzej OSIŃSKI
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Małgorzata 

Hołowińska

W lipcową sobotę i nie-

dzielę mieszkańcy 

oraz goście przebywający 

w naszym mieście mogli 

podziwiać popisy wokalne, 

taneczne i instrumentalne, bowiem jak co roku 

latem Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 

zaprezentował dorobek artystyczny zespołów 

z Podkarpacia i Polski na estradzie przy ratuszu.

Pierwszy z koncertów (13 lipca) pn. „Mu-

zyczno-wokalne zakątki Podkarpacia” rozpo-

częła pełnymi poczucia humoru piosenkami 

związanymi tematycznie z regionem i mia-

stem Kapela Podwórkowa Folkloru Miej-

skiego „Cianto” działająca przy Osiedlowym 

Domu Kultury Tysiąclecie w Rzeszowie. 

Nie mogło zabraknąć także muzyki ludowej 

w wykonaniu żywiołowego w tańcu i śpie-

wie Zespołu Ludowego „Łęczanie” z Łęk 

KLIMATY MUZYCZNE
Prezentacje zespołów Podkarpacia

Dukielskich, Zespołu Śpiewaczego „Tyczy-

niacy” ze znaną kapelą „Wójta Tycznera”, 

unikatowej i jedynej w Polsce, towarzyszącej 

fl isakom podczas spływów tratwą – Ulanow-

skiej Kapeli Flisackiej, a także debiutanc-

kiego występu działającego od roku Zespołu 

Śpiewaczego „Sąsiedzi” z Białobrzegów.

W tej różnorodności artystycznej nie 

zabrakło brzmień instrumentów dętych. 

Z bogatym repertuarem zaprezentowała się 

Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba 

o ponad 60-letniej tradycji. Popisów instru-

mentalnych na harmonijce ustnej dopełnił 

zaś Zbigniew Miąsowicz z Węglówki. Pu-

bliczność bawiła się znakomicie przy dźwię-

kach Zespołu Iwo Stars Band z Iwonicza-

-Zdroju, wykonującego muzykę z autorskich 

utworów beatowych, bluesowych, ballad, 

country, a także coverów światowych przebo-
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jów. Obok tych uznanych muzyków wystąpił 

także młody, początkujący zespół Folk Band 

z Łętowni. Podczas fi nału zaprezentowała się 

gwiazda wieczoru – hardrockowa grupa Steel 

Velvet ze Strzyżowa, której muzycy występo-

wali na scenach z wieloma znanymi kapelami 

rockowymi. Ich popis przesycony był energią 

i mocnym melodyjnym brzmieniem, co spra-

wiło, że zachwycona publiczność bawiła się 

doskonale mimo nieco chłodnej aury.

Niedzielne popołudnie i wieczór (21 

lipca) wypełnił koncert pomyślany jako wę-

drówka po klimatach muzycznych różnych 

krajów – stąd tytuł „Z muzyką dookoła świa-

ta”. Rozpoczęli to wędrowanie młodzi adepci 

sztuki wokalnej ze Stalowej Woli – Studium 

Prymka, prezentując piosenki w języku pol-

skim i angielskim. Usłyszeliśmy też utwór J. 

Kondratowicza i P. Figla Powrócisz tu, pod-

kreślający ideę koncertu. Na rzeszowskim 

Rynku zadebiutował nowy zespół Woje-

wódzkiego Domu Kultury Szansonetka, 

który tworzą muzycy na co dzień pracujący 

w WDK i solistka Urszula Stopyra. Zapro-

wadzili oni słuchaczy pod dachy Paryża i do 

słonecznej Italii. Jakże miło było znowu usły-

szeć nastrojowe piosenki Edith Piaf, Dalidy 

czy Joe Dassina.

Rzeszowianie i goście obecni na Ryn-

ku przenieśli się także za ocean, by znaleźć 

się wśród dźwięków Nowego Orleanu i tych 

części globu, gdzie króluje jazz. Sprawił to 

umiejętnościami muzycznymi i gawędziar-

skimi Zespół I.K.S. Band – trzykrotny 

laureat Złotej Tarki. Usłyszeliśmy zarówno 

standardy nowoorleańskie i dixilendowe, 

jak i współczesne przeboje zaaranżowane 

w tym duchu. Ta podróż z muzyką konty-

nuowana była na estradzie dzięki zespołowi 

Żmije, którego członkowie zafascynowa-

ni są Karpatami i folk-rockiem. Takie też 

utwory usłyszeliśmy. Zespół zaprezento-

wał dużą różnorodność stylistyczną – od 

delikatnego rytmu reggae, aż do szybszych 

melodii polskich, ukraińskich, bałkańskich 

i cygańskich. Słoneczne niebo, a potem 

ciepły, przyjazny wieczór sprawiły, że na 

fi nał koncertu złożyły się radosne nastroje 

widzów siedzących na ławkach przed sce-

ną, odpoczywających pod parasolami oraz 

stojących i przechadzających się po Rynku. 

Występ gwiazdy wieczoru, zespołu Abba-

cover z Wrocławia, zachęcił rzeszowian do 

dalszej, wspólnej zabawy. Ta jedyna w Pol-

sce sześcioosobowa grupa wykonująca „na 

żywo” największe przeboje szwedzkiego 

zespołu ABBA, poderwała z miejsc słucha-

czy, którzy w rytm nieustannie żywych pio-

senek tańczyli i śpiewali razem z zespołem. 

Atmosferę podkreślały efekty wizualne na 

scenie, światła rzeszowskiego ratusza, ka-

wiarnianych ogródków i stylowych latarni. 

Koncerty w ramach „Muzycznych Prezen-

tacji Podkarpacia”, na które zaprosili Prezy-

dent Rzeszowa i Wojewódzki Dom Kultury, 

odbyły się pod patronatem Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego.

Małgorzata HOŁOWIŃSKA

Rafał Białorucki

Galeria Sztuki w Zakopa-

nem i Centrum Rzeź-

by Polskiej w Orońsku to 

miejsca, gdzie były prezen-

towane prace powstałe pod-

czas VIII Ogólnopolskie-

go Pleneru Malarskiego – Boguchwała 2012.

Artyści z całej Polski po ubiegłorocz-

nym plenerze malarskim w Boguchwale po-

zostawili ponad dwieście prac. Część dzieł 

została przekazana na aukcję jako wsparcie 

dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, 

dodatkowo każdy artysta przekazuje corocz-

nie jedną pracę na poczet przyszłej kolekcji 

Podkarpackiej Zachęty Sztuk Pięknych, któ-

ra jako współorganizator pleneru chce stwo-

rzyć własną galerię sztuki. 

– Część prac podróżuje potem po 

ogólnopolskich wystawach, promując tym 

samym plener malarski w Boguchwale, ar-

tystów oraz ten zakątek Podkarpacia. Na 

pracach goszczą bowiem boguchwalskie 

zabytki: stary kościół, pałac, spichlerz i ka-

pliczki, jest także miejscowa przyroda, ludzie 

i najbliższe otoczenie – mówi Jacek Nowak, 

prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachę-

ty Sztuk Pięknych, pomysłodawca, organiza-

tor i komisarz pleneru. 

Prace z pleneru w Boguchwale były już 

prezentowane podczas tegorocznych wystaw 

w Galerii Sztuki Dom Doktora w Zakopanem 

(marzec–kwiecień) oraz w Centrum Rzeźby 

Polskiej w Orońsku (maj–czerwiec). – W Za-

kopanem prace z Boguchwały gościły już po 

raz drugi. Artyści z aprobatą i zadowoleniem 

mówili o miejscu promocji, którym był liczą-

cy ponad 120 lat typowy dom góralski. Jego 

projekt i wnętrze zaprojektował słynny Wit-

kacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz) dla dr. 

Wacława Kraszewskiego, pierwszego lekarza 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-

tunkowego – powiedział Jacek Nowak. 

W stolicy Tatr zaprezentowano tzw. 

małe formaty o wymiarach 50 x 50 cm. 

Każdy z uczestników pleneru przygotował 

jedną pracę, najbardziej charakterystyczną 

dla swojego stylu, m.in. akwarele, grafi ki 

i obrazy olejne. W Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku, mieszczącym się w zabytkowym 

spichlerzu, artyści pokazali już większe for-

maty swoich obrazów. W tym samym czasie 

zaprezentowano obok wystawę prac Magda-

leny Abakanowicz. – Obie wystawy w Za-

kopanem i Orońsku zostały bardzo dobrze 

przyjęte przez miłośników sztuki. Podczas 

wernisażu można było spotkać się z niektó-

rymi artystami, porozmawiać o malarstwie 

oraz zakupić prace, gdyż wystawy miały tak-

że wymiar komercyjny. Ważny był także kli-

mat obu miejsc, gdzie czuło się ducha sztuki 

– mówi Jacek Nowak. 

Kolejny, IX plener malarski w Bogu-

chwale, odbędzie się w dniach 4–18 sierpnia, 

a swoje prace będzie tworzyć 15 artystów 

z całej Polski. Mecenat nad plenerem objął 

Urząd Marszałkowski Województwa Pod-

karpackiego w Rzeszowie oraz grono sympa-

tyków i sponsorów kultury. 

Rafał BIAŁORUCKI

CZUŁO SIĘ DUCHA SZTUKI 
Malarstwo z Boguchwały pokazują w Polsce

Bartosz Cyganik

Poznałem pana Tomasza 

jakiś czas temu i zafascy-

nowało mnie w nim jego 

podejście do tego, co two-

rzy oraz niezwykły pro-

fesjonalizm rzeźbiarski. 

Artysta już od ponad 30 lat tworzy rzeźby sa-

kralne, plenerowe, płaskorzeźby, zajmuje się 

snycerką, metaloplastyką oraz maluje obrazy, 

portrety i freski. 

Profesor Andrzej Markiewicz, promotor 

malarstwa z Boguchwały, podczas wystawy 

w Zakopanem

RZEŹBY SAKRALNE
Tomasz Kuśnierz – artysta ze Słociny

Do każdego 

projektu artysta 

podchodzi w peł-

ni zaangażowania 

twórczego, każdemu 

elementowi stara 

się dodać „coś nie-

powtarzalnego od 

siebie”. Czyni tak, 

wykorzystując swój 

niezwykły talent, 

zdobytą wiedzę oraz Fe
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wej oraz konfrontacja oryginalnych postaw 

twórczych. W tym elitarnym projekcie mogą 

wziąć udział tylko członkowie przynależący 

do ZPAP z regionu Podkarpacia. Większość 

uczestników aktualnego przeglądu, to osoby 

z dużym dorobkiem i doświadczeniem w tych 

wieloletnich już konfrontacjach naszej grupy 

plastyków. Są to zazwyczaj bardzo aktywni 

artyści, a także pedagodzy oraz animatorzy 

lokalnej kultury, pokazujący na tej wystawie 

swoje twórcze fascynacje i inspiracje”. 

W rzeczy samej na wystawie zobaczyć 

można cały wachlarz twórczych postaw styli-

stycznych, formalnych i tematycznych. To nie-

zwykle interesujące jest, jak wielokrotnie od-

ległe są inspiracje i fascynacje artystów miesz-

kających „pod jednym niebem” zakorzenio-

nych w pewnej społeczności, mieście – grupie, 

którą jest przynależność do związku. „Bardzo 

znamienny dla tej edycji biennale jest fakt – 

wskazuje prezes ZPAP – iż po raz pierwszy 

bierze w nim udział liczna reprezentacja 

naszych najmłodszych członków – koleżanek 

oraz kolegów, którzy wstąpili do ZPAP 

w ostatnim czasie. Ich bardzo duża, arty-

styczna i związkowa, aktywność napawa 

nas dumą i dobrze rokuje na przyszłość.

W zdecydowanej większości są to dyploman-

ci Wydziału Sztuki UR, którzy postanowili 

tutaj z nami pozostać i wspierać nasze wielo-

letnie działania i starania w budowaniu i pro-

mowaniu kultury wysokiej na Podkarpaciu”.

Miejmy nadzieję, iż słowa te będą pro-

rocze i ta młoda sztuka stanie się podwaliną 

dla dalszego rozwoju sztuki na najwyższym 

poziomie, z którego środowisko artystyczne, 

ale i odbiorcy, i mieszkańcy Rzeszowa będą 

mogli być dumni, jak jest to obecnie. Pisałem 

bowiem o kilku wystawach środowiska rze-

szowskich profesjonalnych twórców, zwłasz-

cza wystawach eksportowych, które potwier-

dzały moją ocenę światowego poziomu sztuki 

uprawianej w naszym regionie. I jestem prze-

konany, że Biennale ZPAP do tych wystaw się 

przyłącza.

W dolnej sali BWA wystawa pn. „Czwar-

ta wystawa ze zbiorów BWA w Rzeszowie 

– malarstwo”. Jest to kolejna odsłona dzieł 

zgromadzonych w zbiorach dzieł sztuki 

współczesnej rzeszowskiego BWA. Wystawa 

ta składa się z 80 obrazów olejnych 45 arty-

stów – to wybór prac, które BWA od początku 

lat 60. XX wieku pozyskiwało poprzez zaku-

py, dary od autorów, efekty plenerów i imprez 

zbiorowych. Wśród autorów obrazów znajdu-

ją się nieżyjący już twórcy, m.in.: Franciszek 

Frączek, Zbigniew Krygowski, Zygmunt 

Czyż, Alfred Kud, Marian Stelmasik, Stani-

sław Jachym, Anna Justyna Hubert. Z kolei 

spośród znanych nam artystów zobaczymy 

wczesne prace Krzysztofy Lachtary, Heleny 

Majewskiej, Ireny Oryl, Ireny Wojnickiej, 

Józefa Gazdy, Ryszarda Dudka, Leszka 

Kuchniaka czy Emila Polita.

Znakomity wybór prac dokonany przez 

dyrektora i pracowników odpowiedzialnych 

za utrzymanie zbiorów pokazuje, jak wielki 

skarb posiada galeria BWA, który – właściwie 

od samych początków powstawania tej kolek-

cji do dziś – nie może doczekać się stałej eks-

pozycji,  dostępnej dla szerokiej publiczności. 

Bo przecież ten skarb należy do nas wszyst-

kich. Zachęcam do oglądania obu ekspozycji, 

zaś większej części zbiorów w wirtualnej rze-

czywistości na stronie www.bwa.rzeszow.pl 

Piotr RĘDZINIAK

Piotr Rędziniak

W roku wystawien-

niczym 2013 BWA 

przedstawia drugą wystawę 

przeglądową środowiska ar-

tystów plastyków pn. „Bien-

nale ZPAP 2011–2013”.

Związek Polskich Artystów Plastyków 

w Polsce obchodził w 2011 roku 100. rocznicę 

swego powstania. Rzeszowskie Biuro Wystaw 

Artystycznych prezentowało wtedy „Wielką 

Wystawę ZPAP”. W tym roku przypada 65. 

rocznica powstania rzeszowskiego oddziału 

związku. IX edycja Biennale ZPAP jest oka-

zją do przypomnienia tego faktu, ale przede 

wszystkim jest odbywającym się co dwa lata 

przeglądem twórczości artystów należących 

do ZPAP okręgu rzeszowskiego. 

Związek skupia obecnie ponad 80 arty-

stów plastyków, z których znaczna część pod-

daje ocenie publiczności swoje osiągnięcia 

i realizacje z ostatnich dwóch lat. Tegoroczna 

prezentacja obejmuje ponad 80 dzieł 31 naj-

aktywniej działających artystów, którzy czę-

sto oprócz pracy zawodowej działają twórczo 

oraz społecznie na rzecz ZPAP. Jak napisał we 

wstępie do wydanego do wystawy katalogu 

prezes obecnej kadencji Marek Olszyński, 

„celem tego cyklicznego, bardzo ważnego dla 

środowiska wydarzenia artystycznego – bien-

nale sztuki, jest promocja naszego związku 

plastyków i umożliwienie członkom rze-

szowskiego okręgu zaprezentowania efektów 

swojej działalności artystycznej i zawodo-

WACHLARZ TWÓRCZYCH POSTAW
W Domu Sztuki rzeszowskiego BWA

Marek Olszyński, „Mgła II” z cyklu „Ćwiczenia 

przestrzenne”, olej/ tech. własna, płótno

Stanisław Szczepański, „Dialog”, olej, płótno
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inne elementy, które decydują o tak wspania-

łych efektach końcowych.

Tomasz Kuśnierz wykonał m.in. fe-

retron na jubileusz 500-lecia sanktuarium 

Matki Bożej Rzeszowskiej i powtórnej po 

250 latach koronacji w bazylice oo. Bernar-

dynów, która to uroczystość odbędzie się we 

wrześniu tego roku. Także jego dziełem jest 

fi gura św. Rocha, której poświęcenie nastąpi 

16 sierpnia br. podczas odpustu w parafi i św. 

Rocha w Słocinie (Rzeszów). 

Serdecznie zapraszam na stronę interne-

tową (http://www.tomaszkusnierz.pl), gdzie 

można zobaczyć niektóre dzieła artysty Toma-

sza Kuśnierza ze Słociny.

Bartosz CYGANIK
Rzeźbiarz z fi gurą Chrystusa na krzyżu, przy-

gotowywaną dla Seminarium Duchownego 

w Rzeszowie oraz fi gurą św. Rocha
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Nr 8(94) Rok IX

Marek Pękala 

Oto inny aspekt odpo-

wiedzi na pytanie zawar-

te w podtytule – nasze 

obydwa teatry: im. W. 

Siemaszkowej i Maska są 

ambitne, ale nie doceniają 

kontekstu społecznego, w jakim działają. Czy 

Rzeszów ma swój mit? Jest ich sporo. A tema-

ty lokalne? Bez liku. Czy istnieją one na sce-

nach? Nie. Trzeba więc czymś zachęcić nie 

tylko miejscowych ludzi pióra do ożywienia 

takiego mitu czy tematu. Może nie tylko de-

biutantom wystarczy obietnica wystawienia 

najlepszego tekstu.

1. Dlaczego Teatr Maska nie może ogło-

sić konkursu na legendę o tym, jak to Rzech 

z Rzechichą Rzęchów klecili? Przykład: Wer-

sja pierwotna (nieocenzurowana): Rzechicha 

(przy żarnach): – Alem utyrano! Rzech: – 

Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj… – O zbe-

reźniku, a dziecka?! – Dziecka na drzewa! 

Rrzechątka, wspinając się ku barci, śpiewają: 

Koci, koci, misie, robić nie chce mi sie!... Itd.

2. Albo konkurs na sztukę współczesną. 

Np. o tym, jak dzieci Jaśka i Maryśki, czyli 

Arnold i Andżelika, pojechały do babci, zgu-

biły się wśród pól i łąk, zgubiły komórkę… 

Proszą o ratunek szaraka, a on zwiewa. Sio-

strzyczkę zbywa Barbie i jej pokemony, bo 

sami są w strachu; dla nich dzika róża to za-

stygły meteoryt. A od braciszka ucieka Ken 

i jego pokemole; dla nich wierzba płacząca 

to grzyb atomowy. Z rozpaczy maleństwa 

chcą sobie przypomnieć: „…stróżu mój, ty 

zawsze…”, ale… itd. Happy end: Burek przy-

nosi w zębach koszyk z pierogami od babci 

i prowadzi szczęśliwe dzieci do chałupy. Ty-

tuł: Szkoda komórki. Morał: Lepiej mieć sio-

strę / brata, nie mówiąc o Burku. 

A teraz coś na deski teatru dramatycznego.

3. Najbardziej u nas gorący mit, poru-

szający do żywego i do upadłego, to ten zwią-

zany ze słynnym pomnikiem – bo śmieją się 

SKĄD NASZ RÓD
Po święcie futomian

POMYSŁY NA RZESZOWSKĄ SZTUKĘ
Jakiego teatru potrzebuje Rzeszów (2)

z niego i z nas w całym kraju. Oczywiście, 

chodzi o ów monstrualny organ żeński z be-

tonu, którego autorem jest artysta Konieczny. 

Przynajmniej według mnie, pomnik ten jest 

niekonieczny. Z historycznych i estetycznych 

względów nader to wątpliwy składnik kultu-

rowej tożsamości Rzeszowa i regionu, a na-

wet jej zaprzeczenie. Wyobraźmy więc sobie 

sztukę o tym, jak to prawica chce dorobić 

pomnikowi Czynu Rewolucyjnego skrzydła 

i przerobić go na monumentalnego Anioła. 

Lewica protestuje. Chce na szczycie pomnika 

tarasu widokowego. Kłótnia trwa: – A-nioł! 

Ta-ras! – niesie się na wiecach. Kompromis, 

że lewa część przysługuje prawicy, a prawa – 

lewicy, nikogo nie zadowala. Kłótnia gorze-

je. Przywódcy zwaśnionych stron mają ten 

sam profetyczny sen: śnią im się anarchiści 

z  bombą, którzy wysadzają wiadomo co. Po-

mnikowcy od prawa do lewa opłakują stratę, 

handlują pamiątkowym gruzem z monu-

mentu, serwują jego miniaturowe repliki… 

I na myśl o tej rozszerzonej ofercie handlu 

dewocjonaliami – zlani potem obydwaj przy-

wódcy budzą się. Pędzą do siebie – osiągają 

kompromis. Wzniesione ku niebu ręce Anio-

ła mają trzymać olbrzymi półmisek, czyli 

podstawę owego wymarzonego tarasu wi-

dokowego. I przywódcy powołują spółkę do 

handlu biletami wstępu…

4. A historia o tym, jak Tadeusz Kan-

tor, wybitny syn ziemi rzeszowskiej, przybył 

z wizytą do Rzeszowa w 1983 r. i pokazał 

swoje arcydzieło? To on usankcjonował wo-

jewódzką stolicę jako… Lepiej zacytujmy: – 

Co to za zadupie – ten Rzeszów! Wyobraźmy 

więc sobie: Właśnie oglądamy na ekranie 

w teatrze rejestrację Wielopola… Widzimy 

Kantora… Taśma trzeszczy, obraz znika. 

A tu nagle nieżyjący od ponad 20 lat Kantor 

wyskakuje z ekranu i ten jego wściekły duch 

rzuca się ku widowni, i miota tymi swoimi 

wspaniałymi bluzgami: – To, co tu się dzieje, 

to normalny burdel! (To też cytat). A potem 

napięcie już by tylko rosło… 

5. Historia najstarszego w Rzeszowie po-

mnika mówi o nas jeszcze więcej. Wyobraźmy 

więc sobie, jak pewnego dnia św. Jan Nepomu-

cen znika z cokołu na Nowym Mieście. Policja 

poszukuje bezcennej fi gury. A Nepomucen 

z tęsknoty za swoim sprzed wieków miejscem 

na Podzamczu we śnie odwiedza prezydenta 

Ferenca, biskupa Górnego… – To już lepiej 

było mi w PRL, gdym leżał pod cmentarnym 

płotem – skarży się im do ucha. A tu leje i leje, 

zbliża się powódź stulecia. Pan Bóg gromi 

Nepomucena za samowolny cud powrotu do 

życia, ale daje rozgrzeszenie i za pokutę każe 

ratować metropolię. Nie tylko władzy nie po-

doba się ten nowy chętny do rządzenia ks. Jan 

Pomuceńko, bo to ksiądz. No to zrzuca sutan-

nę, ale to i tak za mało, bo to już co prawda 

jest normalny ob. Muceniak, ale to przecie ani 

pniok, ani chociaż krzok, jeno ptok! Wtedy 

święty otrzymuje zgodę Pana Boga na drugi 

cud – wciela się w psychikę marszałka pod-

karpackiego; no, bez przesady, niech to będzie 

szef sztabu antykryzysowego. I co on na to? 

Toczy ze świętym walkę wewnętrzną? A czy 

natchniony jego duchem wygra z powodzią? 

A czy Nepomucen wróci na cokół? Sami pań-

stwo widzicie, że napięcie już by tylko rosło…

6. Albo wyobraźmy sobie sztukę, w któ-

rej głównym bohaterem jest ta… koszmar-

na betonowa piłka w odciętych dłoniach K. 

Górskiego, czego boleśnie doświadczamy, 

przechodząc ul. Słowackiego. Czy widzicie 

państwo scenę, jak ta piłka z betonu (lewego 

i prawego) leci w pobliską galerię Podkul-

skiego?! Ruina… Sukces! CBA wie, kto na 

rozwałkę dał łapówę. ABW już wie, że piłka 

jest zdalnie sterowana, ale agenci łamią so-

bie zęby na łamaniu kodu dostępu, a policja 

nie umie namierzyć tej piły. Hipoteza, że jest 

na Baldachówce, w Chicago albo w Malawie 

upada. A ta straszna piła, pędząc po niebie-

sie, staje się coraz większa, a jej celem jest za-

mek Lubomirskich! I napięcie!… 

Oczywiście, zastrzegam sobie prawo do 

realizacji tych pomysłów po mej wiekopom-

nej zgodzie.

Marek PĘKALA

Wspomnienie o wizycie T. Kantora w Rzeszowie jest do-

stępne na witrynie internetowej „Terra Marucha”.

Siódme już Dni Futormy rozpoczęły się 

13  lipca 2013 r. tradycyjnie w kościele 

parafi alnym w Futomie koncertem organo-

wym. Koncert prowadził Marcin Skawiński. 

W wykonaniu organistów Krzysztofa Husa 

i Józefa Barana usłyszeliśmy utwory Jana 

Sebastiana Bacha, Johana Pachelbela. Słu-

chaliśmy muzyki fi lmowej. Zabrzmiał Walc 

Barbary Waldemara Kazaneckiego i utwory 

Clinta Mansella i Klausa Badelta. Wzruszały 

preludia Józefa Furmanika, Gordona Younga 

i Marsz ślubny Feliksa Rączkowskiego. Kon-

cert zakończyła Toccata Th eodore Dubois.

Po koncercie nastąpiło otwarcie wy-

stawy w miejscowej szkole podstawowej. 

Wszystkich przybyłych powitał dyrektor 

Zdzisław Chlebek, zachęcając do jej zwie-

dzania. Wystawców było wielu. Szkolna 

klasa z oślą ławką, dywany to eksponaty 

Augustyna Rybki. Instrumenty  muzyczne 

i futerały wykonał Stanisław Mierzwa. Rę-

kodzieło artystyczne prezentowała Danuta 

Gliwa. Fotowystawa Andrzeja i Jerzego 

Panków wzbudzała zainteresowanie. Zgro-

madzono imponującą galerię zdjęć zwią-

zanych ze 125-leciem futomskiej oświaty 

i 60-leciem szkoły. Michał Pleśniak z Bła-

żowej Dolnej pokazał armatę i inne ekspo-

naty. Haft y Stanisławy Pękali z Błażowej, 

rzeźba i malarstwo Andrzeja Grysa z Lecki, 

rzeźby Marka Twardego, eksponaty Zyg-

munta Drewniaka z Piątkowej, wystawa 

zdjęć Agaty i Sabiny Kleczyńskich to ko-

lejne propozycje organizatorów wystawy. 

Pamiątki rezerwisty pokazał Jerzy Panek.

Uroczystość kontynuowano na placu 

przed remizą. – Uroczystość taka jak dziś 

zmusza do refl eksji nad czasem minionym, 

pochylenia się nad dokonaniami poprzed-

ników, bo ich pracy zawdzięczamy przecież 

współczesny kształt naszej pięknej Futomy. 

Zastanówmy się, czym jest tradycja, tak bar-

dzo obecna wśród współczesnych futomian 

– powiedziała sołtys Futomy Małgorzata 

Drewniak. – Polska tradycja opiera się na 

wielowiekowych doświadczeniach naszych 

przodków i jest naprawdę piękna. Nie za-

śmiecajmy więc jej wynalazkami krajów 

zachodnich, które nie mają nic wspólnego 

z naszą mentalnością czy historią. Niech kul-

tura i tradycja ziemi futomskiej trwa w tych, 

którzy przyjdą po nas. Niech nigdy nie zapo-

mną, skąd nasz ród.

Danuta HELLER i Anna HELLER
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SMAKI  RODZINNE

Zanurz się w pozytywnej aureoli

W zapędzonym świecie coraz mniej osób potrafi  się cieszyć z drob-
nostek, coraz mniej dostrzega wokół siebie otaczające piękno 

uchwytnym spojrzeniem. Iluż z nas rozpoczyna dzień od myślenia, 
że tyle niezbyt miłych rzeczy nas dzisiaj spotka (rozmowa z szefem, 
nielubiana praca, sprawy urzędowe). Taoiści mówią: „Tak jak wysoko, 
tak też nisko” – czyli jak w umyśle, tak w ciele. Inaczej mówiąc, ta-
kie jest nasze życie, jakie są nasze myśli. Ten, kto cały czas narzeka, 

kto oczekuje najgorszego, otrzymuje od życia ciężkie razy, a optymista dostaje powody do rado-
ści. Dlatego tak ważne jest poranne dobre zanurzenie się w pozytywnej aureoli. Jak to osiągnąć, 
doradza Ernest Rossi, jeden ze współczesnych odkrywców ścisłej zależności pomiędzy umysłem 
a ciałem: „Budzisz się i przez chwilę zamknij jeszcze oczy i analizuj swoje ciało. Zacznij dostrajać 
się do tych partii swego ciała, które cieszą się najlepszym samopoczuciem. Zlokalizowawszy takie 
samopoczucie, po prostu czerpiesz z niego radość i powalasz, by samoistnie pogłębiało się i roz-
przestrzeniało po całym ciele. Dobre samopoczucie to coś więcej niż słowa lub stan rozleniwienia. 
Prawdziwe pogrążenie się w dobrym samopoczuciu łączy się z uruchomieniem przywspółczulne-
go układu nerwowego – naszej naturalnej reakcji relaksacyjnej. To jest tak ważne jak nasz oddech”. 

Są naukowe i fi zjologiczne dowody prawdziwości tezy, że stan umysłu decyduje o stanie na-
szego systemu odpornościowego. Endorfi ny przenoszą zadowolenie z mózgu do poszczególnych 
komórek naszego ciała, ale trzeba je uruchomić – oddechem, spojrzeniem, a przede wszystkim 
pozytywnymi myślami. I uśmiechnąć się do tych myśli. Dobrowolne czy nawet wymuszone 
uśmiechanie się uaktywnia pozytywnie wszystkie obszary mózgu. Wystarczy podciągnąć w górę 
kąciki ust w charakterystyczny „uśmiechnięty” sposób, pooddychać rytmicznie, by do mózgu 
dotarł sygnał, że jest OK. Jest to niewiele, a tak wiele może zdziałać. Letnie słoneczne dni dodają 
nam dodatkowego napędu, zatem spróbujmy już od kolejnego dnia stopniowo zanurzać się w po-
zytywnej aureoli, w aureoli naszego życia!

Nina OPIC

Iga Szumska poleca

Jerzy 

Maślanka

PRZY OBFITYM STOLE

Nasz prężny aktyw związkowy

wciąż pomysłami kraj zdobi.

Ostatnio hasłem urzeka:

„Co robić – aby nie robić?”

Bo z rana, to mała kawka,

a później trzeba przepalić.

W gazecie głos, spot, migawka,

a tu już dzwonią z Centrali.

Każdy dyrektor czy prezes

ma się przed nami uginać,

w zwycięstwo trzeba wciąż wierzyć,

wkrótce będziemy zaczynać.

A później, patrzcie to proszę,

nie miraż to czy ułuda,

próbują grać nam na nosie,

no, a niektórzy na dudach!

A Duda wciąż wierzy w cuda,

w marzeniach swoich się trzęsie.

Może i mnie się skok uda,

taki jak kiedyś Wałęsie?

Powszechnie się mówi o nim:

hochsztapler i kawał intruza.

Prawdziwą twarz nam odsłonił

i z Guzem szuka wciąż guza.

Gdy pójdą już na Warszawę,

by głośno zaśpiewać Rotę,

pijąc w podróży sok, kawę,

ewentualnie coś potem.

PS

Świat związkowy wciąż się puszy:

Nas działaczy nikt nie ruszy,

wypełniamy ludu wolę,

zawsze przy obfi tym stole.

Baran (21 III–20 IV) Możesz już przygotowywać się 

do świętowania miłej uroczystości z kimś bliskim 

Twemu sercu.

Byk (21 IV–20 V) Ciesz się życiem, zdrowiem i tą 

wymarzoną miłością. Należy Ci się to!

Bliźnięta (21 V–21 VI) Metodą małych kroczków 

osiągniesz zamierzony sukces w pracy.

Rak (22 VI–22 VII) Bezpowrotnie straciłeś kogoś, 

kto cię kochał i czekał tyle lat na miłe słowa od Cie-

bie. W pracy czas żniw. Nie szalej z internetowymi 

znajomościami.

Lew (23 VII–23 VIII) Wielka szansa na zdobycie 

niezależności zawodowej. Powodzenia!

Panna (24 VIII–22 IX) Przed Tobą czas spotkań, 

które powinny obfi tować w atrakcyjne propozycje 

zawodowe, rodzinne i... miłosne.

Waga (23 IX–23 X) Unikaj pośpiechu w ocenianiu 

świeżo poznanych osób. Odkładany remont czas 

sfi nalizować.

Skorpion (24 X–22 XI) Masz szanse wreszcie od-

począć. Twój plan modernizacji miejsca pracy po-

wiedzie się.

Strzelec (23 XI–21 XII) Nie pchaj się w politykę, bo 

to nie na Twoje zdrowie.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nie przesadzaj z gadul-

stwem, szczególnie po alkoholu.

Wodnik (21 I–19 II) Zrobisz coś, co znacznie 

umocni Twój autorytet w całej rodzinie.

Ryby (20 II–20 III) Uważaj, możesz niewłaściwie 

odebrać wiadomość, która będzie korzystna dla 

Ciebie.

Czas żniw

TIRAMISU

3 paczki biszkoptów • 1 czekolada 
mleczna • ½ śmietany 30% • 1 serek 
mascarpone (25 dkg) • ½  kg sera mie-

lonego półtłustego • 1 cukier waniliowy • 2 pełne łyżki 
cukru pudru.

Ubić śmietanę z cukrem i cukrem wanilio-
wym, dodać serki i dokładnie zmiksować. 
Biszkopty nasączyć bardzo mocną kawą roz-
puszczalną, zaparzoną wraz z alkoholem (ko-
niak, rum, amaretto). Ułożyć na blachę jeden 
przy drugim. Na to nałożyć część masy, po-
sypać pokrojoną w paski czekoladą, nałożyć 
drugą warstwę nasączonych biszkoptów, a na 
nie resztę masy. Ciasto wstawić do lodówki na 
min. 2–3 godz. Przed podaniem posypać moc-
no ciasto kakao (przez sito).

FRASZKI LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski
Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

APEL DO WCZASOWICZÓW

Komu, komu

bo daleko od domu!

RADA DLA NARZECZONEGO

Gdy beczkę soli zjesz 

z narzeczoną

wtedy powinna zostać twą żoną.

Raz złodziejowi z okolic Niska
trafi ła się fucha bardzo śliska.
Miał pannom skraść całusy!
Do tyłu dał trzy susy...
kiedy zobaczył ich lica z bliska.

Tej rozwódce z Baranówki
włosy dzielą na połówki.
Plotkuje hołota,
skąd u niej ochota
na seksowne żarty z mrówki.

���������

Rudy fi rcyk z Drabinianki
wił po nocach dziewkom wianki.
Rzucał wciąż na zalew
romantycznie, ale
żona strzegła od kochanki.

���������

Chuda panna ze Słociny
urządzała szpetne kpiny.
Dziwili się ludzie,
niech precz raczej pójdzie.
Odmienił ją liść koniczyny.

���������

W każdej epoce najwięcej łodzi żegluje 
w stronę Utopii.

���������

Im grubszy pokład wazeliny, 
tym większe ryzyko zjazdu na margines. 

���������

Czasami szczytem odwagi jest 
bycie sobą.

���������

Ulega częstej zmianie kierunek 
pomyślnych wiatrów. 

���������
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DO SZOPKI, HEJ RAJCOWIE!

Dzięki Internetowi świat mógł – i nadal może – podziwiać rewelacyjny 

wynalazek podkarpackich rajców sejmiku wojewódzkiego. 

Prawdopodobnie są jedynymi w cywilizowanym świecie, bo w Polsce na pewno, 

którzy każde posiedzenie rozpoczynają żarliwą modlitwą. Wszyscy grzecznie 

wstają i zasuwają modły aż miło wszelkiej maści bigoterii. Niektórzy nawet 

składają rączki jak w czasie pierwszej komunii. Cały ów egzotyczny, jak na 

europejskie standardy ceremoniał jest jednak zdecydowanie niedopracowany. 

Dlatego postanowiłem bezinteresownie podumać nad nim tak, aby rajcom 

wojewódzkim podrzucić jakiś sensowny oraz spójny w formie i treści pomysł 

doskonalący ich modlitewne zadęcie.

Trzeba jednak trochę zainwestować we właściwe wyposażenie sali 

posiedzeń. Zamiast mównicy proponuję wstawienie ambony z gustownym 

zadaszeniem ozdobionym aniołkami, ziejącym ogniem smokiem 

i konterfektem toruńskiego ojdoktora. Przewodniczącemu sejmiku należy 

postawić na sesyjnej ladzie pojemnik ze święconą wodą i kropidłem, aby 

mógł on przed każdym głosowaniem dokonać stosownego pokropku 

w nakazanej intencji. Na sesję wszyscy powinni przychodzić odpowiedznio 

wystrojeni w komeszki i uzbrojeni w różańce widocznie taszczone 

w rękach. Do rozmodlonych obrad nie pasują stoły i krzesła. Zatem należy 

je usunąć, a w ich miejsce wstawić klęczniki. Tańsze i praktyczniejsze. Ci 

z lewicy powinni klęczeć na grochu. Skoro rozpoczynanie sesji uświetnia 

uduchowiona modlitwa, to i zakończenie musi zostać odpowiednio 

zaakcentowane. Proponuję odśpiewanie jakiegoś podniosłego psalmu, 

w maju może być pieśń maryjna. Zdecydowanie odradzam godzinki 

i gorzkie zale. Zbyt czasochłonne. Śpiewać nie powinien radny Kużniar. Za 

bardzo fałszuje. No i bezwzględnie trzeba zainstalować stałą szopkę, aby 

można było krzyknąć – do szopki, hej rajcowie!

KRASNOARMIEJCOM RĄBNĘLI 
KWIATY

Taka nastała w Najjaśniejszej moda, że każda okazja jest dobra do 

maszerowania w jakiejś intencji. Czasem to nawet do maszerowania 

wielokrotnego. I słusznie! Naród powinien ruszać się, zamiast gnuśnieć 

w domowych pieleszach. Jeden marsz jednak rozbawił mnie do łez. Otóż 

z okazji 70. rocznicy rzezi wołyńskiej do Rzeszowa zjechali wszelkiej maści 

wszechpolacy, narodowcy i szalikowcy, czyli ci malowani nacjonalistycznie. 

Przybyli nawet ze wsparciem zaprzyjaźnieni kibole ze Śląska. Cała ta menażeria 

wsparta zdrowymi siłami lokalnych mężów prawych i sprawiedliwych ruszyła 

al. Lubomirskich na ulicę 3 Maja pod odpowiednią tablicę. Gdzie tu tkwi 

wesołość? A w tym, że nasi nacjonaliści protestowali przeciwko nacjonalistom 

ukraińskim jako tym bandycko gorszym. Nie przyszło im do głów, że każdy 

nacjonalizm jest czymś złym, rodzi różne niezdrowe reakcje, a nawet fobie 

i szowinizm, jest czymś przeciwnym dla tolerancji, wolności i humanitarnej 

równości. Szkoda, że tej rocznicy nie uczcili godnie inni. Przecież ponoć 

istnieją jakieś organizacje kresowiaków, lwowiaków czy nawet stowarzyszenia 

miłośników kultury kresowiackiej. Sporo jest ponoć potomków tych, którzy 

zostali na Wołyniu, i nie tylko, okrutnie pomordowani przez nacjonalistyczne 

bandy ukraińskie.

Przy okazji mojego wymądrzania się na temat czczenia stosownych 

rocznic muszę skomentować również inny ucieszny incydent ze sfery ku 

pamięci. Zainspirowana przez SLD grupa rzeszowian złożyła 2 sierpnia 

wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Radzieckiej. Właśnie w tym dniu 

minęła 69. rocznica wyzwolenia miasta, a tym samym zakończenia okupacji 

hitlerowskiej. Rocznica sekowana przez tak zwane zdrowe siły narodu. 

Wychodzi na to, że Niemcy sami dali sobie w Rzeszowie po czterech literach 

i pogonili na zachód. Cała pikanteria obchodów tej rocznicy tkwi w tym, że 

w nocy jakieś krasnoludki podiwaniły kwiaty spod pomnika i przeniosły je 

pod krzyż upamiętniający ofi ary komunizmu. Mogły przynajmniej zdjąć 

intencyjne szarfy, ale widocznie drukowane im kiepsko idą i nie zauważyły co 

na szarfach było wypisane. Ale przechodnie zauważyli i poczytali z niemałym 

rozbawieniem.

Roman MAŁEK

Grażyna Repetowska

Chwalą gospodarzy i nasze miasto 

w dalekim świecie i kraju. Za roz-

wój, za postęp i wiele innowacyjnych 

rozwiązań. Chwalą nas, rzeszowian, 

jako tych, którzy są przyjaźni i otwarci 

na innych. A jednak… Na pewno nie 

pochwalą nas osoby niepełnosprawne, 

starsze wiekiem i przemieszczające się na wózkach inwa-

lidzkich. Nie chwalą, bo życie w naszym mieście nadal jest 

dla nich trudne. 

Cóż z tego, że można już spotkać wagony dostosowa-

ne z grubsza do potrzeb niepełnosprawnych, gdy perony 

Rzeszowa, straszne schody dworca kolejowego zupełnie 

nie przypominają nowoczesnych rozwiązań. Oj, zadziwili 

się tym bardzo niedawno Niemcy, Anglicy i Węgrzy, któ-

rzy gościli w naszym mieście.

Wiem, że zaraz zagrzmią ci, którzy poczują się obu-

rzeni. A na zdrowie. Pomyślmy jednak wspólnie. Każde-

mu z nas może przydarzyć się niepełnosprawność. I czy 

wówczas będziemy chcieli być uwięzieni z powodu braku 

podjazdów dla wózków inwalidzkich na dworcu w Rzeszo-

wie? Czy łatwo zrezygnujemy np. z dostępu do wspaniale 

wyposażonej czytelni Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej 

przy ul. Sokoła? Czy też z wizyt w WDK przy ul. Okrzei? 

Pewnie nie. Pomyślmy też, czy zawsze damy radę dźwigać 

torbę lub walizkę na kółkach, bo schody nadal są schoda-

mi bez elementarnych, naprawdę niezbędnych udogod-

nień. Dla sprawnych inaczej też. Nie będę wymieniać tutaj 

wielu przykładów. Wystarczy, że często spotykam niepeł-

nosprawnych znajomych i przyjaciół i wiem, jak wielu, 

bardzo wielu wyzwaniom muszą na co dzień stawić czoła. 

Wierzę w to, że naprawdę niewiele trzeba, by znaleźć 

stosowne i niedrogie rozwiązania. Wierzę, bo sporo już 

pozytywnych zmian dokonało się w Rzeszowie. Najpierw 

jednak – według mnie – trzeba w swym sercu i sumieniu 

zadecydować: Pomóżmy wreszcie niepełnosprawnym. Po-

móżmy wreszcie starszym. To świadczy o naszej ludzkości. 

Do dzieła zatem panie i panowie władni. Mam nadzieję, 

że do tych koniecznych i pozytywnych przemian dojdzie. 

I oby w miarę szybko.

Grażyna REPETOWSKA 
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Wyjście z peronów dworca PKP w Rzeszowie
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WSPÓLNIE
Pomóżmy wreszcie ludziom



W Woli Krzywieckiej jest jedna z pierwszych w Polsce Fabryka 

Drewna Klejonego, wyposażona w najnowocześniejsze maszyny 

włoskie, obsługiwane przez fachowców inżynierów. Dyrektor Jan 

Sekuła objaśnia, że to niezwykle trwałe i ekologiczne tworzywo, 

które można wykorzystać we wszystkich budowlach – domach, 

halach, stadionowych zadaszeniach, obiektach gastronomicznych 

i innych. Np. konstrukcja kopuły na bazylice Opatrzności Bożej 

w Warszawie jest z elementów wytworzonych tutaj, podobnie jak 

amfi teatru w Iwoniczu-Zdroju. 

Znana już naszym czytelnikom rzeszowska fi rma Vita Dom 

Krzysztofy i Piotra Tabaków buduje właśnie z modułów wytwa-

rzanych w fabryce w Woli Krzywieckiej znakomicie oceniane przez 

użytkowników domy mieszkalne, letniskowe, ale w ofercie ma też 

propozycje składania np. restauracji, sklepów, hoteli, przedszko-

li, szkół w tej nowoczesnej technologii. Takie drewno klejone jest 

o wiele trwalsze niż belka drewniana, spójne, jednolite, bez sęków, 

ekologiczne, zapewniają szefowie fi rmy Vita Dom. – Moduły, z któ-

rych składamy domy, mają już wszystkie instalacje: wodną, kanali-

zacyjną, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną, alarmową. Dom 

taki pod klucz oddajemy klientowi w kilka tygodni – mówi Piotr 

Tabak, który posiadł wiedzę i umiejętności w realizowaniu modu-

łowych budowli z drewna klejonego przez 20 lat pracy w tej branży 

we Włoszech. Teraz jego i żony fi rma od półtora roku ten model no-

woczesnego budowania oferuje w Polsce. 

To jest fi rma rodzima, rzeszowska. „Żyj zdrowo i komfortowo” – 

zachęcają w swej ofercie szefowie fi rmy Vita Dom Krzysztofa i Piotr 

Tabakowie. Bo domy modułowe z drewna klejonego są nie tylko 

energooszczędne i ekologiczne, ale komponowane w krajobrazie 

tak, jakby były jego naturalnym elementem, co bardzo jeszcze pod-

kreślają wielkie przeszklone przestrzenie ścian, które zieleń otocze-

nia spajają z wnętrzami. Takie domy można dowolnie powiększać, 

bez burzenia czegokolwiek, bo dopina się tylko kolejne moduły. To 

dobra propozycja dla młodych małżeństw na przykład, gdy przy 

starcie nie mają jeszcze pełnego zabezpieczenia fi nansowego. 

Domy z fi rmy Vita Dom można sobie wybrać z szerokiej oferty, 

jaką państwo Tabakowie przedstawiają, ale ich architekci mogą też 

przygotować projekt ściśle według marzeń klienta, a złożyć z mo-

dułów, które zostaną wedle tego zapotrzebowania wykonane w fa-

bryce pod Krzywczą. Należy dodać, że plac budowy takiego domu 

niczym nie przypomina tradycyjnie oglądanych budów, bo nie ma 

przy tym owego kurzu, piasku i cementu… I nawet na małej działce 

taki dom pojawia się szybko, bez większych uciążliwości i zakłócania 

spokoju sąsiadom.

Ryszard ZATORSKI

ZDROWO 

I KOMFORTOWO
Domy modułowe 

z drewna klejonego

Piotr Tabak (z lewej) w fabryce w Woli Krzywieckiej

Fragment jednej z hal 

produkcyjnych fabryki
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